Aangifteformulier
Doorlopende reisverzekering

U kunt dit formulier gebruiken voor uw administratie. U meldt de schades van uw klanten snel en eenvoudig digitaal via AIP.
Als u de schade digitaal meldt, dan zorgen wij ervoor dat de afwikkeling van de schade binnen 24 uur in werking wordt gezet.
Let op: Verwacht u dat het schadebedrag van uw klant hoger dan € 5.000,- zal zijn? Dan kunt u de schade niet via dit
formulier melden. Neem hiervoor contact op met Aegon (088 344 00 00).
Tussenpersoonnummer
Polisnummer

1. Gegevens verzekeringnemer
Naam		

_______________________________________________________________________________

Postcode

  Huisnummer

Telefoonnummer

2. Gegevens schade
-

-

S 42643 a maart 2020

Schadedatum

– 1 –

3. Doorlopende reis
1. Wat is er gebeurd?
Uw spullen zijn beschadigd, gestolen of verloren
		 Wat is er met uw spullen gebeurd?			
		 Gestolen. Is er aangifte bij de politie gedaan?
ja
nee
		 Verloren. Is er aangifte bij de politie gedaan?
ja
nee
		 Beschadigd. Zijn uw spullen gevallen of (om)gestoten?
ja
nee
			

In welk land heeft u schade gehad?

___________________________________________________

			

Wat was de vertrekdatum van uw reis?

-

-

			

Wat was/is de terugkomstdatum van uw reis?

-

-

		

Anders, namelijk_______________________________________________________________________________

De reis is geannuleerd voor vertrek
		 Uit welke personen bestond het reisgezelschap?		
		 Uzelf
_
		 Uw echtgeno(o)t(e) of partner 		
		 Uw kind(eren) _
Aantal
		

Andere personen

Aantal

		

Wanneer heeft u deze reis geboekt?

		
		

Hoeveel kostte de reis oorspronkelijk voor de
personen die verzekerd zijn op uw reisverzekering?

€ _________________________________________________

		
		

Wat zijn de annuleringskosten voor de personen
die verzekerd zijn op uw reisverzekering?

€ _________________________________________________

		

Wat was het land van bestemming?

___________________________________________________

		

Wat was de geplande vertrekdatum van uw reis?

-

-

		

Wat was de geplande terugkomstdatum van uw reis?

-

-

-

-

		 Waarom heeft u de reis geannuleerd?
		 Ongeval, ziekte of overlijden
			 Wie is dit overkomen?
			 Uzelf of iemand binnen uw gezin
			 Uw (groot)ouders, broer, zus of huisgenoot
			 Iemand anders
		 Een reisgenoot annuleert de reis
		 Vervoermiddel is niet meer te gebruiken en niet op tijd te repareren
		 Omdat de reisorganisatie zijn verplichtingen niet is nagekomen of failliet is
Door de aan- of verkoop van een woning
Vanwege een zwangerschap of adoptie
		

Natuurgeweld, terrorisme, onlusten of staking
Kunt u de annulering toelichten?

		_______________________________________________________________________________________________
		_______________________________________________________________________________________________
		_______________________________________________________________________________________________
		

Onvoorziene bijzondere omstandigheid, namelijk
Kunt u de annulering toelichten?

		_______________________________________________________________________________________________
		_______________________________________________________________________________________________
		_______________________________________________________________________________________________
		

Anders, namelijk _
Kunt u de annulering toelichten?

		_______________________________________________________________________________________________
		_______________________________________________________________________________________________
		_______________________________________________________________________________________________
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De reis is vertraagd, onderbroken of afgebroken 			
		 Uit welke personen bestond het reisgezelschap?		
		 Uzelf
_
		 Uw echtgeno(o)t(e) of partner 		
		 Uw kind(eren) _
Aantal
		

Andere personen

Aantal

		 Wat is er gebeurd?
		 Vertraging op heenreis
			Aantal uren vertraging
			Heeft u een vergoeding van de vervoerder gekregen?
ja
nee
			 Hoe hoog was deze vergoeding?
€ _________________________________________________
			 Wat waren de totale kosten van de reis?
€ _________________________________________________
		

Een onderbreking vanwege opname in het ziekenhuis

			

Wanneer begon deze opname?

-

-

			

Wanneer eindigde deze opname?

-

-

			

Wat waren de totale kosten van de reis?

€ _________________________________________________

		
Afbreken van de reis en terugkeer naar Nederland
			 Waarom bent u eerder naar huis gekomen?
			 Ongeval, ziekte of overlijden
			 Een reisgenoot annuleert de reis
			 Natuurgeweld, terrorisme, onlusten of staking
			 Onvoorziene bijzondere omstandigheid, namelijk
			 Anders, namelijk
				_________________________________________________________________________________________
				_________________________________________________________________________________________
			

Wat was/is de terugkomstdatum van uw reis?

			

Wat waren de totale kosten van de reis?

		

Iets anders, namelijk

-

-

€ _________________________________________________

			____________________________________________________________________________________________
			____________________________________________________________________________________________
			

Wat was/is de terugkomstdatum van uw reis?

			

Wat waren de totale kosten van de reis?

