
≤ 150.000 € 150.001 –250.000 € 250.001 – 375.000 € > 375.000 €

≤ 45 jaar A2
A2 + B2 + labo 

+ Cotinine (niet rokers)

46 – 50 jaar A2 A2 + B2 + labo

A2 + B2 + labo 

+ ECG (enkel in rust) 

+ Cotinine (niet rokers)

51 – 55 jaar A2 + B2 A2 + B2 A2 + B2 + labo

A2 + B2 + labo 

+ ECG (enkel in rust) 

+ PSA/mammo + Cotinine (niet 

rokers)

56 – 70 jaar A2 + B2 A2 + B2 + labo
A2 + B2 + labo 

+ ECG (enkel in rust)

A2 + B2 + labo + ECG + 

PSA/mammo + Cotinine (niet 

rokers)

A1 gezondheidsverklaring, indien één van de antwoorden ja, medische vragenlijst vereist

A2 medische vragenlijst

B2 medisch onderzoek incl.urinewaarden en HIV

ECG ECG

labo volledig bloedonderzoek, urineonderzoek

PSA prostatic specific antigen (enkel voor mannen)
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Gezondheidsverklaring

Voor de bepaling van de formaliteiten moeten alle bestaande polissen bij de maatschappij worden samengevoegd.

MEDISCH ACCEPTATIESCHEMA : SCHULDSALDOVERZEKERINGEN (in voege per 01/04/2020)

Voor sporten(*) en beroepen(*) met een verhoogd risico die de verzekerde uitoefent dient een bijkomende vragenlijst ingevuld te worden, ongeacht het verzekerd kapitaal.

(*) Onder andere :  Luchtvaart (toestellen zonder motor), Luchtvaart (motorvliegtuigen), Militair, Brandweerman - Civiele bescherming, Openbare orde & veiligheid – Politie, Gevaarlijke producten, 

Petroleum – Gas, Duiken, Motorrijden, Zeilsport, Speleologie, Sneeuwsporten, Parapenten – Valschermspringen, Safari en jacht, Journalist - Persfotograaf – Cameraman, Autosporten, Ruitersport, 

Motorboten, Bergbeklimmen – Alpinisme

De medische formaliteiten vermeld in bovenstaande tabel zijn minimaal en kunnen object zijn van eventuele bijkomende medische onderzoeken opgelegd 

door de maatschappij. Deze onderzoeken kunnen aanleiding geven tot een verhoogde premie.
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