Instructies voor het vervolledigen van de vragenlijst

Wat invullen ?
•

Vul allereerst al uw persoonsgegevens in (zoniet kan de vragenlijst niet geregistreerd worden).

•

Beantwoord vervolgens elke vraag.

•

Denk eraan de vragenlijst te ondertekenen en de datum van ondertekening in te vullen. Indien de verzekerde een
minderjarige is, ondertekent één van de ouders de vragenlijst.

Hoe invullen ?
•

Elk antwoord moet aangekruist worden in het betreffende vakje. Bij een “neen”-antwoord mag bv. de vraag niet
doorstreept worden.

Voorbeeld
Fout !

Ja

Neen

Hebt u een ongeval gehad met lichamelijke letsels?
Correct !
Hebt u een ongeval gehad met lichamelijke letsels?

•

Indien u “ja” antwoordt, dient u te vermelden “waarom”, ook al geldt hier hetzelfde antwoord als in de vorige vraag.

Voorbeeld
Fout !

Ja

Hebt u een heelkundige ingreep ondergaan?
Appendix weggenomen in 1998
Bent u ooit gehospitaliseerd geweest?

Correct !
Hebt u een heelkundige ingreep ondergaan?
Appendix weggenomen in 1998
Bent u ooit gehospitaliseerd geweest?
Appendix weggenomen in 1998
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Neen

•

Data en lokatie zijn heel belangrijk!

Voorbeeld
Datum:
Cyste ter hoogte van de lies in 1990, geen chemotherapie
Lokatie:
Breuk linker teen aan linker voet in 1995, enkele dagen gips, volledig hersteld

•

Probeer zo specifiek mogelijk te antwoorden

Voorbeeld
Fout !

Ja

Neen

Ja

Neen

Bent u in medische behandeling? (vb. bij arts, kinesist,
osteopaat, psycholoog, tandarts, orthodontist, diëtist, …)
Waarom? Ziek
correct !
Bent u in medische behandeling? (vb. bij arts, kinesist,
osteopaat, psycholoog, tandarts, orthodontist, diëtist, …)
Waarom? griep

•

Indien blijkt dat één of meerdere vragen niet of onvoldoende duidelijk werden ingevuld, zal u een verzoek krijgen om
deze verder aan te vullen.

•

Indien er een medisch onderzoek nodig is, neem deze vragenlijst dan ingevuld mee naar de arts.

Hoe versturen ?
Indien er geen medisch onderzoek nodig is, stuur deze vragenlijst in de bijgevoegde briefomslag terug naar:
Medisch adviseur KBC Verzekeringen, dienst Leven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven

Vragen ?
Heeft u ondersteuning nodig of rijzen er tijdens het invullen van de vragenlijst vragen : neem dan contact op met de medische
telecel op werkdagen van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00 op het gratis nummer 0800 936 84.

Uw privacy is erg belangrijk voor de verzekeraar. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens van de
(kandidaat-)verzekeringnemer, verzekerde, aangeslotene of begunstigde vindt u in de privacyverklaring van de verzekeraar. In de
privacyverklaring leest u ook wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen. Om de privacyverklaring actueel te kunnen houden, is
geopteerd om ze aan te bieden via de website www.kbc.be/privacy. U kunt ook een papieren versie bekomen bij uw
(verzekerings)tussenpersoon.
Als u de verzekeraar persoonsgegevens meedeelt over andere personen (bijvoorbeeld een verzekerde), moet u die personen vooraf
informeren over het gebruik van hun gegevens door de verzekeraar en, indien nodig, daarvoor hun toestemming vragen.
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