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SCHADEFORMULIER VOOR ONGEVALLEN/ONVERWACHTE ZIEKTE
Stuur dit formulier voorzien van originele rekeningen en aankoopnota's naar
IDA Insurance Ltd – DAN Building • Level 1• Sir Ugo Mifsud Street Ta’Xbiex, XBX 1431, Malta. Kopieën kunnen naar het volgende e-mailadres
gestuurd worden: claims@idassure.eu. Gaarne alle gegevens invullen in de secties die van toepassing zijn.
** Verplicht veld.

EEN SCHADE INDIENEN
Volg de instructies hieronder nauwkeurig op om ervoor te zorgen dat uw schade meteen en efficiënt verwerkt kan worden.
1. Alle ongevallen moeten bij het DAN Europe International Emergencies, National Emergencies of aan IDA Insurance Ltd –
Claims Department @: claims@idassure.eu zo snel mogelijk na het ongeval/de onverwachte ziekte.
2. U bent verplicht om aan te tonen dat u een geldige schade heeft. Vanuit dit standpunt wordt u vriendelijk verzocht om
alle informatie die door de Verzekeraar wordt vereist op eigen kosten in te dienen zodat u claim verwerkt kan worden.
3. We raden u aan, om voor uw eigen administratie, een kopie te maken van dit Schadeformulier en andere documenten die
u aan IDA Insurance Ltd – Claims Department verstuurd heeft.
DAN LIDMAATSCHAPSGEGEVENS**

Naam
Lidmaatschapsnummer
Land van woonplaats
van toepassing op duik/non-duik ongevallen/ onverwachte ziekte claims:
MET WIE HEEFT U HET EERST
CONTACT OPGENOMEN?**
WIE WAS DE EERSTE ARTS




DAN Europe

INTERNATIONAL EMERGENCIES
NATIONAL EMERGENCIES

 OVERIGE: (leg uit)

DIE U ONDERZOCHT HEEFT?
(Adres, fax, telefoon, e-mail)
BIJ WELKE FACILITEIT BENT
U HET EERST BEHANDELD?
(Adres, fax, telefoon, e-mail)
ANDERE BEHANDELINGSCENTRA/ARTSEN?
(Adres, fax, telefoon, e-mail)
UW HUISARTS?
(Adres, fax, telefoon, e-mail)

beschikt u over extra verzekeringsdekking?**
indien

JA, geef dan aub volledige gegevens

 NEE

 JA

(naam/namen verzekeringsmaatschappij en contactgegevens, polisnummer/s, kopie polisdocumenten enz.)
verzekeringsmaatschappij

1

verzekeringsmaatschappij

Naam
Adres
Tel / Fax
E-mail
Polisnummer.
heeft u de andere verzekeraar/s al op de hoogte gesteld van het ongeval/ de onverwachte ziekte?
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 NEE  JA

2
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SELECTEER het juiste veld waarvoor u een claim indient:**  DUIKNOODGEVAL

 NIET-DUIKNOODGEVAL

GEGEVENS DUIKONGEVAL:

 Shore dive

Datum van ongeval
dd mm

Land en plek van ongeval

 Boat dive

 Liveaboard / Safari boat

jjjj

Certificatieniveau

Certificatiebureau

Duikbuddy of getuige van ongeval
(naam, telefoon/fax, e-mail)
duikgegevens
aantal dagen dat u gedoken heeft

aantal duiken die u tijdens deze
periode heeft ondernomen

maximale diepte van de serie duiken (meters)

interval tussen de duiken (min.)

aantal duiken op datum van ongeval
maximale diepte van de laatste duik (meters)
duur van de laatste duik (min.)

symptomen voor de laatste duik

 NEE

 JA

snelle afdaling

 NEE

 JA

bodemtijd van de laatste duik (min.)
achterwegen gelaten decompressiestop

Gasmengsel op diepte:

Duikapparatuur:
%

Lucht Nitrox
Trimix Heliox
Diluent:

type duikfles

 mono  dubbel

 NEE  JA

 SCUBA, OC (Open circuit)
 SCR (Half-Gesloten circuit)
 CCR (Gesloten circuit)

 overige:
Bailout

 manual control  electronic control
Rebreather: (geef type aan)

volume duikfles:

Duikcomputer gebruikt:

volume duikfles:

Elektronisch duikprofiel beschikbaar?