-

-

€ _________________________________________________

U heeft medische kosten gemaakt 		
		 Zijn de medische kosten in Nederland gemaakt?
ja
nee
		 Om welke kosten gaat het?		
		 Ziekenhuis, doktersbezoek of medicijnen
		 Noodzakelijke tandartskosten
		 Kosten voor krukken, een rolstoel of protheses door een ongeval
		 Fysiotherapie
		 Anders, namelijk
			____________________________________________________________________________________________
			____________________________________________________________________________________________
		

In welk land heeft u de medische kosten gemaakt?

		
		

Heeft u toestemming gehad van Aegon Schade Service
om extra kosten te maken?

ja

nee

U heeft andere kosten gemaakt		
		

Wat was het land van bestemming?

___________________________________________________

		

Wat was de geplande vertrekdatum van uw reis?

-

-

		

Wat was de geplande terugkomstdatum van uw reis?

-

-
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2. Bijzondere omstandigheden		
	Als een schade onder bijzondere omstandigheden is ontstaan, willen wij dat graag weten. Als een of meerdere van
onderstaande bijzondere omstandigheden van toepassing zijn, kunt u deze aanvinken:
U heeft uw spullen achtergelaten en bent weggegaan, waardoor u ze niet meer kon zien.
U heeft uw spullen achtergelaten in een (bagage)ruimte die voor iedereen toegankelijk is.
U heeft uw spullen ergens achtergelaten waar iedereen ze van buitenaf kon zien.
De spullen zijn aangeschaft voor zakelijk gebruik.
De schade is ontstaan tijdens een reis voor beroep, studie, stage of vrijwilligerswerk.
De schade is ontstaan op een plaats waar op de schadedatum een negatief reisadvies van kracht was.
De schade is ontstaan tijdens een reis voor beroep, studie, stage of vrijwilligerswerk.
Hieronder vindt u per type schade welke documenten er moeten worden aangeleverd.

Doorlopende reis
Schadeoorzaak
Hulpverlening
onderweg

Benodigde documenten

• Boekingsnota
• Nota’s van de extra gemaakte kosten die niet door Aegon
zijn vergoed

Annulering of
onderbreking
van de reis

• Boekingsnota
• Annuleringsnota

Geneeskundige
kosten

• Boekingsnota
• Specificatie van de zorgverzekeraar
• Boekingsnota
• Aankoopbewijs
• Foto’s van de schade (dichtbij en eraf) bij beschadiging
• Kopie van de aangifte bij de politie bij diefstal
• Boekingsnota
• Annulerings- of omboekingsnota (indien van toepassing)
• Nota’s van extra gemaakte kosten (indien van toepassing)
• Het dossiernummer van de Aegon Alarmcentrale (indien

Diefstal, verlies
of beschadiging

Andere oorzaken

van toepassing)
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4. Gegevens beschadigde of vermiste voorwerpen
Nummer Voorwerp

Merk/type

Wat heeft u Wat is de
betaald bij aankoopaankoop?
datum?

Wat kost dit Is de schade
voorwerp
hersteld?
nu nieuw?

Als de schade is hersteld: _		

Nummer (gelijk aan
tabel bovenaan)

Hoeveel bedragen Kosten zijn gebaseerd op
de herstelkosten? (aanvinken wat van toepassing is)
Offerte  

Schatting

Offerte  

Schatting

Offerte  

Schatting

Offerte  

Schatting

Offerte  

Schatting

Offerte  

Schatting

Offerte  

Schatting

Offerte  

Schatting

Als de schade niet is hersteld:

Nummer (gelijk aan
tabel bovenaan)

Is de schade nog te herstellen?
(aanvinken wat van toepassing is)
Ja  

Nee  

Weet niet

Ja  

Nee  

Weet niet

Ja  

Nee  

Weet niet

Ja  

Nee  

Weet niet

Ja  

Nee  

Weet niet

Ja  

Nee  

Weet niet

Ja  

Nee  

Weet niet

Ja  

Nee  

Weet niet
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Ja  

Nee

Ja  

Nee

Ja  

Nee

Ja  

Nee

Ja  

Nee

Ja  

Nee

Ja  

Nee

Ja  

Nee

5. Andere verzekeringen
Is de schade ook gedekt onder een andere verzekering?
Ja
Nee
Bij welke maatschappij?________________________________________________________________________________
Polisnummer

________________________________________________________________________________

Verzekerd bedrag

€ ______________________________________________________________________________

Bij welke maatschappij?________________________________________________________________________________
Is de schade daar al gemeld?
Ja
Nee
Heeft u een vergoeding ontvangen?
Ja, € ______________________
Nee

6. Slot
Ondergetekende verklaart:
• van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen;
• alle vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt;
• alle bijzonderheden met betrekking tot deze claim te hebben meegedeeld;
• alle opgegeven en eventueel nader te overleggen gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot
controle en vaststelling van de omvang van de claim en het recht op uitkering.

Plaats

_____________________________________________ Datum

-

-

Handtekening verzekerde/
verzekeringnemer
________________________________________________________________________________

Aegon Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en de DNB
aanhouden en is statutair gevestigd te Den Haag, KvK 27085000
Aegon Schadeverzekering N.V, Postbus 6, 2501 AC Den Haag

