
Pagina 1/2

VIVAY is een commercieel merk van AG Insurance (www.vivay.be).
AG Insurance nv – Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Tel. +32(0)2 664 81 11. Belgische verzekeraar 
toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan 
het Belgisch recht.

Verzekering van AG Insurance
Even op adem komen bij tegenslag

Medisch getuigschrift in te vullen door de behandelende arts

Gegevens van de verzekerde: 

Medische gegevens:

ziekte, datum van de eerste consultatie:            /           /           

ongeval, datum van de eerste consultatie:            /           /           

Nee

Ja door  (naam, specialisatie en adres van de arts)   

 

Nee

Ja, van          /          /              tot en met          /          /            

Wanneer ?   / / 

Waarom ?   

Reden voor de opname:   

Diagnose van de ziekte / beschrijving van de letsels bij een ongeval: 

Datum van diagnose:            /           /            

Sinds wanneer behandelt u de patiënt?    

Werd de patiënt ook door een andere arts behandeld?       ,

Uitgevoerde of geplande onderzoeken:    

Voorziene duur van de behandeling:    

Periode van volledige invaliditeit: van           /            /            tot en met           /            /            

Is de patiënt op dit moment opgenomen in het ziekenhuis? 

In te vullen en te bezorgen aan de adviserende arts van AG Insurance (zie vorige pagina). 

Nom :        Prénom :   

Date du naissance :         / / 
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Verzekering van AG Insurance
Even op adem komen bij tegenslag

AG Insurance behoudt zich het recht voor om bijkomende medische informatie, zoals 
opnameverslagen, protocollen van medische onderzoeken, enz. op te vragen. 

Datum: Handtekening: Stempel van de arts:

 / /         


