Productbeschrijving kredietbeschermer
De Kredietverzekering dekt (een deel van) de vaste last per maand verbonden aan een consumptief krediet.
Tevens kan worden gekozen voor een overlijdensrisicodekking die een bedrag uitkeert aan de nabestaanden bij overlijden van de
verzekerde(n). De nabestaanden kunnen dit bedrag gebruiken om bijvoorbeeld (een deel van) het consumptief krediet af te lossen.

Algemeen
Verzekeraar Arbeidsongeschiktheid en
Werkloosheid

Credit Life International Schade, handelsnaam van RiMaXX International N.V.

Verzekeraar Overlijden

Credit Life International N.V.
Credit Life International Schade en Credit Life International N.V. zijn beide Nederlandse
verzekeraars.

Verzekerden

Werknemers die wonen en werken in Nederland. Als aanvrager in buitenland woont dan eventueel
acceptatie in overleg met verzekeraar.

Leeftijd bij aanvang

Minimaal 18 en maximaal tot en met 60 jaar

Verzekeringsduur minimaal

1 jaar

Verzekeringsduur maximaal

Voor koopsompolissen: 10 jaar
Voor maandpremie polissen: tot 67e verjaardag van de verzekerde

Minimale totale premie

Koopsom: € 100 per verzekerde
Maandpremie: € 5 per maand per verzekerde

Betaling

Eenmalige koopsom of maandpremie per automatisch incasso

Fiscaal

premie mag niet aftrekbaar worden gemaakt;
uitkeringen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zijn onbelast;
over uitkering overlijden belasting mogelijk.

Opzeggen

Maandelijks

Arbeidsongeschiktheid
Definitie Arbeidsongeschiktheid

Er is sprake van arbeidsongeschikt volgens deze verzekering als de verzekerde:
in het eerste jaar minimaal 80% arbeidsongeschikt is.
 vanaf het tweede jaar minimaal 35% arbeidsongeschikt is.


In de eerste twee jaar stelt de Arbodienst of een integratiebedrijf het percentage arbeidsongeschiktheid
vast en vanaf het derde jaar het UWV.
Specifieke uitsluitingen

	Arbeidsongeschiktheid

als gevolg van een ziekte in de eerste 3 maanden na ingangsdatum
ziekte, klacht, aandoening en/of gebrek dat nu aanwezig is of is geweest voor de
verzekering in ging.

	Elke

Verzekerd bedrag minimaal

€ 50 per maand

Verzekerd bedrag maximaal

€ 2.000 per maand

Uitkeringsduur Arbeidsongeschiktheid

Doorlopend krediet: maximaal 60 maanden
Aflopend krediet: maximaal 120 maanden
30 of 365 dagen (keuze)

Uitkering

Altijd het volledige verzekerd maandbedrag.

Maximaal aantal claims

Onbeperkt

Eerste melding ziekte

Schriftelijk binnen 2 maanden na de eerste ziektedag

Dienstverband

Aanvrager heeft tot de laatste dag voor de arbeidsongeschiktheid:
 tenminste 16 uur per week gewerkt en kreeg daarvoor betaald;
 een arbeidsovereenkomst of een aanstelling gehad; en
	in Nederland gewerkt. Of aanvrager werkt in het buitenland. Dit is doorgegeven en de verzekeraar
heeft dit geaccepteerd.
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Maximaal tot het uitstaand saldo is ingelost of als de einddatum van de verzekering is bereikt.
Eigen risico

Werkloosheid
Definitie Werkloosheid
Specifieke uitsluitingen

Volledige werkloosheid volgens het UWV.
Schade ontstaan als gevolg van:
bekendheid met het ontslag voordat de verzekering in gaat;
 werkloosheid binnen 6 maanden na de ingangsdatum;
 het niet verlengen van een contract voor bepaalde tijd;
	werkloosheid als gevolg van een terugkerend feit of seizoensgebonden werkvermindering
(seizoensarbeid);
 ontslag binnen de eerste 6 maanden van het nieuwe dienstverband.


Verzekerd bedrag

Gelijk aan het verzekerd bedrag Arbeidsongeschiktheid.

Uitkeringsduur Werkloosheid

Maximaal 12 maanden wordt er uitgekeerd. De uitkering stopt in ieder geval als het saldo van het krediet
€ 0 is of als de einddatum van de verzekering is bereikt. Of als de werkloosheidsuitkering van het UWV
stopt.

Eigen risico

30 dagen (standaard)

Uitkering

Altijd het volledige verzekerd maandbedrag.

Maximaal aantal claims

Onbeperkt

Eerste melding werkloosheid

Schriftelijk binnen 1 maand na de eerste dag werkloosheid.

Dienstverband

Aanvrager heeft tot de laatste dag voordat de werkloosheid ontstond:
 minimaal 6 maanden aaneengesloten gewerkt bij dezelfde werkgever;
 een dienstverband voor tenminste 16 uur per week en kreeg daarvoor betaald;
	in Nederland gewerkt. Of aanvrager werkt in het buitenland. Dit is doorgegeven en de verzekeraar
heeft dit geaccepteerd; en
 aanvrager is niet arbeidsongeschikt.

Overlijdensrisico
Definitie Overlijden

Overlijden gedurende de looptijd van de verzekering.

Specifieke uitsluitingen

	Overlijden

Verzekerd bedrag minimaal

€ 2.500

Verzekerd bedrag maximaal

€ 50.000 maar nooit meer dan de kredietsom/het kredietlimiet

Uitkering

Restantschuld uitkering minus het bedrag dat door de financieringsmaatschappij wordt kwijtgescholden.

binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de verzekering. Als dit overlijden het gevolg
is van een ongeval, dan valt dit wel onder de dekking.
	Elke ziekte,klacht,aandoening en/of gebrek die nu aanwezig is of voor aanvang van de verzekering
aanwezig is geweest.
	Overlijden door een ziekte of aandoening. Door deze ziekte of aandoening was bij het afsluiten van
de verzekering de levensverwachting minder dan 3 jaar.

Premie
Betaling

Koopsom of maandpremie

Betaalwijze

Automatisch incasso

Termijnopslag

Geen

Premievrijstelling bij uitkering

Nee

Premierestitutie

Ja, bij koopsombetaling over het deel van de looptijd dat nog niet voorbij is.

