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 Alle kankers vastgesteld gedurende de wachttijd van 6
maanden volgend op de datum van inwerkingtreding van de 
dekking zijn niet gedekt indien de verzekerde de leeftijd van 
50 jaar heeft bereikt bij onderschrijving.  

!  

✓  goedaardige letsels en niet-invasieve, oppervlakkige letsels 
ter hoogte van de geslachtsorganen of de borsten, de
zogenaamde in situ en borderline letsels 

✓  invasieve tumoren ter hoogte van andere organen dan de
geslachtsorganen of de borsten, zelfs als deze werden
veroorzaakt door één van de hierboven opgesomde kankers

✓  louter preventieve operaties/en of behandelingen
(ongeacht of ze bedoeld zijn om één van de hierboven 
opgesomde kankers te voorkomen) 

✓  elke vorm van kanker die geen van de hierboven
opgesomde kankers is 

✓  fibromen of myomen (leiomyomas of fibroïden) 

✓  uitzaaiingen op afstand. 

De bovenstaande lijst is niet volledig. Om de exacte omvang
van de waarborgen, de limieten en aansluitingsvoorwaarden te
kennen, kun je de algemene voorwaarden van dit product
gratis raadplegen op www.vivay.be. 

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. Het document 
is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie 
betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. 

Welk soort verzekering is dit? 

De Feminaverzekering VIVAY is een ziekteverzekering (tak 2) die voorziet in een forfaitair bedrag in geval van bepaalde 
soorten kankers. Het is een levenslange verzekering van AG Insurance die eventueel verkocht wordt door een 
tussenpersoon. 

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd? 

Volgende kankers, vanaf stadium T1, zijn gedekte
aandoeningen: 

✓  borstkanker, alsook DCIS- en LCIS-letsels voor zover deze
letsels aanleiding geven tot een volledige verwijdering van
de borst of tot een borstsparende operatie met
tumorverwijdering gevolgd door radiotherapie 

✓  kanker ter hoogte van de eierstokken 

✓  kanker ter hoogte van de eileiders 

✓  baarmoederhalskanker 

✓  kanker van het baarmoederlichaam 

✓  kanker ter hoogte van de vagina 

✓  kanker ter hoogte van de schaamlippen. 

Als je gedurende de looptijd van je contract meerdere keren
getroffen wordt door telkens een andere van de hierboven
opgesomde kankers, heb je recht op meerdere
tussenkomsten. En dit ongeacht de termijn die verstreken is
tussen het voorvallen van beide kankers. 

Als je gedurende de looptijd van je contract meerdere keren
getroffen wordt (aan de geslachtsorganen of borsten) door
dezelfde kanker, heb je recht op meerdere tussenkomsten op
voorwaarde dat er minstens één jaar verstreken is na het
beëindigen van de therapie, met uitzondering van de
hormonale behandelingen. 

De bovenstaande lijst is niet volledig. Om de exacte omvang
van de waarborgen, de limieten en aansluitingsvoorwaarden te
kennen, kun je de algemene voorwaarden van dit product
gratis raadplegen op www.vivay.be. 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 
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Het contract treedt in werking op de aanvangsdatum vermeld in de bijzondere voorwaarden en heeft een levenslange looptijd. Het
contract eindigt van rechtswege op de dag van het overlijden van de verzekerde. 
Indien de verzekerde bij onderschrijving de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, is er een wachttijd van 6 maanden van toepassing. 
Gedurende deze periode is het risico niet gedekt. 
 

 De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te
delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de 
verzekeraar. 

 In ruil voor de prestatie van de verzekeraar moet de verzekeringsnemer een premie betalen.  

 De verzekeringsnemer moet ons zo spoedig mogelijk elke gebeurtenis die aanleiding kan geven tot tussenkomst melden. Hiervoor 
moet hij 

 het elektronische aangifteformulier invullen en het medische attest van de behandelende arts(en) toevoegen. Het
elektronische formulier en het medische attest zijn beschikbaar op www.vivay.be. 

 deze documenten terugsturen via het contactformulier zoals vermeld op de aangifte. 

Waar ben ik gedekt? 

De dekking is overal ter wereld geldig. 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

Wanneer en hoe betaal ik? 

De premies moeten maandelijks betaald worden op de eerste werkdag van de maand tijdens de hele duur van het contract en
uitsluitend via domiciliëring. 
 

Hoe zeg ik mijn contract op? 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

Minstens drie maanden voor de jaarlijkse einddatum van het contract kan de verzekeringsnemer het contract opzeggen via een
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot, door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of via om het even welk
ander wettelijk aanvaard communicatiemiddel. 
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