- SCHADEAANGIFTE « Plus betaalrekening »

ALGEMENE INFORMATIE
•

De Plus betaalrekening is een rekening van:

Beobank NV
Koning Albert II-laan 2
B-1000 Brussel – België
•

Verzekeringsmaatschappij:

De dekking wordt verleend door PARTNERS VERZEKERINGEN N.V., Koning
Albert II-laan 2, 1000 Brussel (België) - Erkende Verzekeringsmaatschappij onder
de code BNB 00964 – Inschrijvingsnummer bij het Ministerie voor
Economische Zaken A3142. Maatschappij behorende tot de groep Assurances
du Crédit Mutuel.

De verwerking van uw dossier is mogelijk na ontvangst van het behoorlijk ingevulde
schadeaangifteformulier, de originele facturen en de nodige bewijsstukken. U wordt
vriendelijk verzocht het vervolledigd formulier, evenals de vereiste documenten
zo snel mogelijk op te sturen naar Partners Verzekeringen, Koning Albert II-laan
2, 1000 Brussel of per e-mail : schade@partners.be
Dit document dient ingevuld te worden door de titularis of co-titularis van de
Plus betaalrekening, of door zijn wettelijke vertegenwoordiger.
De vergoeding zal overeenkomstig de algemene voorwaarden geschieden.
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IDENTIFICATIE
•

Naam en voornaam van de titularis van de Plus betaalrekening:

________________________________________________________________
•

Naam en voornaam van de co-titularis van de Plus betaalrekening:

________________________________________________________________
•

Adres van de titularis (straat, nummer, postcode, plaats en land):

________________________________________________________________
________________________________________________________________

/

/

•

Geboortedatum van de titularis:

•

Telefoon privé / werk: _________________________________________

•

E-mail: _______________________________________________________

•

Gewenste communicatiemethode:
Post
E-mail

•

Nummer van de Plus betaalrekening:

BE
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SCHADEAANGIFTE

AANKOOPVERZEKERING
Gelieve de aard van de schade aan te geven:
Diefstal van het verzekerde goed aangekocht door middel van de Plus
betaalrekening
Accidentele schade van het verzekerde goed aangekocht door middel van de
Plus betaalrekening
Aankoopdatum:

/

/

Aankoopwaarde van het Goed:

,

€

Welk(e) goed(eren) is/zijn gestolen of beschadigd?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Documenten toe te voegen aan dit formulier :
• Elk stuk dat de betaling van het verzekerde goed, met behulp van de Plus
betaalrekening, bewijst (betalingsticket, uittreksel van de Plus betaalrekening);
• Elk stuk dat het verzekerde goed identificeert, alsook zijn aankoopprijs en
aankoopdatum (factuur, kasticket);
• In geval van gekwalificeerde diefstal:
 Het origineel politieverslag (proces-verbaal of attest van
klachtneerlegging), met vermelding van o.a. de plaats, de datum en
het uur van de diefstal en/of het geweld, evenals de gestolen
goederen;
 Bij diefstal met geweld: elk bewijs van het geweld (medisch attest of
getuigenis: de verklaring moet schriftelijk, gedateerd en ondertekend
zijn door de getuige, met vermelding van zijn naam, voornaam,
geboortedatum en –plaats, adres, beroep en relatie met het
slachtoffer);
 Bij diefstal met braak: elk document dat de braak bewijst (het bestek
of de factuur van de herstelling van het sluitingsmechanisme of een
kopie van de aangifte die de verzekerde heeft gedaan bij zijn
verzekeraar woning of motorrijtuig);
• In geval van accidentele schade:
 Het origineel bestek of de factuur van herstelling, of het attest
van de verkoper met verduidelijking van de aard van de
schade en bevestiging dat het verzekerde goed onherstelbaar is.
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VEILIG ONLINE
Gelieve de aard van de schade aan te geven:
• Niet-levering
• Niet-conforme levering
Datum van de bestelling:
Aankoopwaarde van het Goed:

