10 gouden tips voor het afsluiten van een verzekering
Deze 10 gouden tips van Levenmetkanker en Intermediair voor chronisch

4. Let op bij het tekenen van een voorlopig koopcontract

zieken (ICZ) bevatten informatie die u helpen bij het afsluiten van een (levens)

• Laat de voorwaarden voor een voorlopig koopcontract opstellen door een

verzekering. Waar moet u op letten en hoe voorkomt u een afwijzing?

deskundige zoals de makelaar die de verkoop regelt. U kunt ook een notaris
of jurist inschakelen, maar deze kosten extra geld.

• U kunt alleen kosteloos afzien van de aankoop van een woning als de ont
1. Realiseer u dat u chronisch ziek bent

bindende voorwaarden in het voorlopig koopcontract dit toestaan. U kunt

• Realiseer u dat geen enkele adviseur ziet dat u een chronische ziekte hebt.

deze ontbindende voorwaarden mogelijk laten aanpassen. Neem bijvoorbeeld

Vaak doen verzekeraars de aanvraag voor een Overlijdens Risico Verzekering

als ontbindende voorwaarde op dat u wel verzekerd moet kunnen worden,

(ORV) pas als laatste. Terwijl dit bij iemand met een chronische ziekte juist het

anders gaat de koop niet door.

belangrijkste is. Informeer de verzekeraar of adviseur over uw chronische ziekte.
Zorg dat ze de OVR als eerste verwerken.

• Bekijk eerst welke mogelijkheden u hebt om een hypotheek of verzekering af
te sluiten. Ga daarna pas op huizenjacht. Verzekeraars wijzen vaak aanvragen

• Houd er rekening mee dat de koop niet doorgaat als u geen levensverzekering
krijgt. U kunt in deze situatie een boete krijgen die een percentage van de
koopsom bedraagt. Let dus heel goed op de termijnen in de ontbindende
voorwaarden.

af van mensen die kanker hebben (gehad). Of stellen extra eisen waaronder een
medische keuring. Ook kunt u te maken krijgen met forse premietoeslagen.

• Vergelijk de voorwaarden van verschillende verzekeraars bij voorkeur vóór het

5. Let op: als u erfelijk belast bent, zijn de voorwaarden soms anders
• Voor een aanvraag onder de grens van 250.000 euro hoeft u niet te vertellen

tekenen van een voorlopig koopcontract. Als u al bezig bent met de aankoop

wat het resultaat was van een erfelijkheidsonderzoek (inclusief erfelijkheids

van een huis, is er vaak nog weinig tijd om dit uit te zoeken.

onderzoek bij familieleden).

• Als u al gezondheidsklachten hebt, dan moet u dit vermelden.
2. Zorg dat u de juist verzekeringsadviseur hebt
Licht de verzekeringsadviseur in over uw ziekte. Een goede adviseur kan u
op de goede manier op weg helpen.

• Preventieve operaties, zoals een preventieve borstverwijdering, moet u altijd
vermelden. Een verzekeraar weet in dit geval ook dat u erfelijk belast bent.

• In Nederland mag een verzekeraar u niet vragen een erfelijkheidsonderzoek
te ondergaan als voorwaarde voor het afsluiten van een verzekering.

3. Let op bij het invullen van de gezondheidsverklaring

• Bij een aanvraag van een levensverzekering van boven de 250.000 euro

Als u verzwijgt dat u kanker hebt (gehad), loopt u een groot risico dat de

moet u vertellen wat de resultaten zijn van erfelijkheidsonderzoek, ook van

verzekeraar geen geld uitkeert als u bijvoorbeeld komt te overlijden.

erfelijkheidsonderzoek van (directe) familieleden.

Hierdoor lopen uw nabestaanden het risico dat ze in ernstige financiële
problemen komen.

• Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen geldt de grens van 36.249 euro
in het eerste jaar en 24.159 euro in het tweede jaar.

6. Voorkom afwijzing

9. Let op de kleine lettertjes

Zorg dat u als eerste de uitslag van de medische keuring krijgt. Dit is conform

Lees altijd nauwkeurig de kleine lettertjes van een nieuwe verzekeringspolis.

de Wet op de Medische Keuringen. Bent u het niet eens met de beoordeling?

Vaak staat hier bijvoorbeeld dat u geen vergoeding krijgt voor aandoeningen

Dan kunt u de medisch adviseur verzoeken het advies niet door te sturen naar

die u al hebt.

de verzekeraar. Daarmee trekt u de aanvraag voor de verzekering in en kan de
verzekeraar u niet afwijzen.

10. Sluit zo jong mogelijk een verzekering af
• Het voordeel van op jonge leeftijd een levensverzekering afsluiten is dat

7. Geef geen volledige inzage in uw medisch dossier
Een verzekeraar kan alleen medische informatie opvragen bij uw huisarts

de premies lager zijn.

• U kunt voor uw kind een kapitaalverzekering afsluiten waarbij een kapitaal

of behandelend arts als u schriftelijke toestemming hebt gegeven. Geef de

uitkering wordt opgebouwd via spaarvormen. Het verzekerd kapitaal kan

verzekeraar alleen toestemming voor de medische informatie over de vorm

bijvoorbeeld dienen als zekerheid bij het afsluiten van een hypotheek.

van kanker die u hebt gehad. Of de vorm waarmee u erfelijk belast bent.
Voorkom dat uw gehele medisch dossier in handen valt van de verzekeraar.
Ga diplomatiek om met het geven van informatie. U moet voorkomen dat de
verzekeraar het gevoel krijgt dat u niet eerlijk handelt.

8. Let op bij het wisselen van baan als je een
arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt
Van baan veranderen kan onverwachte verzekeringsproblemen met zich mee
brengen. Veel mensen gaan ervan uit dat ze via hun werkgeversverzekering
verzekerd zijn van een aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid.
Voor werkgeversverzekeringen geldt meestal een acceptatieplicht. Dit houdt
in dat verzekeraars alle werknemers moeten accepteren zonder medische

Kijk voor meer informatie op www.kanker.nl/verzekeringen

keuring. Maar veel van dergelijke verzekeringen keren geen geld uit voor een
ziekte die u al hebt. Dit betekent dat u als verzekerde toch geen aanvulling op
het inkomen ontvangt bij arbeidsongeschiktheid in verband met kanker,
bijvoorbeeld bij complicaties.
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