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MyBaloise

Referentie offerte/polis

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

Kandidaat-verzekerde

Naam  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voornamen  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Straat  ...............................................................................................................................................  Nr.  ................................ Bus  .......................................................

Postnr.  ............................................... Gemeente  ......................................................................................................... Land  .......................................................

Geslacht  man       vrouw

Geboortedatum .................... / .................... / .......................................  

Bemiddelaar

Naam  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bemiddelaarsnummer  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

FSMA-nummer  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Referentie  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon/gsm  .......................................................................................................

Algemene gezondheidstoestand

1) Gewicht (in kg) ……...................……….

2) Lengte (in cm) ……...................……….

Medisch luik

 JA NEEN
3) Bent u tijdens de voorbije 10 jaar verzorgd in een ziekenhuis, opgenomen in een ziekenhuis of geopereerd   3 
 of is dit gepland tijdens de komende maanden?

Heeft geen betrekking op:
 • bevalling
 • onschuldige ingrepen zoals: 
	 	 −	 verwijderen	van	poliepen,	amandelen,	appendix,	wijsheidstanden
	 	 −	 ingreep	aan	het	beendergestel	ten	gevolge	van	een	niet-kwaadaardige	aandoening	zoals	
   meniscusoperatie, breukoperatie e.a.

4) Bent u momenteel arbeidsongeschikt of bent u tijdens de voorbije 5 jaar
 arbeidsongeschikt geweest gedurende meer dan 3 opeenvolgende weken?  4 

5) Hebt u tijdens de voorbije 5 jaar een behandeling ondergaan gedurende 
 meer dan 3 opeenvolgende weken of wordt u momenteel behandeld?  5 

 Heeft geen betrekking op vruchtbaarheidsbehandeling of behandeling anticonceptiva.

6) Hebt u tijdens de voorbije 12 maanden een arts geraadpleegd of is er een 
 raadpleging bij een arts gepland tijdens de komende 3 maanden?  6 

Heeft geen betrekking op:
 • seizoensgebonden aandoeningen zoals griep e.d.
 • controleonderzoek bij bloedgever
 • urineonderzoek bij regelmatige check-up
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 JA NEEN

7) Lijdt u of hebt u de voorbije 10 jaar aan een aandoening geleden?  7 

Onder ‘aandoening’ wordt verstaan: iedere ziekte, iedere handicap, ieder syndroom, iedere gezondheidsklacht,
de gevolgen van een ongeval, iedere infectie of parasitaire ziekte zoals hepatitis B of C, hiv, …
Heeft geen betrekking op seizoensgebonden aandoeningen zoals griep e.d.

Niet-Medisch luik

8) Rookt u of hebt u gerookt tijdens de voorbije 12 maanden?  8 
 Zo ja, hoeveel gemiddeld per dag? ……...................………. (aantal)
 Zo neen, hebt u de voorbije 60 maanden gerookt?  8 

9) Beoefent u een gevaarlijke sport, hobby of beroep?  9 

Heeft betrekking op bijvoorbeeld motorsport, autosport, vliegsport, duiksport, bergbeklimmen, 
glazenwasser, stellingbouwer, … 

10) Bent u van plan om tijdens de komende 12 maanden langer dan 3 maanden buiten Europa   10 
 of Noord-Amerika te verblijven?

Ik bevestig de juistheid van de hierboven verstrekte inlichtingen. Indien met JA op een van de hiervoor vermelde vragen werd geantwoord, 
dan moet een afzonderlijke ‘Medische vragenlijst – zonder medisch onderzoek’ ingevuld worden.

Gedaan in ........................................................................................................................................., op.....................................................................................

De kandidaat-verzekerde

(voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’)

Toestemming verwerking gezondheidsgegevens

Waarom vragen wij uw toestemming?
De wet verplicht ons uw uitdrukkelijke toestemming te vragen om uw gezondheidsgegevens of die van de persoon die u vertegenwoordigt, 
te verwerken als dat nodig is om:
– dit schadegeval te behandelen;
– de lichamelijke schade vast te stellen en te beoordelen;
– fraude te bestrijden.

Waarvoor geeft u ons toestemming?
U geeft toestemming om uw gezondheidsgegevens te verwerken.
U gaat akkoord met een eventueel medisch onderzoek door onze raadgevende dokter.
U vraagt aan uw dokter de medische verklaringen die nodig zouden zijn om de lichamelijke schade vast te stellen en te beoordelen.

Wij beschermen uw vertrouwelijke gegevens
Wij beveiligen gezondheidsgegevens met verregaande technische maatregelen en alleen personen die daarvoor bevoegd zijn, verwerken 
die gegevens met de grootste vertrouwelijkheid.

Wij kunnen de gegevens meedelen aan u of aan een persoon die u geldig vertegenwoordigt (bijv. een voogd, een advocaat, dokter).
Wij kunnen de gegevens aan andere partijen meedelen, als die het mogen of moeten weten.
Wij denken bijvoorbeeld aan: 
– bevoegde overheden;
– ondernemingen die tot de Baloise Group behoren;
– andere verzekeringsondernemingen;
– ziekenfondsen;
– herverzekeraars of hun vertegenwoordigers die het schadegeval ook behandelen;
– andere partijen waarmee wij als verantwoordelijke contracten hebben om de gegevens volgens de geldende wetgeving te verwerken.

