Schade-aangifte formulier Algemeen
Schadenummer tussenpersoon:
Relatienummer tussenpersoon:
Schadenummer maatschappij:
1.

Soort verzekering
Aansprakelijkheid

Auto

Fiets

Opstal

Reis

Hobby- / Sportartikelen

Inboedel

Caravan

Aanhangwagen

Recht op BTW aftrek:

Ja

Nee

Is deze schade al gemeld:

Ja

Nee

2.

Branche- / Polisnummer(s):

3.

Verzekeringnemer

________________________

Naam:
Adres:
Postcode / Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Bankrekeningnummer:

4.

Zo ja, wanneer en aan wie:
5.

Schade
Datum schade:
Plaats en adres van schade:
Oorzaak schade:

6.

Gegevens beschadigde en/of
vermiste voorwerpen

Aankoopdatum

7.

Is de schade herstelbaar / te repareren:

8.

Wie voert de reparatie uit:

Aankoopbedrag

Schatting van het
schadebedrag

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Ja

Nee

Nee

N.v.t.

Naam
Adres
Postcode / Plaats
Is de schade reeds gerepareerd:

Ja

N.v.t.

9.

Door wie werd de schade veroorzaakt
Naam:
Adres:
Geboortedatum:
In welke relatie staat deze tot u:
Zijn er mede-schuldigen

Ja

Nee

Ja

Nee

Zo ja, Naam:
Adres:
Geboortedatum:
10. Zijn er getuigen aanwezig

N.v.t.

Zo ja, Naam:
Adres:
Geboortedatum:

11. Bij welke instantie werd aangifte gedaan
N.v.t.
Gemeentepolitie

Welk bureau:

Datum:

Rijkspolitie

Welk bureau:

Datum:

Militairepolitie

Welk bureau:

Datum:

Anders

Welk bureau:

Datum:

12. Bent u elders tegen deze schade verzekerd
Ja

Maatschappij:
Polisnummer:
Verzekerd bedrag:

Nee
13. Zijn bepaalde voorwerpen apart verzekerd (bijvoorbeeld sieraden, postzegels, e.d.)
Ja

Maatschappij:
Polisnummer:
Verzekerd bedrag:

Nee
14. Ondertekening
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 deze schade te hebben verzwegen;
- dit schade-aangifte formulier, en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de
omvang van de schade en het recht op uitkering;
- van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Plaats:

Datum:

Handtekening:

De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatiesysteem Schade. Het privacyreglement van de Stichting CIS is op die registratie van
toepassing.

