Stappenschema medisch advies
ABN AMRO Levensverzekering N.V.
Medisch advies: De medisch adviseur geeft een medisch advies aan ons over het risico. Hiervoor beoordeelt hij de kans (risico) dat wij moeten uitkeren omdat de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering.

Voor het aanvragen van uw verzekering is een
gezondheidsverklaring en/of keuring nodig van de verzekerde.
De verzekerde vult online een gezondheidsverklaring in op
abnamro.nl/gezondheidsverklaring. Als er een keuring nodig is
(bijvoorbeeld omdat het verzekerd bedrag hoger is dan
€ 500.001) dan krijgt de verzekerde hierover schriftelijk
bericht van ons.

Heeft de verzekerde een ziekte, klacht, aandoening
of ander medisch probleem vermeld?

NEE

Bijvoorbeeld: de verzekerde rookt of drinkt te veel, of heeft een te hoog of te
laag gewicht.

Medisch advies: akkoord

De kans op overlijden is niet verhoogd.
Uw aanvraag kan worden geaccepteerd tegen
de standaardpremie.

JA

Heeft de medisch adviseur meer informatie nodig?

Als de verzekerde alle vragen beantwoordt kan de medisch adviseur
meestal direct een advies uitbrengen. Soms heeft de medisch
adviseur meer informatie nodig.
JA

De medisch adviseur kan op meerder manieren meer informatie verzamelen:

NEE

Medisch advies: akkoord

De kans op overlijden is niet verhoogd.
Uw aanvraag kan worden geaccepteerd tegen
de standaardpremie.
OF

Medisch advies: het risico is verhoogd

I.De medisch adviseur kan extra vragen stellen aan de verzekerde.

De kans op overlijden is verhoogd (advies bevat de
mate van verhoging).

II.De medisch adviseur kan de verzekerde vragen een keuring te ondergaan.

Op basis van dit medisch advies wordt een hogere
premie berekend. U kunt beslissen of u de verzekering
wilt afsluiten tegen deze hogere premie. De verzekerde
ontvangt een brief met de reden van de premieverhoging.

De medisch adviseur heeft meer informatie nodig die de verzekerde zelf kan geven. De verzekerde ontvangt schriftelijk een vragenlijst.
Als de verzekerde de vragen heeft beantwoord, bekijkt de medisch adviseur opnieuw of hij voldoende informatie heeft.

De medisch adviseur wil graag weten hoe de gezondheidstoestand van de verzekerde is. Een medisch onderzoek (keuring) levert de informatie op die nodig is.
Ook bij een verzekerd bedrag hoger dan € 500.001 wordt de verzekerde gevraagd een keuring te ondergaan. De verzekerde krijgt een brief om een afspraak voor
een keuring te maken. In deze brief staat ook hoe dat werkt en waarop de verzekerde onderzocht wordt. De keuring wordt altijd gedaan door een arts die niet
de eigen huisarts is. Het kan soms enkele weken duren voordat de verzekerde gekeurd kan worden en de keuringsarts het keuringsrapport heeft ingediend bij
de medisch adviseur. Als de medisch adviseur het keuringsrapport heeft ontvangen, kan hij meestal een medisch advies geven.

III.De medisch adviseur kan vragen stellen aan de huisarts of specialist van de verzekerde

De medisch adviseur kan het risico alleen beoordelen als hij informatie heeft van de arts van de verzekerde over de ziekte, klacht of aandoening. Hij wil weten
wat er precies aan de hand is/was en hoe het in de loop van de tijd is gegaan met de verzekerde. De arts mag die informatie alleen geven als de verzekerde daar
toestemming voor geeft. De verzekerde krijgt een machtigingsformulier en vragenformulier voor de arts toegestuurd. Wij vragen de verzekerde het machtigingsformulier te ondertekenen en deze samen met het vragenformulier aan de arts af te geven. De arts mag dan de gevraagde informatie doorgeven aan de medisch
adviseur. Soms kan het enkele weken duren, afhankelijk van de snelheid van reageren van de arts. Als de medisch adviseur de informatie heeft ontvangen, kan hij
meestal een medisch advies geven. De machtiging geldt alleen voor de ziekte, klacht of aandoening die op het machtigingsformulier staat vermeld.

OF

Medisch advies: afwijzen
De kans op overlijden is te groot.

Op basis van dit medisch advies ontvangt u bericht
dat u de verzekering niet kunt afsluiten.
De verzekerde ontvangt een brief met de reden van
de afwijzing.
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