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Goed idee Dazure….. 

 

Ook de Consumentenbond heeft de GoedIdee Nabestaandenverzekering ontdekt! De pagina die in de consumenten 

geldgids juni-juli 2009 nummer 4 werd gewijd aan overlijdensrisicoverzekeringen heeft als kop “Goed idee Dazure”. Een 

quote uit de consumenten geldgids:  

“Een interessante nieuwkomer onder de overlijdensrisicoverzekeringen is de Dazure GoedIdee Nabestaandenverzekering. 

Dit is voor zover bekend de eerste overlijdensrisicoverzekering die bij stopzetten van een losse overlijdensrisicoverzekering 

de opgebouwde premiereserve teruggeeft aan de verzekeringnemer. In principe betaalt u elke jaar dezelfde premie bij 

Dazure. Deze komt terecht in het premiedepot en daaruit worden de kosten en de eenjarige risicopremies betaald. Over 

het tegoed in het depot ontvangt u een rente van minimaal 3%. Eens in de vijf jaar wordt de premie herrekend. De premie 

voor de komende vijf jaar gaat omlaag als de rente over de afgelopen vijf jaar hoger was dan 3%. U kunt dus geld 

terugkrijgen als u de verzekering van Dazure stopzet. Handig als u bijvoorbeeld een erfenis krijgt en daarom niet langer een 

overlijdensrisicoverzekering nodig heeft. Overigens beschouwt de fiscus de premie in het premiedepot van Dazure als een 

soort spaarrekening. U betaald dus in principe 1,2% vermogensrendementsheffing over het tegoed. Verder kent Dazure de 

gunstige voorwaarde dat de risicopremies ook voor bestaande klanten worden verlaagd als daar aanleiding voor is. Dit 

gebeurt bijvoorbeeld dat mensen langer leven door een betere gezondheid of vanwege een daling onder het aantal 

verkeersslachtoffers. De premie en voor waarden kunnen bij Dazure aan de andere kant nooit verslechteren. De premies 

kunnen tussentijds verhoogd worden bij verzekeraars die een ‘en bloc’-clausule in de voorwaarden hebben opgenomen. 

Zo’n clausule geeft de verzekeraar het recht op elk gewenst moment eenzijdig de premie te verhogen en/of 

polisvoorwaarden aan te passen. Wanneer een wijziging van de polisvoorwaarden een verslechtering betekent voor de 

verzekerde, mag hij de verzekering binnen dertig dagen opzeggen”.   

Tevens is het mooi dat we bij de premievoorbeelden ( www.consumentenbond.nl ) zowel bij rokers als niet-rokers in de top 

3 zitten en daarmee ook uniek zijn. Inmiddels hebben al meerdere consumenten, die via deze publicatie op de GoedIdee 

Nabestaandenverzekering werden geattendeerd, zich gemeld voor een offerte van de GoedIdee Nabestaandenverzekering. 

Daarbij wordt soms concreet aangegeven dat het om  vervanging van een bestaande verzekering gaat. 

 


