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Algemeen
De informatie die u op dit formulier verstrekt, helpt bij het beoordelen van uw verzekeringsaanvraag.

• Het is belangrijk om het formulier te ondertekenen en te dateren nadat u alle vragen heeft ingevuld.

•  Eventuele onjuistheden of misleidende informatie in deze vragenlijst kan uw dekking beïnvloeden en ertoe leiden dat 

een toekomstige claim niet wordt betaald.

Gegevens verzekerde
Aanvraagnummer:  l___l___l___l___l___l___l___l___l

Voorletters:     Tussenvoegsel:

Achternaam:

Geboortedatum: l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l

Medische vragen
a.   Bent u momenteel in het buitenland of bent u van plan om naar het buitenland te gaan?

 q Nee  q Ja

 Naar welke landen / gebieden / steden bent u van plan te gaan? 

 Van wanneer tot wanneer bent u van plan te gaan (exacte datum)? 

  van l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l                  tot l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l

 Wat is de reden van uw bezoek? 

 Bent u van plan te reizen bij een negatief reisadvies?

 q Nee  q Ja

b.  Bent u in de laatste 3 weken in quarantaine of zelf-isolatie gegaan?

 q Nee  q Ja

 Van wanneer tot wanneer heeft u in quarantaine/zelf-isolatie gezeten (exacte datum)? 

  van l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l                  tot l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l

 Wordt u binnenkort getest, zo ja wanneer (exacte datum)? 

 l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l

c.  Bent u positief getest op COVID-19? Zo ja, wanneer (exacte datum)? 

 q Nee  q Ja   l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l

d.   Bent u opgenomen (geweest) in het ziekenhuis in verband met COVID-19 infectie of een vermoeden daarvan?

 q Nee  q Ja

 Wanneer heeft u in het ziekenhuis gelegen (gehele periode)? 

 van l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l                  tot l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l

 Welke behandeling heeft u ontvangen en tot wanneer? 

                        tot l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l

 Op welke afdeling heeft u gelegen? 

e.   Heeft u op dit moment, of in de afgelopen 4 weken, last (gehad) van een of meerdere van de genoemde klachten: 

 een zere keel, hoesten, loopneus, vermoeidheid, benauwdheid, druk op de borst, koorts, griepverschijnselen, 

 overgeven, diarree, verminderde smaak of reuk? q Nee  q Ja

 Welke klachten heeft u precies gehad?
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 Van wanneer tot wanneer heeft u deze klachten gehad (exacte datum)?

 van l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l                  tot l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l

 Bent u of wordt u hiervoor binnenkort getest?

 q Nee  q Ja

f. Bent u gevaccineerd tegen COVID-19?

 q Nee  q Ja

  Zo ja, wanneer en welke vaccinaties?

  Datum: l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l Vaccinatie:

  Datum: l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l Vaccinatie:

  Datum: l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l Vaccinatie:

  Datum: l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l Vaccinatie:

Aldus naar waarheid opgemaakt, ingevuld en ondertekend

Plaats:               Datum: l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l

Handtekening verzekerde:

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.
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