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Inleiding
Voor het aanvragen van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering is het invullen van 
een gezondheidsverklaring verplicht. Om het u zo eenvoudig mogelijk te maken 
ontvangt u daarom van ons een digitale gezondheidsverklaring. De digitale 
gezondheidsverklaring kan worden ingevuld op www.allianzoverlijdensrisico.nl. U logt 
in met de gebruikersnaam en het wachtwoord die u per e-mail van ons ontvangt.

In deze handleiding worden de stappen voor het invullen van de gezondheidsverklaring besproken.

1. HOME
Op de welkompagina wordt kort beschreven waarom het invullen van de gezondheidsverklaring van 
belang is. Voor het invullen van de gezondheidsverklaring is het van belang om de ‘Toelichting en de Tips’’ 
te lezen. 
Deze toelichting kan worden gelezen door op het tabblad ‘Toelichting en de Tips’ aan de linkerkant te klikken 
of door op de onderstreepte toelichting in de tekst te klikken.
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Zodra het vinkje bij ‘De hierboven vermelde basisgegevens zijn juist weergegeven’ is ingevuld, kunnen de 
gegevens via ‘Opslaan’ worden opgeslagen en komt u automatisch in het scherm ‘Gezondheidsgegevens’. Door 
op ‘Annuleer’ te klikken, komt u weer terug bij het welkom scherm. De eventueel aangepaste gegevens worden niet 
opgeslagen.

2. GEZONDHEIDSVERKLARING
Onder ‘Gezondheidsverklaring’ kan de gezondheidsverklaring worden ingevuld.

2.1 Scherm ‘Basisgegevens’
In dit scherm staan de ingevulde basisgegevens, zoals deze bij de aanvraag zijn ingevuld. Mochten de gegevens 
onjuist zijn, dan kunnen die in dit scherm worden aangepast. 
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Door op ‘Opslaan’ te klikken worden de gegevens opgeslagen. Door op ‘Annuleer’ te klikken, komt u weer 
terug bij het welkom scherm. De eventueel ingevulde gegevens worden niet opgeslagen.

2. GEZONDHEIDSVERKLARING
Onder ‘Gezondheidsverklaring’ kan de gezondheidsverklaring worden ingevuld.

2.2 Scherm ‘Gezondheidsgegevens’
In dit scherm staan de gezondheidsvragen. Voor de medische acceptatie is het noodzakelijk dat alle gegevens 
worden ingevuld.
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Drank

Drugs

Meer informatie wordt zichtbaar door op de  te klikken.

Wanneer bij ‘Vraag 1‘ één van de middelen wordt aangevinkt, wordt onderstaande scherm zichtbaar. Vul dit 
scherm volledig in en kies vervolgens voor ‘Opslaan’ om de gegevens op te slaan.

	  

	  

2.2.1 Vragen ‘Gezondheidsgegevens’
Wanneer bij een vraag ‘ja’ is ingevuld, worden de vervolgvragen zichtbaar. In deze paragraaf staan de vervolg-
schermen per hoofdvraag. De velden die van toepassing zijn, moeten worden ingevuld. Kies hierna voor opslaan.

Roken
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Gevaarlijke sporten

Wanneer “Anders” wordt aangevinkt, opent het onderstaande scherm. Wanneer dit scherm is ingevuld en 
opgeslagen, komt u terug bij het hoofdscherm van drugs. Achter “Anders” staat dan een invulveld waar u de 
drugssoort, indien van toepassing, in dient te vullen. Kies vervolgens voor ‘Opslaan’ om de gegevens op te slaan.
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2.2.2  Vragen ‘Uw gezondheidstoestand’
In het scherm ’Uw gezondheidstoestand’ worden vragen met betrekking tot aandoeningen, ziekten, kwalen, 
klachten en/of gebreken gesteld. Bij de aandoeningen (etc.) die van toepassing zijn, moet een ‘ja’ worden ingevuld.

2.2.3  Vragen ‘Aandoeningen’
Wanneer bij een vraag ‘ja’ is ingevuld, worden de vervolgvragen zichtbaar. In deze paragraaf staan de 
vervolgschermen per hoofdvraag. Kies vervolgens voor ‘Opslaan’ om de gegevens op te slaan.
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Wanneer een aandoening of ‘anders’ is aangevinkt, wordt onderstaand scherm zichtbaar. Dit scherm is hetzelfde 
bij vraag a tot en met i. 

2.2.4   Vragen ‘Eerdere overlijdensrisicoverzekering aanvragen’

	  

	  

Wanneer ‘ja’ is ingevuld, wordt onderstaand scherm getoond.

Door op ‘Opslaan’ te klikken worden de gegevens opgeslagen. Door op ‘Annuleer’ te klikken, komt men weer terug bij 
het voorgaande scherm. De eventueel ingevulde gegevens worden niet opgeslagen.
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2.3  Scherm ‘Akkoord’
Wanneer alle vragen van de gezondheidsverklaring zijn ingevuld en opgeslagen, komt men in het scherm ‘Akkoord’. 
Indien alle gegevens juist en naar waarheid zijn ingevuld, dient u akkoord te gaan met de gepresenteerde verklaring. 
U kunt akkoord gaan door een vinkje te plaatsen bij ‘Verzekerde gaat akkoord met bovenstaande verklaring’.

Door op ‘Opslaan’ te klikken worden de gegevens opgeslagen. Door op ‘Verzenden’ te klikken wordt de gezondheids-
verklaring verstuurd naar Allianz. Door op ‘Annuleer’ te klikken, komt u weer terug bij het welkom scherm. 
De eventueel ingevulde gegevens worden niet opgeslagen. 



2.4  Scherm ‘Documenten’
Wanneer op ‘Verzenden’ is geklikt, komt u automatisch in het scherm ‘Documenten’. Daar worden, afhankelijk van 
de ingevulde gegevens, de volgende documenten getoond:
- Gezondheidsverklaring (GV)
- Klein Gericht Onderzoek (KGO)
- Machtiging

Gezondheidsverklaring (GV)
Het document GV kan geprint of opgeslagen worden voor uw eigen administratie. 

Klein Gericht Onderzoek (KGO)
Uit uw gezondheidsverklaring blijkt dat u bekend bent met een verhoogd BMI. Daarom verzoeken wij u vriendelijk 
om een klein gericht onderzoek te ondergaan. De keuringsinstantie PMO neemt namens Allianz contact met u op 
voor het maken van een afspraak. Dit wordt binnen 3 werkdagen gedaan. Als er op uw aanvraag sprake is van nog een 
andere verzekerde dan wordt dit binnen 3 werkdagen gedaan nadat beide gezondheidsverklaringen zijn ontvangen. 
De benodigde documenten worden nadat u een afspraak heeft gemaakt naar de arts gestuurd.Als wij de resultaten 
hebben ontvangen van de arts bij wie u de keuring heeft gedaan, wordt uw aanvraag verder in behandeling genomen.

Machtiging
Nadat wij de ondertekende machtiging(en) van u hebben ontvangen, nemen wij de aanvraag voor uw Allianz 
Overlijdensrisicoverzekering verder in behandeling. U kunt deze per e-mail sturen naar medisch.leven@allianz.nl 
of per post naar Allianz Nederland Levensverzekering
t.a.v. Medisch adviseur acceptatie
 Antwoordnummer 5375
3000 VB Rotterdam.

Door op ‘Annuleer’ te klikken, komt men weer terug bij het welkom scherm.
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