Schadenummer Connect

________________________________________________

SCHADE-AANGIFTEFORMULIER REISVERZEKERING

Pakketnummer

________________________________________________

Polisnummer ________________________________________

1

2

Gegevens verzekeringnemer
Naam en voorletters

__________________________________________________________________________________________

Adres

________________________________________________________

man

vrouw

Geboortedatum

______________________________

Postcode en woonplaats ________________________________________________________

Nationaliteit

______________________________

Telefoonnr overdag

________________________________________________________

Telefoonnr ’s avonds ______________________________

Beroep/bedrijf

________________________________________________________

Bank-/gironummer

________________________________________________________

loondienst

zelfstandig

Heeft u recht op aftrek van de BTW?

nee

ja

Gegevens schadelijdende
Verzekerde die schade heeft geleden is
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Verzekeringnemer

meeverzekerde partner

Alleen reizend

samenreizend met verzekerde en/of partner

Naam en voorletters

____________________________________________________________________________________

Adres

____________________________________________________

Geboortedatum _________________________________

Postcode en woonplaats

____________________________________________________

Nationaliteit ___________________________________

Telefoonnr.overdag

____________________________________________________

Telefoonnr ’s avonds_____________________________

Beroep/bedrijf

____________________________________________________

Bank-/gironummer

____________________________________________________

loondienst

man

vrouw

zelfstandig

Heeft u recht op aftrek van de BTW

nee

ja

Gegevens schade
Datum van vertrek

___________________________________________________________________________________

Duur van de reis (aantal dagen)

___________________________________________________________________________________

Reisdoel/vakantiebestemming

___________________________________________________________________________________

Schadedatum

___________________________________________________________________________________

Tijdstip van de schade, zo precies mogelijk

________________________________

vm

nm

Op welk bedrag wordt de schade geschat?

€ _________________________________________________________________________________

Schadeplaats (land, plaats, adres)

___________________________________________________________________________________

Is er contact geweest met EuroCross International?
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meeverzekerd kind

ja

nee

Zo ja, welke datum en wat is het dossiernummer?

Datum __________________________

Dossiernummer __________________________________

Zo nee, wat is de reden hiervan?

___________________________________________________________________________________

Gegevens bij schade aan reisbagage/reisdocumenten
Geef een korte en duidelijke omschrijving van de omstandigheden waaronder de schade is ontstaan (zonodig een situatieschets e.d. op een los blad bijvoegen)
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u aangifte gedaan bij de politie of een andere instantie?

ja

nee

(bijv. hotel, vervoersonderneming, camping etc.)
Zo ja, graag volledig adres van politie en/of instantie vermelden

________________________________________________________________________

(en het originele proces-verbaal of bewijs van aangifte bijvoegen) ________________________________________________________________________
Zo nee, waarom niet?
Betreft het diefstal uit een motorrijtuig?

________________________________________________________________________
ja

nee

Zo ja, merk, type en kenteken vermelden

________________________________________________________________________

Waar was de bagage opgeborgen en waarom daar?

________________________________________________________________________

Tussen welke tijdstippen vond de diefstal plaats?

________________________________________________________________________

Waar bevond u zich gedurende die tijd?

________________________________________________________________________

Zijn er sporen van braak geconstateerd?

________________________________________________________________________

Is de bagage of een gedeelte daarvan nog elders verzekerd?

ja

(inboedel-, kostbaarheden-, rijwielverzekering etc.) Zo ja:

nee

Maatschappij __________________________ Polisnr ____________________________

Hebt u al eens eerder bagageschade geclaimd?

ja

Zo ja, maatschappij, polisnummer en jaartal vermelden

nee

________________________________________________________________________

Opgave van de verloren gegane of beschadigde bagagestukken
Omschrijving

Naam eigenaar

Prijs bij
aanschaf

Datum
aanschaf

Bij wie gekocht

Reparatiekosten

____________________________________

______________________

€ _____________

__________

_________________

€ _____________

____________________________________

______________________

€ _____________

__________

__________________

€ _____________

____________________________________

______________________

€ _____________

__________

_________________

€ _____________

____________________________________

______________________

€ _____________

__________

_________________

€ _____________
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Gegevens inzake ongeval
Geef een korte en duidelijke beschrijving over de toedracht en oorzaak van het ongeval (zonodig een situatieschets en/of toelichting op een los blad bijvoegen)
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Tijdens welke bezigheden vond het ongeval plaats?

____________________________________________________________________________

Waren er getuigen?
Zo ja, naam, adres en telefoonnummer vermelden

ja

nee

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Werd er met een motorrijtuig gereden?

ja

nee

Zo ja, merk, type en kenteken vermelden

____________________________________________________________________________

Wie bestuurde het motorrijtuig?

