Bemiddelaar nr. :
Naam :
Telefoon :
Referte :
NV - Louizatoren, Louizalaan, 149 - 1050 Brussel
Tel. (02) 403 81 11 - Telefax (02) 403 88 99
Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0145

Verklaring van schadegeval

"Verzekering Kanker - Leukemie - Kinderverlamming - Difterie - Hersenvlies- ruggemergontsteking Pokken - Tyfeuse koortsen - Tyfus of paratyfus - Tetanos of miltvuur"
Contract nr.
-

Betalingsdatum van de laatst vervallen premie ?

-

Verzekeringsnemer
Naam

Voornaam

Straat

Nr.

Postcode

Bus

Woonplaats

Bankrekeningnr.

-

-

Telefoon

E-mail

Zieke persoon
Naam

Voornaam

Straat

Nr.

Postcode

Bus

Woonplaats

Graad van verwantschap van de onderschrijver
Ouderdom

Geslacht

Beroep
Vervolg op keerzijde
De afscheurbare strook, hieronder, dient te worden ingevuld door de huisdokter van de zieke en mag, volgens goeddunken
van onderschrijver, onder afzonderlijke en vertrouwelijke omslag naar de raadsdokter der maatschappij verzonden worden

✂

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

VERKLARINGEN VAN DE BEHANDELENDE GENEESHEER
-

Bijvoegsel aan de verklaring van schadegeval

-

Contract nr.

n

Naam van de zieke

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

n

Diagnose der ziekte

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

n

Datum, plaats en uur der eerste raadpleging

te

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

-

n

Datum waarop de diagnose werd gedaan

n

Werd de zieke vroeger behandeld voor deze ziekte ?
Korte samenvatting der persoonlijke antecedenten

n

Prognose en speciale opmerkingen

op

-

-

te

-

uur

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

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

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

Stempel van de geneesheer en handtekening

GE 421 - 05/2005

Vervolg op keerzijde

Behandelende dokter
n

Naam en adres

Specialist

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

Kliniek of hospitaal
n

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

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

Wordt dit geval aan een ander organisme aangegeven ?

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

(Verzekeringsmaatschappij, Ziekenbond, Private instelling ...)

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

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

Eventuele opmerkingen

Opgemaakt te

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

, op

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

Handtekening
Waarschuwing
Iedere oplichting of poging tot oplichting die tegen de verzekeringsonderneming gericht is, brengt
niet alleen de opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk
vervolgd op grond van artikel 496 van het Strafwetboek. De betrokkene zal bovendien opgenomen
worden in het bestand van het economisch samenwerkingsverband Datassur. Krachtens de
wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zal hij daarover ingelicht worden en
heeft hij in voorkomend geval het recht om de hem betreffende gegevens te laten corrigeren.

De wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992 is van toepassing op de verwerking van de hierbij verzamelde gegevens. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door en onder verantwoordelijkheid van Generali Belgium NV, Louizalaan 149, 1050 Brussel voor de volgende doeleinden : beheer van verzekeringen tegen brand, ongevallen en allerlei gevaren en klantenbeheer. Deze wet
voorziet in het recht op toegang en verbetering (Generali Belgium NV, Cel Privacy), evenals in de mogelijkheid om het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens te
raadplegen (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Sommige gegevens kunnen doorgegeven worden aan de dienst "bestanden" van Datassur, de Meeûssquare 29, 1000
Brussel.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Met het oog op een snelle afhandeling van het contract en/of het schadegeval, en enkel voor dat doel, geef ik bij deze mijn uitdrukkelijke toestemming om de medische gegevens, welke op mij betrekking
hebben, te verwerken (artikel 7 van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).
Datum : ............ / ............ / ............

(handtekening)

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

VERKLARINGEN VAN DE BEHANDELENDE GENEESHEER (Vervolg)

