Schadeformulier Algemeen
Tussenpersoonnummer: 008

Maatschappij: BSB Pool Particulieren

Schadenummer:

Soort verzekering:

Branche en polisnummer: 5268Verzekeringnemer:
Adres
Postcode en plaats
Beroep/bedrijf
Giro of bankrekeningnummer:
E-mail adres:

Relatienummer:
Telefoon
Telefoonzakelijk
Recht op aftrek BTW

Is de schade reeds gemeld:
Zo ja, wanneer en aan wie:

JA/NEE

Bent u elders tegen deze schade verzekerd
Maatschappij:
Zijn bepaalde voorwerpen apart verzekerd
Maatschappij:

JA/NEE
JA/NEE

Schadedatum
Plaats/adres van de schade
Oorzaak van de schade
Omschrijving van de toedracht
(indien nodig losse toelichting)

Bedrag €
Polisnummer:
Bedrag €
Polisnummer:
Tijd:

Gegevens beschadigde en/of vermiste voorwerpen
Is de schade herstelbaar
JA/NEE
Voor welk bedrag
Wie voert de reparatie uit:
Naam adres en telefoon:
Waar en wanneer kan de schade worden opgenomen:

€

Is de reparatie reeds uitgevoerd JA/NEE
Voor welk bedrag
Indien mogelijk nota's of offertes toevoegen

€

Door wie werd de schade veroorzaakt
(naam adres en geboortedatum)
In welke relatie staat deze tot u
(familie, dienstverband o.i.d.)
Zijn er medeschuldigen
JA/NEE
Zo ja naam, adres en geboortedatum
Waarmee werd de schade veroorzaakt
Waarmee was bovengenoemde bezig

Pakket

VM/NM

Is er aangifte gedaan bij de de politie
Wie waren getuige van het gebeurde
(Volledige namen en adressen)

JA/NEE

Kan de schade naar uw mening verhaald worden op een ander
Zo ja, volledige naam, adres en telefoon

JA/NEE

Waarom meent u dat
Bij welke maatschappij is deze daarvoor verzekerd

Polisnummer

Schade aan anderen (aansprakelijkheid)
In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld
Welke schade werd toegebracht

PARTICULIER/BEDRIJFSMATIG
PERSOONLIJK LETSEL/MATERIËLE SCHADE

Wie is de benadeelde
(Naam, adres en geboortedatum)
E-mail
Is er sprake van betaalde werkzaamheden
Bank- of girorekeningnummer benadeelde
In welke relatie staat u tot de benadeelde
Is de benadeelde zelf verzekerd hiervoor
Zo ja, bij welke maatschappij

JA/NEE

JA/NEE
Polisnummer

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 schadeformulier en de eventueel nog
nader te verstrekken gegevens aan de maatschappij op te sturen 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 verzekeringnemer/verzekerde

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

