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Schademelding zakelijke brand- en
aanverwante verzekeringen

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 verzekering van mijn

Gebouwen Elektronica Machinebreuk Geldswaarden

Inventaris/goederen Glas Bedrijfsschade
Nummer verzekerings-
bewijs/polis

Is de schade al Nee Ja Datum 2 0
telefonisch gemeld?

Aan wie

1  Verzekeringnemer

Naam beroep/bedrijf

Naam contactpersoon

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 
Bank- of girorekening
(t.b.v. evt. uitkering)

2  De gebeurtenis

2a  Schadedatum 2 0 Tijdstip : Voormiddag Namiddag

2b  Waar vond de schade plaats

2c  Wat is er precies gebeurd

2d  Zijn er getuigen Nee Ja (vermeld hieronder namen en adressen)

2e  Is er aangifte gedaan bij de politie Nee Ja

Datum aangifte 2 0
Adres
politiebureau

3  Omvang van de schade

Noteer hieronder de gegevens van wat is beschadigd of verloren gegaan

Voorwerp Ouderdom Prijs bij aanschaf Reparatiekosten Prijs nu
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3b  Kunt u de BTW verrekenen Nee Gedeeltelijk:           % Volledig

4  Schade aan gebouwen, inventaris/goederen of glas

Bent u eigenaar of huurder van het pand Eigenaar Huurder

5  Schade door anderen toegebracht

Beantwoord vraag 5a t/m 5d indien er sprake is van schade welke door anderen is toegebracht

5a  Wie heeft de schade veroorzaakt
Geboorte-

Naam datum

Adres

Postcode en plaats

5b  Waarom is hij/zij naar uw mening schuldig

5c  Wat is uw relatie met de veroorzaker van de schade

5d  Is uw schade door een motorvoertuig veroorzaakt Nee Ja (graag de gegevens van dit motorvoertuig vermelden)

Kenteken
Verzekerings-
maatschappij

Polisnummer

6  Andere verzekeringen

Is wat u vergoed wilt hebben ook nog geheel of gedeeltelijk verzekerd op een andere polis Nee Ja (graag gegevens)

Soort verzekering
Verzekerings-
maatschappij

Polisnummer

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 op het Huis ter Heideweg 30, Postbus 124, 3700 AC te
Zeist, www.stichtingcis.nl. Aanmelding van deze verwerking van persoonsgegevens is op 9 augustus 2002 gedaan bij het College
bescherming persoonsgegevens (meldingsnummer 1029513).

Verklaring verzekeringnemer

Ondergetekende verklaart:
-  dat alle vragen naar beste 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 kennis te hebben genomen.

Ondertekening

Plaats Datum 2 0

Naam en
handtekening

Bijlagen

Ruimte voor eventuele aanvullingen

Behorend
bij vraag Aanvullingen

Blad 2
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Om vertraging te voorkomen in de behandeling van de schadeclaim is het belangrijk dat het schademeldingdformulier 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.

Heeft u tijdens het invullen nog vragen dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0900-0024 (lokaal tarief).

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.
Vergeet niet het bank- of girorekeningnummer in te vullen.

Vraag 2

2b  Naast een nauwkeurige omschrijving hier ook het volledige adres vermelden waar het voorval heeft plaatsgevonden.

2c  Zonodig een situatieschets of een nadere toelichting bijvoegen.

2d  Indien er getuigen zijn dan graag namen en adressen vermelden.

2e  Bij strafbare feiten (bijvoorbeeld inbraak, doorrijden na aanrijding) dient altijd aangifte bij de politie te worden gedaan;
indien geen kopie van de aangifte wordt verstrekt, verzoeken wij u op te geven wanneer en bij welk bureau aangifte is gedaan.

Vraag 3

3a  Indien de schade naar verwachting meer dan EUR 1.135,- zal bedragen, adviseren wij u telefonisch contact met ons op te
nemen omdat dan mogelijk een expert zal worden ingeschakeld, telefoonnummer 0900-0024 (lokaal tarief).
Als uw schade al bij ons in behandeling is, verzoeken wij u contact op te nemen met onze schadebehandelaar,
het telefoonnummer van de schadebehandelaar treft u aan op bijgesloten brief.
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3b  S.v.p. aankruisen wat van toepassing is.
Indien de B.T.W. ten dele verrekenbaar is, dan vermelden welk percentage van toepassing is.

Vraag 4

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is.

Vraag 5

Vul deze vragen volledig in (indien van toepassing) zodat wij naast de schade wellicht ook uw eigen-risico kunnen verhalen.
Indien de beschikbare ruimte te gering is, kunt u gebruik maken van de ruimte op de onderzijde van het schademeldingsformulier.

Vraag 6

Vul ook hier de volledige gegevens in (indien van toepassing).

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 dan met u contact opnemen. Brengt u vooral tijdig alle informatie die voor deze claim van belang
zijn onder de aandacht van de expert. Wij maken u erop attent dat het inschakelen van een expertisebureau geen erkenning van de
claim betekent. De expert kan en mag daarom geen uitspraken doen of een schade vergoed wordt. De uiteindelijke beslissing zal
na ontvangst van het expertiserapport door verzekeraar genomen worden.

Contra-expertise

Indien u toch niet met de expert eens kunt worden omtrent de schadegrootte, dan heeft u het recht, op grond van de
polisvoorwaarden, om direct een contra-expert te benoemen. Deze expert zal dan namens u uw claim behandelen en bespreken
met de andere expert. De kosten hiervan komen voor rekening van verzekeraar, tenzij de kosten van de contra-expert hoger zijn
dan van eerder genoemde expert. U dient dan het meerdere te betalen.

Vergeet u niet het schademeldingsformulier te ondertekenen.


