O.W.M .Fiets Perfect Polis UA
Postbus 222
7020 AC Zelhem

Schade aangifte formulier
Diefstal
Dealercode

__________

Polisnummer

_________________
Voorletters Achternaam

Verzekerde: Dhr. / Mevr.
Adres

________

_________________________________________

________________________________________________________________

Postcode

________

____

Woonplaats

____________________________

Merk van de fiets

Type aanduiding (dames/heren + soort ATB/overig)

___________________________

_____________________________________________

Huidige nieuwwaarde van de fiets

€ ___________

 Diefstal
Datum:

____ - ____ - ________

Plaats: ____________________________

 Beschrijf onder welke omstandigheden de diefstal plaatsvond:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Beschrijf op welke wijze uw fiets op slot stond:
__________________________________________________________________________________________

 Was de fiets, indien voorzien van een kabel- of beugelslot, aard- of nagelvast
bevestigd (paal, hek, o.i.d.)?
JA

□

NEE

□

 Hebt u van diefstal aangifte gedaan bij de politie?
JA

□

NEE

□

z.o.z

O.W.M .Fiets Perfect Polis UA
Postbus 222
7020 AC Zelhem

Vestigingsplaats Politie

________________________________________

Bureau

_________________________________________

Werd door de politie rapport opgemaakt?
JA

□

NEE

□

Toelichting bij schade aangifte formulier voor diefstal.
 In uw belang

Alleen volledig en duidelijk ingevulde formulieren kunnen wij zo snel
mogelijk behandelen.

 Diefstal

U dient de volgende zaken altijd bij te sluiten:
Originele aankoopnota
Origineel politierapport
 2 Sleutels zoals die zijn geregistreerd bij de verzekeraar

 Afwikkeling

Indien alle benodigde stukken zijn meegezonden en aan de
bepalingen wordt voldaan, zal binnen drie weken tot afwikkeling
worden overgegaan. Bij onvoldoende informatie zullen wij u binnen
drie weken schriftelijk benaderen.

 Nazenden

Zend nimmer iets na voordat het schadenummer bij u bekend is.
Vermeld bij nazending altijd het schadenummer en het
polisnummer.

Ondergetekende verklaart:
 de vragen en opgaven naar beste weten, juist en
overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en
verstrekt en geen bijzonderheden met betrekking tot de
diefstal te hebben verzwegen;
 dit schadeformulier en de eventueel nog nader over te
leggen gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te
dienen tot vaststelling van de omvang van de diefstal en het
recht op uitkering;
 van de inhoud van dit formulier te hebben kennis genomen
 ermee in te stemmen dat ingeval de verzekeraar de
schadeclaim toekent, de rechten tot op het bedrag van
schade-uitkering overgaan op de verzekeraar.
De op dit formulier en eventueel nader over te leggen persoonsgegevens worden
opgenomen in de cliëntenregistratie gevoerd door de verzekeraar.

Datum

_______________

Handtekening verzekerde

_______________________

