Schaderapport
“Lees a.u.b. de instructies in de algemene voorwaarden aandachtig door
(waar moet u opletten in geval van schade) jndien deze niet voor u beschikbaar zijn, kunt u ze bij ons of uw agent opvragen. Om een snelle afhandeling van
claims mogelijk te maken, vragen wij u de volgende vragen te beantwoorden. Wij willen u informeren dat u verplicht bent om volledige en correcte antwoorden te geven op de volgende vragen (lees ook de uitleg aan het einde van het schadenrapport).”

Verzekeringshouder (VH):
Naam

Nummer van de Verzekeringspolis

Voornaam
Plaats van schade

Mailadres
Tel. (VH)
Tel. Contactpersoon

Datum van de schade
Schadetijd
Wanneer is de schade vastgesteld
Het melden van schade
(wanneer en aan wie?)
Zijn er rechten verbonden aan de verzekering van derden?

Ja

Nee

Ja

Nee

Zo ja, qelieve details te specificeren (zo nodig een aanvullend blad bijvoegen)

Helft u recht op aftrek van voorbelasting?

Ja

Nee

Denkt u dat deze schade heeft geleid tot vorderingen tegen derden?

Bijv. Aansprakelijkheids- / regressieaanspraken wegens schade aam derden of ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden enz. Zo ja, qelieve
details te specificeren (zo nodig een aanvullend blad bijvoegen)

Ja

Is het voorwerp van de verzekering in kwestie ook elders verzekerd?

Nee

Zo ja, qelieve details te specificeren (zo nodig een aanvullend blad bijvoegen) (ondenwerp, adres van de verzekeringsmaatschappij, nummer
van de verzekeringspolis)

Schadebedrag
Geschat tot:

Exact verliesbedrag
€ 1.000

€ 3.000

€ 5.000

€10.000

€ 20.000

€
Hoher ca.

€

Indien het bedrag van de schade aanzienlijk afwijkt van de raming gelieve ons dan onmiddellijk te verwittigen.

Gratis Hotline: +34 900 525 890 · info@iberiaverzekeringsmakelaar.com · www.iberiaverzekeringsmakelaar.com

Opstal-/Inboedelschade (incl. Kunst en kostbaarheden)
Ja

Is de politie / brandweel / lost & found op de hoogte gebracht?

Nee

(alleen in te vullen in geval van schade door brand, diefstal of verlies)
Zo ja, qelieve nadere bijzonderheden te verklaren (uurtijden en datum, adresen telefoon-nummer van de dienst)

Wanneer bent u voor het laatst op de plaats van het schadeqeval of in hetverzekerde gebouw / appartement qeweest?
Op het moment van schade

voor schade ___________________

na de schade___________________

Omvang van de schade aan het gebouw
Wat is beschadigd? (muren, plafonds, vloeren, inbouwmeubilair, andere bouwelementen)

Eigenaar van het gebouw:
Bouwjaar van het gebouw:
De laatste renovatie van de door de schade getroffen kamers:
Geraamde kosten voor het herstel van de schade aan het gebouw:
De omvang van de schade aan de inboedel van de woning
Wat is oz beschadigd (schrijf een lijst van beschadigde, vernielde of zoekgeraakte artikelen)

Aantal

Voorwerp
(eigenaar, indien afwijkend van de VH)

Nieuwaarde in €
+ Aankop maand / - kaar

Huidige waarde in €
op de dag

Reparatiekosten in €
op schadedag

Om welke schadevergoeding
vraagt u?
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Voorafschade
Heeft u of iemand anders wiens eigendom door de schade is aanqetast, eerder schade qeleden?

Ja

Nee

Zo ja, qelieve nadere bijzonderheden te verklaren (object, uurtijd, aard en omvang van de schade, was er destijds een verzekeringsdekking? Adres van de verzekeringsmaatschappij, nummer van de verzekeringspolis)

Besschrijf de precieze omstandigheden van de schade of het verlies
Wat is er gebeurd? Hoe en wat is beschadigd / gestolen? Hoe en waarom kann de schade ontstaan? Beschrijf de schade zo qedetailleerd mogelijk - voeg zo nodig en extra blad bij.

Gelieve de nodige bewijzen voor te leygen (br. Foto‘s, kostenramingen / facturen en indien nodiq adviezen van deskundigen)

Schadenbeperking
Wat is er gedaan om de gevolgen van de schade tot een minimum te beperken? (br. Onmiddelijke actie, politie, lost & found) Voeg zo nodig
een extra blad bij.

Schadevergoeding In geval van vergoeding, overschrijving naar de voelgende bankrekening
Rekeninghouder

Financiële instelling

Rekening nr.:

Bankcode

Bevestiging met de naam van de verzekeringnemer en IBAN / BIC als kopie

Instructies over plichten en verplichtingen
Ik heb de instructies gekregen, dat ik verplicht ben alle vragen van de verzekeraar die nodig zijn voor de beoordeling van het schadenqeval
volledig en oprecht te beantwoorden, en bovendien alle informatie te verstrekken die van belang kann zijn voor de verplichting van de verzekeraar om uitkeringen te betalen. Ik draag de volledige verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van mijn gegevens, zeys al heeft
een andere persoon het schadenrapport heeft ingevuld. Ik ben me bewust dat ik de verzekeringsdekking kan verliezen, als ik opzettelijk onvolledige of onjuiste verklaringen afleg, ook als hierdoor de verzekeraar niet wordt benadeeld.

Ik ga akkoord met de privacyovereenkomst van Iberia Verzekeringsmakelaars, ga voor meer informatie naar www.iberiaverzekeringsmakelaar.com/privacybeleid

Datum, plaats

Handtekening geïnteresseerd
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