DANKZIJ BNP PARIBAS CARDIF KAN IK IN GEVAL VAN
EEN ERNSTIGE ZIEKTE EEN TWEEDE MEDISCH ADVIES KRIJGEN

EXCLUSIEF PARTNERSCHAP MET MEDIGUIDE

Waar gaat het over ?

Wie is MediGuide ?

Dankzij een exclusief partnerschap met MediGuide biedt BNP Paribas Cardif u vanaf 27 maart 2019 bij uw Hypo
Protect-contract de service « Tweede Medisch Advies » aan bij de diagnose van een ernstige ziekte. Het tweede medisch
advies wordt vanop afstand uitgevoerd door medische specialisten over de hele wereld, die zich baseren op de
diagnostiek van uw behandelend arts. Aangezien tijd in dergelijke situaties een kernfactor is, bezorgt MediGuide u
binnen de 10 werkdagen een schriftelijk en in uw eigen taal vertaald « Tweede Medisch Advies » en voorstel tot
behandeling.

MediGuide werd in 1999 opgericht in de
Verenigde Staten en wordt beschouwd als
de wereldwijde marktleider in tweede
medische adviezen. Deze partner biedt
u de beste oplossingen aan en biedt
toegang tot de beste medische centra
over de hele wereld.

Hoe te werk gaan ?
10

JOURS

Diagnose

Bellen

Dossier

Centra

Kiezen

10 dagen

U hebt de diagnose
van een ernstige ziekte
gekregen (kanker,
hartaanval, beroerte...).

U belt de klantendienst
van MediGuide op
het gratis nummer
080071132 om de service
« tweede medisch advies »
te activeren.

U vult vanop afstand een toelatingsformulier
in voor het delen van uw gegevens en
medisch dossier met MediGuide. Samen met
uw behandelend arts bereidt u een medisch
dossier voor en bezorgt u dat aan MediGuide.

MediGuide selecteert 3 medische
centra waar uw dossier
bestudeerd kan worden en deelt
deze vervolgens mee aan u en aan
uw behandelend arts.

U en uw behandelend arts kiezen
uit de 3 voorgestelde centra het
centrum dat verantwoordelijk
zal zijn voor het geven van het
tweede medisch advies.

U en uw behandelend arts
ontvangen binnen de
10 werkdagen, in uw eigen taal,
een schriftelijke evaluatie van
de initiële diagnose evenals
een voorstel tot behandeling.

Wat wordt beschouwd als een ernstige ziekte ?
• Alle types van kanker
• Hart- en vaatziekten
• Parkinson
• Andere : zie https://bnpparibascardif.be/tweede-medisch-advies

Wat is de prijs van deze service ?
BNP Paribas Cardif wil het allerbeste voor zijn klanten. Daarom is de service « Tweede Medisch Advies »
vanaf 27 maart 2019 gratis inbegrepen in uw Hypo Protect-contract.

Info en voorwaarden https://bnpparibascardif.be/tweede-medisch-advies

De service « Tweede Medisch Advies » is gratis inbegrepen in elk Hypo Protect-contract dat vanaf 27 maart 2019 wordt afgesloten. Hypo Protect is een product van BNP Paribas
Cardif (Cardif Assurance Vie SA (BE0435.018.274 - NBB nr. 979) en Cardif Assurances Risques Divers SA (BE0435.025.994 - NBB nr. 978) met maatschappelijke zetel: Bd Haussmann 1
te 75009 Parijs en hun Belgisch bijkantoor: Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel). Hypo Protect is een tijdelijke overlijdensverzekering (tak 21). Het Belgisch recht is van
toepassing. Wenst u een offerte? Neem contact op met uw verzekeringsmakelaar of contacteer ons telefonisch (02 528 00 03), per e-mail (be.customer@cardif.be) of via de post
(Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel). Raadpleeg de algemene voorwaarden en de infofiche vóór inschrijving op www.bnpparibascardif.be. Heeft u een klacht? Dienst
klachtenbeheer BNP Paribas Cardif, Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel - e-mail: klachtenbeheer@cardif.be - Tel.: 02/528 00 03 of de Ombudsman van de Verzekeringen,
Meeûssquare 35 te 1000 Brussel - e-mail: info@ombudsman.as - Tel.: 02/547 58 71

