ACCEPTATIECRITERIA SCILDON HYPOTHEEK OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING
Met de Scildon Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering verzekert u zich eenvoudig en snel. Heeft u (binnenkort) een
hypotheek en is er geen sprake van een hierna genoemde aandoening die de levensverwachting verkort? Met onze
acceptatiecriteria is uw overlijdensrisicoverzekering zo geregeld.

DIRECT DUIDELIJKHEID
Als verzekerde komt u in aanmerking voor de Scildon Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering als u op de dag van het aanvragen van
de verzekering aan de volgende voorwaarden voldoet:
1 • Uw overlijdensrisicoverzekering is bedoeld voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw hypotheek als u en/of uw partner overlijdt.
Deze hypotheek is voor uw in Nederland gelegen woning voor eigen bewoning en:
- gaat u over uiterlijk 6 maanden afsluiten, of
- heeft u uiterlijk 6 maanden geleden afgesloten, of
- heeft u langer dan 6 maanden geleden afgesloten in combinatie met een andere overlijdensrisicoverzekering.
De nieuwe Scildon Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering vervangt de bestaande overlijdensrisicoverzekering.
De dekkingsvorm blijft gelijk, het verzekerde bedrag is niet hoger en de einddatum van de nieuwe verzekering is niet later.
• Het verzekerd bedrag is minimaal € 50.000,- en maximaal € 350.000,-.
• U bent ten minste 18 jaar en jonger dan 46 jaar.
• U heeft geen andere overlijdensrisicoverzekering bij Scildon.
2 • U bent momenteel volledig in staat om te werken. De afgelopen twee jaar heeft u ook niet meer dan vier weken onafgebroken
verzuimd.
• U bent de afgelopen vijf jaar (1) niet onder medische behandeling* geweest voor en/of u heeft (2) geen medisch advies gekregen
over en/of is (3) niet onderzocht door een arts voor:
- kwaadaardige aandoeningen (kanker, lymfomen of leukemie)
- hart- vaatziekten of beroerte/TIA
- alcohol- en/of drugsgebruik
- neurologische aandoeningen en/of spierziekte (MS, ALS, Parkinson, Epilepsie, spierdystrofie, verlamming of blijvende hersenschade)
3 U bent de afgelopen twee jaar (1) niet onder medische behandeling* geweest voor en/of u heeft (2) geen medisch advies
gekregen over en/of is (3) niet onderzocht door een arts voor:
• suikerziekte/ diabetes mellitus
• obesitas
• psychische aandoeningen
• chronische nierziekten/ nierfalen
• leverziekte
• HIV seropositiviteit
* Met een medische behandeling bedoelen wij niet het ondergaan van een erfelijkheidsonderzoek terwijl er zich op dat moment nog
geen aandoening heeft voorgedaan. Met een medische behandeling bedoelen wij ook niet de omstandigheid dat u preventief een
medische behandeling ondergaat met de intentie om een toekomstige aandoening te voorkomen.

TWEE VERZEKERDEN?
Sluit u de verzekering op twee levens? Dan moeten beide verzekerden aan de acceptatiecriteria voldoen.
Scildon kan controleren of u aan de acceptatiecriteria voldoet. Als uit de controle blijkt dat u op het moment van afsluiten niet aan
de voorwaarden voldeed, dan kan Scildon de overeenkomst opzeggen.

PASSEND ALTERNATIEF
Komt u niet in aanmerking voor de Scildon Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering?
Vraag dan de Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering van Scildon aan, zie www.scildon.nl.
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