Visa premiumplus
Aanvraagformulier voor tevredenheidsgarantie
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)
Naam: ............................................................................................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Telefoon / Gsm-nummer: .............................................................................................................................................................
E-mail: ............................................................................................................................................................................................
Kaartnummer waarmee de aankopen werden uitgevoerd:

-

- X X X X - X X X X

Rekeningnummer waarop de tussenkomst gestort mag worden: BE

-

-

-

Inlichtingen betreffende de terugbetaling
Land van aankoop van de artikelen:
Datum van aankoop van de artikelen:
Omschrijving artikel

België
/

Nederland

Luxemburg

/
Aantal

Eenheidsprijs

Totale prijs
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Informatie betreffende een eventueel verhaal
Heeft de koper van het artikel een servicecontract gelijk aan of hoger dan uw verzekering voor de terugname van de
gekochte artikelen?
Ja

Neen

Bij te voegen documenten
▪
▪

Originele bon of factuur van de handelszaak
Bewijs dat de aankoop werd betaald met de premiumpluskaart

Ondergetekende verklaart de vragen naar beste vermogen, juist en in overeenstemming met de waarheid te hebben
beantwoord.
Datum + handtekening van de verzekerde (kaarthouder)
/

/

Onder voorbehoud van aanvaarding van de aanvraag, zal de tussenkomst teruggestort worden op de rekening van de verzekerde.
Terugbetalingen zijn beperkt tot 300 euro per artikel en dit tot 1000 euro per verzekeringsjaar per kaart en alleen op de
artikelen waarvan de aankoopprijs meer dan 75 euro bedroeg.

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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