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DE MEDISCHE FORMALITEITEN
OM UW VASTGOEDLENING TE VERZEKEREN

In het kader van uw vastgoedproject zorgt de Schuldsaldoverzekering (SSV)
ervoor dat u beschermd bent tijdens tegenvallers in het leven zoals invaliditeit
of een overlijden. De verzekering kan, in voorkomend geval en afhankelijk van
de onderschreven dekkingen, uw lening volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

1. WAARVOOR DIENEN DE MEDISCHE FORMALITEITEN?
De medische gegevens zijn absoluut noodzakelijk om het medische risico te
kunnen inschatten dat bepalend is voor het bedrag van uw verzekeringspremie.

2. WAT ZIJN DE VERSCHILLENDE MEDISCHE
FORMALITEITEN?
De medische formaliteiten die moeten worden vervuld, zijn afhankelijk van uw
situatie op het moment waarop u uw vastgoedlening onderschrijft (cf. punt 4).

Medische vragenlijst
zonder medisch onderzoek

- Vragenlijst

over de gezondheidstoestand (ondergane
operaties, gevolgde behandelingen, enz.)
-D
 it document moet worden ingevuld door
de persoon/personen die moet(en) worden verzekerd

Medisch onderzoek

-V
 ragenlijst in te vullen door uw behandelende arts

Laboratoriumonderzoek

Medische onderzoeken die moeten worden afgelegd:
- Bloedafname en urineonderzoek bij een laboratorium
naar keuze

Cardiologisch onderzoek
met en zonder
inspanningstest

-U
 it te voeren bij een cardioloog

Financiële gegevens

-W
 anneer het verzekerde bedrag > 750.000 EUR is,
dient u aanvullend een financiële vragenlijst in te vullen

Het is mogelijk dat u gevraagd wordt om later aanvullende onderzoeken
te ondergaan, afhankelijk van de elementen die u of uw arts ons bezorgt.
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3. HOE WERKT DIT IN DE PRAKTIJK?
Om ervoor te zorgen dat uw dossier snel behandeld wordt, raden wij u aan om
de onderstaande stappen van het proces snel te volgen.

Vult de medische vragenlijst in
zonder medisch onderzoek.
Verstuurt de documenten per post
aan de medische dienst van
Cardif Lux Vie.

Legt medische formaliteiten
op in functie van:
- De leeftijd
- Het bedrag van de lening
- De gewenste dekkingen

DE BANKADVISEUR

Wanneer u informatie weglaat of opzettelijk verkeerd bezorgt
om een correcte beoordeling van het risico onmogelijk te maken,
kan het verzekeringscontract nietig worden verklaard, waardoor er dus
geen schadevergoeding kan worden betaald.

Aanvaarding
van het dossier
Tegen
het standaardtarief

DE CLIËNT-ONTLENER
Aanvaarding
van het dossier
Met uitsluiting
of medische
aanvullende premie

Maakt indien nodig een afspraak1:
- Arts
- Laboratorium
- Cardioloog

Bestudeert
het dossier

Uitstel
Nieuwe studie moet worden gepland

MEDISCHE DIENST
DE CLIËNT-ONTLENER

DE MEDISCH DESKUNDIGE
OF HET MEDISCH CENTRUM

Verstuurt de documenten per post
aan de medische dienst

Indien nodig, vraagt de cliënt
om informatie of aanvullende
onderzoeken

Weigering

DE CLIËNT-ONTLENER

1 - De kosten worden ten laste genomen (cf. punt 5).
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4. WELKE MEDISCHE FORMALITEITEN STEMMEN OVEREEN
MET MIJN SITUATIE?
De medische formaliteiten die verbonden zijn aan de SSV, zijn afhankelijk van
4 criteria:

Gezondheidstoestand
van elke verzekerde

Bedrag van het totale
kapitaal dat door de
verzekerde moet worden
gewaarborgd

Leeftijd

Type overlijdens- of
invaliditeitsdekking

MET BETREKKING TOT DE INVALIDITEIT (UITKERING)1
De arbeidsongeschiktheidsuitkering is een vergoeding die betaald wordt aan
iemand die niet meer kan werken.
Invaliditeit

< 46 jaar

46 - 65 jaar

0 - 15.000 EUR

B

B

15.001 - 25.000 EUR

B

BC

25.001 - 50.000 EUR

BCD

BCDE

50.001 - 75.000 EUR

BCDF

BCDEF

BCDEF

BCDEF

> 75.000 EUR

€
5. WAT IS DE KOSTPRIJS VAN DE MEDISCHE
FORMALITEITEN?
De medische formaliteiten die hieronder worden opgesomd, worden bepaald
aan de hand van de cumul van deze criteria.

Voor u bedragen die nul euro.
Cardif Lux Vie draagt volledig de kosten van de medische onderzoeken.

STANDAARD MEDISCHE FORMALITEITEN
HOE KAN MEN WORDEN TERUGBETAALD?
- Vraag aan de arts of het laboratorium om ons de ereloonnota’s rechtstreeks
te bezorgen.

B

Medische vragenlijst zonder medisch onderzoek

C

Medisch onderzoek (met inbegrip van urinestrip)

D

Laboratoriumonderzoeken (bloed- en urinetests)

E

ECB bij rust en inspanning met verslag

F

Financiële gegevens (bewijs van inkomsten en financiële vragenlijsten)

OF
- Betaal de factuur en stuur ze ons op, samen met uw bankgegevens, en dit per
post of via e-mail aan Cardif Lux Vie.

