HOE WERKT HET AANVRAAGPROCES VAN DE
OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING BIJ ALLIANZ?
Allianz ontvangt
uw aanvraag en
digitale gezondheidsverklaring.
Allianz biedt een
voorlopige dekking.
Dit betekent dat u,
voordat uw verzekering
is ingegaan in bepaalde
gevallen toch verzekerd
bent.

Er komen uit de
gezondheidsverklaring geen
gezondheidsrisico’s
naar voren.

Er komen uit de
gezondheidsverklaring gezondheidsrisico’s naar
voren.

Heeft u de ORV nodig
voor uw hypotheek, dan
bieden wij een uitgebreidere
voorlopige dekking.
Op www.allianz.nl/orv
en in onze voorwaarden
vindt u alle informatie.

Toelichting
Gemiddelde duur van
de stap in het proces
Extra informatie
* Voor ons medisch acceptatieproces werken wij samen met Sedgwick.
Op www.allianz.nl/orv/gezondheidsverklaring vind u hierover meer informatie.
700087-111-44

Wij accepteren de overlijdensrisicoverzekering
zoals u hem heeft aangevraagd.
U ontvangt van ons digitaal het polisblad.

Gefeliciteerd u
bent nu definitief
verzekerd!

10 minuten

Geen aanvullende informatie
nodig.

Wij accepteren de overlijdensrisicoverzekering
zoals u hem heeft aangevraagd.
U ontvangt van ons digitaal het polisblad.

Allianz heeft op basis van de
antwoorden op de gezondheidsverklaring voldoende informatie
om uw aanvraag te beoordelen.

3 dagen

Wij accepteren u met een hogere premie.

2 - 3 dagen

Aanvullende informatie nodig
Allianz* neemt, na uw toestemming, contact op met uw arts(en)
of vraagt aan u om contact op
te nemen. In sommige gevallen
is aanvullende informatie van
uzelf voldoende.
Hou er rekening mee dat we
hier afhankelijk zijn van de
reactiesnelheid van de artsen.
Om dit proces te versnellen,
kan het helpen als u zelf ook
contact opneemt met uw arts.

Gemiddeld kost dit
3-4 weken.

Gefeliciteerd u
bent nu definitief
verzekerd!

Soms vraagt de
medisch acceptant
advies aan de
medisch adviseur.
U heeft het recht
om als eerste het
advies van de
medisch adviseur
te vernemen.
U moet hier wel
vooraf schriftelijk om vragen.
Hierdoor kan het
langer duren totdat
de verzekering tot
stand komt.

Soms is het niet mogelijk om u te verzekeren op de
manier die u heeft aangevraagd. Bijvoorbeeld als er
sprake is van een hoger medisch risico. We bekijken
dan of we u een aanbieding kunnen doen tegen een
hogere premie en/of een kortere looptijd. U bent
uiteraard vrij om dit aanbod te accepteren of niet.

3 dagen

Wij wijzen uw aanvraag af.
In sommige gevallen kunnen we geen overlijdensrisicoverzekering aanbieden en moeten we een
aanvraag afwijzen. Dit is bijvoorbeeld het geval
als het risico te groot is.
Is uw situatie gewijzigd? Dan kunt u altijd opnieuw
een aanvraag indienen. We zullen dan opnieuw
nagaan of we u kunnen verzekeren.

Gefeliciteerd,
accepteert u ons
voorstel, dan
bent u definitief
verzekerd!

