VERKLARING VAN GOEDE GEZONDHEID
Aan de maatschappij terug te sturen origineel document
waarvan de verzekerde een kopie bewaart

Ik ondergetekende,

geboren op
verklaar op eer dat ik niet lijd of geleden heb aan enige - andere dan goedaardige - ziekte en dat ik momenteel in goede
gezondheid ben.
Bovendien bevestig ik dat ik gedurende de laatste vijf jaar
— geen ongeval heb gehad noch in het ziekenhuis ben opgenomen
— het werk niet om gezondheidsredenen heb moeten onderbreken tijdens een periode van langer dan twee weken na
elkaar
— geen medische behandeling heb ondergaan.
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de zware gevolgen - nietigheid van de overeenkomst, dus weigering van
betaling van de verzekeringssommen - waartoe het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens kan leiden.
Ik geef mijn arts nu al toestemming om de medisch adviseur van de maatschappij een attest met de oorzaak van mijn
overlijden te bezorgen.
De meegedeelde gegevens mogen door AXA Belgium worden verwerkt met het oog op de klantenservice, de aanvaarding
van risico’s, het beheer van contracten en schadegevallen, alsook de betaling van verzekeringssommen.
Om een optimale service te verlenen, kunnen deze gegevens worden meegedeeld aan de ondernemingen van de AXA Groep
of aan de ondernemingen die ermee in verbinding staan.
De betrokken personen verlenen hun toestemming voor de verwerking van de gegevens die hun gezondheid betreffen
wanneer deze nodig zijn voor de aanvaarding, het beheer en de uitvoering van het contract door de beheerders die
optreden in het kader van dit contract.
Deze verwerking is vastgesteld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Alle informatie zal met de grootste discretie worden behandeld.
De betrokken personen kunnen van deze gegevens kennis krijgen, ze laten verbeteren en zich gratis verzetten tegen de
verwerking ervan met het oog op direct marketing. Hiertoe dient een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van
een recto verso kopie van de identiteitskaart aan de klantendienst van de maatschappij te worden gezonden.

■ Dit vakje dient te worden aangekruist indien de betrokken personen niet willen worden ingelicht over direct
marketingacties van de maatschappij.

Nadere inlichtingen kunnen bij de klantendienst van de maatschappij worden verkregen.
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