Schade-aangifte formulier paardenverzekering
XHSAF-010118

BELANGRIJK:
• Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schade-afhandeling
• Stuur verklaringen, originele nota’s en andere bewijsstukken altijd direct mee
• Niet volledig ingevulde en ondertekende schade-aangifte formulieren worden niet in behandeling genomen.

1. Polisnummer: _______________________
 declaratie

2. Soort claim:

Klantnummer: _________________________
 blijvende ongeschiktheid  euthanasie/overlijden

3. Verzekeringsnemer:
a.
Naam: ______________________
b.
Straat: ______________________
c.
Postcode/plaats: _____________
4. Gegevens paard:
a.
Naam paard:
b.
Geslacht:
c.
Geboortedatum:
d.
Chipnummer:

d.
e.
f.

 diefstal

 WA

Bankrekeningnummer IBAN:________________________
E-mail adres:_____________________________________
Telefoonnummer: ________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

5. Schadegegevens:
a.
Heeft u de schade bij ons gemeld?
 ja, datum______________
 nee
b.
Datum en tijd schade: ______________________________________________________________________________
c.
Plaats van schade:
______________________________________________________________________________
d.
Moment van toedracht van schade:
*wedstrijd/in bruikleen aan derden/training/recreatie/stal of weidegang
e.
Omschrijving toedracht en schade: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
f.
Is het paard voor dit schadegeval bij meerdere dierenartsen aangeboden geweest?  ja  nee
Zo ja, wat is hiervan de reden? _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
g.
Is het paard doorverwezen door uw eigen dierenarts  ja, naar welke kliniek ___________________  nee
h.
Behandeld op:
 kliniek
 staladres
anders, nl_______________
i.
Is er sprake van recidive?
 ja
 nee
Zo ja, graag nadere toelichting _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Datum:______________________

Handtekening verzekeringsnemer:
_____________________________

Om uw claim in behandeling te kunnen nemen dient deze compleet te zijn met in bijlage toegevoegd (per mail of post);
In geval van declaratie:

In geval van blijvende ongeschiktheid of euthanasie/overlijden;

In geval van diefstal;
In geval van WA;
Let wel, de WA verzekering betreft een secundaire verzekering.

- ondertekend verslag en\of patiëntenverslag van uw dierenarts
- originele nota(’s)
- indien gemaakt, beeldvorming (echo/röntgen)
- ondertekend onderbouwd (afkeurings)verslag en/of patiëntenverslag van uw dierenarts
- indien gemaakt, beeldvorming (echo/röntgen/CT/MRI/digitale beelden/filmfragment)
- euthanasieverklaring
- proces verbaal politie
- digitale foto’s braakschade
- afwijzing eigen AVP/WA verzekering
- pro forma nota schade/taxatie schade
- digitale foto’s schade

*Doorhalen wat niet van toepassing is
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