Aangifteformulier schade

WEGAS
Verzekeringsgegevens
Polisnummer
Verzekeringnemer / werkgever
Werknemer
Naam
Straat + huisnummer
Postcode / plaats
Geboortedatum
Functie
Telefoonnummer

Dossiernummer W.A. Hienfeld B.V.
Dossiernummer Tussenpersoon

Soort arbeidscontract

Schade
Is er schade aan het motorrijtuig van de werknemer?
□ Nee □ Ja
Merk en type motorrijtuig
Kenteken/verzekeringsplaat
Geschat schadebedrag
€
Verzekeringsmaatschappij
Polisnummer
Is het voertuig all risks verzekerd?
□ Nee □ Ja,
Is de schade bij de maatschappij gemeld?
□ Nee □ Ja,
Is de schade van invloed op de no-claim?
□ Nee □ Ja
Is de schade bij het Waarborgfonds gemeld ?
□ Nee □ Ja,
Is er sprake van personenschade waarvoor behandeling door een arts heeft plaatsgevonden?
Aard van het letsel
Is er een Schadeverzekeringinzittenden (SVI) afgesloten?
□ Nee □ Ja
Zo ja, bij welke verzekeraar en wat is het polisnummer?
Is er een Ongevalleninzittendenverzekering (OVI) afgesloten?
□ Nee □ Ja
Zo ja, bij welke verzekeraar en wat is het polisnummer?
Is er een Collectieve Ongevallenverzekering (CO) afgesloten?
□ Nee □ Ja
Zo ja, bij welke verzekeraar en wat is het polisnummer?
Aan wie kan een eventuele uitkering worden overgemaakt?
IBAN
* Voor zover mogelijk, graag een specificatie meesturen

□ vast

□ tijdelijk

* Geschat door

Eigen risico
Referentienummer
Bedrag **
Referentienummer
□ Nee □ Ja

€
€

** Graag de berekening van de verzekeraar toevoegen

Oorzaak / toedracht schade
Datum voorval
Tijdstip
Plaats + straat van het voorval
Omschrijving van de toedracht *** (voor zover mogelijk ook de situatieschets gebruiken)

Op basis waarvan vindt de werknemer dat zijn/haar werkgever aansprakelijk is voor de schade?
Is de Arbeidsinspectie ingeschakeld?

□ Nee □ Ja, is er een ongevallenrapport opgemaakt?

□ Nee □ Ja

*** Als er sprake is van een aanrijding, waarbij een derde betrokken is, graag een kopie van het Europees Schadeformulier bijvoegen.
Wie heeft de aanrijding volgens de werknemer veroorzaakt?
Als dat iemand anders dan de werknemer is, graag de gegevens van de veroorzaker vermelden
Naam
Adres
Postcode/plaats
Telefoonnummer
Kenteken
Algemeen
Waar kwam de werknemer vandaan en waar was hij/zij op weg naartoe?
Was er sprake van woon-werkverkeer?

□ Nee □ Ja, graag toelichten
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Beschikt de werkgever over bedrijfsvoertuigen of is het gebruikelijk dat de werknemer gebruik maakt van zijn/haar eigen voertuig?
Als er een bedrijfsvoertuig ter beschikking staat, waarom werd daar geen gebruik van gemaakt?
Wordt er - als er gebruik wordt gemaakt van het eigen voertuig - een kilometervergoeding betaald? □ Nee □ Ja,
hoeveel en welke kosten horen daarmee gedekt te zijn?

€

Hoeveel bedraagt de totale kilometervergoeding van de werknemer/ster op jaarbasis?

€

Ontvangt de werknemer/ster een reisurenvergoeding?

□ Nee □ Ja, hoeveel op jaarbasis?
€

Werden er in opdracht van de werkgever collega’s vervoerd?

□ Nee □ Ja

SITUATIESCHETS

Privacy, (sanctie)wet- en regelgeving
W.A. Hienfeld B.V., verwerkt persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens en houdt zich aan de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode kan worden opgevraagd via www.verzekeraars.nl.
De bij de aanvraag en/of wijziging van een verzekeringsovereenkomst of bij een schademelding verstrekte persoonsgegevens wordt door W.A.
Hienfeld B.V. verwerkt met als doel:
a. het beoordelen en accepteren van de verzekeringnemer en/of verzekerde. Hiervoor maakt W.A. Hienfeld B.V. gebruik van een CDD-onderzoek
(CDD betekent Customer Due Dilligence, ofwel ‘ken uw klant’) op basis van de FISH (Fraude en Informatie Systeem Holland)-databank;
b. het uitvoeren van overeenkomsten;
c. het uitvoeren van gerichte marketingactiviteiten en gerichte aanbiedingen;
d. het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
e. het uitvoeren van statistische en wetenschappelijke analyses;
f. het uitvoeren van fraudecontroles en naleving van (sanctie)wet- en regelgeving door middel van de FISH-databank en de Compliancy Check;
g. het (mede voor andere verzekeraars) inzichtelijk maken van alle (neutrale) schademeldingen door middel van de CIS- databank (www.stichtingcis.nl).
Om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, zijn assuradeuren aangesloten bij de Stichting Centraal Informatie Systeem in Den Haag. De
Stichting heeft tot doel het verzamelen en bewaren van verzekeringsgegevens voor verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigde agenten om
fraude en criminaliteit tegen te gaan. Om dit doel te bereiken, kunnen aangesloten partijen ook onderling gegevens uitwisselen.
Als u een schade meldt, leggen wij de gegevens van deze schade en uw persoonsgegevens altijd vast bij de Stichting CIS. Het maakt daarbij niet
uit of de schade door uw schuld is ontstaan. Beëindigen wij uw verzekering als u hebt gefraudeerd of als u uw contractuele verplichtingen niet bent
nagekomen, bijvoorbeeld uw premie niet betaald hebt? Dan kunnen wij dit samen met uw persoonsgegevens ook vastleggen bij de Stichting CIS.
Als we dat doen, informeren wij u hierover. Op deze manier willen we risico’s beheersbaar houden en fraude tegengaan. Meer informatie en het
privacyreglement van de Stichting CIS vindt u op www.stichtingcis.nl.
Ondertekening
U verklaart, als ondergetekende, dat de gegeven antwoorden volledig en juist zijn.
Datum:

Plaats:

Handtekening betrokkene/belanghebbende:

Handtekening verzekeringnemer:

Functie:

Verzending		
Na invulling en ondertekening van dit aangifteformulier, graag opsturen of (inscannen en) e-mailen naar W.A. Hienfeld B.V. t.a.v. afdeling schade.
Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam of schade@hienfeld.nl.
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