
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
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Zo vraagt u voor uw klant een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering aan

 Aanvraag  Gezondheidsverklaring

 Controle  Medische beoordeling

 Aanvullende informatie  Aanvullende informatie

 Advies

 Advies eerst naar de klant (WGBO)

 Afronding

U stuurt het aanvraagformulier en 
de benodigde documenten in. 

Uw klant krijgt een digitale vragenlijst over zijn gezondheid  
en vult die in.

Wij sturen uw klant geen link voor deze digitale vragenlijst  
als de klant:

• 50 jaar of ouder is en 

• kiest voor een verzekerd bedrag van meer dan €45.000,- 
in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid. Of voor een 
verzekerd bedrag van meer dan €30.000,- ná het eerste jaar 
van arbeidsongeschiktheid.

Omdat een klant die hier aan voldoet bij de keuring een 
uitgebreide gezondheids verklaring moet invullen, hoeft deze 
geen digitale vragenlijst over zijn gezondheid in te vullen.

Aegon controleert het aanvraag -
formulier en de documenten.

Onze medisch adviseur beoordeelt de gezondheidsverklaring.

Zijn de gegevens niet compleet? Of 
is er extra informatie nodig? Dan 
nemen we contact met u op.

Soms vraagt de medisch adviseur meer informatie aan een 
arts (met toestemming van de klant) of vraagt hij uw klant  
om een medische keuring.

De medisch adviseur geeft advies aan Aegon.

Is de aanvraag compleet en heeft de medisch adviseur advies 
gegeven? Dan krijgt de klant een polis, een aanbieding onder 
voorwaarden of een afwijzing.

Uw klant kan aangeven dat hij de uitslag als eerste 
wil horen. Pas als uw klant akkoord is, krijgt Aegon 
het advies van de medisch adviseur.

Wat doet u? Wat doet uw klant?

www.aegon.nl
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