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Schademelding aansprakelijkheidsverzekering
Voor het invullen van dit formulier verwijzen wij u naar de toelichting.
Nadat u dit formulier hebt ingevuld en ondertekend, kunt u het, na verwijdering van de toelichting,
opsturen naar: ABN AMRO Verzekeringen, Antwoordnummer 9000, 8000 VB Zwolle.
De schademelding heeft betrekking op de
Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven en beroepen (AVB)

Wegam-verzekering
Nummer verzekeringsbewijs/polis
Is de schade al
eerder bij ABN AMRO
gemeld?

Nee

Ja,

mondeling

schriftelijk

telefonisch

2 0

Datum
Aan wie

1 Verzekeringnemer
Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
2 De gebeurtenis
2a Schadedatum

2 0

Tijdstip

:

Voormiddag

2b Waar vond de schade plaats

2c Wat is er precies gebeurd

2d Zijn er getuigen

Nee

Ja

2e Is er aangifte gedaan bij de politie

Nee

Ja

Datum aangifte
Adres
politiebureau
3 Veroorzaker schade
3a Is de schade veroorzaakt door een ander dan de onder 1 vermelde verzekeringnemer
Naam
Adres
Postcode en plaats
3b In welke relatie staat deze tot de verzekeringnemer

10-5066-03 W

3c Wie is volgens u aansprakelijk

Composite

3d Waarom vindt u dat

Blad 1

Nee
Geboortedatum

Ja

Namiddag
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4 Gegevens benadeelde
Geboortedatum

4a Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoon tijdens
kantooruren

Telefoon privé
4b Wat is uw relatie met de benadeelde

4c Bent u voor de schade aansprakelijk gesteld

Nee

Ja

4d Is de benadeelde zelf tegen de geleden schade verzekerd
Verzekeringsmaatschappij

Nee

Ja

Is de schade daar ook gemeld

Nee

Polisnr.
Ja

5 Omschrijving schade/letsel
5a Omschrijf de aard van het letsel en/of de materiële schade

5b Op welk bedrag wordt
de schade begroot
5c Noteer hieronder de gegevens van wat is beschadigd of verloren gegaan
Voorwerp

Ouderdom

Prijs bij aanschaf

Reparatiekosten

Prijs nu

6 Aanvullende gegevens
6a Tijdens het voorval was het beschadigde bij of door een verzekerde
in bewerking

in reparatie

in gebruik

in bewaring

gehuurd

6b Ontstond de schade tijdens het verrichten van werkzaamheden door de schadeveroorzaker

Werd de schadeveroorzaker hiervoor betaald

Nee

Ja

6c Is de schade met een motorvoertuig veroorzaakt

Nee

Ja

geleend
Nee

Ja, namelijk

Soort motorvoertuig
Naam eigenaar
Kenteken
Verzekeringsmaatschappij

Merk
Polisnr.

7 Uitkering
Aan wie dient een eventuele uitkering te worden overgemaakt
Naam
Plaats

Bank- of
girorekg.

Verklaring verzekeringnemer

Ondergetekende verklaart:
- dat alle vragen naar besten weten en overeenkomstig de waarheid zijn beantwoord;
- dat geen bijzonderheden zijn verzwegen;
- bekend te zijn met de bepaling dat bij onware opgave elk recht op uitkering vervalt;
- van de inhoud van dit formulier en de bijbehorende toelichting kennis te hebben genomen.
Ondertekening
Plaats

Datum

Naam en
handtekening
Bijlage(n)
Blad 2

Composite

2 0
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Vraag 4

Vul hier de volledige gegevens in.
Bijvoorbeeld familie, vriend, werknemer, collega, verhuurder, huurder, afnemer, opdrachtgever, hoofdaannemer, etc.
Eventuele aansprakelijkstelling bijvoegen.
Als de benadeelde zelf tegen de geleden schade is verzekerd hier de naam van de verzekeringsmaatschappij en het
polisnummer invullen. Ook aangeven of de schade daar gemeld is.

4a
4b
4c
4d

Wanneer de benadeelde zelf een verzekering heeft waarop de ontstane schade is verzekerd, kunt u hem adviseren deze schade op
die verzekering te melden. Dit is voor de benadeelde vaak gunstiger. De voordelen kunnen zijn: geen discussie over de
schuldvraag, een hogere schadevergoeding (nieuwwaarde in plaats van dagwaarde), bepaalde faciliteiten zoals schaderegeling via
reparateur, verhaalsbijstand.

Vraag 5

5a Omschrijf hier duidelijk waaruit de materiële schade en het eventuele letsel bestaat.
5b Vul hier een bedrag in. Als de schade naar verwachting meer dan EUR 500,- zal bedragen en de benadeelde verlangt expertise

verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen, telefoonnummer: 0900-0024*.

5c Ingeval van autoschade bij ‘voorwerp’ merk en kenteken vermelden. Het kan zijn dat de ruimte te krap is om alle beschadigde

voorwerpen op te noemen. Wilt u dan een lijst met de beschadigde voorwerpen bijvoegen. Wilt u eveneens alle aankoopnota’s van
de beschadigde voorwerpen en indien het beschadigde al is gerepareerd ook de reparatienota’s meesturen.

Vraag 6

6a Aankruisen wat van toepassing is. Er kan meer dan één vakje worden aangekruist.
6b Zo ja, hier invullen welke werkzaamheden er werden verricht en of de schadeveroorzaker voor de werkzaamheden werd

betaald.

