Waarborgen gelinkt aan
uw kredietkaart

Onvolledig ingevulde formulieren
vertragen de afhandeling

Zwaluwenstraat 2 - 1000 Brussel
Tel. +32 2 290 64 11 - Fax +32 2 290 64 19

1.

2.
Schadelijders verklaren zich akkoord met het feit dat de
eventuele vergoedingen betaald worden aan :

3. Kredietkaart:

Type :……………………………………………………………………
Kaartnummer : _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
Kaarthouder :……………………………………………………………..
Vervaldatum :……………………………………………………………

4. Voorval:
U wenst de verzekering te laten tussenkomen in het kader van de waarborg (aan te kruisen) :
a.

Aankoopverzekering (Purchase protection) :
o Gekwalificeerde diefstal -> PV-nummer van bij de politie :…………………………………
o Schade -> gelieve bestek, herstelfactuur of de bevestiging dat de herstelling niet mogelijk is toe te voegen
Aankoopdatum : …………………………………………………
Schadedatum : …………………………………………….
Heeft U reeds een klacht ingediend bij een derde, verkoper/fabrikant of bij een andere verzekeringsmaatschappij :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b.

Verzekering levering van via internet gekochte goederen (Safe Online)
o Niet-conform levering
o Niet-levering
Aankoopbedrag : ………………………………………
Aankoopdatum : …………………………………………………..
-> gelieve een bewijs van bestelling (bv bevestingsmail), betalingsbewijs met uw kaart (bv bankafschrift),
leveringsbewijs (post of koeriersdienst), bewijs van betaling van retourkosten toe te voegen.
Heeft U reeds een klacht ingediend bij een derde, verkoper/fabrikant of bij een andere verzekeringsmaatschappij:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c.

Uitbreiding waarborg constructeur (Extended warranty)
o Herstelbaar artikel
o Niet-herstelbaar artikel
o Artikel niet meer in productie
Aankoopdatum : ……………………………………………………..
 Gelieve volgende documenten toe te voegen : de aankoopfactuur waarop het serienummer vermeld staat,
herstellingsfactuur met naam, adres en handtekening van de verzekerde, datum van pech, merk, type en model van
het toestel, omschrijving van de pech, gegevens van de hersteller met officiële stempel en kopie van het originele
waarborgsdocument.

d.

Kaartfraudeverzekering
Dossiernummer bij Card Stop : …………………………………….
PV-nummer van bij de politie : …………………………………………………………..
 Gelieve een kopie te sturen van uw bankafschriften waarop de frauduleuse aankopen met uw kaart vermeld staan.

e.

Reisongevalverzekeringen (in het buitenland)
Vertrekdatum : ……………………………………………..
Terugkeerdatum : ……………………………………………..
Datum van gebeurtenis : …………………………………………
Omschrijving van de gebeurtenis : ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
 Gelieve het PV van de gebeurtenis en de overlijdensakte ten gevolge van een ongeval of in geval van blijvende
invaliditeit ten gevolge van een ongeval, medisch attest met vermelding van het invaliditeitspercentage
Gegevens van de begunstigde :
Naam : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Volledig adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Relatie met de kaarttitularis : ……………………………………………………………………………………………………………

5. Bij te voegen documenten :

- Kopie van uw kredietkaart (voorkant) met duidelijke vermelding van de type kaart, het kaartnummer, de naam van de kaarttitularis en
vervaldatum
- Betalingsbewijs kredietkaart (aankoopfactuur, rekeninguitreksels, e-mail bevestiging van uw betaling via internet,…) met duidelijke
vermelding van de aankoopdatum; deze documenten moeten aantonen dat het totaal aankoopbedrag en de betaling met uw kredietkaart
verricht werd
- PV/aangifte bij de autoriteiten
- Documenten die vermeld staan onder de betrokken waarborg
Verklaring van de verzekerde
De ondertekende verklaart dat de onderstaande gegeven informatie volledig, correct en uitzonderlijk gelinkt zijn aan de schade en dat de
kosten niet door een andere verzekeringsmaatschappij werden vergoed. Hierbij geeft de ondertekende de toestemming aan de maatschappij
om de kosten bij een derde verantwoordelijke terug te vorderen.
De behandeling van uw dossier is pas mogelijk na ontvangst van uw volledig ingevulde aangifteformulier, originele ontkostennota’s en de
nodige bewijsstukken.
Gelieve zo snel mogelijk zowel het ingevulde formulier als alle gevraagde documenten op te sturen naar :

AWP P&C S.A.- Belgian Branch, Zwaluwenstraat 2 – 1000 Brussel – België

