Onze Medisch adviseur beoordeelt uw gezondheidssituatie
Wij verzoeken u de volgende drie vragen te beantwoorden. Dan kan de medisch adviseur
uw gezondheidssituatie goed beoordelen. En advies geven aan de verzekeraar. Daarna
beslist de verzekeraar of u de aangevraagde verzekering kunt afsluiten.
Vul alle vragen goed en naar waarheid in
U moet de vragen juist beantwoorden. Alleen dan kan de medisch adviseur de aanvraag
goed beoordelen en meestal snel advies geven aan de verzekeraar.
Beantwoordt u de vragen niet juist of onvolledig? Dan bestaat het risico dat de
verzekeraar geen uitkering doet bij overlijden. Ook krijgt u in dat geval een registratie in
frauderegisters.

Is de verzekerde in de laatste drie jaar behandeld voor een hartinfarct, herseninfarct,
TIA, hersenbloeding of een geheel of gedeeltelijk afgesloten bloedvat in de buik of hals of
benen?
o
o

Ja
Nee

Is de verzekerde in de laatste drie jaar behandeld voor een goedaardige of kwaadaardige
vorm van kanker, een HIV-infectie, een psychiatrische ziekte of aandoeningen van de
longen (behalve astma)?
o
o

Ja
Nee

Heeft de verzekerde een orgaantransplantatie ondergaan of staat verzekerde hiervoor op
de wachtlijst, is de verzekerde bekend met een nieraandoening of een (aangeboren)
hartaandoening, waarvoor operatie nodig is/was?
o
o

Ja
Nee

Als u een of meer van bovenstaande vragen met ja heeft beantwoord hebben wij meer
informatie nodig om de verzekering te kunnen sluiten.
U heeft hiervoor de keuze tussen het invullen van een schriftelijke gezondheidsverklaring
of u kunt gebeld worden door onze medisch adviseur; Willem Appeldoorn.
Geef hieronder uw keuze aan
o

Ik ontvang graag het formulier voor de schriftelijke gezondheidsverklaring
o Per mail
o Per post

o

Ik word graag gebeld door de medisch adviseur
Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 01234567890 en kan gebeld worden binnen
de volgende tijds sloten
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Ik heb de vragen juist beantwoord. Ik ben ervan op de hoogte ben dat de verzekeraar
mede op basis van het advies van de medisch adviseur beoordeelt of hij mijn aanvraag
accepteert. Dat vind ik goed. Dat geldt voor de verzekering die ik nu aanvraag.
De verzekeraar bewaart mijn gezondheidsverklaring zolang als dat van de wet mag. In
de periode dat mijn verklaring nog in het bezit is van de verzekeraar, zal hij mijn
antwoorden ook gebruiken als ik later eenzelfde soort verzekering aanvraag waarbij
gezondheidsgegevens van belang zijn of een uitbreiding van de verzekering aanvraag.

