dossiernummer

(door BNP Paribas Cardif in te vullen)

Medische machtiging 
Toestemming voor het geven van medische gegevens door uw arts aan de medisch adviseur voor de beoordeling
van uw verzoek om een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Gegevens door ondergetekende (verzekerde) in te vullen:
Achternaam*

Voorletters*

Straatnaam*

Huisnummer*

Postcode*		

Woonplaats*

Geboortedatum*		

Machtigt hierbij de (eerder) behandelend arts/ specialist:
Naam* 		

Dhr./Mevr.*

Specialisme*		

Ziekenhuis*

Straatnaam*

Huisnummer*

Postcode*		

Woonplaats*

Ik, verzekerde, geef toestemming aan de hierboven genoemde specialist / huisarts om gegevens over
mijn gezondheid aan medisch adviseur Mevr. M. Tolsma-Piegza van BNP Paribas Cardif te verstrekken.
Deze toestemming geldt voor de volgende ziekte(n), aandoening(en), gebrek(en) of klacht(en):

Met deze toestemming mag mijn specialist / huisarts de feitelijke, gerichte vragen van de medisch adviseur
beantwoorden, zoals:
- Welke ziekte, aandoening, gebrek of klacht heeft/had verzekerde precies?
- (Sinds) wanneer heeft/had verzekerde deze ziekte, aandoening, gebrek of klacht?
- Welk onderzoek heeft/had verzekerde en wat waren de uitslagen van dit onderzoek?
- Welke diagnose(n) werd(en) gesteld?
- Welke behandeling(en) heeft/had verzekerde of krijgt verzekerde nog?
- Welk resultaat heeft/had de behandeling?
Datum vandaag*		 Handtekening verzekerde*

* verplicht veld
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Toelichting
Wie heeft inzage in uw medische gegevens?
Uw medische gegevens zijn strikt vertrouwelijk. In de wet staat wat wel en wat niet mag met uw medische gegevens.
Alleen een arts mag uw medische gegevens inzien. Bij een verzekeraar heet deze arts een medisch adviseur. Het
kan voorkomen dat bij de verzekeraar ook iemand anders dan de medisch adviseur bepaalde gegevens nodig heeft.
Bijvoorbeeld om te kunnen beslissen over uw arbeidsongeschiktheidsuitkering. De medisch adviseur geeft dan zo min
mogelijk medische informatie. Hij geeft alleen die medische informatie die echt nodig is. De medewerker die de
medische informatie ontvangt, moet deze strikt vertrouwelijk behandelen.
Over het vertrouwelijke karakter van uw medische gegevens kunt u meer lezen in de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen en in het Protocol Verzekeringskeuringen. De verzekeraars en de medisch
adviseurs moeten zich daaraan houden. Zowel de Gedragscode als het Protocol kunt u opvragen bij het Verbond van
Verzekeraars, telefoon (070) 333 87 77. U kunt deze informatie ook via de website www.verzekeraars.nl downloaden.
Waarvoor gebruikt de medisch adviseur uw medische gegevens
De medisch adviseur beoordeelt uw gezondheidssituatie. Met de ontvangen medische informatie geeft hij antwoord
op vragen over uw arbeidsongeschiktheid van bijvoorbeeld de schadebehandelaar van de verzekeringsmaatschappij.
Voorbeelden van zulke vragen zijn:
- Valt de ziekte, aandoening, gebrek of klacht onder de verzekeringsdekking?
- Wat zijn de medische beperkingen / wat is de medische belastbaarheid?
- Welke werkzaamheden kunt u (nog) verrichten?
- Hoe verloopt de ziekte?
- Hoe verloopt de genezing?
- Hoe kan de verzekeraar u helpen bij eventuele re-integratie?

Privacy
BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. is als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
aangemeld bij het College Bescherming persoonsgegevens. Deze melding is onder meldingsnummer 1280709
opgenomen in het openbaar register op de website van het CBP: www.cbpweb.nl.
Voor de beoordeling van een aanspraak op uitkering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons
(BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V.) verwerkt. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode
“Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing. De volledige tekst van de Gedragscode kunt u
raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. De verstrekte gegevens kunnen
worden verwerkt in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS)
te Den Haag. De databank van CIS wordt door verzekeraars gebruikt om de betrouwbaarheid van claims te kunnen
beoordelen. Zie voor meer informatie: www.stichtingcis.nl.
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