Informatie over uw gezondheid
Voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering
hebben wij informatie nodig over de gezondheid van de
verzekerden. Deze informatie hebben wij nodig om goed in
te kunnen schatten of we de juiste premie berekenen.

Vragen over roken
Bij de beoordeling van de gezondheid - en de inschatting
van het te verzekeren risico - is relevant of er gerookt is of
wordt door de verzekerde(n). De reden hiervoor is dat roken
een negatief effect heeft op de gezondheid en daarmee
op het risico voor ASR Levensverzekering N.V. Daarom
wordt onderscheid gemaakt tussen rokers en niet-rokers, op
basis van de informatie die door u is of wordt gegeven. Dit
wordt ook wel profilering genoemd. Dit onderscheid kan
ook automatisch, zonder beoordeling door een medisch
adviseur, worden gemaakt. In dat geval is sprake van
geautomatiseerde besluitvorming. Dan heeft u recht op
een persoonlijke toelichting op en herbeoordeling van het
besluit. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen
genoemde profilering.
Voor rokers geldt een hogere premie en/of lager
verzekerd kapitaal dan voor niet-rokers (als hun overige
relevante omstandigheden gelijk zijn). Door het invullen
en ondertekenen van de aanvraag / offerte geeft u
toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens
zoals in deze paragraaf, in de Productvoorwaarden en in de
Privacyverklaring is beschreven.’

Gezondheidsverklaring
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Om inzicht te krijgen in uw medische situatie vragen wij
u meestal om een persoonlijke vragenlijst in te vullen. En
soms vragen wij u om een keuring. In de bevestigingsmail
van uw aanvraag staat welke informatie wij nodig hebben.
In deze bijlage vertellen wij u hoe u de gevraagde medische
informatie kunt leveren.

De gezondheidsverklaring kunt u invullen via de website van
Balude. U ontvangt binnen enkele dagen een mail met een
link naar de Balude Elektronische Gezondheidsverklaring.
Via deze persoonlijke link kunt u de gezondheidsverklaring
invullen. Balude maakt geen onderdeel uit van ASR.
Wij waarborgen dat de persoonsgegevens en medische
gegevens worden verwerkt in overeenstemming met
wet- en regelgeving. Als er een tweede verzekerde is
dan ontvangt die ook een persoonlijke mail. De tweede
verzekerde moet zelf de gezondheidsverklaring invullen.

Keuring
De medische keuring wordt verricht door een onafhankelijke
arts. Dat betekent dat de arts een onafhankelijke positie
moet hebben ten opzichte van u en ten opzichte van ons.
U moet zelf een afspraak maken bij een keuringsinstituut of
een arts (huisarts of internist) die u zelf uitkiest. U ontvangt
van ons binnenkort een brief met de vragenlijst die u mee
kunt nemen naar de keuring.
Bekende keuringsinstituten zijn Meditel (www.meditel.nl) en
Care-group (www.care-group.nl). Deze keuringsinstituten
zijn geen onderdeel van ASR Levensverzekering N.V.

Vervolgtraject
Op basis van de medische gegevens adviseert onze
medisch adviseur u wel of niet te accepteren. Hij kan ook
voorstellen een hogere premie dan normaal te vragen en/
of aanvullende voorwaarden te stellen. U krijgt in dat geval
een brief met een nieuw premievoorstel. Houd er rekening
mee dat wij op basis van het advies van de medisch
adviseur uw aanvraag zelfs helemaal kunnen afwijzen.
Over de uitkomst van het onderzoek ontvangt u een brief.

