Voor

verkeersongevallen

dient

u het Europees

aanrijdingsformulier

te gebruiken

Overeenkomstig

de polisvoorwaarden

en tevens ter voorkoming
vertraging

van

het formulier zenden

aan:

SRK Rechtsbijstand
Postbus 3020
2700 LA Zoetermeer

gegevenstussenpersoon

naam
adres

postcode/plaats
telefoon
referentie

Telefoon 07934481 81
Telefax 079342 7990

codenummer

Rechtsbijstand
'---"

012

Verzekeringnemer

(degene

op wiens naam de polis staat)

naam / bedrijfsnaam
voornamen

geboortedatum

adres

postcode

I plaats

telefoon zakelijk

telefoon privé

2

Verzekerde

(degene

die aanspraak

maakt

op rechtsbijstand)

naam
voornamen

geboortedatum

adres

postcode / plaats
telefoon zakelijk

telefoon privé
postbanknummer
bank

rekeningnummer

beroep
In welke

relatie

staat verzekerde

Bedrijfsgegevens

tot de verzekeringnemer

(indien

het een

beroeps-/bedriifsrechtsbiistandverzekering

betreft)

Wat is uw beroep of de aard van uw bedrijf?

rechtsvorm bedrijf
contactpersoon

40

i. v .rn.

deze

melding

Rechtsbij sta ndverzekeri ng
polisnummer

maatschappij

soort rechtsbijstandverzekering

(eventueel meeverzekerde rubrieken ook vermelden)

ingangsdatum verzekering
Indien speciale clausules van toepassing zijn s.v. p. kopie polisblad meezenden.

Andere verzekeringen
Bestaat er een andere verzekering waarop u voor dit geval een beroep zou kunnen doen?

ja / nee

Zo ja, polisnummer vermelden

Vragen in verband met de BTW
Bent u in loondienst?

ja / nee

Zo nee, waarom niet?

Zo uitvoerig en compleet mogeljk invullen is van groot belang

Bent u zelfstandig ondernemer?

ja I nee

60

Gegevensvanhetgebeurde
datum
Welke

Zijn

partijen

er schriftelijke

Om welk
Zijn

Indien

6b

zijn betrokken?

bewijsstukken?

bedrag

sprake
--

namen met adres en telefoonnummer)

ja / nee

gaat het hier?

ja I nee

er getuigen?

er

(vermeld

is

Omschrijving

van

schriftelijke

(vermeld namen met adres en telefoonnummer)

bewijsstukken,

gaarne

meezenden.

van het gebeurde

Zo nodig op een los vel papier uw verhaal vervolgen.

Zie andere zijde

~

Lichamelijk

letsel verzekerde

Welk letsel werd opgelopen?
Waar wordt de verzekerde thans verpleegd?
Is terstond

medische

ja I nee

hulp ingeroepen?

Zo ja, van wie?

b

Beschadiging van goederen
Welk(e) voorwerp(en)

werd(en) beschadigd?

Is er reparatie mogelijk (geweest)?

ja / nee

nieuwwaarde

huidige waarde

gekocht op

gekocht bij

Indien er is gerepareerd. gaarne rekening meezenden.

8

Politie

Heeft de politie of een andere overheidsinstantie reeds gegevens vastgeleg~ dan wel aanwijzingen gegeven?
Zo ja, welk korps?
Welke

9

dienst

en welk

ja I nee

procesverbaalru
bureau;

Aansprakelijkheid
Wie is er naar uw mening aansprakelijk en waarom?

verzekerdbij
polis of schadenummer
Heeft li de tegenpartij aansprakelijk gesteld?

Indien de tegenpartij I:I

10

aansprakelijk

heeft

gesteld.

ja / nee

gaarn

'rief meezenden

Advocoot

Andere mededelingen
Heeft u nog iets mede te delen dat voor de behandeling van deze zaak van belang kan zijn, dan wel heeft een ander zich reeds met de
de behandeling bezig gehouden?

plaats

datum

handtekening verzekerde die op rechtsbijstand aanspraak maakt

