Overlijdensrisicoverzekering
Hoe onze gezondheidsverklaring werkt
Bij het afsluiten van onze Overlijdensrisicoverzekering, vult de verzekerde op internet een gezondheidsverklaring
in. De verzekerde is de persoon die we verzekeren. Hieronder staat informatie over de vragen die we in de
gezondheidsverklaring stellen.

Wij gebruiken een officiële gezondheidsverklaring
Onze gezondheidsverklaring komt van het Verbond van Verzekeraars. We vragen in de gezondheidsverklaring
naar veel ziekten en klachten die heel onschuldig lijken. Toch kunnen ze te maken hebben met ziekten met
ernstige gevolgen.
Toelichting
Het Verbond van Verzekeraars heeft over de gezondheidsverklaring twee brochures gemaakt met extra uitleg.
Klik op de link om de brochures te bekijken:
Toelichting over gezondheidsverklaring
Toelichting per vraag

De verzekerde mag alleen zelf de gezondheidsverklaring invullen
De verzekerde mag de gezondheidsverklaring niet laten invullen door een tussenpersoon, verzekeringsadviseur of
iemand anders!

1. Algemene gegevens van de verzekerde
Wij vragen om:
•

naam en adresgegevens;

•

telefoonnummer en de tijden waarop wij de verzekerde kunnen bereiken;

•

e-mailadres. Zodat wij de verzekerde op de hoogte kunnen houden over hoe het staat met de medische
beoordeling;

•

gegevens over werk en beroep;

•

gegevens van de huisarts.

2. Persoonlijke informatie van de verzekerde
Wij vragen om:
•

lengte en gewicht;

•

gegevens over het rookgedrag;
-- Of de verzekerde rookt. En zo ja, wat. Vanaf welke leeftijd de verzekerde rookt. En hoeveel gemiddeld
per dag;
En hoeveel per dag. En tot welke leeftijd.
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-- Of de verzekerde heeft gerookt. En zo ja, wat. Vanaf welke leeftijd de verzekerde heeft gerookt.

•

gegevens over alcoholgebruik;
-- Of de verzekerde alcoholische dranken drinkt. Vanaf welke leeftijd. En hoeveel glazen gemiddeld per
week;
-- Of de verzekerde alcoholische dranken heeft gedronken. Vanaf welke leeftijd. En hoeveel glazen
gemiddeld per week. En tot welke leeftijd.

•

gegevens over drugsgebruik;
-- Of de verzekerde drugs gebruikt. En zo ja, welke drugs dit dan zijn. Vanaf welke leeftijd de verzekerde de
drugs gebruikt. En hoe vaak per week;
-- Of de verzekerde drugs gebruikt heeft. En zo ja, welke drugs dit dan zijn. Vanaf welke leeftijd de
verzekerde de drugs gebruikte. En hoe vaak per week. En tot welke leeftijd.

3. Vragen over de gezondheid van de verzekerde
Wij vragen of:
•

de verzekerde één of meer van de volgende aandoeningen, ziekten, klachten en/of gebreken heeft of heeft
gehad:
-- Aandoening, ziekte of klachten van de hersenen of zenuwen. Zoals beroerte, TIA, CVA, toevallen,
epilepsie, spierziekte, oogzenuwontsteking, hoofdpijn, duizeligheid.
-- Aandoening, ziekte of klachten van psychische aard. Zoals depressie, schizofrenie, psychose, ADHD,
overspannenheid, overwerktheid, angststoornis, slapeloosheid, hyperventilatie, burn-out.
-- Aandoening, ziekte of klachten van hart en bloedvaten. Zoals hartinfarct, beklemming of pijn op de borst,
verhoogde bloeddruk, hartkloppingen, vernauwing of ontsteking van bloedvaten, embolie.
-- Verhoogd cholesterol, suikerziekte, schildklierafwijking, jicht, stofwisselings- of stapelingsziekten,
hormoonafwijkingen.
-- Aandoening, ziekte of klachten van longen of luchtwegen. Zoals astma, COPD, kortademigheid, pleuritis,
bronchitis, langdurig hoesten, embolie.
-- Aandoening, ziekte of klachten van slokdarm, maag, darmen, lever, galblaas, alvleesklier.
-- Aandoening, ziekte of klachten van nieren, blaas, urinewegen, geslachtsorganen.
-- Vermoeidheidsklachten, slaapapneu-syndroom, soa (seksueel overdraagbare aandoening), hiv-infectie,
andere infectieziekten.
-- Goed- of kwaadaardige zwelling of tumor, kwaadaardige aandoening, kanker, bloedziekte, bloedarmoede.
-- Aandoening, ziekte of klachten van spieren, ledematen of gewrichten (waaronder knie, heup, handen,
schouders), reuma (acuut of chronisch), (kinder)verlamming.
-- Aandoening, ziekte of klachten van de ogen, huid, open been, fistels, trombose.
-- Aandoeningen, ziekten, klachten en/of gebreken die niet onder de categorieën hierboven vallen.

