SCHADE-AANGIFTEFORMULIER PARTICULIER
Algemene gegevens
Tussenpersoonnr			

Cliëntnummer Tp

Schadenummer Mij		

Schadenummer Tp

						
Polisnummer(s)		
Naam		

		

Adres					
Postcode/plaatsnaam		

Telefoon privé

Beroep/bedrijf			

Telefoon zakelijk

Rekeningnummer		

E-mailadres		

Geboortedatum		
Schadedatum en - tijd		
Plaats/adres van de schade

Wonen
Soort verzekering			

Woonhuis

Inboedel		

Glas		

Kostbaarheden

Heeft u aangifte gedaan?
nee

ja 			

Bij welke instantie

Stuur dan de verklaring van aangifte mee.
ja

Zijn er sporen van braak?

nee

Oorzaak van de schade		
Omschrijving van de 		
toedracht				
						
						
						(Zonodig een situatieschets en/of toelichting op een los blad bijvoegen)
Wat is er beschadigd? 		

Omschrijving							

						
						
						
						
						
									

Aankoopdatum Aankoopbedrag Schatting van de schade

Reparatie
Is de schade herstelbaar?						

ja		

nee

Voor welk bedrag €

Is de reparatie reeds uitgevoerd?					

ja		

nee

Voor welk bedrag €

ja		

nee

ja		

nee

Naam reparateur, adres en telefoon					
Wanneer en waar kan de schade worden opgenomen?
Nota’s en/of schadebegroting bijvoegen
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?						
Zo ja, naam, adres en geboortedatum				
Waarmee werd de schade veroorzaakt?				
Waarmee was bovengenoemde bezig toen de schade		
werd veroorzaakt?							

Aansprakelijkheid
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?						
Zo ja, naam, adres en geboortedatum				
Waarmee werd de schade veroorzaakt?				
Waarmee was bovengenoemde bezig toen de schade		
werd veroorzaakt?							
Schaden aan anderen
Bij schade aan anderen is het belangrijk dat u brieven, nota's en ander bewijs meestuurt.
In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld?		

Particulier		

Bedrijfsmatig

Welke schade werd toegebracht?					

Persoonlijk letsel

Materiële schade
Geboortedatum

Wie heeft schade geleden (naam en adres)?			
											
Wat is er beschadigd? 		

Omschrijving							

Aankoopdatum Aankoopbedrag Schatting van de schade

						
						
						
						
						
Heeft deze benadeelde zelf een verzekering voor de schade?

ja		

nee

ja		

nee			

Bij welke maatschappij en met welk polisnummer?		
Is de schade daar gemeld?						

Polisnr
Wat is het schadenummer?

Als de benadeelde zelf een verzekering heeft voor het beschadigde verzoeken wij hem/haar in eerste instantie de schade bij de eigen verzekeraar te melden.
De eigen verzekeraar zal de schade dan afwikkelen en zo mogelijk bij Allianz verhalen.
Wie waren getuige van het gebeurde?				
(Volledige namen en adressen)					

Overige
Pleziervaartuigen		

Gezinsongevallen		

Doorlopende reis		

Caravan

Heeft u schade opgelopen tijdens de reis? Stuur dan ook de bevestigingen en nota's mee van de boeking of annulering.
Heeft u aangifte gedaan?
nee

ja 			

Bij welke instantie

Stuur dan de verklaring van aangifte mee.
Zijn er sporen van braak?

ja

nee

Oorzaak van de schade		
Omschrijving van de 		
toedracht				

(Zonodig een situatieschets en/of toelichting op een los blad bijvoegen)

Wat is er beschadigd? 		

Omschrijving							

(Plezier-)vaartuigen		

Was het vaartuig		

Aankoopdatum Aankoopbedrag Schatting van de schade

varend onder zeil		

deelnemend aan wedstrijd

doorlopend bewoond

varend op de motor		

gemeerd 		

verhuurd

Wat is de vaste ligplaats 					
Is het vaartuig daar nu aanwezig? 				

ja		

nee

De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal

Ondergetekende verklaart:

informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekerings-

- deze vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de

maatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag.

waarheid te hebben beantwoord en verstrekt, en geen bijzonderheden

De databank van CIS wordt door verzekeraars en gevolmachtigd agenten

met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen;

onder meer gebruikt om de betrouwbaarheid van claims te kunnen

	 schade-aangifte formulier, en de eventueel nog nader te verstrekken
- dit

beoordelen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.

gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot

stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.

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
Vul dit formulier zo volledig mogelijk in.
Stuur het binnen 14 dagen naar ons op via:
schade.brandvariaparticulier@allianz.nl
U kunt het ook per post sturen naar:
Allianz Nederland Schadeverzekering
Afdeling Brand varia particulier
Postbus 761
3000 AB Rotterdam

Bewaar

Allianz Nederland Schadeverzekering is een onderdeel van Allianz Benelux N.V.
Coolsingel 120, Postbus 761, 3000 AT Rotterdam. www.allianz.nl
AFM nummer 12042158. Inschrijfnummer KvK 59395435.
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