Schadeaangifte Brand
Schadegegevens

Verzekeringnemer

Polisreferentie
Datum schadegeval
Plaats schadegeval

klantnr.
Naam
Straat
Postnr.

Nr.

Tel./ gsm
E-mail
Financiële rekening: BIC
IBAN
Nationaal nr.
Ondernemingsnr.
Ligging van het
Straat
verzekerde risico Postnr.

BTW-plichtig:
Aftrekpercentage

Is de brandweer tussengekomen?
Van welke gemeente?

%

Neen
RPR

Ja

Brand:
Brand-ontploffing
Bliksem
Elektriciteit
Aanrijding
Natuurrampen:
Aardbeving
Grondverschuiving
Overstroming
Gebouwen: ...............................................................................
Inboedel: ...............................................................................
Materieel: ...............................................................................
Koopwaren: ...............................................................................
Oogst:
...............................................................................
Vee:
...............................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Bus
Land

Ja

Is het risico recent van eigenaar veranderd?

Raming van de schade
(deze raming is
voorlopigen verbindt
geenszins departijen)

Ja

Nr.
Gemeente

Werd er een proces-verbaal opgesteld?
Door welke overheid?

Waarborg(en)
waaropdezeschadeaangifte
betrekking heeft

Bus

Gemeente

Neen

Neen

Ja

Neen

Bedrijfsschade
Storm en hagel
Diefstal
Waterschade
Schade door stookolie
Glasbreuk
BA Gebouw

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Totaal: ........................................................................................................................ EUR
Gelieve een gedetailleerd bestek en/of schadelijst bij te voegen.

Oorzaken
van het schadegeval

Algemene
inlichtingen

Beschrijf hieronder nauwkeurig de gekende of vermoedelijke oorzaken van het schadegeval:

1. Heeft het schadegeval dat ontstaan is bij de verzekerde zich uitgebreid tot goederen van derden?
Ja
Neen
Indien ja, naam, voornaam en adres van de benadeelde:

2. Werd het schadegeval veroorzaakt door een derde?
Ja
Neen
Indien ja, naam, voornaam en adres van die derde, maatschappij waarbij zijn aansprakelijkheid verzekerd
is en polisreferentie:

3. Bestaan er nog andere verzekeringen op de gebouwen en voorwerpen die door dit aangegeven schadegeval
getroffen werden?
Ja
Neen
Indien ja, welke, naam van de verzekeringsmaatschappij en polisreferentie:

Aanvullende
inlichtingen

A. BRAND OFWATERSCHADE
Indien de verzekerde huurder is van het beschadigde gebouw
en/ of de inhoud:
– naam, voornaam en adres van de eigenaar:
– naam en polisreferentie van de maatschappij waar de
eigenaar de waarborg heeft onderschreven die van toepassing is op dit schadegeval:
Indien de verzekerde eigenaar is en het beschadigde gebouw
en/ of de inhoud verhuurt:
– naam, voornaam en adres van de huurder:
– naam en polisreferentie van de maatschappij waar de
huurder de waarborg heeft onderschreven die van toepassing is op dit schadegeval:
Indien de schade ontstaan is in een naburig gebouw of in een
gedeelte van het gebouw dat betrokken wordt door een medebewoner:
– naam, voornaam en adres van de bewoner van het gebouw of gedeelte van het gebouw:
– naam en polisreferentie van de maatschappij waar
bovenvermelde bewoner zijn aansprakelijkheid heeft
laten waarborgen die van toepassing is op dit schadegeval:
B. ELEKTRICITEITSSCHADE
– Toestel en installatie:
– Soort en gebruik:
– Bouwjaar:
C. AANRIJDING DOOR VOERTUIGEN
– Naam, voornaam en adres van de eigenaar van het voertuig:
– Naam en polisreferentie van de maatschappij waar de
eigenaar van dit voertuig zijn aansprakelijkheid heeft laten
verzekeren:
– Naam, voornaam en adres van de bestuurder op het ogenblik van het ongeval:
D. BEDRIJFSSCHADE
– Welke maatschappij verzekert de materiële schade?
– Polisreferentie:
E. GLASBREUK
– Aard van het glas
(bijv. gebogen, geplakt, isolerend, ...):
– Aard van de schade:
– Afmetingen en plaats (bijv. voordeur):
F. BA GEBOUW/ LIFTEN
Soort schade:
stoffelijke
lichamelijke
G. OVERSTROMING
Heeft zich op het verzekerde risico reeds een overstroming voorgedaan?

Mail dit formulier naar angeline@hubrecht .be

