Informatiefiche

Diabetici niet langer gediscrimineerd

Minstens 450.000 mensen in België zijn gekend als diabetespatiënt, maar het werkelijk aantal patiënten ligt vermoedelijk
een stuk hoger. ZA wil hen niet langer discrimineren omwille van hun ziekte. Mits bepaalde voorwaarden dienen zij geen
bijpremie meer te betalen voor hun schuldsaldoverzekering. Die schuldsaldo moet wel dienen ter indekking van een
hypothecaire lening voor de aankoop van een enige en eigen woning.

Voorwaarden







Voor alle nieuwe polissen “overleven” vanaf 1/3/2009 (opmaakdatum na 1/3/2009).
De polis dient ter indekking van een hypotheek (dus geen eigenaarskrediet) voor het verwerven of het behoud van
de enige en eigen woning van de verzekerde diabetespatiënt.
Klant dient een verklaring te ondertekenen dat hij geen andere onroerende goederen, volledig of gedeeltelijk, dan
zijn eigen woning bezit, of zal bezitten door de aankoop.
Verzekerd kapitaal < 500.000 euro.
De te verzekeren diabetespatiënt is niet-roker.
Positieve medische acceptatie.

Medische acceptatie




Normale medische acceptatieregels (afhankelijk van kapitaal en leeftijd), alsook specifieke medische vragenlijst
“diabetes” in te vullen door de behandelende arts.
Belangrijke parameter is de HbA1c-waarde: mag niet hoger liggen dan 8% op basis van de 3 laatste metingen (die in
de 12 vorige maanden gemeten moeten zijn).
Verzekerde beschikt over normale hart, nier- en oogfunctie en heeft geen andere aandoeningen.

Offertes


Offerte identiek aan gewone offerte.

Voorstel



Gewone procedure is van toepassing.
Indien de makelaar op de hoogte is van diabetes van de klant kan hij reeds:
o Document laten ondertekenen waarin klant verklaart hij geen andere onroerende goederen, volledig of
gedeeltelijk, dan zijn eigen woning bezit, of zal bezitten door de aankoop. Dit document dient aan het
voorstel gehecht te worden.
o De specifieke medische vragenlijst bezorgen die moet ingevuld worden door de behandelende arts.
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Polis en Algemene Voorwaarden



Polis is identiek aan gewone polis.
Enkel op begeleidende brief wordt verwijzing gemaakt naar het diabetesvoordeel dat de klant krijgt.
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o

Informatiefiche

ZA heeft een hart voor wie er één heeft

ZA beloont orgaandonoren met een korting van 5% op het normale tarief. Door hun engagement redden zij immers
levens. Enige voorwaarde is dat de klant zich laat registreren als officiële orgaandonor. Die registratie kan eenvoudig met
behulp van een formulier op de site van Beldonor (www.beldonor.be) waarmee de klant naar de bevolkingsdienst van zijn
gemeente gaat voor registratie in het Rijksregister.

Voorwaarden







Voor alle nieuwe polissen “overleven” vanaf 1/3/2009 (opmaakdatum na 1/3/2009).
Looptijd van de polis moet minimum 10 jaar zijn.
Verzekerd kapitaal bij aanvang: minimum 100.000 euro.
Voor formule Twee Hoofden wordt de korting enkel toegekend indien beide verzekerden beslissen om donor te
worden.
ZA moet het bewijs van registratie van de klant als orgaandonor ontvangen hebben vóór het opstellen van de polis!
Korting is van toepassing ongeacht het tarief.

Premiekorting



Korting bedraagt 5% op de hoofdpremie (forfait, forfaitaire commissie, bijpremies en eventuele taksen inbegrepen)
maar niet op de aanvullende waarborgen.
Korting is van toepassing op alle premies (in geval van koopsom dus op de koopsom, in geval van jaarpremies op alle
toekomstige premies).

