
DELA LeefdoorPlan gezondheidsverklaring
voor verzekerde bedragen t/m € 100.000

Naam verzekerde  ......................................
Geboortedatum  .........................................

U bent?

Achternaam  ...................................................................................................................................................  Man   Vrouw

Voornaam  ..........................................................................................................................................................................................

Adres  ....................................................................................................................................................................................................

Postcode  .............................................................................................................................................................................................

Woonplaats  .......................................................................................................................................................................................

Geboortedatum  ...............................................................................................................................................................................

Wat is uw beroep  ............................................................................................................................................................................

Hoeveel uren werkt u per week?   .................................................................... uur

Wilt u een uitleg krijgen van de medisch adviseur?

De medisch adviseur schat uw gezondheidsrisico in. Dat doet hij met deze gezondheidsverklaring. Hij kan 

de verzekeraar adviseren om u de verzekering niet of onder afwijkende voorwaarden aan te bieden. Doet 

hij dat? Dan krijgt u hierover een brief van de medisch adviseur. Daarin staat uitleg over het medisch advies.

Wilt u deze brief niet krijgen? Kruis dat dan hier aan:  

Wilt u het advies als eerste horen?

U heeft het recht het medisch advies als eerste te horen. Dit heet ‘het recht op eerste kennisneming’. Het 

duurt dan wel wat langer voordat uw verzekeringspolis ingaat. Wilt u het medisch advies als eerste horen? 

Dan kunt u de verzekeraar een brief schrijven. U leest in de Toelichting in de bijlage hoe dit moet.

Algemene gegevens1

U krijgt een gezondheidsverklaring

U heeft een levensverzekering aangevraagd. Daarom krijgt u deze gezondheidsverklaring. Wilt u dit formulier helemaal invullen? De medisch 

adviseur kijkt vervolgens naar uw antwoorden. Hij adviseert daarna DELA (hierna genoemd ‘de verzekeraar’) of die de verzekering wel of niet kan 

accepteren. En zo ja, onder welke voorwaarden.

Let op: lees de Toelichting vóórdat u de gezondheidsverklaring invult.

Vul alle vragen goed in

Dat is belangrijk. En dat bent u verplicht. Daarmee voorkomt u bijvoorbeeld dat:

• de verzekeraar de verzekering in de toekomst stopt.

• de verzekeraar geen uitkering geeft bij overlijden.

Noem al uw klachten. Oók als u denkt dat deze niet belangrijk zijn. Of als u niet bij een dokter bent geweest.

Beantwoordt u bij onderdeel 2 een vraag met ‘ja’?

Dan vragen wij u ook de uitgebreide gezondheidsverklaring (vanaf € 200.001) in te vullen.

Als uw gezondheid verandert

Het kan zijn dat uw gezondheid verandert. Gebeurt dit nádat u de verklaring heeft ingevuld? Maar vóórdat de verzekering ingaat? Geeft u dit dan 

direct door aan de verzekeraar.

Heeft u:

• een definitieve bevestiging van uw acceptatie gekregen?

• de polis gekregen?

• een acceptatieblad gekregen?

Dan heeft de verzekeraar u definitief geaccepteerd.

Lees meer in de Toelichting onder het kopje ‘Verandert uw gezondheid?’.

U hoeft alleen de eerste voornaam voluit 
te schrijven.

Aanvraagnummer in DELAnet

Uw tussenpersoonnr. bij DELA



Persoonlijke informatie2

Indien één van deze vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, vult u dan ook de uitgebreide gezondheids

verklaring (vanaf € 200.001) in.

Bent u ooit afgewezen voor een verzekering of op afwijkende voorwaarden 

geaccepteerd?  ja     nee

Zijn er op uw leven in de afgelopen 3 jaar levensverzekeringen afgesloten?  ja     nee

Zo ja, voor een bedrag van € .......................

Lijdt u aan een ziekte, aandoening of gebrek?  ja     nee

Bent u onder controle van een huisarts of de laatste drie jaar bij een 

specialist geweest?  ja     nee

Gebruikt u verdovende of stimulerende middelen of meer dan vier glazen 

alcoholhoudende drank per dag?  ja     nee

Wat is uw lengte? .................... cm

Wat is uw gewicht? ..................... kg

Ondertekening3

U verklaart het volgende:

• U heeft de Toelichting op de gezondheidsverklaring gelezen. Deze Toelichting hoort bij het formulier.

• U heeft alle vragen beantwoord. Uw antwoorden kloppen. Dit geldt ook voor een bijlage als u die 

meestuurt. Daarmee voorkomt u dat de rechten uit deze overeenkomst kunnen vervallen.

• De verzekeraar beoordeelt of hij uw aanvraag accepteert. Dat doet hij mede op basis van het advies van 

de medisch adviseur. Dat vindt u goed. Dat geldt voor de verzekering die u nu aanvraagt. De verzekeraar 

gebruikt uw antwoorden ook als u later dezelfde soort verzekering aanvraagt.

Plaats  ...................................................................................................................................................................................................

Datum  .................................................................................................................................................................................................

Uw handtekening

(als u jonger dan 16 jaar bent: ouder/voogd)  .....................................................................................................

Aantal bijlagen:  ................................................................................................................................................................................

Heeft u het formulier helemaal ingevuld, ook uw handtekening en de datum?

Stuurt u het formulier dan naar de medisch adviseur van uw verzekeraar.

Wilt u op de envelop ‘vertrouwelijk’ schrijven?

coöperatie DELA
T.a.v. Medische Administratie
Antwoordnummer 77100
5600 TW Eindhoven

E-mail: medischdlp@dela.org
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