ASSURIT bvba - Lummenseweg 100 - 3580 Beringen – België
www.toeris.be – info@assurit.be – CBFA 066062A

AANGIFTEFORMULIER TOERIS REISVERZEKERINGEN
BAGAGE EN EERSTE AANKOPEN
Polisnummer: _______________________________________________________________________
Verzekerde reiziger:
Naam & Voornaam: ___________________________________________________________________
Adres: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Telefoon: ________________________________ GSM: ______________________________________
Fax:____________________________________ Email: ______________________________________
Bijkomende verzekeringen?
Onderschreef u nog polissen bij een andere verzekeringsmaatschappij die ook geheel of gedeeltelijk deze
schade dekken? Neen / Ja, naam van de maatschappij en polisnummer: __________________________
___________________________________________________________________________________
Aard van de schade:
1. Beschadiging of niet-aflevering door de luchtvaartmaatschappij? Neen / Ja
2.

Laattijdige aflevering (minimum 12 uur) door de luchtvaartmaatschappij op de vakantiebestemming?
Neen / Ja

3.

Diefstal uit een voertuig? Neen / Ja

4.

Diefstal van bagage onder toezicht van de verzekerde? Neen / Ja

5.

Diefstal uit de hotelkamer of vakantiewoning? Neen / Ja

6.

Andere: _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Omschrijving van de schade:
1. Op welke plaats, datum en uur heeft de schade zich voorgedaan: ____________________________
2.

Waar bevond de bagage zich op het ogenblik van de schade: _______________________________

3.

Wat waren uw bezigheden op het ogenblik van het schadegeval: _____________________________
________________________________________________________________________________

4.

Wanneer heeft u de schade opgemerkt: ________________________________________________

5.

Door welke overheid of instantie werden de officiële vaststellingen gedaan: ____________________

___________________________________________________________________________________

De verzekering en bijstand worden verleend door De Europese, Goederen en Reisbagage Verzekeringsmaatschappij N.V.
Verzekeringsonderneming toegelaten onder CBFA code 0420.

ASSURIT bvba - Lummenseweg 100 - 3580 Beringen – België
www.toeris.be – info@assurit.be – CBFA 066062A

Ingeval van diefstal van bagage uit een voertuig:
1.

Merk, model en type van het voertuig: _________________________________________________

2.

Waar stond het voertuig precies geparkeerd: ____________________________________________

3.

Welke inbraaksporen werden vastgesteld: ______________________________________________
________________________________________________________________________________

Overzicht van de beschadigde of gestolen voorwerpen:
Omschrijving
van het
voorwerp

TOTAAL

Aankoopprijs

Aankoopdatum

Aankoopbewijs

Herstelfactuur

Ja / Neen
Ja / Neen
Ja / Neen

Ja / Neen
Ja / Neen
Ja / Neen

€

Overzicht van de aankopen van eerste noodzaak:
Omschrijving
van het
voorwerp

Aankoopprijs

Aankoopdatum

Aankoopbewijs

Ja / Neen
Ja / Neen
Ja / Neen
TOTAAL

€

Rekeningnummer waarop de terugbetaling kan gebeuren:
Vanuit België - Rekeningnummer: _______________________________________________________
Internationaal - IBAN: _________________________________________________________________
- BIC (SWIFT): ___________________________________________________________
- Naam van de bank: ______________________________________________________
- Adres van de bank: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Datum en handtekening:

Gelieve dit aangifteformulier samen met alle hierboven vermelde aankoopbewijzen,
herstelfacturen en alle nodige bewijsstukken (zie www.toeris.be) te versturen naar:
ASSURIT bvba
Ter attentie van Schadedienst
Lummenseweg 100
3580 Beringen
België

De verzekering en bijstand worden verleend door De Europese, Goederen en Reisbagage Verzekeringsmaatschappij N.V.
Verzekeringsonderneming toegelaten onder CBFA code 0420.

