
uw schade aangifteformulier dient te worden ingezonden vergezeld van kopie van de polis, originele aangifte, aankoop- en of 
reparatienota’s, ontslagbrief zorginstellingen, verklaring behandelende arts, originele kwitanties. Indien meerdere verzekerde 
personen per dezelfde gebeurtenis schade hebben geleden dient men een aanvullend formulier (2)  in te vullen en mee te zenden.

aantal verzekerde personen die schade hebben geleden                                  

Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering

Reisverzekeringen

Gegevens benadeelde

Claim

1

kortlopende reisverzekering

polis nr.

agent naam

agent nr. telefoon agent

relatie nr.

naam adviseur

adviseur nr.

telefoon adviseur

Soort schade

bij reisverzekeringen

d d m m j j j j

plaats (buurt, straat, land)

bagageschade (ga verder naar punt 1).   

geneeskundige kosten waaronder tandheelkundige kosten en ongevallen (ga verder naar punt 2).  

repatriëring stoffelijk overschot (ga verder naar punt 3).

buitengewone kosten, waaronder reisonderbreking (ga verder naar punt 4). 

tijdstipdatum voorval

Door adviseur ENNIA  in te vullen

d d m m j j j j
geboortedatum land

telefoon

fax

mobiel

email

bank

bankrekeningnr.

heeft u reeds eerder een reisschade geclaimd?

indien ja, bij welke maatschappij?

straat

huisnummer

plaats

achternaam 

benadeelde

voorletter(s)

voornaam

m v  

telefoon

mobiel

email

achternaam 

contactpersoon

voorletter(s)

voornaam

m v  

nee ja

polis nr.



nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

1. Bagageschade (kosten nader specificeren bij punt  5 middels nota’s en/of kwitanties)

waar bevond(en) zich de goederen?

waar heeft u de goederen voor het laatst gezien? 

wanneer heeft u de diefstal/verlies/beschadiging voor het eerst geconstateerd? 

welke maatregel heeft u getroffen om de schade zoveel mogelijk te beperken of het verloren gegane terug te (ver)krijgen?

heeft u aangifte gedaan van diefstal of vermissing?     

indien ja, bij welke instantie?

indien nee, wat is de reden?

in geval van diefstal van goederen uit een auto (merk, type, kenteken en autoverhuurder) vermelden

waar en waarom bevonden de (gestolen) goederen zich in de auto?

heeft u vervangende kleding en toiletartikelen aangeschaft? 

indien sprake is van beschadiging, waaruit bestaat de schade en wat is de (vermoedelijke) oorzaak?

is de schade gedekt onder een andere verzekering?

indien ja, bij welke maatschappij

is er sprake van een eigen risico? 

omschrijving van de schade

waardevolle artikelen (kostbaarheden, instrumenten / apparatuur en sportuitrusting). Vermeld het merk, type, aankoopdatum en waarde.

nee ja

waaruit bestonden de klachten ten gevolge het ongeval?

waar en wanneer vond het ongeval plaats?

omschrijving van het ongeval

waaruit bestaat het letsel?

is een derde verantwoordelijk voor het ongeval?     

indien ja, gegevens verantwoordelijke derde

2

bagage

reisdocumenten

vervangende kleding en toiletartikelen 

(gehuurde) winter-, water- en golfsport goederen die tijdens de reis zijn aangekocht

kostbaarheden

instrumenten/apparatuur 

rijwielen ( o.a. invalide- of kinderwagen)

2. Geneeskundige kosten  (kosten nader specificeren bij punt 5 middels nota’s en/of kwitanties en medisch rapport)

ten gevolge van een ongeval ten gevolge van ziekte tandheelkundige kosten air-ambulance  

polis nr.



nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

3

waaruit bestonden de klachten ten gevolge van de ziekte?

 

bestonden deze klachten reeds bij het aangaan van de reis?

heeft u medicijnen voor deze klachten moeten gebruiken? indien ja, welke?

indien verzekerde een arts heeft geraadpleegd, gegevens arts vermelden

op welke datum werd voor het eerst een arts geraadpleegd?

ingeval van opname/behandeling in een ziekenhuis, naam, plaats en datum opname vermelden

  

bent u per ambulance/air-ambulance vervoerd?  

heeft u tandheelkundige hulp gehad?   

heeft u onze hulpverlener in het buitenland geraadpleegd? 

indien ja, welke?         

bent u elders tegen geneeskundige kosten/ziektekosten verzekerd? 

naam maatschappij       

is er een eigen risico van toepassing? 

indien ja, voor welk bedrag?

wie is uw huisarts (in de woonplaats)? Naam, adres, telefoonnummer vermelden

is een politierapport/proces-verbaal opgemaakt? 

zo ja, door welke instantie?

