
1. Gegevens verzekeringnemer (is ook de verzekerde)

Klantnummer  IBAN (Banknr.) 

Naam  E-mailadres 

Postcode  Huisnummer 

Telefoon waarop je tussen 09.00 uur en 17.00 uur bereikbaar bent  

2. Gegevens reis

Ingangsdatum reis  Aantal reis- en verblijfdagen   

Doel van de reis   Privéreis       Zakenreis           Studie/stage

3. Schade

3.1 Datum en Plaats

Schadedatum of datum gebeurtenis    Plaats 

   Land 

3.2 Soort schade  Reisbagage/Geld > Ga verder met vraag 4 

  Extra kosten door uitvallen motorrijtuig en/of aanhanger > Ga verder met vraag 5 

  Extra reis- en/of verblijfkosten > Ga verder met vraag 6

  Overige kosten > Ga verder met vraag 7

4. Reisbagage/Geld

 Beschadiging > Ga verder met vraag 4.1 

 Diefstal/verlies > Ga verder met vraag 4.2 

4.1 Beschadiging

a. Waaruit bestaat de beschadiging?

 

 

b. Hoe is de schade ontstaan?

 

 

 Ga verder met vraag 4.4.

4.2 Diefstal/verlies

a. Beschrijf de situatie rondom de diefstal of het verlies (zo nodig op apart vel verduidelijken)

 

 

b. Waar en wanneer heb je de reisbagage/ het geld voor het laatst gezien?

 

c. Waar bevond je je ten tijde van de diefstal?
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d. Heb je aangifte bij de politie gedaan?  Ja*   Nee

 Zo ja, wanneer en bij welk politiebureau? Datum 

   Plaats/bureau 

 Zo nee, waarom niet? 

 * Het kan zijn dat het originele bewijs van aangifte wordt opgevraagd. Bewaar deze daarom 3 maanden.

Bij diefstal uit een motorrijtuig ga verder met vraag 4.3. Ga anders naar vraag 4.4.

4.3 Diefstal uit een motorrijtuig

a. Wat is het merk, type en kenteken van het motorrijtuig? 

   

b. Waar lag de bagage en waarom daar? 

   

c. Zijn er sporen van braak op het motorrijtuig aanwezig?  Ja  Nee

d. Tussen welke tijdstippen vond de diefstal plaats? 

4.4 Schadebedrag

a. Specificatie

    Aankoop- Aankoop- Reparatie- 
 Product Gekocht bij  prijs  datum kosten*

    €    €

    €    €

    €    €

    €    €

    €    €

    €    €

 * als reparatie mogelijk is kun je hier de kosten voor reparatie opgeven

b. Heb je de originele aankoopnota(’s) en/of reparatienota(’s) van de reisbagage?

  Ja*         Nee

 * Het kan zijn dat de originele nota’s worden opgevraagd. Bewaar deze daarom 3 maanden.

c. Is de reisbagage of een deel daarvan ook ergens anders verzekerd?  Ja           Nee

Ga verder naar vraag 9

5. Extra kosten door uitvallen motorrijtuig en/of aanhanger

a. Wat is het merk, type, kenteken en bouwjaar van het motorrijtuig en/of aanhanger?

 

 

b. Wat is er gebeurd?  Pech  Ongeval

 Graag hier verder toelichten: (zo nodig op apart vel verduidelijken)

 

 

 Bij Pech, ga verder naar vraag 5e

c. Was er een tegenpartij bij betrokken?  Ja  Nee, zo nee ga verder naar vraag 5e.

 Naam  Woonplaats 

 Adres  Telefoon 



 Vind je dat deze tegenpartij aansprakelijk is?  Ja  Nee

 Zo ja, waarom? 

   

d. Is er een politierapport opgemaakt?  Nee  Ja

 Zo ja,  door 

   in 

e. Binnen hoeveel werkdagen was reparatie mogelijk? 

f. Heb je contact opgenomen met de Univé Alarmcentrale?  Ja  Nee

g. Heb je een andere verzekering die ook dekking biedt voor deze kosten?  Ja  Nee

 Zo ja, bij welke verzekeraar? 

 Ga verder naar vraag 8 en 9

6. Extra reis- en of verblijfkosten

a. Waarom heb je extra reis- en verblijfkosten gemaakt tijdens jouw vakantie?

 

 

 

b. Heb je contact opgenomen met de Univé Alarmcentrale?  Ja  Nee

c. Als je op een andere manier bent teruggereisd dan de bedoeling was:  

 Is dit gebeurd op advies van een arts?  Ja  Nee

 Ga verder naar vraag 8 en 9

7. Overige kosten

 Waarom heb je extra kosten gemaakt tijdens jouw vakantie? (zo nodig op apart vel verduidelijken)

 

 

 

8. Specificatie kosten (originele nota’s toevoegen)

 Omschrijving  Bedrag

   €

   €

   €

   €

   €

   €

9. Handtekening

Hiermee verklaar je dat je dit formulier naar waarheid hebt ingevuld:

Plaats    Handtekening verzekeringnemer

Datum  



Het schadeformulier en eventuele stukken kun je sturen naar:

Univé Schade

Antwoordnummer 45

9400 VB ASSEN

(een postzegel is niet nodig)

De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Fraude Informatie Systeem Holland en/of in de door Univé gevoerde persoonsregistratie. 

De privacy-reglementen van de Stichting CIS en van Univé zijn op deze registraties van toepassing en liggen bij Univé ter inzage.

Ruimte voor aanvullende opmerkingen of uitleg
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