Visa premiumplus
Aanvraagformulier voor tussenkomst aankoopbescherming
Verzekeraar: AXA Assistance - Louizalaan 166/1 - B-1050 Brussel
Telefoonnummer: + 32 2 550 05 35 - E-mail: claims-ipa@ip-assistance.com
Uitgever van de premiumpluskaart: AXA Bank Belgium nv - Troonplein 1 – B-1000 Brussel

Verzekerde (kaarthouder)

Reden van aanvraag

Naam: ....................................................................................

Datum van de aangifte bij de bevoegde autoriteiten:

Adres: ....................................................................................
....................................................................................
Telefoon / Gsm-nummer: .....................................................
E-mail: ....................................................................................

/

/

Nummer van het proces-verbaal: ..........................................
Aankoopprijs van het gestolen /beschadigde goed:
.

,

EUR

Kaartnummer waarmee de aankopen werden uitgevoerd:
Aankoopdatum van het goed:
-

- X X X X - X X X X

/

/

Rekeningnummer waarop de tussenkomst gestort mag worden:
BE

-

-

-

Bij te voegen documenten
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Bewijsstuk voor het identificeren van het verzekerde goed: de prijs en datum van aankoop of levering (factuur of
kasticket).
Kopie van het rekeningafschrift of bericht van afschrijving van de verzekerde waaruit blijkt dat het bedrag van de
aankoop werd betaald met de premiumpluskaart.
In geval van diefstal: nummer van het proces-verbaal van de klacht en identiteit van de lokale autoriteit waar de
klacht werd neergelegd.
In geval van diefstal door inbraak: ieder bewijsstuk gelinkt aan de inbraak zoals een kopie van de factuur van de
slotenmaker of attest aangifte bij de verzekeraar (te vermelden) als gevolg van de aangifte van de verzekerde bij de
brand- of autoverzekering.
In geval van diefstal met geweld: ieder bewijsstuk van de geweldpleging zoals een medisch verslag of een verklaring
van een getuige (schriftelijk attest, gedateerd en gehandtekend door de getuige met vermelding van zijn naam,
voornaam en beroep, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart).
In geval van accidentele beschadiging: offerte van herstelling of factuur van herstelling van het verzekerde goed of
attest van de verkoper of hersteller met vermelding van de precieze schade en bewijzend dat die schade
onherstelbaar is.

Onder voorbehoud van aanvaarding van de aanvraag, zal de tussenkomst teruggestort worden op de rekening van de verzekerde.
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Inlichtingen betreffende de terugbetaling
/

Schadedatum:

/

Plaats en omstandigheden van de schade: .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Omschrijving: .............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Mogelijkheden tot vergoeding en reeds ondernomen acties:

...............................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Bestaat er een recht op verhaal ten opzichte van een derde partij?

...................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
Hebt u reeds enige actie ondernomen in die richting?

..........................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Onder voorbehoud van aanvaarding van de aanvraag, zal de tussenkomst direct teruggestort worden op de rekening.
Ondergetekende verklaart de vragen naar eer en geweten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben
beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot de schade te hebben verzwegen.
Ondergetekende geeft hierbij de toelating om de kosten te verhalen op een aansprakelijke derde.
Datum + handtekening van de verzekerde (kaarthouder)
/

/

Uw dossier kan worden behandeld na ontvangst van een volledig ingevulde schadeaangifte, de originele onkostennota’s
en de nodige bewijsstukken. Gelieve het ingevuld document en de vereiste documenten terug te zenden
▪
▪

ofwel per mail naar: claims-ipa@ip-assistance.com
ofwel per post naar het volgende adres:
AXA Assistance - c/o premiumpluskaart van AXA
Louizalaan 166/1 - B-1050 Brussel
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