Schadeaangifte alle bouwplaatsrisico's

verzekeringskantoor

nummer

naam en adres (of stempel)
ondernemingsnummer

polisnummer

refertenr

schadegevalnummer

verzekeringnemer
naam en voornaam
straat en nummer
postnummer

deelgemeente

fusiegemeente

telefoonnummer privé

rek.nr. financiële instelling		

telefoonnummer op het werk

		

ligging van het risico
straat en nummer

postnummer

deelgemeente

fusiegemeente

		

Werd de premie betaald?

■ Ja

■ Neen

algemene inlichtingen over de bouwwerken
Datum aanvang van de werken:....
Wordt er gewerkt met één algemene aannemer en onderaannemers?   ■ ja  ■ neen
Zo ja, naam en adres van algemene aannemer:
Wordt er gewerkt met aparte nevenaannemers?   ■ ja  ■ neen
Wordt het gebouw reeds in gebruik genomen?   ■ ja  ■ neen
Zo ja, sedert wanneer?
Heeft er reeds een gedeeltelijke of gehele of een voorlopige of definitieve oplevering plaatsgevonden?   ■ ja  ■ neen
Zo ja, sedert wanneer?
algemene inlichtingen over het schadegeval
SCHADE AAN DE BOUWWERKEN   ■ ja  ■ neen
Datum waarop de schade werd vastgesteld
Wat is de oorzaak van de schade?

Welke goederen werden er beschadigd? Graag vermoedelijk schadebedrag of -raming.

Opgemaakt door:

Welke aannemer is bij het schadegeval betrokken (naam + adres)?

V06-2018

Welke architect /ingenieur is bij het schadegeval betrokken (naam + adres)?

AA0174
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Nummer proces-verbaal:

KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België,
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC-groep

Werd de schade veroorzaakt door een derde persoon?

■ ja  ■ neen

Zo ja, naam en adres:
Verzekeringsmaatschappij:

.polisnummer:

Is de schade nog door een andere verzekering gedekt?   ■ ja  ■ neen
Zo ja, maatschappij:

polisnummer:

Werd er reeds aangifte gedaan bij deze maatschappij?

■ ja  ■ neen  schadedossiernummer:

SCHADE AAN DERDEN
Datum waarop de schade is voorgevallen:
Betreft het schade aan een aanpalend gebouw?

■ ja  ■ neen

Betreft het schade aan een naburig gebouw?

■ ja  ■ neen

Betreft het andere schade?

■ ja  ■ neen

Naam en adres van de schadelijder:

Heeft de schadelijder het schadegeval reeds zelf aangegeven bij een eigen verzekeraar?

■ ja  ■ neen

Zo ja, naam en adres verzekeringsmaatschappij + polisnummer + schadedossiernummer:

Wat is de oorzaak van de schade?

Welke goederen werden er beschadigd? Graag vermoedelijk schadebedrag of -raming.

Welke architect / ingenieur is bij het schadegeval betrokken (naam + adres)?

Wie is volgens u aansprakelijk voor het schadegeval en waarom?

Is de schade door nog een andere verzekering gedekt?

■ ja  ■ neen

Zo ja, maatschappij:

polisnummer:

Werd er reeds aangifte gedaan bij deze maatschappij?

■ ja  ■ neen  schadedossiernummer:

Belangrijk:

Het is mogelijk dat wij nog een expert gelasten. Daarom is het belangrijk dat de beschadigde goederen voor eventueel nazicht bewaard blijven.

datum:

Bescherming van uw persoonsgegevens
Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens van de (kandidaat-) verzekeringnemer, verzekerde,
aangeslotene of begunstigde vindt u in onze privacyverklaring. In de privacyverklaring leest u ook wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen. Om de
privacyverklaring actueel te kunnen houden, is geopteerd om ze aan te bieden via onze website (www.kbc.be/privacy). U kunt ook een papieren versie bekomen
bij uw (verzekerings)tussenpersoon.
Als u ons persoonsgegevens meedeelt over andere personen (bijvoorbeeld een verzekerde), moet u die personen vooraf informeren over ons gebruik van hun
gegevens en, indien nodig, daarvoor hun toestemming vragen.
Zeg neen tegen fraude
Om de solidariteit tussen de verzekerden te behouden en onnodige premieverhogingen te vermijden, treden wij actief op tegen fraude. Verzekeringsfraude is
een misdrijf en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.
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handtekening tussenpersoon,

AA0174

handtekening verzekerde,

