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Uitkering bij leven
 Als men op de einddatum in leven is
 Jaarlijks, zolang men in leven is
(lijfrenteverzekering)
Uitkering bij overlijden
 Als men vóór de einddatum overlijdt
(overlijdensrisicoverzekering, bijv. bij hypotheek)
 Als men overlijdt (uitvaartverzekering)
Combinaties hiervan (pensioenverzekering, spaar- of
beleggingshypotheekverzekering)

Solidariteit

Hoogte premie afhankelijk van
 Leeftijd (geldt voor alle verzekeringen)
 Sekse, rookgewoonte, inkomen (geldt voor een deel van de
verzekeringen en voor een deel van de verzekeraars)
 Hoogte premie voor 4% van de klanten nog afhankelijk van
 Ziekte of aandoening die al aanwezig is
 Ziekte of aandoening die niet aanwezig is, maar waarop
een grotere kans bestaat, bijv. in geval van erfelijke aanleg
(BRCA)
WMK: dit laatste mag altijd, behalve als het om een ernstige
onbehandelbare ziekte gaat



Aanleg aanwezig, nog geen problemen







Wet op de Medische Keuringen
 Kwaadaardige aandoeningen zijn “ernstig”, maar niet
“onbehandelbaar”, dus hogere premie vanwege erfelijke
aanleg is toegestaan
Afspraken in “Zelfreguleringsoverleg” (Verzekeraars en
Patiënten)
 Geen vragen naar voorkomen van kwaadaardige
aandoeningen in de familie, als het verzekerde bedrag
minder dan 160.000 euro bedraagt (33.000 voor AOV).
Gevolgen voor u: aanleg alleen melden als verzekerd bedrag
meer dan 160.000 / 33.000 euro bedraagt, mits er naar gevraagd
wordt!

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen





Verzekering onder de vragengrens, nog geen preventieve
ingrepen ondergaan
 Omdat u niets hoeft te melden, altijd acceptatie tegen normale
premie en voorwaarden
Wel preventieve ingrepen ondergaan, of verzekering boven de
vragengrens
 Ingrepen moeten gemeld worden
 Boven de vragengrens moet erfelijke aanleg gemeld worden
 De kans op arbeidsongeschiktheid wordt verhoogd geacht
vanwege mogelijke gevolgen van de ingrepen, met name van
de reconstructies (ongeacht of die al hebben plaatsgevonden
of niet)
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Verzekering onder de vragengrens, nog geen preventieve ingrepen
ondergaan
 Omdat u niets hoeft te melden, altijd acceptatie tegen normale
premie en voorwaarden
Verzekering boven de vragengrens, nog geen preventieve ingrepen
ondergaan
 Indien gevraagd, moet de erfelijke aanleg gemeld worden
 Het verzekeringsrisico wordt verhoogd geacht; in de meeste
gevallen leidt dit tot een premieverhoging
Wel preventieve ingrepen ondergaan
 Ingrepen moeten gemeld worden
 Het verzekeringsrisico is niet (zo sterk) verhoogd; normale
acceptatie is altijd mogelijk
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De regels die gelden onder de vragengrens, worden ook toegepast
boven de vragengrens:
 Voorkomen van kwaadaardige aandoeningen in de familie hoeft
niet gemeld te worden
De strenge WMK-regels voor ernstige onbehandelbare
aandoeningen worden ook toegepast bij niet-ernstige en wel
behandelbare aandoeningen:
 Erfelijke aanleghoeft niet gemeld te worden (ook boven
vragengrens)
Preventieve ingrepen moeten wel gemeld worden
Het verzekeringsrisico is niet (zo sterk) verhoogd; normale
acceptatie is altijd mogelijk, mits er nog geen sprake is van een
kwaadaardige aandoening

Dank voor uw aandacht

