UW SCHADEAANGIFTE
FAMILY PLAN
4 Hebt u het ongeval veroorzaakt?*

Uw vdk-vestiging:

Ja		

Referentie vdk-vestiging:
Datum van de aangifte*:		

/

/

Ja		

Contractnummer*:
Contactpersoon: 

Neen

Zo niet, gaat het om een persoon waarvoor u aansprakelijk bent?
Neen

Zo ja, in welke hoedanigheid?

Tel.:
E-mail:
Wie heeft de verzekering onderschreven?

Gegevens van die persoon:

Voornaam*:

Voornaam:

Naam*:

Naam:

Rijksregisternr.:

Indien die persoon niet bij u woont:

Ondernemingsnr.:

Straat:

In het kader van uw:		

Privéleven
Beroepsleven

Nr/Bus:
Postcode/Gemeente:
5 Kent u de persoon die schade heeft geleden?*

Wat is er gebeurd?

Ja		

1 Wanneer vond het schadegeval plaats?*
Datum:				

/

Zo ja, kent u zijn gegevens?
Ja		

/

Uur:
2 Waar vond het schadegeval plaats?*

Naam:
Straat:

Nr/Bus:

Nr/Bus:

Postcode/Gemeente:

Neen

Voornaam:

Straat:

3 Wat zijn de oorzaken en de omstandigheden van het schadegeval?*

Neen

Postcode/Gemeente:
Rekeningnummer: IBAN:
BIC:
Verzekeringsmaatschappij:
Contractnummer:
Is het een familielid?		
Zo ja, wat is uw verwantschap?

* Verplicht in te vullen velden

Ja

Neen

2

 Allianz

Uw schadeaangifte Family Plan

VDK

Wat is de schade?*

Bescherming van de persoonsgegevens

1 Geleden door de tegenpartij of door de benadeelde persoon
Lichamelijke schade: 		

Ja		

Neen

Ja		

Neen

Allianz Benelux zamelt persoonsgegevens in om verzekeringsovereenkomsten op te maken, te beheren en uit te voeren. Wij gebruiken deze gegevens

Zo ja, welke? 

in het raam van de commerciële relatie met onze klanten en partners, om

Stoffelijke schade:		

de evolutie van de portefeuille op te volgen en misbruiken en verzekerings-

Zo ja, welke? 

fraude te voorkomen. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeen-

2 Geleden door de verzekerde
Lichamelijke schade: 		

stemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens
Ja		

Neen

Ja		

Neen

en de wetgeving die geldt voor verzekeringen. Zij worden gedeeld met de

Zo ja, welke? 

personeelsleden en de partners (herverzekeraars, experts, andere vennoot-

Stoffelijke schade:		

schappen van de groep Allianz, ...) die de gegevens absoluut nodig hebben

Zo ja, welke? 

voor hun functie en hun taak, en ook met de nationale en internationale
overheden. Bij een overdracht van gegevens en ongeacht de plaats waar

Zijn er getuigen?*
Ja		

zij zich bevinden, passen wij de verplichte beschermingsregels toe die de

Neen

overheden hebben goedgekeurd. Uw gegevens worden bewaard zolang zij

Zo ja, wat zijn hun gegevens?

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst,inclusief

Voornaam:

de wettelijke verjaringstermijnen. U hebt het recht kennis te nemen van uw

Naam:

persoonsgegevens en deze eventueel te laten verbeteren of vernietigen.

Straat:

Al uw vragen kan u doorsturen naar onze Data Privacy Officer, samen

Nr/Bus:

met een recto-versokopie van uw identiteitskaart, ofwel via een mail naar

Postcode/Gemeente:

privacy@allianz.be ofwel via een brief aan Allianz Benelux NV, Juridische
Dienst en Compliance/Gegevensbescherming, Koning Albert II-laan 32, 1000

Is er een proces-verbaal?*
Ja		

Brussel. U kan ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpers

Neen

straat 35, 1000 Brussel, of www.privacycommission.be.

Zo ja, nummer pv:		

Voor meer uitleg over ons gegevensbeschermingsbeleid kan u terecht op

Ik stuur een kopie van het verhoorblad mee als bijlage:

onze website https://allianz.be/persoonsgegevens.

Ja		

Neen
Waarschuwing

Hebt u een bijlage?
Ja		

Elke oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij

Neen

brengt niet alleen de opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee,
maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op basis van artikel 496 van het
Strafwetboek. De betrokkene zal bovendien opgenomen worden in het

De verzekeringnemer bevestigt dat de gegeven antwoorden volledig zijn

bestand van het Economisch samenwerkingverband Datassur, de Meeûs

en overeenstemmen met de werkelijkheid.

square, 35 – 1000 Brussel, dat de speciaal op te volgen verzekeringsrisico‘s

Opgemaakt te

op

/

/

ter herinnering brengt aan de aangesloten leden-verzekeraars.

Handtekening van de vdk-medewerker:
Fax deze schadeaangifte of stuur ze via e-mail naar
Team Nieuwe Schade BOAR
Tel.: 02/214.72.30
Fax: 02/214.76.38
E-mail: vdk@allianz.be
Handtekening van de verzekeringnemer:

Verzekeringstussenpersoon: vdk bank nv – FSMA 20230A – Maatschappelijke zetel: Sint Michielsplein 16 – 9000 Gent – Tel.: +32 9 267.32.11 – www.vdk.be – BTW: BE 0400.067.788 – RPR Gent
Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BE 0403.258.197 – RPR Brussel – IBAN: BE74 3100 1407 6507 – BIC: BBRUBEBB – Verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB
(Nationale Bank van België) en geïdentificeerd onder nummer 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be – 20APR069

