Toelichting per vraag –
gezondheidsverklaring levensverzekering
Met arbeidsongeschiktheidsdekking
1. Uw algemene gegevens
Hier wordt gevraagd naar uw huisarts, omdat u misschien een medisch onderzoek moet krijgen. Dit
onderzoek mag uw eigen huisarts niet doen. Daarom mag de medisch adviseur van de verzekeraar
niet uw eigen huisarts vragen om u te onderzoeken. De verzekeraar wil graag zeker weten dat dat
niet gebeurt. Daarom vraagt de verzekeraar nu al naar uw huisarts.
Let op! Uw huisarts mag alléén informatie aan de medisch adviseur geven als u dat goed vindt.
Hiervoor moet u toestemming geven via een machtiging.
2. Persoonlijke informatie
De medisch adviseur moet uw gezondheidsrisico inschatten. En de kans dat u arbeidsongeschikt
wordt of overlijdt tijdens de verzekeringsperiode. Uw antwoorden in de gezondheidsverklaring helpen
hem daarbij. Heeft u een grotere kans om te overlijden dan verzekerden gemiddeld hebben? Dan
vormt u een hoger risico voor de verzekeraar. U moet dan misschien een hogere premie betalen. Of u
krijgt geen verzekering. Heeft u een grotere kans om arbeidsongeschikt te worden dan gemiddeld? U
moet dan misschien een hogere premie betalen. Of er gelden speciale voorwaarden. Of u krijgt geen
verzekering.
3. Uw gezondheid
De medisch adviseur moet uw gezondheidsrisico inschatten. En de kans dat u arbeidsongeschikt
wordt of overlijdt tijdens de verzekeringsperiode. Uw antwoorden in de gezondheidsverklaring helpen
hem daarbij. Heeft u een grotere kans om te overlijden dan verzekerden gemiddeld hebben? Dan
vormt u een hoger risico voor de verzekeraar. U moet dan misschien een hogere premie betalen. Of u
krijgt geen verzekering. Heeft u een grotere kans om arbeidsongeschikt te worden dan gemiddeld? U
moet dan misschien een hogere premie betalen. Of er gelden speciale voorwaarden. Of u krijgt geen
verzekering.
Heeft u één van de aandoeningen, ziekten, klachten of gebreken die u onder vraag 3 leest? Of heeft
u deze gehad? Dan is het risico dat u overlijdt tijdens de verzekering misschien hoger dan gemiddeld.
Of dat u arbeidsongeschikt wordt. Daarvan krijgt de medisch adviseur graag een goed beeld.
Geeft u meer informatie?
Soms vraagt hij daarom om meer informatie over uw specifieke gezondheidssituatie. Dan kan blijken
dat u toch verzekerd kunt worden tegen de standaardpremie en standaardvoorwaarden van de
verzekeraar. Soms kan dat niet. Dan kan bijvoorbeeld dit gebeuren:




U moet een hogere premie betalen.
U kunt de verzekering afsluiten tegen speciale voorwaarden.
De verzekeraar wijst uw aanvraag af.
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Vormt u een hoger risico?
Laat de medisch adviseur aan de verzekeraar weten dat u een hoger risico heeft? Dan hoort u dat. U
krijgt dan een brief met uitleg van het medisch advies. Dit geldt niet als u heeft aangegeven dat u dat
niet wilt.
Waar vult u dat in?
Het kan zijn dat u iets heeft, maar u weet niet waar u dat moet invullen. Daarvoor kunt u vraag 3M
gebruiken. Geeft u bij deze vraag per ongeluk informatie die de verzekeraar eigenlijk niet mag
hebben? Dan mag hij deze niet gebruiken.
Was het lang geleden?
Bij vraag 3 vraagt de verzekeraar naar alle aandoeningen, ziekten, klachten of gebreken die u ooit
heeft gehad. Sommige dingen zijn misschien al heel lang geleden. Is dat nog wel belangrijk, vraagt u
zich misschien af. Ja. Het kan zijn dat de ziekte van toen na een aantal jaren weer voor klachten
zorgt. Bij andere ziekten hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Dat moet de medisch adviseur kunnen
beoordelen. U moet daarom alles invullen wat u ooit heeft gehad.
4. Uw werk
a en c. Heeft u door ziekte of ongeval de laatste vijf jaar twee weken of langer niet gewerkt? Of maar
een deel van de dag gewerkt?
De medisch adviseur wil weten wat het risico is dat u door ziekte niet kunt werken. Dit heet
arbeidsongeschikt. Daarom stelt hij vragen over uw werk bij vraag 4. U vult ook in of u vroeger een
tijd niet kon werken. Of dat u onderdelen van uw werk niet kon doen. U hoeft vraag 4a alleen met ‘ja’
te beantwoorden als u langer dan twee weken niet (volledig) werkt of werkte. Dit zegt iets over het
risico dat u in de toekomst niet kunt werken.
b. Werkt u nu volledig?
Vul hier in of u om medische redenen minder werkt of werkte dan u normaal doet. Werkt u in deeltijd?
Dan hoeft u dat niet in te vullen.
5. Uw bril of contactlenzen
Heeft u een bril of contactlenzen? En heeft u een sterkte van -8 of hoger? Dan kunt u misschien later
niet meer werken, omdat u niet goed ziet. Daarom vraagt de medisch adviseur naar de sterkte van uw
bril of lenzen. U geeft hierop antwoord bij vraag 5.
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