Medische acceptatie AOV

Start
U vult de gezondheidsverklaring
in en stuurt deze naar
Klaverblad Verzekeringen

Heeft u op deze
gezondheidsverklaring
een aandoening, ziekte
of klacht vermeld?

Is uw gewicht volgens
de medisch adviseur te
laag of te hoog?
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ja

Heeft de
Medische dienst*
meer informatie
nodig?
* De Medische dienst is een afdeling van Klaverblad Verzekeringen. Deze afdeling
beoordeelt uw gezondheidsgegevens. De medische adviseurs horen ook bij deze
afdeling.
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De Medische dienst* kan op verschillende manieren informatie inwinnen:
• De Medische dienst stuurt u een vragenlijst. U moet deze vragen beantwoorden. Zodra de medisch adviseur uw antwoorden
heeft ontvangen, kan hij bepalen of hij een advies kan geven.
• De Medische dienst kan u vragen om een medische keuring te ondergaan. U krijgt een uitnodiging voor de keuring. De
keuring wordt altijd door een andere arts dan uw huisarts gedaan. U maakt zelf een afspraak met een keurend arts.
• De medisch adviseur wil vragen stellen aan uw huisarts of een specialist waarbij u onder behandeling staat of bent geweest.
De medisch adviseur zal u vragen om een machtiging voor het inwinnen van de informatie. De machtiging geldt alleen voor
de ziekte, aandoening of klacht die op de machtiging staat vermeld.
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Advies van de medisch adviseur of Medische
dienst*:
• De kans op arbeidsongeschikt is niet
verhoogd. Het medisch advies luidt:
akkoord.

De gebruikelijke doorlooptijd is 5 werkdagen. Dit betekent dat vanaf het moment dat alle gezondheidsgegevens door ons zijn ontvangen u
binnen 5 werkdagen een reactie kunt verwachten. De tijd die u nodig heeft om de vragen te beantwoorden, een keuring te ondergaan of die
een huisarts of specialist nodig heeft om de vragen te beantwoorden vallen daarbuiten. Het kan soms wel enkele weken duren voordat wij een
reactie van een arts ontvangen.

Mogelijke medisch advies van de medisch
adviseur of Medische dienst*:
• De kans op arbeidsongeschikt is niet
verhoogd. Het medisch advies luidt:
akkoord.
• De kans op arbeidsongeschiktheid is
verhoogd. U krijgt van ons een voorstel voor
bijvoorbeeld:
- een hogere premie;
- een uitsluitingsclausule;
- beperking van de looptijd;
- verlenging van de eigenrisicotermijn;
- of een combinatie van bovenstaande.
• De kans op arbeidsongeschiktheid is te groot.
Het medisch advies luidt:
afwijzen.

