INFORMATIEBLAD
Lifecard Travel Assistance Nederland

Schade-aangifteformulier
Omboekingskostenverzekering

NL 2661 CW Bergschenhoek / Bergweg - Zuid 132
Servicenummer: +31 (0) 10 313 3950
info@lta-reisdekking.nl

Gachte LTA klant,
Om uw schadegeval zo snel mogelijk te kunnen bewerken, hebben wij vooral de volgende documenten nodig:

- Een volledig ingevulde en ondertekende schademelding
- Een boekingsbevestiging van de oorspronkelijk geboekte reis
- Een boekingsbevestiging betreffende de omgeboekte reiselementen

We danken u bij voorbaat.
Voor eventuele vragen helpt ons serviceteam onder telefoonnummer: 010-3133950 u graag verder.
Met vriendelijke groeten,

Lifecard Travel Assistance
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LTA-Klantnummer: (geef het nummer op)

Lifecard Travel Assistance Nederland

Schade-aangifteformulier
Omboekingskostenverzekering

NL 2661 CW Bergschenhoek / Bergweg - Zuid 132
Servicenummer: +31 (0) 10 313 3950
info@lta-reisdekking.nl

1. Uw persoonlijke gegevens:
Mevrouw

De heer
Voornaam/namen

Achternaam/namen
Huisnummer

Straatnaam

Land

Postcode / plaatsnaam

E-mail

Telefoon / mobiel

Geboortedatum

2. Bankgegevens:

Gegevens zoals bij punt 1

Wie is de ontvanger van de uitkering of diensten door de verzekeraar?
Voornaam/namen

of andere ontvanger:

Achternaam/namen

Bank
IBAN (tot max. 34 karakters)

Swift- / BIC-Code (8 of 11 karakters)

3. Reden voor de omboeking/bewijs toevoegen

Bijlagen (toevoegen a.u.b.):
a) eerste boekingsbevestiging (a.u.b. alle pagina’s van de oorspronkelijke boeking indienen)
b) Kopie van de omboekingsbevestiging (a.u.b. met vermelding van de omboekingskosten)

4. Verplichtingen
Verplichtingen tot het verstrekken van informatie en opheldering: Op grond van de contractuele overeenkomsten kunnen de verzekeraars na het plaatsvinden van het
verzekerde voorval van u eisen dat u alle inlichtingen verstrekt die nodig zijn om het verzekerde voorval of de omvang van de uitkeringsplicht vast te stellen (informatieplicht),
en om hen in staat te stellen de uitkeringsplicht naar behoren te onderzoeken, voor zover u alle inlichtingen verstrekt die nuttig zijn om de feiten te verduidelijken (verplichting
tot opheldering). De verzekeraars kunnen ook eisen dat u ontvangstbewijzen/documenten overlegt, voor zover dat redelijkerwijs van u kan worden verwacht.
Vrijstelling van uitkeringen: Indien u, in strijd met de contractuele overeenkomsten, opzettelijk geen of niet waarheidsgetrouwe informatie verstrekt, of indien u opzettelijk
nalaat de gevraagde ontvangstbewijzen/-documenten te verstrekken, verliest u uw recht op de verzekeringsuitkering. Als u deze verplichtingen niet nakomt door grove
nalatigheid, kan de verzekeraar de uitkering verminderen in verhouding tot de ernst van uw fout. Er zal geen vermindering zijn indien u bewijst dat u de verplichting niet hebt
geschonden door grove nalatigheid. Ondanks de schending op uw verplichtingen om inlichtingen te verstrekken, opheldering te verschaffen of bewijzen/stukken te verstrekken, blijven de verzekeraars verplicht uit te betalen voor zover u bewijst dat de opzettelijke of grovelijk nalatige niet-nakoming van de verplichting niet de oorzaak is geweest
van hetzij de vaststelling van het verzekerde voorval, hetzij de vaststelling of de omvang van de verplichting van de verzekeraars om uitkeringen te betalen.
Indien u frauduleus de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen of opheldering of tot het verkrijgen van bewijzen/stukken schendt, zijn de verzekeraars in elk geval
ontheven van hun verplichting uitkeringen te betalen.

5. Slotverklaring:

Ik verklaar dat de informatie die ik hierboven heb verstrekt waarheidsgetrouw en volledig is. Het is mij bekend dat onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot het verlies van verzekeringsdekking. Ik heb kennis genomen van de bovenstaande informatie overeenkomstig de artikelen
7:928 t/m 7:930 van het Burgerlijk Wetboek over de gevolgen van niet-nakoming van verplichtingen na het plaatsvinden van een verzekerde
gebeurtenis.
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