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Multirisicoverzekering
Schadeaanmelding
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PRODUCENT Nr.
Naam

Kenmerk producent

Adres

Tel.

OVEREENKOMST Nr.
VERZEKERINGNEMER
Naam, handelsnaam
Voornamen
Naam van de echtgenoot
Maatschappelijke zetel/Adres
Postnummer

Nr.

Bus

Gemeente
Rekeningnummer

Telefoon
Btw: Mag u de btw aftrekken?

Neen

Ja, volledig

Ja, gedeeltelijk voor

%

ALGEMENE INLICHTINGEN
1. Datum en uur van de schade:
2. Plaats van het schadegeval:
3. Oorzaak en omstandigheden van het schadegeval:
4. Aard van de schade:
- Omvang van de schade:
a) gebouw:

c) koopwaar:

b) inboedel:

d) materieel:

e) voor elk elektrisch of elektronisch toestel of installatie, gelieve te vermelden:
- het merk en het type:
- de ouderdom:

- de maatschappij die het toestel of de installatie bij name met
een bijzondere polis verzekert:

- de aard en het gebruik:
- de plaats waar het toestel kan worden onderzocht:

- het nummer van deze verzekeringspolis:

NB: Indien mogelijk een omstandige schaderaming bijvoegen met de benaming van de te vervangen stukken, welke stukken
behouden moeten blijven en het arbeidsloon.
Ja
5. Heeft verzekerde beroep gedaan op een expert?
Zo ja, naam, adres en telefoonnummer van deze expert?

Neen
Tel.:

VERHAAL
6. - Indien de verzekerde eigenaar is en de beschadigde lokalen door een huurder of een betrekker worden ingenomen, vermeld dan:
a) de naam van de huurder:
b) de naam van zijn verzekeringsmaatschappij:
c) het nummer van zijn verzekeringspolis:
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- Indien de verzekerde huurder of (betrekker) is, vermeld dan:
a) de naam en het adres van de eigenaar:
Tel.
b) de naam van zijn verzekeringsmaatschappij:
c) het nummer van zijn verzekeringspolis:
- Indien de schade door een derde is veroorzaakt of bij een buur is ontstaan, vermeld dan:
a) de naam en het adres van de derde:

Derde

Buur

Tel.:

b) de naam van de verzekeringsmaatschappij:
c) het nummer van zijn verzekeringspolis:
- Indien de schade berokkend is aan de derde, vermeld dan:
a) de naam en het adres van de derde:

Tel.:

b) de naam van de verzekeringsmaatschappij:
c) het nummer van zijn verzekeringspolis:
d) de naam van de maatschappij en het polisnummer B.A. Familiale (B.A. Privé-leven) van de verzekerde:
Polis nr.:
- Is er klacht ingediend of proces-verbaal opgemaakt? (onder andere in geval van aanrijding door voertuig):

Ja

Neen

Ja

Neen

Ja

Neen

Zo ja, door welke overheid?

ANDERE VERZEKERINGEN
7. Zijn er andere verzekeringen die de schade dekken:
Zo ja, vermeld dan:
a) het soort verzekering:
b) de naam van de verzekeringsmaatschappij:
c) het nummer van de verzekeringspolis:
- Geniet u van een rechtsbijstandsverzekering?
Zo ja, vermeld dan:
a) de naam van de verzekeringsmaatschappij:
b) het nummer van de verzekeringspolis:

VRIJWARINGSMAATREGELEN
8. Indien er schade is berokkend aan vergankelijke verzekerde goederen, die de uitvoering van bewaring of vrijwaringsmaatregelen vergen (bv. koopwaar), alle inlichtingen over de genomen maatregelen verstrekken:

WATERSCHADE
9. Gelieve de oorzaken en de omstandigheden van de schade te verduidelijken:
a) betreft het een lek of een breuk?
Deed het lek zich voor aan een ingebouwde leiding?

Ja

Neen

Ja

Neen

b) betreft het een overlopen of een insijpeling?
c) betreft het een lek van minerale olie?
d) eventueel andere oorzaak (verduidelijk):
- Kan de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer worden ingeroepen?
Zo ja, vermeld dan:
a) de naam en het adres van de aannemer:

b) de naam van zijn verzekeringsmaatschappij:
c) het nummer van zijn verzekeringspolis:

Tel.:
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BREKEN VAN GLAS
10. Voor elke ruit, gelieve de aard te vermelden (helder, verzilverd, gebogen, verlijmd, gekit, isolerend, gegraveerd):

a) maakt de ruit deel uit van het gebouw?

Ja

Neen

b) maakt de ruit deel uit van het meubilair?

Ja

Neen

Is er een voorlopige afsluiting?

Ja

Neen

Moeten er opschriften of versieringen worden vervangen?

Ja

Neen

Gelieve ons de afmetingen te laten kennen:
a) hoogte:

b) breedte:

Is er andere door het contract gedekte schade?
Zo ja, dewelke?

BEDRIJFSSCHADE
11. Gelieve de naam van de maatschappij te melden die de schade verzekert:
Polis nr.:

DIEREN
12. Voor elke schade aan de dieren, onmiddellijk de maatschappij TELEFONISCH of per FAX waarschuwen.

AANVULLENDE INLICHTINGEN

Gedaan op,
De verzekeringsproducent,

De verzekeringsnemer,

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.
Nadere inlichtingen kunnen bij de klantendienst van de maatschappij worden verkregen.

4184758 - 03.2007

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 alleen 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 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.

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979)
Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25, B-1170 Brussel (België)

Internet: www.axa.be Tel.: 02 678 61 11

Fax: 02 678 93 40

KBO nr.: BTW BE 0404 483 367 RPR Brussel