____________________________________________________________________________

Loopt er bij een andere maatschappij een ongevallenverzekering?
Zo ja, maatschappij, polisnummer en verzekerde bedrag vermelden (in €)

ja

nee

_________________________________________________________________

Indien dit ongeval mogelijk aan (een) derde(n) is te wijten, s.v.p. de gegevens van deze derde(n) vermelden (naam, adres, telefoonnummer)
______________________________________________________________________________________________________________________________
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Gegevens inzake ziekte en ongeval
Aard van de ziekte/aandoening/het ongevalsletsel ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Wanneer deden de eerste verschijnselen zich voor?
Bestond deze ziekte/aandoening/letsel al voor de reis?

ja

nee

Zo ja, welke arts behandelde de patiënt toen? (naam, adres, tel.nr)

____________________________________________________________________

Wanneer en waar (plaats en land) is voor het eerst
geneeskundige hulp ingeroepen?

____________________________________________________________________

Door welke arts is die verleend?

____________________________________________________________________

(naam en adresgegevens vermelden)

____________________________________________________________________

Wie is de huisarts?

____________________________________________________________________

(naam en adresgegevens vermelden)

____________________________________________________________________

Bij welke instantie bent u verzekerd tegen ziektekosten?

Naam__________________________________ Polisnr ______________________

Polis-/inschrijfnummer en (eventueel) eigen risico vermelden

Nr _____________________________________ Eigen risico __________________

Is de gebeurtenis bij ziekenfonds of ziektenkostenverzekeraar gemeld?
Zo nee, waarom niet?
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____________________________________________________________________

ja

nee

____________________________________________________________________

Gegevens inzake extra kosten in verband met ziekte of ongeval
In verband waarmee zijn de extra kosten gemaakt?

___________________________________________________________________

Indien dat niet zou zijn gebeurd, op welke datum zou dan de terugreis zijn begonnen?
Met welk vervoermiddel?

auto

trein

Datum _______________________________________________
vliegtuig

anders, namelijk _________________________

Vond de terugreis op medisch advies anders plaats dan de heenreis?
Zo ja, naam en adresgegevens adviserende arts

ja

nee

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Wanneer en hoe werd de terugreis aanvaard?

Datum ____________________________________________________________

(de kosten kunt u specificeren onder punt 13)
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Met welk vervoermiddel?

auto

Welke restituties zijn verkregen of te verwachten (van vervoers-

__________________________________________________________________

trein

vliegtuig

anders, nl _______________________________

onderneming, hotel/pension) i.v.m. niet-gebruik (kosten van langer

__________________________________________________________________

hotel/pensionverblijf vermelden bij punt 13)

__________________________________________________________________

Indien verzekerde alleen reisde en - op medische gronden - een

__________________________________________________________________

persoon moest overkomen, op welke wijze vond overkomst plaats?

__________________________________________________________________

(reis- en verblijfkosten van die persoon vermelden bij punt 13)

__________________________________________________________________

Gegevens inzake kosten in verband met transport stoffelijk overschot of begrafenis ter plaatse
Naam en voornamen van de overleden verzekerde

______________________________________________________________________________

Waaraan is de verzekerde overleden?

______________________________________________________________________________

Waar en op welk tijdstip is verzekerde overleden?

______________________________________________________________________________

Hoe vond het transport plaats?

______________________________________________________________________________

Bij begrafenis ter plaatse: hoeveel bedragen die kosten?

€ ____________________________________________________________________________

Zijn er huisgenoten en/of familieleden overgekomen?
Zo ja, wie en wat is de familierelatie?

ja

nee

______________________________________________________________________________

Hoeveel bedragen de kosten van overkomst van deze
huisgenoten en/of familieleden?
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€ ____________________________________________________________________________

Gegevens inzake extra kosten in verband met uitvallen van motorrijtuig en/of toercaravan
Kenteken motorrijtuig

______________________________________________________________________________

Op wiens naam is dit kenteken gesteld?

______________________________________________________________________________

Merk en type motorrijtuig, alsmede bouwjaar

______________________________________________________________________________

Wat is de schade-oorzaak?

______________________________________________________________________________

Waaruit bestaat de schade en wanneer ontstond deze?

______________________________________________________________________________

Wanneer en bij welk bedrijf heeft u uw motorrijtuig/

______________________________________________________________________________

aanhanger voor reparatie aangeboden?

______________________________________________________________________________

Was reparatie binnen 2 dagen mogelijk?

