Versturen via e-mail

Klaverblad Verzekeringen

Meldingsformulier

Aansprakelijkheid

Postbus 3012
2700 KV Zoetermeer

Algemene gegevens
Polisnummer
Naam verzekeringnemer
Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer
E-mailadres

Gebeurtenis
Schadedatum
Wat is er gebeurd?

Wie heeft de schade veroorzaakt?
Naam
Geboortedatum

Wie heeft schade?
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Telefoonnummer

IBAN

Is er een relatie tussen de persoon die de schade heeft veroorzaakt en de benadeelde?

Nee

Ja

Zo ja, welke?

Op welk adres heeft de schade plaatsgevonden?
Adres
Postcode

Plaats

Zijn er getuigen van de gebeurtenis?

DAF02/1401

Zo ja, wie zijn dat?

Graag zoveel mogelijk informatie geven; denk in ieder geval aan naam, adres en telefoonnummer.

sinds 1850

Schadegegevens
Wat voor schade is er?

€

Wat is het geschatte schadebedrag?
Is er al schade betaald?
Zo ja, hoeveel en aan wie?

Nee

Ja
€					aan

Aanvullende informatie
Als er nog andere informatie is die voor deze schade belangrijk is, dan kunt u die hieronder vermelden.

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).

U verstrekt dit formulier en eventueel andere informatie aan de maatschappij zodat zij de
omvang van de schade en het recht op een uitkering kan vaststellen. U bent verplicht de
gestelde vragen in dit aangifteformulier zo volledig mogelijk en naar waarheid te
beantwoorden. Bij de beantwoording moet u ook bijzonderheden met betrekking tot deze
schade vermelden. Door het verstrekken van dit formulier aan de maatschappij geeft u aan
dat u van de inhoud van dit formulier op de hoogte bent.
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