Schade-Aanmeldingsformulier
Op welke verzekering heeft deze melding betrekking?		
Gebouwen		

Transport

Huurdersbelang

Geldswaarden

Inventaris		

Reis

Bedrijfsschade

WEGAS

Computer		

SVI

Aansprakelijkheid

Anders nl.

1. Polisnummer
Schadenummer
2. Naam bedrijf/instelling
Contactpersoon

m

Adres
Postcode, woonplaats
Telefoon
Bankrekeningnummer
Emailadres
Is er recht op aftrek B.T.W.?
3. Is deze schade al gemeld?

ja

nee

ja

nee

Zo ja, wanneer en aan wie?

4. Schadedatum dag

maand

20

uur

vm

Plaats/adres van de schade
Oorzaak van de schade
Gebeurde de schade tijdens de uitoefening van het beroep?
Omschrijving van de toedracht
(zonodig een situatieschets en/of toelichting op een los blad toevoegen)

1

ja

nee

nm

v

5. Bent u elders tegen deze schade verzekerd?
Zo ja, bij welke maatschappij?

ja

nee

ja

nee

Polisnummer

Tegen welk verzekerd bedrag?

EUR

Zijn bepaalde voorwerpen apart verzekerd? (bijv. computers)
Zo ja, bij welke maatschappij?

Polisnummer

Tegen welk verzekerd bedrag?

EUR

6. Gegevens beschadigde e/o vermiste voorwerpen Nummer Bouwjaar Aankoop- Aankoop- Schatting
Merk, type, naam (eventueel volgnummer op polis).			

datum

Is het beschadigde voorwerp eigendom van verzekerde?		

bedrag

v/d schade

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

ja

nee

ja

nee

Zo nee, in huur, ten gebruike, ter verzending, in pand, bewerking,
bewaring, behandeling of herstelling gegeven?

			

Aankoopnota(’s) bijvoegen
7. Is de schade herstelbaar?

ja

nee

Voor welk bedrag EUR

8. Wie voert de reparatie uit?
Naam
Adres
Telefoon
Waar en wanneer kan de schade worden opgenomen
Is de reparatie reeds uitgevoerd

ja

nee

Voor welk bedrag EUR

Zo ja, nota(‘s) bijvoegen
9. Door wie werd de schade veroorzaakt?
Naam
Adres
Telefoon
In welke relatie staat deze tot u?
(familie, dienstverband o.i.d.)
Zijn er medeschuldigen?			

ja

nee

Zo ja, naam
Adres
Geboortedatum
Waarmee werd de schade veroorzaakt?
Waarmee was bovengenoemde bezig toen de schade werd veroorzaakt?
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10.

Bij welke instantie werd aangifte gedaan?

Politie

Marechaussee

Bureau
Datum

Verklaring van aangifte bijvoegen. (Eventueel van hotel, vervoersonderneming, camping e.d.)
11.

Wie waren getuige van het gebeurde?
(volledige namen en adressen)

12.

Kan de schade naar uw mening verhaald worden op een ander?

ja

nee

Zo ja, volledige naam, adres en telefoon

Waarom meent u dat?
Bij welke maatschappij is deze daarvoor verzekerd?
Polisnummer
13.

Aansprakelijkheid (schade aan anderen)

In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld?

Particulier

Bedrijfsmatig

Welke schade werd toegebracht?

Persoonlijk letsel

Materiële schade

Wie is de benadeelde?
Naam
Adres
Telefoon
Bankrekeningnummer
Is er recht op aftrek B.T.W.? 		

ja

nee

ja

nee

In welke relatie staat deze tot u?
(resp. tot de veroorzaker)
Omschrijving van de aard van het letsel en/of materiële schade
Waar bevindt zich het beschadigde voorwerp/de getroffene?
Is deze benadeelde zelf tegen deze schade verzekerd?
Zo ja, bij welke maatschappij?

Polisnummer

Overlegging van ontvangen brieven, nota’s en dergelijke is absoluut noodzakelijk
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Privacy
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek om
informatie, offertes en financiële producten. Tevens gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel contact
met u op te nemen naar aanleiding van de offerte, voor het tot stand brengen van de verzekering en voor de door
ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Dit vragen wij ook van andere partijen met
wie wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in
onze Privacyverklaring. U vindt deze op www.aon.nl/privacyverklaring.

Ondergetekende verklaart
vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt en geen bijzonderheden met betrekking tot het voorval te hebben verzwegen;
dit aanmeldingsformulier en de eventueel nader te overleggen gegevens aan verzekeraars te verstrekken
om te dienen tot vaststelling van de hoogte van en het recht op uitkering;
van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.
Aldus naar waarheid ingevuld,
te

datum

Handtekening verzekeringnemer/verzekerde

7106-v2-Form

De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Fraude Informatie Systeem Holland.
Het privacyreglement van de Stichting Cis is op die registratie van toepassing.
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