•

de verzekerde ons uitleg geeft over elke ziekte, aandoening, gebrek of klacht die hij/zij heeft of heeft gehad.
Is het antwoord op een vraag “JA”? Dan vult de verzekerde in de uitklapvensters extra informatie in. Het gaat
dan om informatie over:
-- De periode waarin de verzekerde de ziekte, aandoening, gebrek of klacht heeft gehad.
-- Of hij/zij hiervoor bij de huisarts is geweest. En nog onder controle staat. En of hij/zij nog klachten heeft.
-- Of de verzekerde hiervoor bij een andere arts of hulpverlener is geweest. En nog onder controle staat.
En of hij/zij nog klachten heeft.
-- Of de verzekerde medicijnen gebruikt of gebruikte. En zo ja, welke en in welke dosering.
-- Of de verzekerde is opgenomen in een ziekenhuis of andere medische instelling. En of hij/zij geopereerd
is. En gegevens over de behandelend arts.
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Goed om te weten
Bij Centraal Beheer staan we al meer dan 100 jaar klaar voor onze
klanten. U kent ons vast van ‘Even Apeldoorn bellen’.

U kunt bij ons financiële producten en
diensten afsluiten

Staat er iets anders in de productvoorwaarden?

Zoals verzekeringen, pensioenen, hypotheken,

productvoorwaarden. Staat hier wat anders dan

spaarrekeningen en beleggingsproducten.

in de productvoorwaarden? Dan gelden de

Rechtstreeks en via adviseurs die met ons

productvoorwaarden.

Uw en onze rechten en plichten staan in de

samenwerken.

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten.
Vanaf 1995 horen wij bij Achmea

Bent u het niet met ons eens of heeft u een klacht?

Centraal Beheer is een merk van Achmea

Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo

Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. in Apeldoorn.

goed mogelijk helpen. Kijk voor meer informatie

Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland.

en ons klachtenformulier op

Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. is

centraalbeheer.nl/klachtdoorgeven. U kunt ook

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

een brief sturen naar:

nummer 08077009 en de AFM onder nummer

Centraal Beheer Klachtenbureau

12000441.

Postbus 9150
7300 HZ Apeldoorn

Uw gegevens in vertrouwde handen
Sluit u een verzekering of financiële dienst af?

Bent u niet tevreden over onze oplossing?

Dan hebben wij uw gegevens nodig. Denk aan

Neem dan contact op met het Klachteninstituut

uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres,

Financiële Dienstverlening (Kifid). Kijk voor meer

telefoonnummer en bankrekeningnummer.

informatie en een klachtenformulier op kifid.nl.

Soms hebben wij ook meer gegevens van u nodig.

U kunt ook bellen (070) 333 89 99 of een brief

Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede

sturen naar:

verwerking van uw persoonsgegevens.

Kifid
Postbus 93257

Wilt u weten welke gegevens wij verwerken
en waarvoor?

2509 AG Den Haag

Kijk dan in ons Privacy Statement op

Meer informatie over Centraal Beheer

centraalbeheer.nl/privacy. Daar leest u ook wat uw

Kijk voor meer informatie over ons en ons beleid,

rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken

onze producten en onze gegevens op

tegen verwerking van uw gegevens. Wilt u ons

centraalbeheer.nl.

Privacy Statement op papier ontvangen? Stuur dan
een brief naar:

Het adres van Centraal Beheer is:

Centraal Beheer Relatiebeheer

Laan van Malkenschoten 20

Postbus 9150

7333 NP Apeldoorn

7300 HZ Apeldoorn

Staan er fouten in deze informatie?
Ons doel is dat al onze informatie klopt en volledig
is. En dat u alles zo goed mogelijk begrijpt. Maar er
kan altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet
aansprakelijk voor eventuele gevolgen van
die fout.

