DIEFSTAL/SCHADEAANGIFTE FIETSVERZEKERING
Dit formulier wordt automatisch verwerkt. A.u.b. één letter/cijfer per hokje in blokletters invullen!
Schadevergoedingen vinden altijd via de rijwielhandelaar plaats waar de verzekering is gesloten.

blad
documentcode

1

-

2

1 6 9 0

polisnummer
GEGEVENS VERZEKERDE

tussenvoegsel

voorletters

M

V

achternaam
straatnaam
postcode

huisnummer
woonplaats
telefoonnummer

mobiel nummer

e-mailadres
bank-/
girorekeningnr.
GEGEVENS FIETS
merk fiets
type fiets
aankoopprijs

frame
nummer

,-



merk slot

A

sleutelnummer

schadeaangifte bij diefstal
dag

maand

jaar

datum diefstal
stond de fiets
op slot
reden indien niet
op slot

ja

meegestuurde
bijlagen

nee

alle originele
geregistreerde sleutels

reden indien bijla
gen ontbreken
elders inboedelverzekering?
naam maat
schappij

ja

originele aankoopnota
gestolen fiets

origineel
politierapport

originele aankoopnota
nieuwe fiets

nee

polisnummer
staat van de fiets
bij ingangsdatum
fiets wordt vervan
gen door

nieuw (1e eigenaar)

gebruikt

de dealer waar u destijds de fiets gekocht heeft

ja

nee (slechts toegestaan na accoord van oorspronkelijke

rijwielhandelaar)

naam rijwielhan
delaar
woonplaats

B

oRIGINELE SLEUTELS
Plak hier uw originele sleutels

FGS01 (01-09)

blad
documentcode

C

schadebedrag BIJ BESCHADIGING
dag

maand

2

-

2

1 6 9 0

Vul altijd de toedrachtsomschrijving onder E in.
jaar

schadedatum
schadebedrag
fiets wordt
gerepareerd door



,

reparatienota meegestuurd
met deze schadeaangifte

dezelfde reparateur/dealer waar fiets is gekocht

reparatienota door u voldaan

ja

nee

nieuwe reparateur/dealer (vul gegevens van nieuwe dealer in)

achternaam
straatnaam
postcode

huisnummer
woonplaats
bank-/ giroreke
ningnr.

D

schadebedrag meer dan 60% van aankoopprijs
Wanneer de schade aan uw fiets 60% (of meer) van de aankoopprijs bedraagt, dan verzoeken wij u de dagwaarde en restantwaarde van de fiets
aan te geven op de proformanota.

E

toedrachtsomschrijving Vermeldt u a.u.b. wat er is gebeurd. Vul zo nodig aan met een kleine schets van de verkeerssituatie.

Wanneer sprake is van een tegenpartij, verzoeken wij u de gegevens (naam, adres en kenteken) op een aparte bijlage te vermelden.
SITUATIESCHETS
In uw belang
Alleen volledig en duidelijk
ingevulde formulieren
kunnen wij snel behandelen.
Stuur samen met dit
schadeaangifteformulier
a.u.b. alle stukken op (zoals
sleutels, politierapporten of
reparatienota’s), die wij nodig
hebben voor uw schadeafwikkeling. Onvolledig of
onduidelijke invulling levert
onnodige vertraging op.
De door verzekerde op dit formulier aangeleverde gegevens kunnen worden verwerkt in een Centraal Informatie Systeem van Verzekeraars in Nederland, eigendom van de stichting CIS te Zeist
(www.stichtingcis.nl). Aanmelding van deze verwerking van persoonsgegevens is op 9 augustus 2002 gedaan bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De op dit formulier ingevulde
persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door Unigarant N.V. gevoerde cliëntenregistratie.
Ondergetekende verklaart:
-	 vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt en alle bijzonderheden met bestrekking tot deze schade te hebben meegedeeld;
-	 dit schadeaangifteformulier en de eventueel nog nader over te leggen gegevens aan de Maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering;
-	 van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

F

ondertekening
dag

datum

maand

jaar

2 0

dealercode

handtekening
hoofdverzekerde
Unigarant N.V., Postbus 50.000 - 7900 RP te Hoogeveen, handelsregister nr 04023408. De verzekerde risico’s worden gedragen door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V..

Formulier sturen naar:
Unigarant N.V.
Antwoordnr 400
7900 VB Hoogeveen

