
Wanneer welke oplossing?

Kiest je klant niet voor de volledige oplossing?

Dan een dekking voor als het echt fout gaat, tegen een gereduceerde premie

Arbeidsongeschiktheids-risico-verzekering (ARV)
De Credit Life Arbeidsongeschiktheidsrisicoverzekering (ARV) keert een eenmalig bedrag uit bij blijvende en volledige arbeidsongeschiktheid (IVA)

Wel uitgebreide WGA hiaat

Inkomen beschermd

Tekort boven 70%:

Woonlastenverzekering
(WLV)

De Credit Life Woonlastenverzekering is een verzekering waarbij  
een vast bedrag wordt uitgekeerd bij arbeidsongeschiktheid en  

onvrijwillige werkloosheid

AFM Adviesleidraad Hoofdstuk 6.

Inventarisatie
• Huidig inkomen
• Collectieve regeling via werkgever
• Hoeveel inkomen heeft de klant 

nodig

Analyse
• Toon gedeeltelijk ao en volledig ao
• Hoeveel tekort t.o.v. benodigd of 

gewenst inkomen bij ao

Advies
• CIG of
• WLV
• ARV (indien geen WLV of CIG)

Geen uitgebreide WGA hiaat

Inkomen niet beschermd

Inkomensgarantie
(CIG)

De Credit Life Inkomensgarantie vult de WIA-uitkering aan tot  
hetgewenste inkomen en vult optioneel de WW-uitkering aan bij  

onvrijwillige werkloosheid
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Arbeidsongeschiktheidsrisico-verzekering (ARV)
Te kiezen indien de klant niet voor de volledige oplossing gaat.  

• Keert eenmalig een bedrag uit bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid (IVA)

• Minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000 te verzekeren

• Verzekerd bedrag bij aanvang van de verzekering is nooit hoger dan de hypotheek 

• Uitkering op het moment dat verzekerde een IVA uitkering van het UWV toegekend krijgt 

• Keuze voor een lineair of annuïtair (rente 0-8%) dalend verzekerd bedrag.

• Looptijd maximaal 30 jaar (eindleeftijd 70 jaar of bereiken AOW leeftijd) 

• Bij uitkering houdt verzekering op te bestaan en is er geen premieverplichting meer 

• Bij acceptatie is er veelal de keuze tussen clausule of opslag premie bij een bestaande aandoening

Woonlastenverzekering (WLV)
Te kiezen indien de klant een uitgebreide WGA hiaat heeft of alleen de hypotheeklast 
wil verzekeren.

• Twee dekkingsvarianten: 
 • Basis: langdurige ziekte (AO) als gevolg van een ongeval (geen gezondheidsvragen) 
 • Compleet: alle oorzaken van langdurige ziekte (AO) zijn gedekt 

• Minimaal € 125 per maand en maximaal € 2.500 per maand te verzekeren

• Maximaal te verzekeren maandbedrag is 125% van de maandlast (HYP + ORV) 

• Keuze dekking op basis van beroeps-, passende of gangbare arbeid 

• Keuze start uitkering na 365 of 730 dagen arbeidsongeschiktheid

• Extra uitkering van € 3.000 indien verzekerde in de IVA geraakt 

• Extra uitkering van € 35 per dag in geval van ziekenhuisopname gedurende de uitkeringsfase 

• Ook mogelijk om werkloosheid te verzekeren (alleen in combi met Compleet en op hetzelfde  
moment af te sluiten als de hypotheek) 

• Onbeperkte looptijd (eindleeftijd 70 jaar of bereiken AOW leeftijd)

• Volledige premievrijstelling bij uitkering 

• Bij acceptatie is er veelal de keuze tussen clausule of opslag premie bij een bestaande  
aandoening

Inkomensgarantie (CIG)
Te kiezen indien de klant geen uitgebreide WGA hiaat heeft.

• Twee dekkingsvarianten: 
  • Basis: langdurige ziekte (AO) als gevolg van een ongeval (geen gezondheidsvragen) 
  • Compleet: alle oorzaken van langdurige ziekte (AO) zijn gedekt 

• Minimaal 70% en maximaal 100% van het huidige inkomen (max € 100.000) te verzekeren

• Optioneel: Waardevaste uitkering door indexatie van het gegarandeerde inkomen 

• UWV volgend

• Keuze start uitkering na 365 of 730 dagen arbeidsongeschiktheid

• Extra uitkering van € 3.000 indien verzekerde in de IVA geraakt 

• Extra uitkering van € 35 per dag in geval van ziekenhuisopname gedurende de uitkeringsfase 

• Ook mogelijk om werkloosheid te verzekeren (alleen in combi met Compleet en op hetzelfde  
moment af te sluiten als de hypotheek)

• Bruto premie (aftrekbaar) en uitkering (belastbaar) 

• Onbeperkte looptijd (eindleeftijd 70 jaar of bereiken AOW leeftijd) 

• Volledige premievrijstelling bij uitkering en laatste twee jaar premievrij 

• Verhogen gegarandeerd inkomen (5% / 15%) zonder gezondheidsverklaring eens per 3 jaar mogelijk

• Eens per 3 jaar ontvangt de verzekerde een mail met het verzoek contact op te nemen met het 
intermediair indien de behoefte/situatie is veranderd

• Bij acceptatie is er veelal de keuze tussen clausule of opslag premie bij een bestaande  
aandoening

Samen. Sterk. Zekerheid.


