Geldig vanaf 1.04.2018

Gezondheidsbonus vanaf 40 jaar
Hulp nodig? Vragen in verband met dit document? Neem gerust contact op met uw makelaar.
Wie 40 jaar of ouder is, krijgt van NN 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. NN hoeft de resultaten van dit onderzoek niet
te kennen. NN stimuleert klanten om preventief onderzoeken te laten uitvoeren.
Voorwaarden






Preventieonderzoeken

Onderzoeken die in aanmerking komen voor tussenkomst zijn:
Bloedonderzoek, mammografie, colonoscopie, onderzoek van de prostaat,
onderzoek naar baarmoederhalskanker en EKG.

Tussenkomst







Praktische
modaliteiten





Version site NN

Voorstel

Voor alle 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 gezondheidsbonus.

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.
In elke periode van 3 jaar – te tellen vanaf zijn 40ste 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.
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 NN.

Gewone procedure is van toepassing.

Polis en Algemene
Voorwaarden




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

Commissie makelaar




Normale inningscommissie, inningspercentage vrij te kiezen
Normale rappelcommissie

NN Insurance Belgium nv, kredietgever hypothecair krediet toegelaten door de FSMA en verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder het
nummer 2550 voor de Takken 1a, 2, 21, 22, 23, 26, 27.
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