NIEUWE REGELING
EX-KANKERPATIËNTEN
Vanaf 1 januari 2021 geldt een nieuwe regeling voor ex-kankerpatiënten die
een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering willen afsluiten. Zij
hoeven bij het aanvragen van zo’n verzekering in een aantal gevallen niet meer
te melden dat ze kanker hadden. Hier leest u wat de regeling precies inhoudt,
en wat dat betekent voor u als adviseur.

wat houdt de
regeling in ?
1

De regeling betreft overlijdensrisicoverzekeringen onder de vragengrens uit de Wet
medische keuringen (Wmk) en met een
looptijd die eindigt voordat de verzekerde
71 jaar wordt. Bij uitvaartverzekeringen
geldt dat de verzekering moet worden aangevraagd voordat de verzekerde 61 jaar is.

2

Als de kandidaat-verzekerde tien jaar of
langer geleden ‘genezen’ is, mogen verzekeraars bij de medische acceptatie voor het
afsluiten van deze verzekeringen niet meer
vragen naar een kankerverleden.

3

Deze termijn is vijf jaar als de kandidaatverzekerde 20 jaar of jonger was toen de
diagnose was gesteld.

4

De termijn gaat lopen op het moment dat
“volledige remissie is bereikt”. Er mag geen
sprake zijn van terugkeer van de kanker.
Bestaande klachten, ziekten of aandoeningen moeten gemeld worden, ook als die
het gevolg zijn van de kanker.

5

Voor een aantal specifieke vormen van
kanker gelden, afhankelijk van bijvoorbeeld
het stadium, kortere termijnen. Deze staan
in de gezondheidsverklaring.

6

De regeling gaat in per 1 januari 2021.
Vanaf dat moment mogen verzekeraars dus
niet meer vragen naar gevallen die onder
de regeling vallen.

7

Verzekeraars mogen van deze regeling
afwijken als dat ten gunste is van de kandidaat-verzekerde. Bijvoorbeeld wat betreft
de vragengrens of de leeftijdsgrenzen.

wat betekent
dit voor de
adviseur?
1

In december kan het advies aan de klant
zijn om de aanvraag nog even uit te stellen.

2

Wijs de klant er van tevoren op dat de
gezondheidsverklaring ingevuld moet
worden en dat daarvoor informatie uit
het medisch dossier nodig kan zijn.

3

Het opvragen van medische informatie
kan tijdrovend zijn. Als er haast is bij de
aanvraag kan het dan ook verstandig
zijn de klant aan te raden de benodigde
medische informatie alvast op te vragen
bij de huisarts of de medisch specialist.

4

Verzekeraars mogen van deze regeling
afwijken als dat ten gunste is van de
kandidaat-verzekerde. Raadpleeg de
gezondheidsverklaring van de verzekeraar
daarom voor meer informatie.

Meer informatie over de nieuwe regeling
vindt u op www.verzekerennakanker.nl en
in de nieuwe Model gezondheidsverklaring
van het Verbond van Verzekeraars op
www.vanatotzekerheid.nl/medischeacceptatie.
Let op: deze geldt vanaf 1 januari 2021.

