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1.
1.1.

Voorafgaandelijke mededelingen
Medisch geheim

Voeg bij de vragenlijst al de documenten die van enig nut zouden kunnen zijn (medisch dossier, operatieverslag,
anesthesieverslag, protocols, voorafgaandelijke onderzoek) voor de beoordeling.
Indien er zich problemen stellen kan U het dossier zenden aan : MEDISCH GEHEIM, T.A.V. DE ADVISERENDE
GENEESHEER, AMMA Verzekeringen, KUNSTLAAN 39 BUS 1, 1040 BRUSSEL.
1.2.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Wet van 08.12.1992 verplicht ons de hierna volgende mededelingen te doen aan personen bij wie persoonsgegevens
verzameld worden met het oog op de verwerking ervan :

De verzamelde gegevens kunnen in volgende bestanden opgenomen worden : algemeen repertorium, commerciële
relaties, uitgiftebeheer van contracten, schadebeheer en vereffeningen, statistieken

Iedere persoon die zijn identiteit bewijst, heeft, mits voorafgaandelijke betaling van de in het KB van 07.09.1993
vastgestelde bijdrage, het recht om mededeling te verkrijgen van de hem/haar betreffende gegevens, onjuiste
gegevens te laten verbeteren en/of sommige gegevens te laten schrappen. Om dit recht uit te oefenen richt de
persoon in kwestie een gedateerde en ondertekende aanvraag aan de dienst 'Bestanden' van AMMA Verzekeringen
die houder is van het bestand.
Bovendien bestaat de mogelijkheid het register van de wettelijke instantie te raadplegen volgens de vastgestelde regeling.
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DOOR DE VERZEKERDE IN TE VULLEN VRAGENLIJST
Naam, voornaam, adres :
Geboortedatum :
Elke vraag dient verplicht met JA of NEEN beantwoord te worden. Waar U JA antwoordt, dient U op nauwkeurige en
volledige wijze nadere details te verschaffen. Wanneer hiervoor onvoldoende plaats is, dient een extra blad toegevoegd te
worden.
1.

2.

Wat is uw grootte en gewicht ?
Grootte
:
Gewicht
:

cm
kg

Hebt U in de loop van de voorbije 10 jaar
aan enige ziekte of kwaal geleden ?
Zo ja, welke ?

 ja

 neen

 ja

 neen

 ja

 neen

Werd bij U een chronische aandoening of een aangeboren
afwijking vastgesteld ?
Zo ja, preciseer.

 ja

 neen

Werden er onregelmatigheden vastgesteld bij een
bloedonderzoek ?
Zo ja, welke ?

 ja

 neen

Was U reeds meer dan 30 opeenvolgende dagen werkonbekwaam ?
Of hebt U al een behandeling van meer dan 30 dagen gevolgd ?
Zo ja, om welke reden ?

 ja

 neen

 ja

 neen

3.

Bent U ooit het slachtoffer geweest van een ongeval ?
Zo ja, welke zijn de gevolgen hiervan ?

4.

Wordt U medisch gevolgd of wordt U momenteel
behandeld ?
Zo ja, om welke behandeling gaat het ?
Om welke reden ?

5.

6.

7.

8.

Bent U volledig of gedeeltelijk invalide als gevolg
van een ziekte of een ongeval ?
Zo ja, om welke reden ?
Aanvangsdatum ?
Invaliditeitsgraad ?
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9.

Werd U in de voorbije 10 jaar gehospitaliseerd of moet U
binnenkort opgenomen worden of een medische controle
ondergaan ?
Zo ja, om welke reden ?

10. Hebt U hulp nodig van een derde om te eten, U aan te kleden,
U te verplaatsen of U te wassen ?
Gebruikt U gewoonlijk specifieke toestellen om U te
verplaatsen ?
Zo ja, preciseer.

11. Werd er reeds een voorstel voor een personenverzekering
geweigerd of uitgesteld, bleef ze zonder gevolg of heeft ze het
voorwerp uitgemaakt van een aanvaarding met een bijpremie
en/of speciale voorwaarden of beperkingen ?
Zo ja, voor welke soort waarborgen en bij welke instelling of
bij welk organisme ? Preciseer.

12. Werd een dergelijke verzekering op uw hoofd onderschreven
opgezegd ?
Zo ja, bij welke instelling of organisme ?
Door wie, wanneer en om welke reden ?

Opgemaakt te

 ja

 neen

 ja

 neen

 ja

 neen

 ja

 neen

 ja

 neen

, op
Handtekening verzekerde.

Document terugsturen naar het volgende adres :
AMMA VERZEKERINGEN
KUNSTLAAN 39 BUS 1, 1040 BRUSSEL

* * *
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