/

/
,

€

Hebt u een minnelijke regeling met de Verkoper getroffen?
• Ja
• Neen
U moet, voorafgaandelijk, een schriftelijke herinnering sturen aan de verkoper
per post of elektronische weg, ten vroegste 30 kalenderdagen na debet van de
betaling die verschijnt op de rekeningafschriften van de verzekerde, en ten laatste
90 dagen na de voormelde betaling.
Documenten toe te voegen aan dit formulier :
• Een afdruk van de orderbevestiging (e-mail), een bevestiging van de verkoper
dat deze akkoord gaat met de bestelling of een afdruk van de
internet-bestelpagina;
• Een kopie van het rekeningafschrift van de Plus betaalrekening of het bewijs
van automatische betaling waaruit blijkt dat de bedragen van de bestelling
met de Plus betaalrekening zijn betaald;
• In geval van levering door een koerier: de aan de verzekerde verstrekte
leveringsbon;
• In geval van verzending per post: het ontvangstbewijs dat de verzekerde in
zijn bezit heeft;
• In geval van retourzending van het verzekerde goed aan de verkoper: het
betalingsbewijs van de kosten van retourzending met ontvangstbevestiging;
• In geval van niet-conforme levering: een bewijsstuk met vermelding van
weigering tot vervanging of terugname van het geleverde goed door de
verkoper;
• In geval van niet-levering: een bewijsstuk dat er een herinnering verstuurd
is aan de verkoper.

Dossier beheerd door PARTNERS
Koning Albert II-laan 2, B-1000 BRUSSEL
PARTNERS VERZEKERINGEN N.V. - Koning Albert II-laan 2 - 1000 BRUSSEL
Onderneming toegelaten onder nr 0964 - RPR 0428.438.211 Brussel - IBAN: BE43 3101 9596 0601 - BIC: BBRUBEBB

BESCHERMING VAN GELDOPNEMINGEN
Gelieve de aard van de schade aan te geven:
Diefstal van een geldopneming aan een geldautomaat
Diefstal van een geldopneming + diefstal GSM en/of portefeuille
Plaats van het voorval (plaats van de geldautomaat):
______________________________________________________________

/

Datum van het voorval:
Uur van het voorval:
Bedrag van de afhaling:

/

U
,

€

Bent u het slachtoffer geweest van Geweld?
Ja
Neen
Gegevens van de verbaliserende autoriteit: ___________________________
Nummer van het proces-verbaal: ___________________________________
Is de dader geïdentificeerd of identificeerbaar?
Ja, gegevens: _____________________________________________
Neen
Documenten toe te voegen aan dit formulier :
• Elk bewijsstuk dat de cash geldopname staaft (ticket van geldopvraging,
afschrift van Plus betaalrekening), met de vermelding van de datum en het
uur van de geldopname;
• Het origineel van het proces-verbaal of attest van klachtneerlegging van de
politie, met onder andere vermelding van de plaats, de datum en het precieze
uur van de agressie, evenals het gestolen bedrag;
• In geval van diefstal met geweld: elk bewijsstuk van het geweld (medisch
attest of een met de hand geschreven getuigenis, gedateerd en ondertekend
door de getuige en met vermelding van zijn naam, voornaam, datum,
geboortedatum en geboorteplaats, adres, beroep en relatie met het
slachtoffer;
• In geval van diefstal van uw GSM of portefeuille, tijdens hetzelfde voorval, de
aankoopfactuur van gestolen GSM en/of portefeuille.
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/

•

Datum van het schadegeval:

•

Omstandigheden van het schadegeval/opmerkingen:

/

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
•

Is het schadegeval veroorzaakt door één of meerdere derde(n)?
Neen
________________________________________
Ja, gegevens:
________________________________________

•

Zo ja, hebt u in dit verband reeds zelf actie ondernomen?
Neen
Ja, dewelke?
________________________________________
________________________________________

Ondergetekende verklaart dat de hierboven meegedeelde informatie volledig en
juist is, en exclusief betrekking heeft op het schadegeval en dat de schade
niet werd aangegeven bij een andere maatschappij. Hierbij verleent
ondergetekende de toelating aan de maatschappij om de kosten te verhalen bij de
aansprakelijke derde.
Opgemaakt op:

/

/

te:__________________

Handtekening van de verzekerde:
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