
Betalingsbeschermingsverzekering 

 

Wat is een betalingsbeschermingsverzekering? 

 

Een betalingsbeschermingsverzekering dekt de 

maandelijkse financiële verplichtingen af, indien een 

verzekerde onvrijwillig werkloos wordt of 

arbeidsongeschikt door een ziekte of ongeval. Indien 

gewenst, kan de verzekering worden uitgebreid met 

een overlijdensrisicodekking. Andere uitbreidingen 

van de verzekering dekken een uitkering ineens 

mocht de verzekerde aanspraak maken op de WIA 

door een ongeval, dan wel een daggelduitkering bij 

ziekenhuisopname. 

 

De uitkeringsduur hangt af van de looptijd van de 

verzekering en kent een maximum van 60 maanden 

bij arbeidsongeschiktheid en 18 maanden bij 

onvrijwillige werkloosheid. De maximale looptijd van 

de verzekering bedraagt niet meer dan 120 

maanden. Eventueel en indien gewenst door de 

verzekerde kan na 120 maanden de verzekering op 

basis van premiebetaling worden voortgezet. 

 

Wie komt er in aanmerking voor deze verzekering? 

 

Een verzekerde dient bij het aangaan van deze 

verzekering: 

� tussen de 18 en 65 jaar, in Nederland 

woonachtig te zijn en 

� onmiddellijk voorafgaande aan de 

ingangsdatum voor een aaneengesloten 

periode van minimaal zes maanden en ten 

minste zestien uren per week in Nederland 

werkzaam te zijn geweest in een betaalde 

dienstbetrekking uit hoofde van een 

arbeidsovereenkomst of aanstelling in 

openbare dienst; 

� niet arbeidsongeschikt te zijn, dan wel niet 

bewust te zijn van een omstandigheid die tot 

arbeidsongeschiktheid kan leiden; 

� niet werkloos te zijn, dan wel in de 

wetenschap te zijn binnenkort werkloos te 

zullen worden. 

 

 

 

 

 

Wat zijn de uitsluitingen van deze verzekering? 

 

� Arbeidsongeschiktheid als gevolg van 

bestaande aandoeningen of letsel. 

� werkloosheid als gevolg van ontslag wegens 

dringende/gewichtige redenen, beëindiging 

van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde 

tijd of een terugkerend feit, dan wel 

seizoensgebonden werkvermindering; 

� op handen zijnde werkloosheid die bekend 

was bij het aangaan van, of wordt 

meegedeeld binnen 180 dagen, na aanvang 

van deze verzekering; 

� opzet of grove schuld; 

� alcohol- en/of drugsmisbruik; 

� molest; 

� atoomkernreacties 

 

Betalingsbescherming door Jubilee 

 

Jubilee staat binnen Lloyd’s of London bekend als 

een vooraanstaande verzekeraar op dit gebied met 

een jaarlijks premie-inkomen van € 200 miljoen. 

Onze meer dan 250 klanten bestaan uit banken, 

financiële instellingen, creditcard- en nutsbedrijven. 

 

Wij kunnen op maat gesneden verzekeringsvormen 

aanbieden voor alle periodieke, financiële lasten 

inclusief: 

� Persoonlijke Leningen 

� Hypothecaire Leningen 

� Doorlopend Krediet  

� Creditcard – uitstaande schuld 

� Verzekeringspremies 

� Leasekosten 

� Creditcard – uitstaande schuld 

� Gas, elektra en water 