 NEE

 JA

Voeg alstublieft een kopie van uw elektronische duikprofiel aan de documentatie van de schade toe (indien beschikbaar/mogelijk)
problemen met
duikuitrusting

 NEE  JA zo JA, specificeer

GEGEVENS NON-DUIK ONGEVAL/ONVERWACHTE ZIEKTE

Datum van ongeval of begin van symptomen

dd mm

jjjj

Land van ongeval of land waar symptomen zijn begonnen
Datum van het
Datum geplande terugkeer naar land van woonplaats
begin van de reis
Datum waarop u uit uw aangegeven thuisland bent vertrokken

dd mm

jjjj

Afgezien van deze reis, heeft u binnen de afgelopen 12 maanden buiten het land van uw woonplaats gereisd?  NEE
Indien JA, geef het aantal dagen van de reis/reizen aan

dagen

In geval van een ongeval met een motorvoertuig:
Was u of de bestuurder, indien u passagier was, in het bezit van een geldig motorrijbewijs?  NEE
Wat was het vermogen van de motor van het motorvoertuig?
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 JA
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SCHADEFORMULIER VOOR ONGEVALLEN/ONVERWACHTE ZIEKTE
BESCHRIJVING VAN DE OMSTANDIGHEDEN OF VOLGORDE VAN GEBEURTENISSEN DIE TOT HET ONGEVAL OF ONVERWACHTE ZIEKTE HEBBEN
GELEID WAARVOOR U EEN CLAIM INDIENT - ** Verplicht veld

Belangrijke mededeling over bescherming van persoonsgegevens:
De Verzekeraar en verwante ondernemingen verwerken persoonlijke gegevens in overeenkomst met de toepasselijke Wet voor
Bescherming van Persoonsgegevens, en accepteren dientengevolge uw toestemming voor het verwerken van zulke informatie voor de
volgende doeleinden of andere doeleinden die niet strijdig of onverenigbaar met deze wetgeving zijn:
i.
Bijwerken van bestanden (manueel of elektronisch) door de Verzekeraar en/of verwante maatschappijen;
ii.
Administratie van uw verzekeringspolis, verzekeren, behandelen en afhandelen van claims, opsporing, preventie en voorkoming van
fraude en het bijhouden van statistieken op anonieme basis;
iii. Overdracht van informatie tussen de verzekeraar en verwante ondernemingen, inclusief VING Insurance Brokers Ltd en Divers Alert
Network (DAN) Europe;
iv. Verwerving van medische informatie over u en wij accepteren dienovereenkomstig uw toestemming om volledige informatie van elke
arts, ziekenhuis, laboratorium of andere verzekeringsmaatschappij aan de Verzekeraar en/of verwante ondernemingen te openbaren;
v.
U wordt, zonder verplichting, per e-mail, fax of andere elektronische middelen op de hoogte te gesteld van nieuwe dienstverleningen
die wij bieden of veranderingen in wetgeving, polis of werkwijzen die van interesse voor u kunnen zijn.
U verklaart hierbij ook dat u op de hoogte bent van het recht om toegang tot uw persoonlijke informatie aan te vragen.
Voor meer informatie kunt u schriftelijk contact opnemen met IDA Insurance Ltd – Claims Department.

Ik verklaar dit schadeformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Handtekening

Date

*Voor formulieren gestuurd via email; schrijf uw naam in het handtekeningveld.

dd mm

- Het is noodzakelijk het formulier te printen en te ondertekenen.
(Zie pag. 1 – “Een claim indienen” – Nr. 3)
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