Algemeen schadeaangifteformulier
RC-nummer Prudalis ________________________ Schadenummer maatschappij _____________________________
Soort verzekering:  Brand  Reis  Aansprakelijkheid  Caravan  Anders, nl. ________________________
Maatschappij ________________________________ Polisnummer ______________________________________
Verzekeringnemer ________________________________________________________________________________
Adres __________________________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats ___________________________________________________________________________
Telefoon: 0 ___________________ Mobiel: 06 - ____________________ Mail: ______________________________
IBAN ___________________________________________________________________ Aftrek BTW?  Ja  Nee
1. Is deze schade al gemeld?  Ja

 Nee

Zo ja, datum en aan wie _______________________________________

2. Bent u elders tegen deze schade verzekerd?  Ja

 Nee Zo ja, maatschappij en polisnummer _______________

Zijn bepaalde voorwerpen apart verzekerd?  Ja

 Nee Zo ja, welke? ___________________________________

3. Schadedatum

_____ - _____ - 20 ______

Sporen van braak?  Ja

 Nee

Plaats/ adres van de schade _______________________________________________________________________
Omschrijving van de toedracht ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(Zo nodig schets, foto’s en / of toelichting bijvoegen)

4. Gegevens beschadigde en/ of vermiste voorwerpen Bouwjaar

Aankoopdatum Aankoopprijs Schatting schade

___________________________________________ ________

_____________ € _________ € ____________

___________________________________________ ________

_____________ € _________ € ____________

___________________________________________ ________

_____________ € _________ € ____________

5. Is de schade herstelbaar? Zo, ja, voor welk bedrag?

 Ja

 Nee € ____________

6. Wie voert de reparatie uit? ________________________________________________________________________
Naam, adres en telefoon ___________________________________________________________________________
Waar en wanneer kan de schade worden opgenomen? ___________________________________________________
Is de reparatie reeds uitgevoerd?  Ja

 Nee

Zo ja, voor welk bedrag? € _______________________________
(Nota’s en/of schadebegroting bijvoegen)
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 Varend onder zeil  Varend op motor  Gemeerd  Verhuurd

7. (Plezier)vaartuigen. Was het vaartuig

 Doorlopend bewoond  Deelnemend aan een wedstrijd
8. 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 (*) _______________________________________

Waarmee werd de schade veroorzaakt?

___________________________________________________________

Waarmee was bovengenoemde bezig toen ___________________________________________________________
de schade werd veroorzaakt?
9. Is er aangifte gedaan?

___________________________________________________________
 Ja  Politie  Andere instantie, zoals hotel of vervoersonderneming  Nee

10. Wie waren getuigen van het gebeurde? (*) ___________________________________________________________
 Ja

11. Kan de schade naar uw mening verhaald worden op een ander? (*)

 Nee

______________________________________________________________________________________________
Waarom meent u dat? ___________________________________________________________________________
Is hij/zij verzekerd tegen deze schade?  Nee  Ja, bij (mij. en polisnr.) _________________________________
12. Schade aan derden (aansprakelijkheid)
In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld?

 Particulier

 Bedrijfsmatig

Welke schade is toegebracht?

 Materiële schade

 Persoonlijk letsel

Wie is de benadeelde? (*) __________________________________________________________________________
Is de hij/zij zelf tegen deze schade verzekerd?  Nee  Ja, bij (mij. en polisnr.) ____________________________
In welke relatie staat u of de veroorzaker tot de benadeelde? ____________________________________________
Ondergetekende verklaart:
• 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 schadeaangifteformulier, en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens aan de maatschappij te
verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering en
• Van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Plaats: _____________________ Datum ____ - ____ - 20 ____ Handtekening verzekerde ________________________
De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatiesysteem Schade. Het privacyreglement van de Stichting CIS is op die registratie van toepassing.

In te vullen door de adviseur van Prudalis.
Bijlagen:  Bewijs van aangifte  Reparatienota/ -begroting  Aansprakelijkstelling
Is het verzekerd bedrag voldoende?  Ja
Made, _____ - _____ - 20_____

 Nee

Handtekening adviseur Prudalis ____________________________________

