A ANG I F TE VAN E E N O NG EVAL
BU RG E R LI J KE A ANS PR AKE L I J KH EI D
Met uitzondering van auto-ongevallen

Maatschappij

Polisnummer

Datum ongeval				

Dag			

Uur		

Voor-

namiddag

Verzekeringsnemer
naam en voornaam
Adres
Telefoonnummer

Verzekerde (die het ongeval veroorzaakte)
Naam en voornaam
Adres
Telefoonnummer
Graad van verwantschap met de verzekeringsnemer
Handelde deze persoon tijdens zijn privéleven of gedurende het uitoefenen van zijn beroep?
Indien de verzekerde persoon niet de verzekeringsnemer is, geniet hij dan van de waarborg van een ander contract?
Ja, bij welke maatschappij?

Nee

Tegenpartij(en)

I

II

Naam en voornaam
Adres

Heeft hij een vordering ingediend?

Ja

Nee

Ja

Nee

Is hij aangesloten bij een ziekenfonds?

Ja

Nee

Ja

Nee
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Verzekeringsmaatschappij(en)

Schade
Lichamelijke schade
Naam van de gekwetste
Adres
Telefoonnummer
Beroep
Aard van de kwetsuren
Behandelende geneesheer
Maatschappij arbeidsongevallen						Polisnummer
Stoffelijke schade
Aard van de schade
Schatting van de schade

Ongeval
Omstandigheden

Wie aanziet u als verantwoordelijk? Waarom?
Mag uw verzekeraar de derde(n) vergoeden?		
Ja

Nee, waarom niet?

Schets

Plaats
PV-nummer
Identiteit van de getuigen (naam, adres, telefoon, plaats waar zij zich bevonden)

De meegedeelde gegevens mogen door Vanbreda Risk & Benefits 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 Risk & Benefits worden verkregen.
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