ACCEPTATIECRITERIA
SCILDON HYPOTHEEK OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING
VOOR WIE IS DE SCILDON HYPOTHEEK OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING?
Wij bieden graag vóóraf direct duidelijkheid.
Het aanvraagproces van de Scildon Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering is geautomatiseerd. Scildon is
wettelijk verplicht om voor een geautomatiseerde beoordeling vooraf de toestemming van de klant te vragen.
Door aan te geven dat u voldoet aan de acceptatiecriteria geeft u mede toestemming voor een geautomatiseerde
beoordeling.
U komt 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 om het financiële risico van overlijden bij een nieuwe hypotheek voor
een nieuwe woning af te dekken.
• Uw hypotheek voor de aankoop van uw woning is onlangs afgesloten of u gaat deze binnenkort afsluiten
(drie maanden voor of drie maanden na de overeenkomst van de Scildon Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering).
• Het verzekerd bedrag is minimaal € 50.000,- en maximaal € 350.000,-.
• U heeft geen andere overlijdensrisicoverzekering bij Scildon.
• U bent ten minste 18 jaar en jonger dan 46 jaar.

2 • U bent momenteel volledig in staat om te werken. De afgelopen 2 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 u bent (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 u bent (3) niet onderzocht door een arts voor:
• suikerziekte/ diabetes mellitus
• obesitas
• psychiatrische aandoeningen
• chronische nierziekten/ nierfalen
• leverziekte
• HIV seropositiviteit
Sluit u de verzekering op twee levens? Dan moeten beide verzekerden aan de acceptatiecriteria voldoen.
Scildon kan een controle uitvoeren door onder andere een medische keuring en informatie uit het Kadaster.
Als uit de controle blijkt dat op de datum van verzenden van deze verklaring uw situatie anders was dan u heeft
aangegeven, dan kan Scildon de overeenkomst opzeggen.