Wij delen gegevens alleen mee aan andere partijen als dat nodig is om uw schadegeval (begroting, vergoeding, afhandeling) te behandelen.

Als wij uw gegevens aan partijen in derde landen buiten de EU meedelen, zullen wij de beveiligingsmaatregelen volgens de Belgische wet-
geving en de regelgeving van de EU strikt naleven.

Wij bewaren uw gegevens niet eindeloos
Wij bewaren uw gegevens zolang die nodig kunnen zijn om het schadegeval waarbij u betrokken bent te behandelen.

Geef uw toestemming hier:

Opgemaakt in ........................................................................................................................................., op.....................................................................................

De verzekerde(1)

(voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’)

Voornaam.........................................................................................................................................    Naam.....................................................................................

2

(1)Als het slachtoffer dit document niet zelf ondertekent, mag een andere persoon tekenen voor het slachtoffer. Die persoon moet wel de reden vermelden samen met 
zijn hoedanigheid (bijv. voogd, advocaat, dokter).
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Belangrijk: wanneer u ons geen toestemming geeft om uw gezondheidsgegevens te verwerken, kunnen en mogen wij uw lichamelijke 
schade NIET behandelen en ook NIET vergoeden!

Uw rechten
U mag uw toestemming op elk moment intrekken.
Dat heeft geen invloed op de verwerking van de gegevens. Wij kunnen die gegevens in dat geval ook zonder uw toestemming verder ver-
werken wanneer:
– dat nodig is om uw polissen of de schadegevallen waarbij u betrokken bent te behandelen;
–		dat	nodig	is	om	verplichtingen	uit	te	voeren	of	uw	of	onze	specifieke	rechten	(arbeidsrecht,	socialezekerheids-	en	socialebescherming-

srecht) uit te oefenen; 
– het gaat om het verwerken van persoonsgegevens die u zelf openbaar gemaakt hebt; 
– de verwerking nodig is om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

U kunt uw persoonsgegevens ook inzien en ze laten verbeteren, aanvullen, wijzigen of verwijderen wanneer daar een reden voor is. 

Meer informatie?
Om goed te weten wat uw rechten en wettelijke beperkingen zijn bij de verwerking van gezondheidsgegevens en andere persoonsgegevens, 
nodigen wij u uit om ons volledig privacybeleid te lezen op onze website (www.baloise.be). Daar vindt u ook altijd alle actuele informatie 
over hoe u kunt gebruikmaken van uw rechten.
U kunt ons privacybeleid ook gewoon in een papieren versie vragen.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking
Voor	klachten,	vragen	of	info	over	de	verwerking	van	uw	persoonsgegevens,	kunt	u	schrijven	of	mailen	naar	de	Data	Protection	Officer	van	
Baloise Insurance:
Baloise Insurance
Data	Protection	Officer
Posthofbrug 16
2600 Antwerpen
E-mail: privacy@baloise.be

U hebt het recht om een klacht in te dienen
Als u denkt dat de gegevensverwerking niet gebeurt volgens de geldende wetten en regels, dan kunt u klacht indienen bij de Gegevens-
beschermingsautoriteit (Privacycommissie).

Verwerking persoonsgegevens: uw privacy

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Als verzekeraar verwerken wij uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoonlijke situatie bijv. uw leeftijd, adres, 
geboortedatum.
Zij zijn nodig om:
– het risico te beoordelen;
– polissen en schadegevallen te behandelen.

Wij verwerken die gegevens enkel daarvoor of omdat de wet ons hiertoe verplicht. Indien nodig en enkel daarvoor kunnen we die gegevens 
ook delen met o.a. herverzekeraars, leden van de Baloise Group, uw bemiddelaar en andere partijen waarmee wij of u een overeenkomst  
hebben	(experten,	advocaten,	raadgevende	dokters).

Uw gezondheidsgegevens verwerken wij alleen als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
Persoonsgegevens van onze klanten kunnen wij ook gebruiken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om onze eigen producten en dien-
sten in de kijker te zetten. Wenst u dat niet, laat het ons weten.

Uw wettelijke rechten
U kunt uw persoonsgegevens inzien en ze laten verbeteren, aanvullen, wijzigen of laten verwijderen wanneer daar een reden voor is. Som-
mige persoonsgegevens kunt u ook ontvangen op een draagbaar formaat.

Wij beschermen uw vertrouwelijke gegevens
Wij beveiligen uw persoonsgegevens met verregaande beveiligingsmaatregelen.

Meer informatie
Dit is slechts een samenvatting van ons privacybeleid. Om goed te weten wat uw rechten en plichten zijn, raadpleeg zeker ons volledig 
privacybeleid op onze website (www.baloise.be). Zo hebt u steeds toegang tot het actuele beleid.
U kunt ook gewoon een papieren versie vragen.

Contactgegevens
Voor	al	uw	vragen	en	informatie	over	privacy	kunt	u	terecht	bij	onze	Data	Protection	Officer	(DPO):
Baloise Insurance
Data	Protection	Officer
Posthofbrug 16
2600 Antwerpen
Email: privacy@baloise.be
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