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0800/40 727 !ENKEL voor aanvraag expertise auto!

aanvraag expertise auto

(* verplicht in te vullen)

1. Fax ons dit fomulier samen met de volledig en leesbaar ingevulde schadeaangifte.
2. Elke schadeaangifte per fax ontvangen vóór 15u, wordt nog dezelfde dag behandeld.
3. Wij melden u ontvangst en onze referte.
4. Zend ons vervolgens de originele schadeaangifte samen met dit formulier via de post. Gelieve hier het door ons
meegedeelde kenmerk te vermelden:
Bemiddelaar*
Uw kenmerk*

Réf

Naam*

stempel

Expertise wordt gevraagd in kader*
Expertise-overeenkomst

Brand

Diefstal

Natuurkrachten

Glasbraak

Schade a/h voertuig

Schadegeval, bijkomende informatie
De verzekerde stemt er bij deze mee in dat VIVIUM het ESV Datassur persoonsgegevens meedeelt die relevant zijn in het exclusieve kader van de beoordeling van de risico’s en van het beheer van de contracten en desbetreffende
schadegevallen. Iedere persoon die zijn identiteit aantoont, heeft het recht zich tot Datassur te richten om de gegevens die op hem betrekking hebben, in te zien en, in voorkomend geval, te laten rechtzetten. Om dat recht uit te oefenen moet de persoon in kwestie een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, sturen naar het volgende adres: Datassur, dienst Bestanden, de Meeûsplantsoen 29, 1000 Brussel.

•

Datum schadegeval*
Plaats schadegeval

•

België

Postcode

Buitenland

Polisnummer*
Verzekeringnemer

Telefoon
BTW-plichtig

Fax
neen

ja, nr. BE

(BTW-plichtig voor

%)

Voertuig merk
type
plaat
voertuig onbruikbaar

ja

neen

vandalisme

ja

neen

total loss

ja

neen

poging tot inbraak

ja

neen

Localisatie v/d schade*

vooraan rechts

flank rechts

achteraan rechts

achterzijde

achteraan links

flank links

vooraan links

voorzijde

onderzijde

dak

binnenzijde
EUR

Evaluatie v/d schade

Wenst de verzekerde het voertuig te herstellen?*
Herstellingsplaats*

ja

neen

Naam firma*
Adres*
Postcode & plaats*

2.290 N - 08.2007

Nr. BTW (noodzakelijk)

BE

Ter info

VIVIUM N.V.
Lid van de P&V groep

Koningsstraat, 153 - 1210 Brussel
TEL. +32 (0)2 406 35 11 - FAX +32 (0)2 406 35 66
www.vivium.be

0404.500.094 RPR Brussel
320-0002736-90 - IBAN BE34 3200 0027 3690
BBRUBEBB - Onderneming toegelaten onder code 0051

BTW BE
BANK
BIC

