Postbus 382
1800 AJ Alkmaar

REAAL Schadeverzekeringen N.V.

Schadeaangifteformulier
Verzekeringsadviseur
Polisgegevens

Naam

Verzekeringnemer

Naam

Is er recht op aftrek B.T.W.?
Nee
Ja

Beroep of bedrijf

Sofinummer

Adres

Overdag bereikbaar op telefoon

Postcode en plaats

Bank/gironummer

Schadegebeurtenis

vts Politie Nederland

Polisnummer

Schadedatum

Tussenpersoonnummer

00863/00

Soort verzekering

Woonhuis / inboedel
Kostbaarheden
Aansprakelijkheid particulier

Tijdstip

Gezinsrechtsbijstand
Ongevallen
Reis- en annuleringsverzekering

Caravanverzekering
Pleziervaartuigen

Plaats waar de schade heeft plaatsgevonden

Toedracht (zonodig situatieschets maken of een toelichting geven op een apart blad)

Pleziervaartuig

Gegevens vaartuig

Schademelding

Bent u (ook) elders tegen deze
schade verzekerd?
Zijn bepaalde voorwerpen apart
verzekerd (bijv. sieraden, e.d.)?

Gegevens
beschadigde of
vermiste
voorwerpen

Was er sprake van
Nee
Nee

Ja,

Naam, merk, type, bouwjaar

Glas

136P / 9-2009

Ja,

Afmeting (hxb)

Werden er noodvoorzieningen
aangebracht?

Nee

Ja

Is het pand bewoond?

Nee

Ja

Verhuur?

Deelname aan een wedstrijd?

Maatschappij en polisnummer

Verzekerd bedrag

Maatschappij en polisnummer

Verzekerd bedrag

Nummer

Aankoopbedrag

Schatting schade

















Soort glas

Aankoopdatum





Schatting schade

Enkel glas

Dubbel glas

Enkel glas

Dubbel glas



Enkel glas

Dubbel glas



Zo ja, voor welk bedrag?





Bedrag



Zie verder achterzijde

Reparatie

Reparatiebedrag

Is de schade herstelbaar?

Nee

Ja

Zo ja, voor welk bedrag?

€

Naam van de reparateur

Adres en plaats

Telefoonnummer

Waar kan de schade worden opgenomen?

Wanneer (datum, tijdstip)

Bedrag

Is de reparatie reeds uitgevoerd?

Nee

Ja

Zo ja, voor welk bedrag?

€

In geval van reparatie nota bijvoegen!
Dit betekent niet automatisch dat er een verplichting tot schadevergoeding
bestaat.

Veroorzaker
van de schade

Naam

Geboortedatum

Adres en plaats

Indien er medeschuldigen zijn, graag opgave van naam, geboortedatum en
adresgegevens op een aparte bijlage.

In welke relatie staat deze tot u?

Aangifte

Is veroorzaker voor deze schade
verzekerd?

Maatschappij

Polisnummer

Bij welke instantie werd er aangifte
gedaan?

Naam instantie (bijv. Politie, evt. ook hotel, camping, etc.)

Datum van aangifte

In geval van diefstal verklaring van
aangifte bijvoegen

Adres en plaats

Eventuele
getuigen

Volledige namen en adressen

Schade aan
anderen
(aansprakelijkheid)

In welke hoedanigheid werd u
aansprakelijk gesteld?

Particulier

Bedrijfsmatig

Welke schade werd toegebracht?

Persoonlijk letsel

Materiële schade (opgeven bij 'Gegevens beschadigde voorwerpen')

Wat is de aard van het letsel?
Naam van de benadeelde

Telefoonnummer

Adres en plaats

Geboortedatum

Bank/gironummer

In welke relatie staat deze tot u,
resp. de veroorzaker?
Overlegging van ontvangen brieven, nota's en dergelijke is absoluut
noodzakelijk!

Verklaring

Registratie
persoonsgegevens

Ondergetekende verklaart
– vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en
overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt
– geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben
verzwegen

– dit schadeaangifteformulier en de eventueel nog nader over te
leggen gegevens aan de maatschappij te verstrekken 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

Handtekening verzekeringnemer

Datum

Op de verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode
“Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van
toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u
raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars
(www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij

het Verbond van Verzekeraars te Den Haag (tel. 070-3338500).
De verstrekte gegevens worden verwerkt in het Centraal
Informatiesysteem Schade. Doelstelling hiervan is risico's te
beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de
Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.

