
BLAD 1/2 Schade-aangifteformulier

SCHADE-AANGIFTE

Schademelding op polisnummer

Schadenummer (indien reeds bekend)

GEGEVENS VERZEKERINGNUMMER EN VAARTUIG

Polis staat op naam van

Gevestigd te

Telefoonnummer

Bank-/gironummer  IBAN: BIC:

Van het verzekerde vaartuig graag opgave  Naam:

van naam, type en CIN nummer Type: CIN:

ALGEMENE SCHADEGEGEVENS

Schadedatum en, indien bekend, tijdstip Datum: Tijdstip:

Schadelocatie (land en exacte locatie)

De melding heeft betrekking op  schade aan het verzekerde vaartuig

    schade aan de bijboot

    schade aan de voortstuwingsinstallatie

    schade aan de meeverzekerde trailer

    inboedelschade

    materiële schade aan zaken van derden

    letselschade (opvarenden en/of andere personen)

    anders, namelijk:

Welke situatie was op het moment van de   varend onder zeil  varend op de motor

schadegebeurtenis op het verzekerde vaartuig  afgemeerd  in (winter)stalling

van toepassing?   wedstrijddeelname  gesleept

    anders

DE SCHADEGEBEURTENIS / SCHADE-OMVANG

Wat is er gebeurt/Hoe is de schade ontstaan?  brand / ontploffing  diefstal / vandalisme

Voor een meer uitgebreide omschrijving kunt u gebruik   aanvaring  storm

maken van een eventuele bijlage.   anders, namelijk

Graag een beknopte omschrijving van de aard van

de (materiële) schade en/of van de beschadigde

(onder)delen.

N.B.: Een eventuele situatietekening of nadere 

verklaringen kunt u separaat meezenden.
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Bij schade aan verzekerde objecten

- Wat is de geschatte schadeomvang?  maximaal € 1.500,-  meer dan € 1.500,-

- Waar bevindt het object zich op dit moment?

 (dit in verband met eventuele expertise)

Bij schade aan zaken van derden

- Wie zijn de gedupeerden?

 (graag naam, adres en telefoon)

Bij letselschade getroffene

- Naam en voorletters

- Postcode en plaatsnaam

- Telefoonnummer

- Aard letsel   licht gewond zwaar gewond overleden

- Was deze persoon aan boord?  ja nee

(als het om meer personen gaat, graag uw opgave op

een bijlage)

BIJZONDERHEDEN (altijd invullen)

- Werd het verzekerde vaartuig op het moment  ja  nee

 van de schadegebeurtenis verhuurd?

- Is aangifte gedaan bij de politie?  ja, bij bureau:

    nee  niet van toepassing

- Is een politierapport en/of proces verbaal opgemaakt?  ja, door bureau:

    nee  niet van toepassing

- Is de schadegebeurtenis ook gemeld op (een) andere  ja  nee

 verzekering(en) ten name van de verzekeringnemer

 en/of de verzekerde? Zo ja, op welke soort verzekering

 en bij welke verzekeraar?

SLOTVERKLARING

Ondergetekende verklaart dat:
- de verstrekte opgaven naar beste weten, juist - naderhand verkregen (en/of door de maatschappij

 en overeenkomstig de waarheid zijn gedaan;  gevraagde) aanvullende of van de oorspronkelijke

- geen bijzonderheden met betrekking tot de   opgaven afwijkende informatie direct aan de

 schadegebeurtenis achterwege zijn gelaten;  maatschappij zal worden doorgegeven.

ONDERTEKENING  Naam verzekeringnemer

PLAATS DATUM

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
De via dit formulier verstrekte en eventueel nader te verstrekken het Centrale Informatie systeem van de in Nederland werkzame

persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de cliëntregistratie verzekeringsmaatschappijen. Dit systeem is eigendom van de Stichting CIS, 

van de maatschappij. Deze registratie is aangemeld bij de gevestigd te Zeist. Raadpleeg voor meer informatie over deze stichting de

Registratiekamer. De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in website www.stichtingcis.nl
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