
Naam Polisnummer

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Lijdt u bij uw weten aan een gebrek, aandoening of ziekte, van welke aard ook? ■■ ja ■■ neen

Indien ja, preciseer: ............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

- Hebt u ooit een opsporingstest voor HIV en/of Hepatitis B en/of Hepatitis C ondergaan waarvan
het resultaat op een besmetting met het virus wees? ■■ ja ■■ neen

Indien ja: datum van de test: .................................. Welke test(en): ■■ HIV ■■ Hepatitis B ■■ Hepatitis C

- Hebt u gedurende de afgelopen 24 maanden gerookt? ■■ ja ■■ neen

Indien ja, aantal per dag:                          Sigaretten ....................... Sigaren ....................... Pijpen ...........................

- Volgt u een behandeling, neemt u medicatie, staat u onder medisch toezicht (behalve preventieve en 
arbeidsgeneeskunde), bent u gehospitaliseerd geweest (behalve voor normale bevallingen), hebt u 
een heelkundige ingreep ondergaan (behalve verwijdering van neuspoliepen, amandelen, appendix 
of wijsheidstanden) of moet u in de toekomst een operatie ondergaan? ■■ ja ■■ neen

Indien ja: gelieve te verduidelijken

- Behandeling: Datum aanvang ........................................... Beschrijving: ........................................................................

- Medicatie: Welke: .................................................................... Hoeveel: ................ Sinds: ................................................

- Medisch toezicht: Beschrijving: ...............................................................................................................................................

- Hospitalisatie: Wanneer: ...................................................... Reden: ....................................................................................

- Heelkundige ingreep: Wanneer: ....................................... Welke: ....................................................................................

- Hebt u gedurende de afgelopen 5 jaar een dokter geraadpleegd of een behandeling ondergaan? ■■ ja ■■ neen
(behalve voor seizoensgebonden, banale aandoeningen)

Datum: .................................. Reden raadpleging: .....................................................................................................................

Reden en aard van de behandeling: ...........................................................................................................................................

- Bent u de afgelopen 5 jaar meer dan 3 opeenvolgende weken geheel of gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt geweest? ■■ ja ■■ neen

Indien ja: gelieve te verduidelijken

Reden en % van de arbeidsongeschiktheid: ..........................................................................................................................

- Wat is uw gewicht? .................. kg Wat is uw lengte? .................. cm

- Welk beroep oefent u uit? ................................................................................................................................................................

- Doet u aan sport? ■■ ja ■■ neen

Indien ja, welke? .................................................................................................................................................................................

Met competitie? ■■ ja ■■ neen

- Hebt u plannen om zich naar het buitenland (behalve Europa, Noord Amerika en Japan) te begeven
voor langer dan 3 maanden? ■■ ja ■■ neen

Indien ja, hoelang? ...................................... Naar welk land? .................................................................

- Ik verklaar in goede gezondheidstoestand te verkeren en arbeidsgeschikt te zijn zonder enige beperking. ■■ ja ■■ neen

Ik, ondergetekende, verklaar dat mijn antwoorden in dit document oprecht, juist en volledig zijn en dat ik niets heb verzwegen dat Fidea nv kan mis-
leiden bij de beoordeling van het risico. Ik weet dat elk opzettelijk onjuiste of onvolledige verklaring de nietigheid van de verzekering meebrengt.
Ik machtig mijn behandelende artsen, alsook - in voorkomend geval - de arts die de doodsoorzaak zal vaststellen, uitdrukkelijk om aan de
raadgevende geneesheer van Fidea nv  de benodigde medische informatie en/of een verklaring over de doodsoorzaak, af te geven.
Met het oog op de beoordeling van het risico, het vlot beheer van het beoogde contract en/of van het schadedossier en voor statistische doeleinden
- en enkel daartoe - geef ik hierbij tevens mijn bijzondere toestemming aan Fidea nv om medische gegevens over mijn persoon in haar bestanden
op te nemen. Ik machtig Fidea nv om deze gegevens uitsluitend in het kader van voormelde doelstellingen door te geven aan een beoefenaar van
de geneeskunst.
Ik heb een recht van toegang tot en verbetering van deze gegevens bij Fidea nv houder van het bestand met maatschappelijke zetel te 
2018 Antwerpen, Van Eycklei 14.  Bij de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan ik het openbaar register raadple-
gen.

Opgemaakt te .................................................................... op  ....................................................................

Handtekening verzekerde
(laten voorafgaan door "Gelezen en goedgekeurd")

Gezondheidsverklaring
Activiteitenverklaring

exemplaar voor Fidea
+  kopie voor verzekerde
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Fidea nv, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen RPR 0406.006.069 Tel. 03 203 85 11 Fax 03 234 19 22
Fidea nv, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0033 om levensverzekeringen, bruidschats- en geboorteverzekeringen al dan niet verbonden met beleggingsfondsen (takken 21,
22 en 23) te beoefenen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS 14 juli 1979 en KB van 30 maart 1993, BS 7 mei 1993)


