Geldig vanaf 1.04.2018

Diabetici niet langer gediscrimineerd bij onderschrijving van een
schuldsaldoverzekering
Hulp nodig? Vragen in verband met dit formulier? Neem gerust contact op met uw makelaar.
Minstens 450 000 mensen in België zijn gekend als diabetespatiënt, maar het werkelijk
aantal patiënten ligt vermoedelijk een stuk hoger.
NN 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








Medische
acceptatie

Offerte

Voor alle 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
De te verzekeren diabetespatiënt is niet-roker

 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 64 mmol/mol
(voorheen 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
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.

Polis en
Algemene
Voorwaarden

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

Commissie
makelaar

 Volledige inningscommissie, inningspercentage vrij te kiezen.
 Polissen tellen wel mee voor de bepaling van de hoogte van het rappelpercentage
maar er wordt geen rappel toegekend.
 Formule 2 hoofden:
o Indien één van beide verzekerden diabetespatiënt is, wordt helft van de normale
rappel toegekend.
o Indien beide verzekerden diabetespatiënt zijn, wordt er geen rappel
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