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VERZEKERING 

 Verzekeraar : Credit Life International Schade, handelsnaam van RheinLand 
Versicherungs AG. 

 Verzekerden : Werknemers met een koopwoning.  

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

 Dienstverband : Tenminste 16 uur per week werkzaam op basis van een vaste of 
tijdelijke (flex) arbeidsovereenkomst of aanstelling in Nederland. 

 Verzekeringsduur : Van 5 t/m 30 jaar (maximaal tot en met 66-jarige leeftijd). 

 Opzegging : Maandelijks 

 Optie clausule : Eens in de 60 maanden mag het verzekerd bedrag met 20% worden 
verhoogd zonder medische vragen te hoeven beantwoorden. De 
voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. 

ZIEKTE / ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

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

 Verzekerd bedrag : Minimaal € 125 en maximaal € 2.500 per maand. 

 Max. verzekerd maandbedrag : 125% van de aantoonbare bruto woonlasten bij aanvang van de 
verzekering. 

 Bruto woonlasten : Onder bruto woonlasten vallen; 
 Bruto hypotheekrente 
 Inleg/premie spaarrekening en/of spaarverzekering 
 Aflossing (annuïteiten) 

 Definitie AO : Deze Woonlastenverzekering hanteert de meest uitgebreide definitie 
van het begrip arbeidsongeschiktheid.  

 Uitsluitingen : Geen (behoudens algemene uitsluitingen zoals molest, atoomreacties 
en bovenmatig gebruik van alcohol). 

 Criterium : Eerste twee jaar geldt standaard criterium beroepsarbeid 
Vanaf derde jaar geldt gangbare -, passende -of beroepsarbeid (keuze). 

 Maximale uitkeringsduur  : Vanaf einde periode eigen risico tot einddatum verzekering. 

 Eigen risico periode  : 365 of 730 dagen (keuze). 

 Uitkering : Pro rata klassen of 100% van het verzekerd bedrag vanaf 35% 
arbeidsongeschiktheid (keuze). 

 Totale maximale uitkering  : Geen maximum. 

 Voorlopige dekking : Vanaf medisch akkoord worden nieuwe stoornissen niet uitgesloten. 
Vanaf medische acceptatie is er dus zekerheid. 

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

 Fiscaal : Netto en bruto variant (keuze). 

 Premievrijstelling bij schade : Ja, volledig bij AO schade. 
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WERKLOOSHEID (optioneel) 

Dekking werkloosheid is optioneel. Op de polis staat of voor deze dekking is gekozen.  
 

 Aanvraagperiode : Werkeloosheidsdekking mag alleen worden aangevraagd in de periode 
6 maanden voor of na het afsluiten van een nieuwe hypotheek. 

 Dienstverband : Minimaal 16 uur per week in dienst op basis van arbeidsovereenkomst. 
(vast of tijdelijk). 

 No-claimperiode (carenz) : 180 dagen na ingangsdatum polis. 

 Verzekerd bedrag : Zie eisen bij de dekking ziekte/arbeidsongeschiktheid. En verzekerd 
bedrag WW mag maximaal 25% hoger zijn dan verzekerd bedrag AO. 

 Maximale uitkeringsduur : Maximaal 12 of 24 maanden per claim. Stopt het UWV met de WW 
uitkering? En toch nog werkloos? Dan doorbetaling vanuit deze 
verzekering totdat 12 maanden zijn uitgekeerd. Dit geldt bij elke claim. 

 Maximaal aantal claims : Onbeperkt 

 Uitkering : Bij volledige werkloosheid wordt 100% van het verzekerd maandbedrag 
uitgekeerd. Bij gedeeltelijke hervatting van de werkzaamheden wordt de 
uitkering pro rata. 

 Tijdelijk dienstverband : 

 

Werkloosheid gedurende dienstverband is verzekerd. Er volgt geen 
uitkering wanneer de werkloosheid is ontstaan door het niet verlengen 
van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. 

 Fiscaal : Netto. De premie is niet aftrekbaar en de uitkering is onbelast. 

 Premievrijstelling schade : Ja, premievrijstelling bij WW schade. 

MEDISCHE ACCEPTATIE 

 Gezondheidsverklaring : Uitgebreide gezondheidsverklaring (Verbond van Verzekeraars). Geen 
medische keuring. 

 Geldigheidstermijn : Gezondheidsverklaring is 6 maanden geldig. 

 Uitsluitingen : BMI > 35 
 


