Schadeaangifteformulier
Vertraging / Verlies bagage
Administratieve informatie : in te vullen door de aanvrager
Informatie betreffende de houder van de Carrefour VISA kaart
Mevrouw

Mijnheer

Naam (in hoofdletters) :

E-mail :

Voornaam :
Geboortedatum :

Rekeningnummer :

Straat + nr :

Bus :

Postcode :

Gemeente :

Telefoonnr :

Informatie betreffende de verzekerde
Mevrouw

Mijnheer

Naam (in hoofdletters) :
Voornaam :
Geboortedatum :
Straat + nr :

Bus :

Postcode :

Gemeente :

Verwantschap met de houder van de Carrefour VISA kaart :
echtgeno(o)t(e)

wettelijk samenwonende partner

ouder

kind

andere :

Informatie betreffende de Carrefour VISA kaart
Type kaart :

BASIC
CLASSIC
GOLD

Naam en voornaam van de houder van de VISA kaart :
Nummer van de VISA kaart / identificatienummer klant :

Informatie betreffende de reis
Bestemming van de reis : van

naar

Datum heenreis

Vluchtnummer :
Datum terugreis

Toestemming en verklaring
De ondergetekende verklaart dat hij dit schadeaangifteformulier naar waarheid heeft ingevuld en is zich ervan bewust dat verzwijging van
gegevens of onjuiste of onvolledige opgave de verzekeraar van haar verplichtingen kan ontslaan conform de van toepassing zijnde algemene
verzekeringsvoorwaarden.
De ondergetekende verklaart dat de verstrekte inlichtingen correct zijn en aanvaardt het verlies van alle rechten in geval van valse verklaring.
De gegevens die de ondergetekende meedeelt mogen verwerkt worden door BNP PARIBAS CARDIF met het oog op het beheer van de schadegevallen (Wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer). De ondergetekende kan bijkomende inlichtingen bekomen bij de Commissie voor
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en heeft een recht van toegang en verbetering van deze gegevens bij BNP PARIBAS CARDIF.

Datum en handtekening van de aanvrager
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Schadeaangifteformulier
Vertraging / Verlies bagage
Informations
Waarborg
concernant
vertragingla/ carte
Verlies
VISA
bagage
Carrefour
Uw bagage is :

voorgoed verloren
vertraagd - Indien ja, hoelang : .......................... uren (attest bijvoegen)

Datum van het verlies :
Was er tussenkomst door de luchtvaartmaatschappij :

neen
ja - indien ja, voor welk bedrag : € ........................... (attest bijvoegen)

Was er een tussenkomst van een verzekeringsmaatschappij :

nee
ja - indien ja, voor welk bedrag : € ........................... (attest bijvoegen)

Informatie betreffende het verlies van de bagage
Personen die reizen :

Naam :

Voornaam :

Geboortedatum :

Verwantschap met de houder van de kaart :

Informatie betreffende de lijst van de bagage
Datum aankoop

Beschrijving (de aankoopbewijzen bijvoegen)

Bedrag in €

2/3

Schadeaangifteformulier
Vertraging / Verlies bagage
Informatie betreffende de vertraging van de bagage
Personen die reizen :

Naam :

Voornaam :

Geboortedatum :

Verwantschap met de houder van de kaart :

Informatie betreffende de dringende aankopen
Datum aankoop

Beschrijving (de aankoopbewijzen bijvoegen)

Bedrag in €

Datum en handtekening van de aanvrager
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