Schade- aangifteformulier
Schade/Logiesverzekering
Belangrijk
- Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schadeafhandeling.
- Stuur verklaringen, originele nota’s (offerte niet geldig) en andere bewijsstukken direct mee
- Zorg dat u na de invulling het schadeformulier ondertekent. Ongetekende formulieren nemen wij niet in behandeling.
- Indien er onvoldoende ruimte op het formulier aanwezig is graag bijgevoegde omschrijving toevoegen.
- Voeg altijd een kopie van het verzekeringsbewijs toe.

Gegevens verzekerde/huurder
Vul de gegevens in van de hoofdboeker
Polis/boekingsnummer
Naam en voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon (vast)
Telefoon (mobiel)

Email
BIC/IBAN
T.N.V
Land
Nationaliteit
M/V

Geboortedatum

Accommodatienaam

Schadegebeurtenis
Schade aan het logiesverblijf
Schade aan de inventaris
Datum en tijdstip van de gebeurtenis?
Toedracht en oorzaak van de gebeurtenis
Wie draagt er naar uw mening schuld aan de schade
Wat is het schadebedrag (alleen invullen wanneer bekend)
Ingehouden bedrag van borgsom (i.v.t)
NB.
Uitkering wordt verleend als verzekerde voor de schade aansprakelijk is en deze hoger is dan €25,- per geval.
De maximale uitkering bedraagt €2500,- per huurovereenkomst.
De op dit schadeformulier ingevulde en eventueel nog nader aan te leveren (persoons-)gegevens kunnen worden opgenomen in de verzekerendeadministratie van Allianz Global Assistance en in een centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen.
Ondergetekende verklaart: *Bovenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en naar waarheid te hebben beantwoord en uitgelegd. *Geen
bijzonderheden over deze schade te hebben verzwegen. *Het schadeformulier en de eventueel nog nader aan te leveren gegevens aan Allianz
Global Assistance te verstrekken, zodat vastgesteld kan worden wat de omvang van de schade is en op welke vergoeding aanspraak kan worden
gemaakt. *van de inhoud van dit schadeformulier kennen te hebben genomen. *Bekend te zijn met de voorwaarde dat bij onjuiste/onware opgave van
gegevens en informatie elk recht op vergoeding vervalt. Door dit formulier te ondertekenen, draagt u de rechten op vergoeding van een andere
verzekeraar over aan Allianz Global Assistance.

plaats

datum

handtekening

