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INFORMATIE EN TIPS VOOR HET INVULLEN VAN DE GEZONDHEIDSVERKLARING

WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG
U heeft een overlijdensrisicoverzekering
bij ons aangevraagd. Daarom hebben wij
informatie over uw gezondheid nodig. U vult
hiervoor een online gezondheidsverklaring in.
Vanzelfsprekend gaan wij zeer zorgvuldig om
met de informatie over uw gezondheid. Graag
geven wij u informatie en tips voor het invullen
van de gezondheidsverklaring.

BELANGRIJK: VOORAF MEDISCHE GEGEVENS
VERZAMELEN

• Als u ooit klachten heeft gehad, waarvan u nu geen last meer
heeft, geef dit dan toch aan. Vermeld hierbij de periode waarin
u deze klachten had. Ook als u hiervoor (nog) niet bij een arts /

Voordat u de online gezondheidsverklaring invult, vragen we u
uw medische gegevens alvast te verzamelen. Ook uw medische
gegevens van lang geleden. U kunt de gezondheidsverklaring

medisch specialist / therapeut / hulpverlener / alternatief
zorgverlener bent geweest.
• Als u een verhoogd cholesterol of een verhoogde bloeddruk

namelijk niet tussentijds opslaan. Zorg dat u onderstaande

heeft, dan vragen wij u naar de waarde van het laatste

gegevens in ieder geval bij de hand heeft:

onderzoek. Is uw cholesterol of bloeddruk langer dan 6 maanden

• Contactgegevens van uw huisarts.

geleden gemeten, dan is er in de meeste gevallen een nieuwe

• Contactgegevens van uw arts / medisch specialist / therapeut /

meting nodig. Als dit nodig is, dan wordt u hier uiteraard van op

hulpverlener / alternatief zorgverlener waar u op dit moment

de hoogte gebracht.

onder behandeling bent, of in het verleden onder behandeling
bent geweest.
• Datum van wanneer u bij deze behandelend arts / medisch

IQUO MA NON NONES DOLEST,
SOLORE NISSINTO DITAM

INLOGGEN OP DE ONLINE GEZONDHEIDSVERKLARING

specialist / therapeut / hulpverlener / alternatief zorgverlener
bent geweest. Is dit wat langer geleden en weet u de exacte

Om in te loggen op de online gezondheidsverklaring ontvangt u

datum niet meer, geef dan aan wanneer dit ongeveer was. Als u

twee e-mails van ons. In de eerste e-mail staat uw gebruikersnaam.

voor dezelfde aandoening meerdere keren bij uw arts / medisch

En in de tweede e-mail staat uw wachtwoord. In de e-mails vindt

specialist / therapeut / hulpverlener / alternatief zorgverlener

u ook de link naar uw persoonlijk gezondheidsverklaring.

bent geweest, gaat het om de datum van het laatste bezoek.

Klik op de link en vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

• Als u ooit bent opgenomen in het ziekenhuis; datum van wanneer
dit was. Is dit wat langer geleden en weet u de exacte datum niet
meer, geef dan aan wanneer dit ongeveer was.

U bent nu ingelogd.

TIPS TIJDENS HET INVULLEN VAN DE
GEZONDHEIDSVERKLARING

VERANDERING IN UW GEZONDHEID
Wij kijken anders naar de informatie over uw gezondheid dan uw

• Vul de gezondheidsverklaring eerlijk en zelf in. Laat geen

arts / medisch specialist / therapeut / hulpverlener / alternatief

antwoorden weg. Twijfelt u bij de beantwoording van de vragen?

zorgverlener. Hij of zij kijkt als behandelaar of uw gezondheid kan

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

verbeteren. Wij als verzekeraar kijken naar de kans op overlijden

• Wij begrijpen dat u wellicht niet meer een exacte datum weet van

tijdens de looptijd van de verzekering. Verandert uw gezondheid

zaken die lang geleden hebben gespeeld. In dit geval volstaat

na het invullen van de gezondheidsverklaring? En heeft u nog geen

ook een schatting van deze datum.

polis of e-mail ontvangen dat u medisch bent geaccepteerd?

• Weet u de contactgegevens van een arts / medisch specialist /
therapeut / hulpverlener / alternatief zorgverlener niet meer, geef

Neemt u dan direct contact op met onze afdeling Medische
Acceptatie via 088 - 577 60 70.

dan in ieder geval aan dat u bij hem of haar bent geweest.
En vul op de volgende regel de contactgegevens van uw huisarts
in. Mochten wij aanvullende gegevens over uw gezondheid nodig

VRAGEN?

hebben, dan kunnen wij contact opnemen met uw huisarts.
Voor het opvragen van deze aanvullende gegevens hebben wij

Heeft u vragen over het invullen van de gezondheidsverklaring,

uw toestemming nodig. Wij vragen u in dat geval een machtiging

neem dan contact met ons op via 088 - 577 60 70 of per e-mail

in te vullen. Met deze machtiging geeft u ons toestemming om

medisch.leven@allianz.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail

aanvullende gegevens over uw gezondheid op te vragen bij de

uw polisnummer, beginnend met 47. Als u dit niet weet, vermeld dan

betreffende arts.

uw naam, adres en geboortedatum.

• Als u op dit moment voor een bepaalde aandoening onder
behandeling en/of controle staat, vul dan bij de toelichting in hoe
vaak per jaar u behandeld en/of gecontroleerd wordt en door
wie.
• Als u medicijnen gebruikt, kunt u dit medicijngebruik alleen in hele
getallen en in milligrammen invullen. Als u bijvoorbeeld 0,5 mg
van een medicijn gebruikt, dan kunt u dit afronden naar boven en
1 invullen.
• Als u alleen in het weekend of bij gelegenheid drinkt, vult u
een gemiddeld aantal glazen per dag in. Als u bijvoorbeeld
gemiddeld in een weekend 5 glazen alcohol drinkt, dan drinkt
u ongeveer 20 glazen in de maand en 0,66 glas per dag.
Dit rondt u dan af naar 1.
• Als u iets invult en er verschijnt een rood bolletje, kunt u op dit
rode bolletje klikken om te lezen wat er fout is gegaan.
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Wij helpen u graag!

