A ANG I F TE VAN V E R KE E R S O NG EVAL

Onze referte

Identiteit van de verzekeringnemer

Naam								Voornaam
Adres
E-mail								Bankrekeningnummer
Telefoon privé							Telefoon bureau			

Identiteit van de bestuurder
Naam								Voornaam
Adres
Geboortedatum			Telefoon			E-mail
Is hij de gewone bestuurder?

Ja

Nee

Geniet hij de waarborg van een andere persoonlijke autoverzekering?

Ja, maatschappij

Nee

Nummer rijbewijs			Categorie			Datum afgifte

Beschrijving en gebruik van het voertuig op het ogenblik van het ongeval
Merk					Aard				Bouwjaar
Chassis					Nummerplaat
Aanhangwagen/oplegger?

Ja, merk

Gebruik van het voertuig bij het ongeval

chassis
Privé		

plaat

Weg naar werk

Zo het bestemd is voor goederenvervoer: laadvermogen 1. trekkend voertuig
Zo het aan technische controle onderworpen is: datum laatste controle

Nee

Beroep
kg 2. aanhangwagen

kg

kleur van afgeleverd attest

Identiteit tegenpartij(en)

I

II

Verzekeringnemer
Adres
Chauffeur
Voertuig: aard
merk
nummerplaat
Verzekeringsmaatschappij
Polisnummer

Inlichtingen betreffende het ongeval
Datum			Dag			Uur			Plaats
Is er een proces-verbaal opgemaakt?

Ja, PV-nr.

Nee

Overheid die PV opstelde
Heeft de chauffeur een alcoholtest ondergaan?

Ja, resultaat

Nee

Identiteit van de getuigen van het ongeval (naam, adres en telefoon) (onderstreep de naam indien het om een inzittende gaat)

De meegedeelde gegevens mogen door Vanbreda Risk & Benefits of Vanbreda International (hierna: Vanbreda) worden verwerkt met het oog op de cliëntenservice, de aanvaarding van
risico’s, het beheer van contracten en de schadegevallen, alsook de betaling van verzekeringssommen. Om een optimale service te verlenen, kunnen deze gegevens worden meegedeeld aan
de ondernemingen van deze 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 Belgische 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 gezonden te worden aan de cliëntbeheerder bij Vanbreda Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen.
Dit vakje dient te worden aangekruist, indien de betrokken personen niet willen worden ingelicht over direct marketingacties van Vanbreda. Nadere inlichtingen kunnen bij de
cliëntbeheerder van Vanbreda worden verkregen.

Vanbreda Risk & Benefits • Plantin en Moretuslei 297 • 2140 Antwerpen • België
NV • RPR Antwerpen • BTW BE 0404 055 676 • FSMA 13718 A-R

2.16.708 (0807)

		

Omstandigheden van het ongeval
Schets van de plaats (straatnamen of wegen met hun kenmerken, aard, breedte, aantal rijstroken, huisnummers,
plaats en richting van de voertuigen op het ogenblik van het ongeval)
verlichting *

weersomstand. *

bodem *

dag

droog

droog

nacht

vocht

nat

goed

regen

vettig

onvold.

sneeuw

sneeuw

nul

mist

ijzel

* duidt met een kruisje aan wat past.

Wie aanziet u als aansprakelijk en waarom?
Gaat u akkoord dat de maatschappij, zo zij het nuttig acht, de tegenpartij(en) vergoedt?

Ja

Nee

Schade
I. GEWONDEN
a) In het verzekerd voertuig (naam, adres, telefoon, verwondingen. Aanduiden of zij verwanten of aangestelden zijn van verzekeringnemer
en/of bestuurder van het voertuig)

b) Andere gewonden (naam, adres, verwondingen, plaats waar zij zich bevonden op het ogenblik van het ongeval)

II. STOFFELIJKE SCHADE
a) Verzekerd voertuig
Aard van de schade
Buiten gebruik

Ja

Nee

Hersteller
b) Voertuig tegenpartij I
Voertuig tegenpartij II
Andere schade

Afgesloten verzekeringen
Polisnummer

Naam maatschappij
Brand / Diefstal /

Eigen schade

Glasbreuk

Rechtsbijstand

Inzittende auto

Opgesteld te				Op				Handtekening

Polisnummer

2.16.708 (0807)

Naam maatschappij
Burgerlijke
Aansprakelijkheid

