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VERZEKERING 

 Verzekeraar : Credit Life International Schade, handelsnaam van RheinLand 

Versicherungs AG. 

 Verzekerden : Werknemers met een eigen koopwoning op moment van afsluiten van 

de Inkomensgarantie. Om de Inkomensgarantie te kunnen afsluiten 

dient gelijktijdig een nieuwe hypotheek te worden afgesloten, of de 

rentevaste periode van de huidige hypotheek af te lopen.  

 Leeftijd bij aanvang : Minimaal 18 en maximaal tot en met 59 jaar. 

 Dienstverband : Tenminste 16 uur per week werkzaam op basis van een 

arbeidsovereenkomst of aanstelling in Nederland. 

 Verzekeringsduur : Van 5 t/m 30 jaar (leeftijd op einddatum maximaal 66 jaar). 

 No claimperiode : Niet van toepassing, dekking start direct vanaf ingangsdatum. 

 Werking van de verzekering 
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Verzekerde wordt arbeidsongeschikt en komt in de WIA. Het inkomen 

tijdens arbeidsongeschiktheid daalt hierdoor tot onder het gegarandeerd 

maandinkomen. Dan vult  de verzekering het inkomen tijdens 

arbeidsongeschiktheid aan tot het gekozen percentage vermenigvuldigd 

met het laatst verdiende inkomen voor arbeidsongeschiktheid maar 

maximaal het gegarandeerd maandinkomen. 

 Gegarandeerd maandinkomen : 

 

Dit is het bij aanvang gekozen gewenste inkomen tijdens 

arbeidsongeschiktheid. Het gegarandeerd inkomen is minimaal 70% en 

maximaal 90% van het huidig maandinkomen, waarbij het huidig 

maandinkomen maximaal € 6.667,- is. 

 Laatst verdiende inkomen voor 
arbeidsongeschiktheid / Huidig 
maandinkomen. 

: Dit is het bruto maandloon inclusief vakantiegeld voorafgaand aan de 

arbeidsongeschiktheid, en wordt vastgesteld door het UWV bij de 

beoordeling van uw WIA aanvraag. (hier vallen ook onder: bonussen, 

winstuitkeringen, 13e maand, vakantiegeld). Het huidig maandinkomen op 

moment van de aanvraag heeft dezelfde definitie.  

 Inkomen tijdens 

arbeidsongeschiktheid 
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Het bruto maandinkomen inclusief vakantiegeld wordt door het UWV 

vastgesteld. Het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid is dit bruto 

maandinkomen plus een eventuele uitkering (inclusief vakantiegeld) uit: 

- de WIA, 

- de sociale voorzieningen,  

- een verzekering die uw inkomen aanvult bij arbeidsongeschiktheid. 

Een uitkering uit een (woon)lastenverzekering valt nooit onder het 

inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid.  

 Uitsluitingen : Geen (behoudens algemene uitsluitingen zoals molest, atoomreacties 

en bovenmatig gebruik van alcohol en eventuele clausule(s) op basis 

van de door u verstrekte gezondheidsverklaring). 

 Uitkeringsduur : Maximaal gedurende de looptijd van de verzekering. 

 Totale maximale uitkering  : Geen maximum 

 Voorlopige dekking : Vanaf medisch akkoord worden nieuwe stoornissen niet uitgesloten. 

Vanaf medische acceptatie is er dus zekerheid. 
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 Optie clausule 
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Optie clausule. Zonder gezondheidswaarborgen, kan 1x per 3 jaar het 

gegarandeerd maandinkomen, in gelijke verhouding aan het gestegen 

inkomen, worden aangepast. Met minimaal 5% en maximaal 15% tegen 

de dan geldende tarieven en voorwaarden. Hierbij gelden de volgende 

voorwaarden: 

 verzekerde is volledig arbeidsgeschikt. Dat was verzekerde de 

180 dagen daarvoor ook, en 

 verzekerde is tijdens deze periode aan het werk en wordt  

hiervoor betaald, en 

 verzekerde is niets bekend over ontslag, of dreiging van ontslag. 

 Eerste melding ziekte : Schriftelijk binnen 3 maanden na de eerste ziektedag. 

 Fiscaal : Bruto. De premie is aftrekbaar en de uitkering is belast. 

 Premievrijstelling bij schade : Ja, volledig. 

 Premievrijstelling laatste 2 jaar : De laatste 2 jaar van de looptijd is geen premie verschuldigd. 

 Wijziging premie : De verzekeraar heeft het recht om de premie jaarlijks aan te passen. 

 Opzegging : Maandelijks 

MEDISCHE ACCEPTATIE 

 Gezondheidsverklaring : Uitgebreide gezondheidsverklaring (Verbond van Verzekeraars). Geen 

medische keuring. Na medische acceptatie nieuw ontstane ziekten, 

klachten of gebreken zullen niet door ons worden uitgesloten. 

 Geldigheidstermijn : Gezondheidsverklaring is 6 maanden geldig.  

 Uitsluitingen : BMI > 35 

 
 
 


