AANGIFTE DIEFSTAL

1. Fietser
Mijnheer

Mevrouw

Juffrouw

Naam

Voornaam

Telefoon

Email - Privé

Privé-adres

Email - Werk

2. OMSTANDIGHEDEN VAN DE SCHADE
Datum van het schadegeval

Uur van het schadegeval

Plaats van het ongeval (juiste adres vermelden)
Straat

N°

Bus N°

Postnummer

Gemeente

Land

Het voertuig bevond zich
In een privé garage/woning
Op de openbare weg
In een openbare parking
In een privé parking (toegankelijk voor publiek)
Andere :
Motief :

Merk en type van het beschadigde voertuig
Nummerplaat / chassisnummervan het beschadigde voertuig
Eigenaar van het verzekerde voertuig
Waar waren de sleutels op moment van diefstal?
Bent u in het bezit van een dubbel van de sleutels?

Waren er persoonlijke bezittingen in het voertuig?

Gebruikte de bestuurder het voertuig

privé of

beroepshalve op het moment van het schadegeval?

Was het voertuig uitgerust met een anti-diefstal systeem / slot?
Ja: merk en type
Nee
Zijn er getuigen van het ongeval? (identiteit en gegevens van de getuigen vermelden)
Hebben de politiediensten een proces-verbaal opgesteld? (P.V.-nummer vermelden)
Wenst U andere inlichtingen mee te delen?

3. DOCUMENTEN
Voor Speedpedelec, zijn de boorddocumenten nog in uw bezit?
Ja
Nee

Formulier uiterlijk binnen de 8 dagen na het schadegeval (binnen de 48 uur in geval van diefstal of brand) opsturen
naar UBIKE per e-mail : insurance@ubike.be

4. OPGELET
Elke oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alleen de opzegging van de
verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van het Strafwetboek.
De ondergetekende verklaart op erewoord dat bovenvermelde antwoorden volledig en in overeenstemming zijn met de waarheid.
Hij gaat akkoord met het feit dat de maatschappij de bovenvermelde gegevens met eer en geweten van de wet op de bescherming
van het privé-leven en met het oog op de verlening en het beleid van de verzekeringsdiensten in het algemeen, inbegrepen het
opstellen van statistieken behandelt.
De betrokkene heeft het recht op inzage van zijn gegevens en kan, indien gewenst, deze laten aanpassen.
VERGEET NIET TE ONDERTEKENEN EN DATUM DIT AANGIFTE

Datum
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