
Schadeformulier No Risk Verzekering

blad 1 - 2

Gegevens verzekerde
  voorletters  tussenvoegsel

Naam      M    V
  achternaam

  
  straatnaam                     huisnummer

Adres   
  postcode    woonplaats

    
    dag  maand  jaar

Geboortedatum      Nationaliteit  

Telefoon   Mobiel   

E-mail  

Bankrekeningnr. / IBAN 

Schadegegevens
    dag  maand  jaar

Datum begin reis   
    dag  maand  jaar

Schadedatum      Tijdstip schade  uur

Plaats

Land

Je hebt schade aan
  een camper
  een auto
  een motor
  een sneeuwscooter

De schade betreft
  aansprakelijkheidsschade: je wordt als bestuurder aansprakelijk gesteld
  cascoschade
  repatriëring van het motorrijtuig
  rechtsbijstand i.v.m. verkeersdeelname van het motorrijtuig

Heb je aangifte gedaan bij de politie?   Ja (aangifte bijvoegen)   Nee

Verzekering
     dag  maand  jaar

Verzekering gesloten op     Boekings/reserveringsnummer  
 
Verzekering gesloten via  

Om jouw schade sneller te kunnen behandelen, vragen wij je: 
- het formulier zo volledig en duidelijk mogelijk in te vullen;
- relevante bijlagen, zoals originele bewijsstukken en rekeningen mee te sturen. 
 
Heb je ruimtegebrek? Gebruik dan een bijlage. Aantal bijlagen toegevoegd: 
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Wat is er gebeurd? Geef een nauwkeurige beschrijving van de schadegebeurtenis. Heb je ruimtegebrek? Vervolg je beschrijving op een bijlage.  

Heb je cascoschade? Vul dan onderstaande gegevens in. 
                    dag  maand  jaar

Kenteken motorrijtuig  Bouwjaar    

Kilometerstand   

Merk/type    

                  Eigen risico 

Welke valuta is gebruikt op de rekening? 

Jouw gegevens worden vastgelegd bij de Stichting CIS te Zeist. Doel hiervan is de risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan (zie 

www.stichtingcis.nl). Wij zijn lid van het Verbond van Verzekeraars en houden ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens 

Financiële Instellingen (zie www.verzekeraars.nl).

Fraudebestrijding

In jouw en ons belang controleren wij iedere claim op waarheid. Dat is nodig om deze verzekering ook in de toekomst betaalbaar

te houden en aan te kunnen bieden. Is er fraude in het spel dan kunnen we een aantal maatregelen nemen, zoals:

- de schade niet vergoeden;

- de verzekering beëindigen;

- fraudemelding doen bij stichting CIS.

Altijd meesturen (kopie)

- afrekenstaat verhuurder

- reisovereenkomst, waaruit verzekeringsovereenkomst blijkt

- schadebegroting verhuurder

Inzenden

Stuur het schadeformulier en eventuele bijlagen naar schade@unigarant.nl. Wil je de stukken per post versturen? Ons adres is:

Unigarant, Postbus 50000, 7900 RP te Hoogeveen. Let op: wij adviseren je om kopieën van de meegestuurde stukken te bewaren. 

Unigarant is 100% dochter van ANWB.

Reactie

Binnen tien werkdagen ontvang je een reactie van ons.

Ondergetekende verklaart:

• kennis te hebben genomen van dit formulier en deze volledig en naar waarheid te hebben ingevuld;

• dat met dit formulier alle gevraagde gegevens worden meegestuurd en eventueel nog ontbrekende gegevens zo spoedig mogelijk

worden toegestuurd. Als alle informatie is ontvangen, kan de omvang van de schade en het recht op vergoeding worden vastgesteld.

  dag  maand  jaar

Datum        Handtekening   
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http://www.stichtingcis.nl
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