6c Deze vraag moet ook ingevuld worden als de schade werd veroorzaakt met gemotoriseerd werkmateriaal. Bijvoorbeeld: kraan,

graafmachine, heftruck, etc.

Vraag 7

Het is niet mogelijk om betalingen over te maken op een spaarrekening. Vul hier daarom geen spaarrekeningnummer in.
Algemene informatie

Expertise

Voor het onderzoeken van de omvang en de toedracht van de schade kan het noodzakelijk zijn dat er een expertisebureau wordt
ingeschakeld. Dit bureau zal, indien nodig, met de betrokken partijen contact opnemen. Brengt u vooral tijdig alle informatie d ie
voor deze claim van belang is onder de aandacht van de expert. Wij maken u erop attent dat het inschakelen van een
expertisebureau geen erkenning van aansprakelijkheid en/of polisdekking betekent. De expert kan en mag daarom niet mededelen
of een schade vergoed wordt. De uiteindelijke beslissing zal na ontvangst van het expertiserapport door
ABN AMRO Verzekeringen genomen worden.
De behandelingsduur

Hoe snel wordt de schade afgewikkeld? ABN AMRO streeft er naar om de behandeling van een schadegeval zo snel mogelijk te
laten verlopen. Het kan heel snel, als de schade gemakkelijk te bepalen is en als aan de hand van het schademeldingsformulier
reeds vaststaat dat er dekking bestaat. Vanzelfsprekend moet het duidelijk zijn dat u aansprakelijk bent voor de veroorzaakte
schade. Soms is het moeilijk vast te stellen wie de schuldige is. Vaak moet er eerst een expertisebureau worden ingeschakeld dat
de omvang en de toedracht van de schade zal onderzoeken. Heeft de benadeelde letsel opgelopen, dan zal hij eerst door een
schaderegelaar worden bezocht. Veel hangt dus af van de aard van het voorval en of het schadebedrag op korte termijn berekend
kan worden.
Verwerking verstrekte gegevens

De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame
verzekeringsmaatschappijen, eigendom van de Stichting CIS, gevestigd Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag,
www.stichtingcis.nl. Aanmelding van deze verwerking van persoonsgegevens is op 9 augustus 2002 gedaan bij het College
bescherming persoonsgegevens (meldingsnummer 1029513).
Voor vragen over uw schade kunt u ons altijd bellen: 0900-0024*. Wilt u wel uw pakket- of dossiernummer bij de hand houden.
Vergeet u niet het schademeldingsformulier te ondertekenen.
* Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten.

Composite
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Om vertraging te voorkomen in de schadebehandeling is het belangrijk dat het schademeldingsformulier zo volledig mogelijk
wordt ingevuld en ondertekend. Wij adviseren u daarom het schademeldingsformulier aan de hand van de onderstaande
toelichting in te vullen. Wilt u alle stukken die betrekking hebben op deze schade (bijvoorbeeld nota’s, politierapport, etc.) onder
vermelding van uw naam en pakket- of dossiernummer meesturen. Wij adviseren u om voor uzelf van alle stukken een kopie te
maken. Na verwijdering van de toelichting kunt u het ingevulde en ondertekende formulier en de originele stukken sturen naar:
ABN AMRO Verzekeringen, Antwoordnummer 9000, 8000 VB Zwolle.
De schade zal door ABN AMRO Verzekeringen beoordeeld worden. Wilt u daarom geen betaling aan de benadeelde doen
en geen aansprakelijkheid erkennen.
Heeft u tijdens het invullen nog vragen dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0900-0024*.

Toelichting
Vraag 1

Vul hier de volledige gegevens in. Als er sprake is van een contactpersoon, dan hier ook de naam en telefoonnummer van die
persoon vermelden.

Vraag 2

2b Naast een nauwkeurige omschrijving hier ook het volledige adres vermelden waar het voorval heeft plaatsgevonden.
2c Omschrijf hier zo uitvoerig mogelijk wat er precies is gebeurd. Zonodig een toelichting bijvoegen. Bij verkeersongevallen

altijd een duidelijke situatieschets meesturen. Indien de schade is veroorzaakt tijdens voetballen, een spel, stoeien of een ander
gemeenschappelijk handelen dient u dat hier aan te geven en de namen van de personen die hieraan deelnamen te vermelden.
In de wet is namelijk geregeld dat bij een schade die is veroorzaakt in groepsverband in principe de betrokken personen onderling
voor gelijke delen in de schadevergoeding moeten bijdragen.
2d Indien er getuigen zijn dan graag namen en adressen vermelden.
2e Zo ja, hier de datum en het adres van het bureau vermelden. Eventueel ontvangen stukken meesturen.

Vraag 3

3a Zo ja, hier de volledige gevens invullen. Vergeet de geboortedatum niet te vermelden.
3b Bijvoorbeeld: echtgeno(o)t(e), zoon, dochter, logé(e), werknemer, stagaire, vrijwilliger, uitzendkracht, onderaannemer, etc.
3c ABN AMRO vindt het belangrijk om ook uw visie op het gebeurde te vernemen. Vul hier de volledige gegevens in van de

persoon of instelling die volgens u aansprakelijk is.

3d Licht hier toe waarom u de bij vraag 3c ingevulde persoon of instelling aansprakelijk acht.

* Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten.
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