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Schadeformulier Reisverzekering
Kan toornumm er advis eur:

Relatienum m er:

Sch aden um m er advis eur:

Schadenu mm er

Verzekeringn emer
Naam en adres:

Geboort edatum :

Post code en wo onplaats :
Beroep / bedrijf:

Telefoon :
E-m ail:

Ban krekeningnu mm er:

Polis numm er. :

1. Algem een
Datum s chade:
Plaats en land waar de sch ade is o nts taan:
Wie van de verzekerden heeft s ch ade g eleden?

Uur:
Naam:
Geboortedatum:

Wanneer en wie werd voor het eerst over het ongev al /
de ziek t e of de sch ade geïn form eerd?
Naam en adres van ev entuele getuigen:

2. Ongev al
Uitv oerig e toed rachtsoms chrijvin g:
Event ueel in een aparte bijlage toelicht en a. u. b .

Aard van de verwonding (n auwk eurig te bean twoorden)*:
Event ueel in een aparte bijlage toelicht en a. u. b .

Heeft verzekerd e nog een andere ongev allenv erzek ering lopen?
Zo ja, b ij welk e m aats ch ap p ij en voor welk e b edragen?

Ja
Nee
M aats ch appij:
Verzekerde bedragen:

Polis nr:
€

3. Ziekte
Wat is de aard van de ziek t e?
Heeft verzekerd e reeds eerder aan deze ziekte geleden?

Ja

Nee

Zo ja, wann eer?
Bestond deze ziek t e vóór de aanv ang van de verzek ering?

Ja

Nee

4. Gen ees k u ndi ge kos ten*
Naam en adres van de behan delen d arts:
Op welk e datum heeft verzekerde zich onder diens b ehan deling ges t eld?
Naam en adres huis arts:
Is gen ees k undig e nab ehan d eling in Nederland nood zakelijk?
Wie is de ziektekos tenverzekeraar?

Ja
Naam:

Nee
Polisnr:

D ek k in g :
Eig en ris ico:
Heeft verzekerd e de schade geclaimd b ij de ziektek ostenv erzek eraar?
Zo nee, waarom niet?

Ja

€
€

Nee

Zo ja, wat is de beslis sing van deze ins t elling?
z. o. z.
03 13

* Wij adviser en u gemaa kt e genees kund ige kost en eerst bij uw zorgverz eker aar te declar er en.

5. Buiten gewon e kos ten Basisdekking / Hulpverl ening vervoer*
Onder buitengewone kosten wordt onder meer verst aan: kosten van ops poring en reddin g, kosten in verban d met overlijden, bijzon der vervoer in verb an d
met ziekte of on geval van een verzekerd e en kosten in verband met de t erug keer wegens overlijden of levens gev aar van fam ilie.
Bui teng ewone kosten
Aard van de geb eurtenis waarvoo r buitengewone kost en zijn gem aakt:
Ind ien de kosten verband houden met overlijden of levens gevaar van
een fa m ilielid , wat is d e familierelatie?
* Hulpverl ening vervoer
Merk en k ent eken van het m ot orrijtuig:
Aard van de geb eurt enis waardoor het vervoermiddel is u itgev allen:
Aard van de geb eurtenis waardoor de b es tu urd er is uitgevallen:

* In dien hiervoor een beroep op de polis wordt gedaan, ver z oeken wij u in een aparte bijlage een uitvoerige toelichting op de gebeu r t enis te geven en van
de nota’s een lijst bij te vo egen, zonodig met uit leg.
6. Bagag es cha d e
Oorzaak v an de sch ad e (a.u.b. een duidelijke omschrij ving geven ):

Is er aang ift e b ij de p olitie gedaan? Zo ja, wanneer en b ij welk p olitieb ureau?

Ja

Ne e

Heeft het politieonderzoek enig resultaat opg eleverd?
Ind ien de sch ade tijden s het vervoer is ontst aan:
– Is van de schade aan de v ervoerder k ennis geg even?

Ja

Ne e

Ja

Ne e

– Heeft u door de vervoerder rapp ort laten opm aken?
Is de bagage ook nog elders verzekerd?

Ja
Ja

Ne e
Ne e

Zo ja, b ij welk e m aats ch ap p ij, t egen welk e geb eurt eniss en en vo or
welk e bed ragen?

Zo ja, het bewijs bijvoegen a.u. b.

Zo ja, het bewijs bijvoegen a.u. b.

M aats ch appij:
Verzekerde bedragen:

Polis nr. :
€

Ris ico ’s
Heeft u een afzonderlijk e k os tbaarhedenverzekering?
Zo ja, b ij welk e m aats ch ap p ij, t egen welk e risico’s en voor

Ja
Nee
M aats ch appij:

welk e bed ragen?

Verzekerde bedragen:
Ris ico’ s :
Ja

Heeft u reeds eerder reis bagages chade geclaim d?

Polis nr. :
€

Nee

Data:
M aats ch appij:

Zo ja, wanneer en b ij welk e m aats chapp ij?

Polis nr. :

Sp ecificati e
Bes chadigde vo orwerpen, merk, type e.d.

Aank oopprijs

Leverancier

Datum aanko op

Reparatiek os ten

Ond erg etekende verklaart
– de vragen en opg aven in dit s ch ad e for mul ie r naar b este w ete n, j uist en over e enko mstig de wa arh eid te h e bb en b e ant wo ord en ve rstr ekt en ge en bi jzon de rh ed en
me t b etr ekking tot d ez e s c ha de te he bb en v er zwe g en;
– dit sch a de a angi fte for mul ie r en de ev entu e el nog na de r te v e rstr ekk en g eg eve ns aan de ma ats cha ppij te v er str ekk en om t e die nen tot vas tstell ing v an
de omv ang van de schade en het r echt op uitkering;
– van de inhoud van dit for mulier kennis te h eb b en g eno me n.
Handte kening ver zek eringn emer /ver zek erd e

Plaats

Dat um

03 13

De v er str ekt e g eg ev ens worden ve rwerkt in het C entr a al In fo r ma ti e syste e m Sch ade. Het p riv a cyr e gl e me nt van de S ti chting C IS i s op di e r egi stra ti e v an to ep as sin g.