______________________________________________________________________________

Waar kan het motorrijtuig/caravan geïnspecteerd worden? ______________________________________________________________________________
Land en plaats waar de schade ontstond

______________________________________________________________________________

Wie bestuurde het motorrijtuig?

______________________________________________________________________________

Nummer en datum van afgifte rijbewijs

______________________________________________________________________________

Waren er getuigen?

ja

nee

(Zo ja, hieronder namen, adresgegevens en telefoonr. invullen)

Naam ________________________________________________________________________________________________________________________
Naam ___________________________________________________________________________________________________ ____________________
Was er een tegenpartij?

ja

nee

Zo ja, acht u deze aansprakelijk?

ja

nee

Zo ja, waarom?

_____________________________________________________________________________

Naam en adresgegevens van de tegenpartij

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Is er een proces-verbaal opgemaakt?
Zo ja, door wie en waar?

10

ja

nee

______________________________________________________________________________

Gegevens inzake extra kosten van terugkeer wegens overlijden of levensgevaar van familie
In geval van overlijden dient u de rouwkaart of overlijdensadvertentie mee te sturen.
In verband met wiens ziekte of ongeval vond terugroeping plaats?

Naam _______________________________________________________________

Wat is de familierelatie?

_____________________________________________________________________

Op welke datum heeft u het verzoek van overkomst ontvangen?

_____________________________________________________________________

Wanneer en op welke wijze werd de terugreis aanvaard?

_____________________________________________________________________

Welke restituties zijn van de vervoersonderneming reeds ontvangen of nog te verwachten doordat de oorspronkelijke terugreis
door ziekte of ongeval niet heeft kunnen plaatsvinden?

_____________________________________________________________________

Op welke datum bent u weer naar uw vakantie-adres teruggekeerd en op welke wijze?
____________________________________________________________________
(bij terugkeer met eigen vervoer dient men bewijzen, zoals benzinbonnen, hotel- of pensionrekeningen mee te sturen)
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Gegevens inzake extra kosten van terugkeer wegens schade aan eigendommen
Welke gebeurtenis maakte uw terugkeer noodzakelijk? _______________________________________________________________________________
Waarom was uw aanwezigheid gewenst?
_______________________________________________________________________________
(s.v.p. verklaring van de brandweer of andere gemeente-instelling bijvoegen)
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Gegevens inzake extra kosten door oponthoud door natuurgeweld of staking
Wat is de oorzaak van de gemaakte kosten?

__________________________________________________________________

Op welke datum was het voor u weer mogelijk om te vertrekken?

__________________________________________________________________

Op welke datum zou u aanvankelijk vertrokken zijn?
__________________________________________________________________
(s.v.p. verklaring van plaatselijke politie, gemeente of vervoersonderneming overleggen)
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Opgave van de gemaakte kosten bij ziekte en ongeval

Omschrijving

Bedrag

____________________________________________________________________________________________________

€ __________________

____________________________________________________________________________________________________

€ __________________

____________________________________________________________________________________________________

€ __________________

____________________________________________________________________________________________________

€ __________________

Ingeval van ziektenkosten, buitengewone kosten of kosten in verband met het uitvallen van het motorrijtuig, dienen de daarbij
behorende originele nota’s alsmede een toelichting omtrent de noodzaak tot het maken van de kosten bij dit formulier te worden gevoegd.
Tevens dient u aan te geven in welk land de kosten zijn gemaakt.
Hebt u nog iets mee te delen wat voor de beoordeling van de schade mogelijk van belang is? __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ondergetekende verklaart:
- vorenstaande vragen en opgaven naar beste wensen juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt en
geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen;
- dit schade-aangifteformulier en de eventueel nog nader over te leggen gegevens aan de maatschappij te verstrekken ter
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 verzekeringnemer/verzekerde

_____________________________________

_________________________________

____________________________________________

De op dit formulier ingevulde en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de verzekerdenadministratie van Connect
assuradeuren bv en in een centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen.
In te vullen door tussenpersoon
Tussenpersoonnummer

_______________________________

Schade-/referentienr tp

_________________________

Naam medewerker tp

_______________________________

Paraaf medewerker tp

_________________________

Reeds gemeld aan Connect

nee

ja:

schriftelijk

Laatst in rekening gebrachte premie betaald?
Schadebetaling in rekening-courant?

ja, d.d________________________
ja
nee

telefonisch, d.d. _________________________________
nee

In te vullen door tussenpersoon indien tussenpersoon tot schade-uitkering is overgegaan i.v.m. schaderegelingsbevoegdheid
Schadebedrag
€ _____________________________
Eigen risico

€ _____________________________ -

Schade-uitkering

€ _____________________________

