Schadeaangifteformulier Frauduleus gebruik en aankoop

Persoonlijke informatie betreffende de verzekerde
Mevrouw

Mijnheer

Naam (in hoofdletters) :

E-mail:

Voornaam :
Geboortedatum :
Straat + nr :

Bus :

Postcode :

Gemeente :

Telefoonnr :

Informatie betreffende het verzekerde krediet
Financieringsmaatschappij :
Contractnummer / Klantnummer :
Ingangsdatum verzekering :

Waarborg frauduleus gebruik van de kaart
Uw kaart werd :

gestolen

verloren

Met de geheime code :

ja

nee

frauduleus gebruikt op internet

Datum laatste aankoop :
Plaats laatste aankoop :
Bedrag van deze laatste aankoop :

EUR

Datum schadegeval :
PV nr. (Gelieve een kopie van het proces verbaal mee te sturen) :
Totaal bedrag van het frauduleus gebruik * :

EUR

* Gelieve een maandelijks overzicht bij te voegen met vermelding van deze bedragen.

Gelieve meer inlichtingen te geven over de omstandigheden van dit schadegeval :
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Schadeaangifteformulier Frauduleus gebruik en aankoop
Waarborg aankoop
Aangekocht goed :
Merk :
Type :
Aankoopprijs :

EUR

Datum van aankoop :
Plaats van aankoop :
Gelieve een kopie van de aankoopfactuur mee te sturen.

Datum schadegeval :
Het goed werd :
beschadigd (gelieve een bestek mee te sturen betreffende de herstelling)
gestolen (gelieve een kopie van het proces verbaal mee te sturen)
Werd het schadegeval aangegeven bij een andere verzekeringsmaatschappij in het kader van een brand-, B.A. familiale, auto- of andere verzekering ?
nee
ja, bij

dossiernr.

Gelieve meer inlichtingen te geven over de omstandigheden van dit schadegeval :

Toestemming en verklaring
De ondergetekende (verzekerde) verklaart dat hij dit schadeformulier naar waarheid heeft ingevuld en is zich ervan bewust dat de verzwijging van gegevens of
onjuiste of onvolledige opgave de verzekeraar van haar verplichtingen kan ontslaan conform de van toepassing zijnde algemene verzekeringsvoorwaarden.
De ondergetekende verklaart dat de verstrekte inlichtingen correct zijn en aanvaardt het verlies van alle rechten in geval van valse verklaring.
De gegevens die de ondergetekende meedeelt mogen verwerkt worden door BNP PARIBAS CARDIF met het oog op het beheer van de schadegevallen (Wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer).
De ondergetekende kan bijkomende inlichtingen bekomen bij de Commissie van de persoonlijke levenssfeer, en heeft recht van toegang en verbetering van
deze gegevens bij BNP PARIBAS CARDIF.

Datum en handtekening verzekerde :
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