Praktische modaliteiten




Aanvraag orgaandonatie is eenvoudig en gratis. Op www.beldonor.be vindt de klant formulier dat hij afprinten,
invullen en dat hij moet voorleggen aan de bevolkingsdienst van de gemeente. Wilsbeschikking wordt ingeschreven
in het Rijksregister.
Klant krijgt onmiddellijk document mee als bevestiging van orgaandonatie. ZA vraagt kopie van dit document, bij
voorkeur gehecht aan het voorstel.

Offerte



Op alle offertes die aan de voorwaarden voldoen, komt melding dat mogelijk is korting van 5% op de premie te
krijgen indien de verzekerde geregistreerd is (wordt) als orgaandonor.
Voor overige offerte identiek aan gewone offerte.
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Voorstel



ZA heeft stickers laten maken met “-5%”. Makelaar dient sticker op voorstel te kleven of, bij gebrek aan stickers,
“-5%” te vermelden op het voorstel.
Kopie van wilsbeschikking van de klant wordt bij voorkeur aan het voorstel gehecht.

Polis en Algemene Voorwaarden






Korting wordt enkel toegepast bij aanvang van de polis.
Indien de klant zijn wilsbeschikking zou intrekken dient hij ZA te verwittigen. Korting is dan niet langer van
toepassing.
ZA heeft het recht om elk jaar bevestiging van wilsbeschikking te vragen aan de klant.
Polis is identiek aan gewone polis. Enkel op begeleidende brief wordt verwezen naar premiekorting die klant geniet
als orgaandonor.
Condities worden vastgelegd in de Algemene Voorwaarden.
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Informatiefiche

Gezondheidscheques vanaf 40 jaar

Wie 40 jaar of ouder is, krijgt van ZA iedere 3 jaar een gezondheidscheque van 30 euro. Met deze cheque kan de klant
naar de dokter voor een bloedonderzoek, een mammografie, een colonoscopie, een onderzoek van de prostaat, een
onderzoek naar baarmoederhalskanker of een EKG. ZA hoeft de resultaten van dit onderzoek niet te kennen. ZA stimuleert
klanten om preventief onderzoeken te laten uitvoeren.

Voorwaarden





Voor alle nieuwe polissen “overleven” vanaf 1/3/2009 (opmaakdatum na 1/3/2009).
Looptijd van de polis moet minimum 10 jaar zijn.
Verzekerd kapitaal bij aanvang: minimum 100.000 euro.
Polis moet onverminderd in voege zijn sinds minstens 1 jaar op ogenblik van de uitbetaling van de
gezondheidscheque.

Preventie-onderzoeken




Onderzoeken die in aanmerking komen voor tussenkomst zijn:
o Bloedonderzoek
o Mammografie
o Colonoscopie
o Onderzoek van de prostaat
o Onderzoek naar baarmoederhalskanker
o EKG
Eventuele uitbreidingen en aanpassingen aan de lijst zijn altijd mogelijk. Actuele lijst op de ZA-documentensite.

Tussenkomst






Tussenkomst van 30 euro is van toepassing per verzekerd hoofd:
o Dus slechts éénmaal indien de verzekerde meerdere contracten heeft.
o Dus geldig voor ieder hoofd in geval van formule 2 hoofden.
ste
In elke periode van 3 jaar – te tellen vanaf zijn 40 verjaardag – heeft de klant recht op een tussenkomst van 30
euro indien (tenminste) één van bovenvermelde preventie-onderzoeken werd verricht. Indien klant geen onderzoek
laat verrichten in een bepaalde periode, vervalt het recht op tussenkomst voor die periode.
Bewijslast dient geleverd te worden binnen de 3 maanden volgend op de consultatie.
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Praktische modaliteiten



Klant ontvangt een document dat hij moet laten ondertekenen door de behandelende arts. Arts bevestigt dat hij één
van bovenstaande onderzoeken heeft laten verrichten voor de klant, tekent het document en zet er zijn stempel op.
Klant vermeldt rekeningnummer op document en bezorgt dit aan ZA.

Voorstel


Gewone procedure is van toepassing.

Polis en Algemene Voorwaarden



Op polis zelf geen verwijzing naar voordeel.
Condities worden vastgelegd in de Algemene Voorwaarden.
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