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Machtiging

Toestemming voor het geven van medische gegevens door uw arts aan de 

medische adviseur voor de beoordeling van uw ziekmelding op:

d.d.:      (dag/ maand / jaar) met als

aandoening(en) c.q. klachten en verschijnselen: 

Polis- of 

schadenummer  

Achternaam  

     Man   Vrouw                                                                                                                          

Voornaam  

Adres   

Postcode  

Woonplaats  

Geboortedatum 

Mijn huisarts  

Naam   

Adres   

Postcode  

Woonplaats  

Ik, verzekerde, geef toestemming aan de hierboven genoemde huisarts om

gegevens over mijn gezondheid aan de medisch adviseur van Allianz 

Inkomensverzekeringen te verstrekken. Deze toestemming geldt voor de 

eerder aangegeven ziekte(n), aandoening(en), gebrek(en) of klacht(en).

Met deze toestemming mag mijn huisarts de feitelijke, gerichte vragen van 

de medisch adviseur beantwoorden, zoals:

-  Welke ziekte, aandoening, gebrek of klacht heeft/had verzekerde 

precies,

-  Sinds wanneer heeft/had verzekerde deze ziekte, aandoening, gebrek 

of klacht,

-  Welk onderzoek heeft/had verzekerde en wat waren de uitslagen van 

 dit onderzoek,

-  Welke diagnose(n) werd(en) gesteld,

-  Welke behandeling(en) heeft/had verzekerde of krijgt verzekerde nog,

-  Welke resultaat heeft/had de behandeling?

Plaats     

Datum     

Handtekening verzekerde 

U kunt dit formulier bewaren en mailen aan: 

inkomen.schade.individueel@allianz.nl

of printen en sturen naar: 

Allianz Inkomensverzekeringen

Afdeling Claims

Postbus 761

3000 AT Rotterdam

Bewaar Print Wis



Toelichting

Wie heeft inzage in uw medische gegevens?Uw medische gegevens 

zijn strikt vertrouwelijk. In de wet staat wat wel en wat niet mag met 

uw medische gegevens. Alleen een arts mag uw medische gegevens 

inzien. Bij een verzekeraar heeft deze arts een medisch adviseur. 

Het kan voorkomen dat bij de verzekeraar ook iemand anders dan 

de medisch adviseur bepaalde medische gegevens nodig heeft. 

Bijvoorbeeld om te kunnen beslissen over uw aanvraag voor een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering. De medisch adviseur geeft dan zo 

min mogelijk medische informatie. Hij geeft alleen die informatie die 

echt nodig is. De medewerker die de medische informatie ontvangt, 

moet deze informatie strikt vertrouwelijk behandelen. 

Soms werken wij samen met een herverzekeraar die een deel van uw 

schade-uitkering voor haar rekening neemt. Het kan dan nodig zijn dat 

onze medisch adviseur de gegevens ook aan de medisch adviseur van de 

herverzekeraar verstrekt. De medisch adviseur van de herverzekeraar is 

ook een arts, en behandelt uw gegevens met dezelfde vertrouwelijkheid

als onze eigen medisch adviseur.

Over het vertrouwelijke karakter van uw medische gegevens kunt u 

meer lezen in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiele 

Instellingen in het Protocol Verzekeringskeuringen. De verzekeraars en de 

medisch adviseurs moeten zich daaraan houden. Zowel de Gedragscode 

als het Protocol kunt u opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, 

telefoonnummer 070-3338777. 

U kunt deze informatie ook via de website www.verzekeraars.nl 

downloaden.
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