START
Heb je een ziekte,
klacht, aandoening of
ander (medisch)
probleem?

Via e-mail krijg je een link doorgestuurd van de medisch
acceptant. Via deze link kom je in een beveiligde internet
omgeving waar je de gezondheidsvragen kunt beantwoorden. Als
je deze hebt ingevuld en verstuurd komen de antwoorden
terecht bij de medisch adviseur. Hij/zij gaat jouw
gezondheidsverklaring beoordelen.

-

Hij kan (telefonisch) aanvullende
vragen stellen aan je.
Hij kan je vragen een keuring te
ondergaan.
Hij kan vragen stellen aan de
huisarts of specialist (hiervoor
geef je toestemming door een
machtigingsformulier te
ondertekenen)

Naar aanleiding van deze aanvullende
(medische) informatie brengt de medisch
adviseur zijn advies uit.

NEE

AKKOORD!

JA

Het kan zo zijn dat je wordt uitgenodigd voor een keuring bij een
onafhankelijke arts. Het keuringsrapport wordt verzonden aan de
medisch acceptanten ter beoordeling.

De medisch adviseur kan op meerdere
manieren informatie verzamelen:

Het medisch advies;

Heeft de medisch adviseur
meer informatie nodig?

JA

Soms heeft de medisch
adviseur namelijk meer
informatie nodig om een
advies uit te brengen.

Definitief advies

Conclusie medisch advies:

NEE

Het risico is normaal (standaard).
Het medisch advies luidt:
AKKOORD

Het risico is groter dan normaal.
Het medisch advies luidt:
AKKOORD, met een verhoogd
risico
De verzekeraar bepaalt de
nieuwe premie of afwijkende
conditie en
stelt deze voor.

Het risico is te groot voor de
verzekeraar.
Het medisch advies luidt:
AFWIJZING

Doorlooptijd aanvraag > polisafgifte:
•
•
•

Indien er sprake is van een ‘schone’ gezondheidsverklaring (er zijn geen medische bijzonderheden) dan is de doorlooptijd maximaal 48 uur (2 werkdagen).
Indien er sprake is van geen ‘schone’ gezondheidsverklaring (er zijn wel medische bijzonderheden), dan is de doorlooptijd gemiddeld 2 weken.
Indien de medisch adviseur meer informatie nodig heeft om een advies uit te brengen, dan kan de doorlooptijd van het medisch traject oplopen naar maximaal
10 weken.

