
MEDISCH ATTEST

COLLECTIEVE 
ONGEVALLEN

Verzekeringnemer

Schadedossier: BSCW 

Naam: 

Voornaam: 

Straat:  

Nr/Bus:  

Postcode/Gemeente: 

Slachtoffer

Naam: 

Voornaam: 

Straat:  

Nr/Bus:  

Postcode/Gemeente: 

Letsels en verstrekte zorgen

Datum ongeval: 

Behandelende dokter of ziekenhuis: 

Straat:  

Nr/Bus:  

Postcode/Gemeente: 

Letsel (diagnose):

Interne oorzaak:       Ja     Neen 

Aard van een voorafbestaande toestand:

Hospitalisatie:       Ja     Neen 

Ziekenhuis:

Straat:  

Nr/Bus:  

Postcode/Gemeente:  

Medische gevolgen van het ongeval:

    Geen arbeidsongeschiktheid 

     Tijdelijke  arbeidsongeschiktheid % 

van                /  /   tot                 /  /

    Blijvende ongeschiktheid      %

    Overlijden

Indien gekend, datum werkhervatting: /                    /

Opgemaakt te      op                  /  /

Naam en handtekening

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar Allianz Benelux nv

Dienst Schade Arbeidsongevallen

Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel

Fax: 02/214.64.36 

E-mail:  atao@allianz.be

en zelf een kopie te bewaren
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Wettelijke bepalingen

Dit document is een voorstel van levensverzekering. Noch de verzekerings-

onderneming, noch de kandidaat-verzekeringnemer zijn door dit voorstel 

verplicht het contract te tekenen. Indien de maatschappij binnen 30 dagen 

na ontvangst de kandidaat-verzekeringnemer niet in kennis gesteld heeft 

van een verzekeringsaanbod, van de onderschikking van de verzekering aan 

een aangevraagde enquête, van de weigering van verzekering, verbindt zij er 

zich toe de verzekering af te sluiten, op straffe van schadevergoeding.  

Er mag voor de levensverzekering of voor een aanvullende verzekering geen 

enkele premie of welke andere som ook, zelfs niet voorlopig, gevorderd 

worden vóór de onderschrijving van het contract. Krachtens artikel 7 van 

het K.B., betreffende de levensverzekeringsactiviteit van 14 november 2003 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met dezelfde datum, zal Allianz Be-

nelux n.v. de kosten voor het ondergane medisch onderzoek terugvorderen 

van de kandidaat-verzekeringnemer als deze het contract of het aanhangsel 

van verhoging niet onderschrijft of het contract opzegt binnen 30 dagen te 

rekenen vanaf de inwerkingtreding ervan. Opzegging, reductie of afkoop van 

een lopende levensverzekering met het oog op het onderschrijven van een 

andere levensverzekering, is doorgaans nadelig voor de verzekeringnemer.

Belangrijk

Bij onderhavig voorstel moet noodzakelijk gevoegd worden:

•  Voor natuurlijke personen: een kopie recto/verso van de identiteitskaart 

en een geldig adresbewijs van de verzekeringnemer.

•  Voor de rechtspersonen: een kopie van de statuten of van de bekendma-

king ervan in het Belgisch Staatsblad alsook een kopie recto/verso van de 

identiteitskaart en een geldig adresbewijs van de persoon die bevoegd is 

om de rechtspersoon te verbinden.

Bescherming van de persoonsgegevens

Allianz Benelux zamelt persoonsgegevens in om verzekeringsovereenkom-

sten op te maken, te beheren en uit te voeren. Wij gebruiken deze gegevens 

in het raam van de commerciële relatie met onze klanten en partners, om 

de evolutie van de portefeuille op te volgen en misbruiken en verzekerings-

fraude te voorkomen.  De persoonsgegevens worden verwerkt in overeen-

stemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens 

en de wetgeving die geldt voor verzekeringen. Zij worden gedeeld met de 

personeelsleden en de partners (herverzekeraars, experts, andere vennoot-

schappen van de groep Allianz, ...)  die de gegevens absoluut nodig hebben 

voor hun functie en hun taak, en ook met de nationale en internationale 

overheden. Bij een overdracht van gegevens en ongeacht de plaats waar 

zij zich bevinden, passen wij de verplichte beschermingsregels toe die de 

overheden hebben goedgekeurd. Uw gegevens worden bewaard zolang zij 

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, inclu-

sief de wettelijke verjaringstermijnen. U hebt het recht kennis te nemen van 

uw persoonsgegevens en deze eventueel te laten verbeteren of vernietigen.  

Al uw vragen kan u doorsturen naar onze Data Privacy Officer, samen met 

een recto-versokopie van uw identiteitskaart, ofwel via een mail naar pri-

vacy@allianz.be ofwel via een brief aan Allianz Benelux NV, Juridische Dienst 

en Compliance/Gegevensbescherming, 35 Lakensestraat,  1000 Brussel.  

U kan ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 

1000 Brussel, of www.privacycommission.be. Voor meer uitleg over ons gege-

vensbeschermingsbeleid kan u terecht op onze website http://www.allianz.

be/nl/bescherming-persoonsgegevens/Paginas/wie-zijn-wij.aspx

Waarschuwing

Elke oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij 

brengt niet alleen de opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, 

maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op basis van artikel 496 van het 

Strafwetboek.

Behandeling van klachten

Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst.  

Elke klacht aangaande de uitvoering van het contract kan worden gericht aan: 

•  De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeüsplantsoen 35, 1000 

Brussel, fax: 02/547.59.75, info@ombudsman-insurance.be, of

•  De Ombudsdienst van de maatschappij Allianz Benelux n.v., Koning Albert 

II-laan 32, 1000 Brussel, fax: 02/214.61.71, Ombudsdienst@allianz.be, 

onverminderd de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een rechts-

vordering in te stellen.
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