
 

 
 

 
 
 

SCHADE-AANGIFTEFORMULIER ONGEVALLENVERZEKERING 
 

 
Handleiding 
1 Vult u a.u.b. alle gegevens volledig in. Wij kunnen uw aangifte dan zo spoedig mogelijk afhandelen.  
2 Het schadeaangifteformulier kunt u zenden aan: AIG Europe Limited, Netherlands, t.a.v. afdeling Claims, Postbus 

8606, 3009 AP ROTTERDAM. 
3 Bij een ongeval met dodelijke afloop verzoeken wij u  zo spoedig mogelijk contact op te nemen met AIG Europe 

Limited, Netherlands op telefoonnummer +31 10 4535473. 
 

 
Verzekeringnemer  : _____________________________________________ 
Polisnummer   : _____________________________________________ 
 
Verzekerde: 
Voorletters   : ___________________ 
Achternaam   : ___________________ 
    : man/vrouw* 
Geboortedatum   : ___________________ 
Adres    : ___________________ 
Postcode   : ___________________ 
Woonplaats   : ___________________ 
Telefoon   : ___________________ 
Bank-/gironummer  : ___________________ 
Burger Service Nummer : ___________________ 
 

 
Waar en wanneer vond het ongeval plaats? : 
_______________________________________________________________________ 
 
Plaats (eventueel straatnaam) waar het ongeval gebeurde : 
______________________________________________________________________ 
        
Wanneer en door wie is er eerste hulp verleend? : 
_______________________________________________________________________ 
 
A.u.b. omschrijving van de toedracht (zo nodig een situatieschets of toelichting op apart blad toevoegen) : 
 _______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
         



 

 
 
Waaruit bestaat het letsel?    : _____________________________________ 
 
Bestaat er kans op blijvende gevolgen?  : �  Ja  �  Nee 
 
 
Heeft er als gevolg van dit ongeval opname   : �  Ja  �  Nee 
in het ziekenhuis plaatsgevonden?     
Zo ja, over welke periode?    Van_______________ tot____________________ 
 
Indien van toepassing, zijn bij de ziekenhuisopname  
persoonlijke bezittingen verloren gegaan?  : �  Ja  �  Nee  
Zo ja, welke?      ______________________________________ 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
__________________________ 

 
 

 
Ruimte voor toelichting: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Ondergetekende verklaart de vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben 
beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen. 
 
Te _______________________________ op ____________________________________ 
 
Handtekening verzekeringnemer: ______________________________________________ 



 

  

PRIVACYBELEID 

 

Persoonsgegevens 

De verzameling en verwerking van uw Persoonsgegevens (hierna « Gegevens ») door AIG Europe Limited, 
Netherlands bijkantoor (hierna « AIG ») gevestigd op het hieronder vermelde adres, gebeurt in 
overeenstemming met de Gedragscode verwerking persoonsgegevens Financiële Instellingen 
(‘Gedragscode”). AIG is de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen en de gegevensverwerking is 
gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Deze Gegevens zullen worden verwerkt ten behoeve 
van onder meer het gebruik van de diensten van AIG, waaronder het evalueren van risico’s, het beheer en de 
uitvoering van contracten, het beheer van schadedossiers en het voorkomen van misdrijven zoals fraude, 
alsook teneinde AIG toe te laten aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In het kader van de 
activiteiten van AIG, en ten behoeve van de goede dienstverlening, kan AIG de Gegevens doorgeven naar 
andere vennootschappen behorend tot de groep van ondernemingen waartoe zij behoort, aan 
onderaannemers of partners. Deze vennootschappen, onderaannemers of partners kunnen zijn gevestigd in 
landen buiten de Europese Economische Ruimte die niet noodzakelijk hetzelfde beschermingsniveau bieden 
als Nederland. Ten aanzien van deze doorgiften, zal AIG adequate voorzorgsmaatregelen nemen om de 
veiligheid van de verwerking van de Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te verzekeren. 
Overeenkomstig de Gedragscode beschikt u over een recht op inzage toegang, wijziging of (in geval van 
legitieme redenen) verzet met betrekking tot de verwerking van uw Gegevens. Om gebruik te maken van deze 
rechten, kan u AIG schriftelijk contacteren op het adres K.P.  van der Mandelelaan 50, 3062 MB 
Rotterdam. Voor meer informatie over de wijze waarop AIG uw Gegevens verwerkt, vindt u de volledige tekst 
van het Algemeen Privacy beleid van AIG op http://www.aig.com/nl-privacybeleid 
 
 