MET BETREKKING TOT DE OVERLIJDENSDEKKING1
Overlijden

< 50 jaar

50 - 65 jaar

< 65 jaar

0 - 200.000 EUR

B

B

BCE

200.001 - 350.000 EUR

B

BC

BCDE

350.001 - 750.000 EUR

BCD

BCDE

BCDE

BCDEF

BCDEF

BCDEF

> 750.000 EUR

Indien u na een gunstig onderzoek geen verzekering onderschrijft,
vallen de kosten te uwen laste.

1 - Medische formaliteiten voor de SSV van kracht sinds 01/01/2015. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om
deze te wijzigen.

1 - Medische formaliteiten voor de SSV van kracht sinds 01/01/2015. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om
deze te wijzigen..
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6. HOE DE MEDISCHE VRAGENLIJST ZONDER MEDISCH
ONDERZOEK INVULLEN?

Hoe kan ik de vragenlijst zo goed mogelijk invullen en tijd besparen?
Dat is eenvoudig. U dient absoluut ALLE vragen te beantwoorden. Zelfs
indien u een negatief antwoord geeft.

Dien ik chirurgische ingrepen van meer dan 10 jaar geleden
te vermelden?

7. HOE KAN EEN SNELLE ANALYSE VAN UW DOSSIER
WORDEN GEGARANDEERD?
-	Door ons de medische vragenlijst zonder medisch onderzoek zo snel mogelijk
ingevuld en ondertekend te bezorgen
- Door ervoor te zorgen dat alle vragen van de vragenlijst werden beantwoord
-	Door snel een afspraak te maken met uw arts of met het laboratorium om de
vereiste medische onderzoeken te ondergaan

Indien u een bepaalde vraag niet begrijpt, neem dan contact
op met onze medische dienst: medical@cardifluxvie.lu

Ja, zelfs goedaardige. Alles wat u verzwijgt kan aanleiding geven tot
een nietigheidsclausule van het contract.

8. HOE WORDEN UW MEDISCHE GEGEVENS VERWERKT?
Wat dien ik te antwoorden indien ik geen behandelend arts heb?
Indien u geen behandelend arts heeft, vermeld dan ‘Geen vaste arts’

Wat moet ik doen indien ik niet de data ken van de behandelingen
van de vermelde ziekten?
Indien u de begin- en einddata van de behandelingen die u heeft
gevolgd niet meer uit het hoofd weet, dient u minstens verplicht te
vermelden in welk jaar de diagnose werd gesteld en in welk jaar u bent
genezen. Indien de ziekte nog steeds aanwezig is, vermeld dan ‘nog
steeds ziek’.

Dient de vragenlijst zonder medisch onderzoek te worden ingevuld
door een arts?

Wij verwerken slechts uw medische gegevens nadat wij uw toestemming hebben
verkregen aangaande de bescherming van gegevens, die u zal worden gevraagd
wanneer u een aanvraag indient om een verzekering te onderschrijven.
Onze medische dienst is onderworpen aan het medisch geheim.
Indien u vragen heeft over de evolutie van uw dossier, kunt u ons bereiken via
brief, e-mail of telefonisch.

De communicatie aangaande de medische elementen van uw dossier
verlopen steeds rechtstreeks per brief tussen u en
onze medische dienst.
.

Nee. Het gaat hier om een vragenlijst zonder medisch onderzoek
die moet worden ingevuld door de verzekerde.
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9. WELK GEVOLG ZULLEN WIJ GEVEN AAN UW DOSSIER?
Wanneer u ons alle medische documenten heeft bezorgd, zullen wij uw dossier
zo snel mogelijk analyseren.
ER ZIJN VIER MOGELIJKE SCENARIO’S:
Uw dossier wordt aanvaard tegen het standaardtarief
	
Uw dossier wordt aanvaard tegen een medische aanvullende premie1
en/of uitsluiting2
1 - Aanvullende premie = verhoging van de prijs van de verzekering om alle risico’s
te dekken.
2 - Uitsluiting = vergoeding die bepaalde risico’s uitsluit. Voorbeeld: wanneer u
inschrijft op een verzekeringscontract, en u heeft reeds een probleem aan uw
knie; dan zal de verzekering u dekken behalve voor de invaliditeit die voortvloeit
uit de toestand van uw knie.

Uw dossier wordt uitgesteld3
3-
Uitstel = de analyse van het dossier wordt uitgesteld en zal opnieuw
worden bestudeerd op voorlegging van aanvullende medische bewijsstukken
(bijvoorbeeld chirurgische ingreep).

Uw dossier wordt geweigerd4
4 - Geweigerd: wij kunnen uw lening niet verzekeren.

U zult in elk geval via brief op de hoogte worden gehouden van de voorwaarden
ter aanvaarding van uw aanvraag van een Schuldsaldoverzekering.
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Dit document heeft geen contractuele waarde.

OM U BIJ TE STAAN IN HET VOLLEDIGE PROCES,
STAAT ONZE MEDISCHE DIENST VOOR U KLAAR:

NL-Guide-Formalités médicales-052019

van maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 16.30 uur
Tel : (+352) 26214 5656
Fax : (+352) 26214 9377
E-mail: medical@cardifluxvie.lu
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