3. Repatriëring stoffelijk overschot of begrafenis ter plaatse 
(overlijdensakte toevoegen. Kosten nader specificeren bij punt 5 
middels nota’s en/of kwitanties)

begrafenis/crematie ter plaatse

vervoer stoffelijk overschot naar de woonplaats

overkomst van familieleden

buitengewone kosten (ga verder naar punt 4)

Gegevens overleden verzekerde 

d d m m j j j j
geboortedatum

waaraan is verzekerde overleden?

waar?

tijdstip 

heeft u onze hulpverlener in het buitenland geraadpleegd?

hoe vond het transport van het stoffelijk overschot plaats? 

is de reis (mede) ondernomen voor (para)medische behandelingen?

indien ja, welke?   

achternaam 

voorletter(s)

voornaam

polis nr.

ENNIA hulp Europ Assistance 

ENNIA hulp Europ Assistance 

Dossier nr.

Dossier nr.



nee ja

nee ja

4

Gegevens nabestaanden

4. Buitengewone kosten (kosten nader specificeren bij punt 5 middels nota’s en/of kwitanties)

d d m m j j j j
geboortedatum

land

ID-nr.

bank

bankrekeningnr.

wat is de familierelatie van de overgekomen familielid / familieleden?

straat

huisnummer

plaats

achternaam 

voorletter(s)

voornaam

wat was de oorzaak/toedracht van de gemaakte kosten?

in geval van reisonderbreking, wanneer en op welke wijze zou u normaliter zijn teruggereisd? 

in geval van extra verblijfkosten, waar zou u normaliter verblijven en wat zouden de kosten hiervoor zijn geweest? 

indien schade aan logies/verblijven, naam, adres en telefoonnummer van logiesverblijf

zijn er overige reiskosten gemaakt? indien ja, welke en als gevolg waarvan?

indien ja, welke?   

in geval van reddings- en bergingsacties, heeft u een hulpverlener in het buitenland geraadpleegd?

reisonderbreking redding - en bergingsacties  telecommunicatiekosten

extra noodzakelijke verblijfkosten  overige noodzakelijke reiskosten  schade aan logies/verblijven

telefoon

fax

mobiel

email

benadeelde m v  

Dossier nr.ENNIA hulp Europ Assistance 
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5. Specificatie kosten middels aankoopnota’s en / of kwitanties

valuta         ANG             AWG             USD

omschrijving  

bedrag datum nota zelf betaald
d d m m j j j j

nee ja

omschrijving  

bedrag datum nota zelf betaald
d d m m j j j j

nee ja

omschrijving  

bedrag datum nota zelf betaald
d d m m j j j j

nee ja

omschrijving  

bedrag datum nota zelf betaald
d d m m j j j j

nee ja

omschrijving  

bedrag datum nota zelf betaald
d d m m j j j j

nee ja

omschrijving  

bedrag datum nota zelf betaald
d d m m j j j j

nee ja

omschrijving  

bedrag datum nota zelf betaald
d d m m j j j j

nee ja

omschrijving  

bedrag datum nota zelf betaald
d d m m j j j j

nee ja

omschrijving  

bedrag datum nota zelf betaald
d d m m j j j j

nee ja

omschrijving  

bedrag datum nota zelf betaald
d d m m j j j j

nee ja

omschrijving  

bedrag datum nota zelf betaald
d d m m j j j j

nee ja

omschrijving  

bedrag datum nota zelf betaald
d d m m j j j j

nee ja

omschrijving  

bedrag datum nota zelf betaald
d d m m j j j j

nee ja

omschrijving  

bedrag datum nota zelf betaald
d d m m j j j j

nee ja
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Ondertekening

Bijzonderheden

Ondergetekende verklaart:

• vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt, 
• volledige medewerking aan de verzekeraar te verlenen om de omvang van de schade en het recht op uitkering vast te stellen;
• van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen;
• bekend te zijn met de bepaling, dat bij onware opgave elk recht op uitkering vervalt.

datum
d d m m j j j j

plaats

handtekening verzekeringnemer handtekening verzekerde 
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