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______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Voorkom vertraging. U bevordert een snelle afwikkeling door: 

• de rubrieken altijd volledig in te vullen. 

• deze schadeaangifte na invulling te ondertekenen; alleen ondertekende schadeaangiften kunnen in behandeling worden 

genomen. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

1. Gegevens kaarthouder 

Kaartnummer       :__________________________________________ 

Naam/ voorletters       :_______________________________       � m    � v 

Adres        :__________________________________________ 

Postcode/ woonplaats      :__________________________________________ 

Bankrekeningnummer       :__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________   

2. Hoogte van de schade 

Voor welk bedrag werd er onrechtmatig gebruik gemaakt van de kaart? ________________________________ 

(gelieve kopies van rekeningafschriften met frauduleuze transacties bij voegen) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

3. (Vermoedelijke) datum, tijdstip en plaats van de diefstal of het verlies van uw kaart 

datum  ______________ om ____________________uur 

Adres: ____________________________________ 

Postcode en plaats______________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

4. Vaststelling van verlies of diefstal  

- Wanneer heeft u het verlies of de diefstal vastgesteld ? 

         datum  ______________ om ____________________uur 

- Hoe heeft u het verlies of de diefstal vastgesteld ? 

________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 

5. (Vermoedelijke) omstandigheden van het verlies of de diefstal van uw kaart (Gelieve een zo duidelijk mogelijke weergave van 

de feiten te geven !) 

(Indien de vrijgelaten ruimte hieronder ontoereikend zou zijn, gelieve dan een afzonderlijk blad bij te voegen)  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

6. Aangifte  

Heeft u de kaart laten blokkeren (Card Stop) ?        � ja  � nee 

       Indien ja, op welke datum heeft u de kaart laten blokkeren?                                        _________om______________uur 

Heeft u aangifte gedaan bij de politie?        � ja          � nee    

           ja, gelieve een kopie van het proces-verbaal bij te voegen! 

______________________________________________________________________________________________________________ 

7. Ondertekening  

 

Ondergetekende, de kaarthouder, verklaart alle bovenstaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord en ermee bekend te zijn  

dat bij onware opgave elk recht op uitkering/vergoeding vervalt. 

 

Plaats ______________________________________________                      Datum_______________________________________ 

 

 

Handtekening kaarthouder ______________________________ 

 

 


