Gelieve dit formulier terug te sturen naar:

Vliegreisongemakken: Bagages
ACE European Group Limited
Nerviërslaan 9-31 B7
1040 Brussel
Tel.: +32 2 516 97 11
Fax: +32 2 513 08 84
E-mail: beneluxclaims@ace-ina.com

Polisnummer:

Verzekerde: (degene van wie de bagage vertraagd, verloren of beschadigd is)
Naam en voorletters:
Adres (straat, nummer, postcode en plaats):

Geboortedatum:
Telefoonnummer:

Privé:
Werk:

E-mail:
Bank:
Bank rekeningnummer:
SWIFT-Code:
IBAN No:
Reis:

Vanuit:
Naar:

Plaats van ontstaan:

Plaats:
Datum:

Soort schade:

□ vertraagde bezorging van bagage □ verlies van bagage □ schade aan bagage

Omschrijving van de verloren, beschadigd of gestolen bagage
1. Wat zijn de beschadigde of vermiste voorwerpen? (Als het om meerdere voorwerpen gaat, voor vraag 1 tot
3, gelieve de details omschrijven op een aparte pagina en terugsturen met dit formulier)
Beschadigd / vermist voorwerp:
2. Aankoopdatum van dit voorwerp?
Datum:
3. Bedrag van aankoop?
Bedrag:

EUR

4. Waar en wanneer de vermissing, schade is ontstaan?
Datum:
Tijd:
Plaats:
5. Omschrijving van de omstandigheden waaronder vermissing, schade of diefstal is ontstaan:

6. In het geval dat het voorwerp vermist is, is het verloren of gestolen? (graag aankruisen wat van
toepassing is)
Verloren

1

/ Gestolen

7. Indien het gestolen is, bij welke politiekantoor heeft u uw diefstalverklaring gedaan*?
Adres:

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Datum:
* Gelieve het politierapport met dit formulier meesturen.

8. In geval van beschadiging, zou het voorwerp gerepareerd kunnen worden?
Indien ja, hoeveel zouden de
EUR
reparatiekosten bedragen?
9. In geval van beschadiging, waar bevindt het voorwerp zich op dit moment?
Plaats:
10. In geval van beschadiging, heeft u een klacht ingediend bij de Vluchtmaatschappij?
* Indien ja, gelieve de verklaring mee sturen

Algemeen:
11. Heeft u andere informatie om mee te delen die van belang zijn in verband met deze
schadeverklaring?
Indien ja, zie hieronder:

Bij vermissing of vertraging van of schade aan bagage dient een P.I.R. (Property Irregularity Report)
meegestuurd te worden. In alle gevallen dienen de volgende documenten bijgevoegd te worden:
-

Kopieën van ticket(s);
Originele van de nota’s van de aankopen;

Ondergetekende verklaart:
-

• vorenstaande vragen en opgave naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben
beantwoord en verstrekt, en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben
verzwegen;

-

• dit schadeaangifteformulier en de eventueel nog nader over te leggen gegevens aan de maatschappij
te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht van uitkering;
• van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Plaats:

2

Datum:

Handtekening verzekerde

