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9. Hebben de dieven inbraakschade berokken ?

PRODUCENT Nr.
Name

Kenmerk producent

Adres

Tel.

- aan het gebouw

Ja

Neen

- aan de inhoud

Ja

Neen

Ja

Neen

Welke :

OVEREENKOMST Nr.
Op hoeveel schat u de herstellingen ?

VERZEKERINGNEMER

10.Was het risico bewoond op het ogenblik van de diefstal ?
Naam, handelsnaam
Door wie ?
Voornamen

Zo neen, sedert wanneer was het risico onbewoond en om welke reden ?

Naam van de echtgenoot
Hoofdkantoor / Adres

Nr.

postnummer

Bus

11. Bij openbreking van de brandkast, gelieve u de beschrijving ervan te geven :
a) merk :

Gemeente

Telefoon
B.T.W.: Mag u de B.T.W. betreffende het beschadigde goed aftrekken ?

Neen

Ja, volledig

Ja, gedeeltelijk voor

afmetingen :

gewicht :

b) is de brandkast ingemetseld ?

Ja

Neen

c) heeft zij een geheimslot ?

Ja

Neen

%

DIEFSTAL OP EEN PERSOON

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

12. Naam en hoedanigheid van de persoon op wie de diefstal werd geplegd :

A. De verzekerde moet binnen de vierentwintig uur nadat de diefstal is vastgesteld, klacht indienen bij de plaatselijke overheid.
B. Hij moet eveneens de vierentwintig uur bij de maatschappij aangifte doen van de diefstal en haar zo spoedig mogelijk een
gespecificeerde en naar juistheid en waarheid vastgestelde begrotende staat doen toekomen van de gestolen voorwerpen.

13. Werd het slachtoffer geslagen of gekwest ?

AANVULLENDE INLICHTINGEN
ALGEMENE INLICHTINGEN
1. Datum en uur van de schadegeval :

de

op

uur

2. Plaats waar de diefstal gepleegd werd :
3. Datum en uur waarop de diefstal door de verzekerde vastgesteld werd : de

op

uur

4. Aard en waarde van de gestolen voorwerpen (wilt u, indien nodig, de lijst bijvoegen :
Gedaan op,
Waren gestolen voorwerpen uw eigendom ?

Ja

Neen

5. Waar bovenden zich die gestolen voorwerpen ?

De Verzekeringsproducent,

De Verzekeringnemer,

6. Verdenkt u iemand ? Zo ja, kunt u ons meer gegevens verstrekken ?

7. Bij welke overheid (politie, rijkswacht, procureur des Konings) hebt u klacht ingediend ?

op welke datum ?

op

Nr. van het proces-verbaal :

DIEFSTAL IN EEN GEBOUW
8. Op welke wijze hebben de dieven zich toegang veschaft tot de lokalen :
- door inbrak ?

Ja

Neen

- door inklimming ?

Ja

Neen

- door gebruik van valse sleutels ?

Ja

Neen

WAARSCHUWING
De meegedeelde gegevens mogen door AXA Belgium worden verwerkt met het oog op de klantenservice, de aanvaarding van risico's, het beheer van contracten en schadegevallen, alsook de betaling van verzekeringssommen.
Om een optimale service te verlenen, kunnen deze gegevens worden meegedeeld aan de ondernemingen van de AXA Groep of aan de ondernemingen die ermee in verbinding staan.
De betrokken personen verlenen hun toestemming voor de verwerking van de gegevens die hun gezondheid betreffen wanneer deze nodig zijn voor de aanvaarding, het beheer en de uitvoering
van het contract door de beheerders die optreden in het kader van dit contract. Deze verwerking is vastgesteld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Alle informatie zal met de grootste discretie worden behandeld.
De betrokken personen kunnen van deze gegevens kennis krijgen, ze laten verbeteren en zich gratis verzetten tegen de verwerking ervan met het oog op direct marketing. Hiertoe dient een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto verso kopie van de identiteitskaart aan de klantendienst van de maatschappij te worden gezonden.
■ Dit vakje dient te worden aangekruist, indien de betrokken personen niet willen worden ingelicht over direct marketingacties van de maatschappij.
Nadere inlichtingen kunnen bij de klantendienst van de maatschappij worden verkregen.

- door andere middelen :

De verzekeraars zien nauwlettend toe op het opsporen van de pogingen tot fraude... Daarentegen kunt u, die te goeder trouw bent, op ons rekenen. Om niet onnodig voor anderen te betalen, help ons misbruiken te voorkomen.
Elke oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alléén de opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op
grond van artikel 496 van het Strafwetboek.
De verzekeringsmaatschappij zal, uitsluitend in het kader van de beoordeling van de risico’s en het beheer van de contracten en de desbetreffende schadegevallen, in voorkomend geval, aan
GIE Datassur relevante persoonsgegevens mogen meedelen. Iedereen heeft het recht op mededeling en, in voorkomend geval, verbetering van de gegevens die op hem betrekking hebben,
bij Datassur door een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart naar het volgende adres : Datassur, de Meeûsplantsoen 29 te 1000 Brussel.

