Versturen via e-mail

Klaverblad Verzekeringen

Aangifteformulier

Schade algemeen

Postbus 3012
2700 KV Zoetermeer

Polisnummer

schademelden@klaverblad.nl

Soort verzekering

Algemene gegevens
Naam assurantieadviseur

Administratienummer

Cliëntnummer bij assurantieadviseur

Schadenummer bij assurantieadviseur

Naam verzekeringnemer

Man

Vrouw

Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

IBAN

Is er recht op aftrek btw?

Nee

Ja

Nee

Ja

Beroep/bedrijf

Schademelding en verzekeringsgegevens
Is deze schade al gemeld?

Nee

Ja

Bent u elders tegen deze schade verzekerd?
Verzekerd bedrag

€

Zo ja, wanneer?
Nee

Schadenummer
Ja

Zo ja, welke maatschapij?

Polisnummer

Zijn bepaalde voorwerpen op een andere polis verzekerd? (sieraden, postzegels e.d.)
Maatschappij

Nee

Ja

Verzekerd bedrag

€

Polisnummer

Bent u eigenaar van het pand?

Nee

Ja

Zo nee, is de schade bij de eigenaar gemeld?

Gegevens schade-evenement
Tijdstip

Schadedatum

uur

Voormiddag

Namiddag

Plaats/adres van de schade?

Omschrijf de oorzaak en de toedracht van de schade. Maak eventueel op de achterkant van dit formulier een situatieschets.

Zijn er sporen van braak?

Nee

Ja, namelijk

Weet u door wie de schade werd veroorzaakt?

Nee

Ja

Zo ja, naam

Geboortedatum

Adres
In welke relatie staat de schadeveroorzaker tot u? (famillie, dienstverband o.i.d.)
Zijn er medeveroorzakers?

Nee

Ja

Zo ja, naam

Geboortedatum

Adres
Waarmee werd de schade veroorzaakt?

SFR15/1311

Waarmee was bovengenoemde bezig toen de schade werd veroorzaakt?
sinds 1850

Vervolg z.o.z.

Gegevens beschadigde en/of vermiste voorwerpen
Merk, type, naam

Volgnummer op polis

Bouwjaar

Aankoopdatum

Aankoopbedrag

Schatting schadebedrag

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Glas
x

cm

Enkel

Dubbel

Werden er noodvoorzieningen aangebracht?
Is het pand bewoond?

Nee

Nee
Ja

Anders, namelijk
Ja

Zo ja, voor welk bedrag?

€

Zo ja, door wie?

Wordt het pand verbouwd?

Nee

Ja

Schadeherstel
Is de schade herstelbaar?

Nee

Ja

Zo ja, voor welk bedrag?

€

Wie voert de reparatie uit?
Adres reparateur

Telefoon

Waar kan de schade worden opgenomen?
Wanneer kan de schade worden opgenomen?
Is de reparatie al uitgevoerd?

Nee

Ja

Zo ja, voor welk bedrag?

€

(nota’s bijvoegen)

Aangifte
Bij welke instantie werd aangifte gedaan?

Regiopolitie

Militaire politie

Datum

Bureau

Wilt u de verklaring van aangifte bijvoegen (eventueel van
hotel, vervoersonderneming, camping en dergelijke).

Plaats

Getuigen
Waren er getuigen van de gebeurtenis?

Nee

Ja

Zo ja, naam getuige 1

Telefoon

Adres
Zo ja, naam getuige 2

Telefoon

Adres

Schadeverhaal
Kan de schade volgens u verhaald worden op een ander?

Nee

Zo ja, naam

Ja
Telefoon

Adres
Waarom denkt u dat?
Bij welke maatschappij is diegene daarvoor verzekerd?

Polisnummer

(Plezier)vaartuigen
Het vaartuig was

Varend

Onder zeil

Gemeerd

Verhuurd

Op de motor

Deelnemend aan wedstrijd

Schade aan anderen

(Aansprakelijkheid)

Verstuur alle brieven, nota’s en dergelijke die u ontvangt aan ons.

In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld?

Particulier

Bedrijfsmatig

Welke schade werd toegebracht?

Persoonlijk letsel

Materiële schade
Geboortedatum

Naam van de benadeelde?
Adres
IBAN
In welke relatie staat diegene tot u of tot de veroorzaker?
Geef een korte omschrijving van de aard van het letsel en/of de materiële schade.

Waar bevindt de gewonde zich?
Is deze zelf tegen deze schade verzekerd?

Nee

Ja

Zo ja, bij welke maatschappij?

Polisnummer

De gegevens die u invult, hebben wij nodig voor de acceptatie en de uitvoering van de
verzekering, om fraude te voorkomen en te bestrijden, voor statistische analyses, om
aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en voor marketingactiviteiten. Wij willen
zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Daarom houden wij ons aan de gedragscode
‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ (kijk op www.verzekeraars.nl). Wij
kunnen uw persoonsgegevens bekijken bij de Stichting CIS, om zo risico’s te beheersen
en fraude tegen te gaan. Daarbij houden we ons aan het privacyreglement van de
Stichting CIS (kijk op www.stichtingcis.nl).

Door dit formulier te ondertekenen verklaart u dat u:
- alle vragen naar waarheid heeft beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot
deze schade heeft verzwegen;
- dit schadeaangifteformulier en eventueel andere informatie aan de maatschappij
verstrekt zodat zij de omvang van de schade en het recht op uitkering kan vaststellen;
- van de inhoud van dit formulier op de hoogte bent.

Plaats

Datum

Handtekening verzekeringnemer/verzekerde

In te vullen door de assurantieadviseur
Is het verzekerde bedrag voldoende?
Zo nee, wat zou het moeten zijn?

Nee

Ja

Index

Nee

Ja

€

Wat is de reden van de onderverzekering?
Gemeld aan de maatschappij?

Nee

Ja

Schriftelijk

Telefonisch

Reparatiebegroting

Aansprakelijkstelling

Datum
Bijlage(n)
Plaats

Bewijs van aangifte

Reparatienota

Toelichting

Datum

Handtekening

Versturen via e-mail

Ruimte voor situatieschets

