regelingsdocument brandverzekering

Exemplaar bemiddelaar
Uw contact:
Dienst Schade Brand
Van Eycklei 14
2018 Antwerpen
F: 03 203 82 16
E: schade.brand@fidea.be

Bemiddelaar
Naam: .................................................................................... Fidea-nummer:...................................................................
Referte bemiddelaar: ..........................................................................................................................................................
De bemiddelaar verklaart dat onderstaand schadegeval geregeld werd conform de “Overeenkomst schaderegelingsbevoegdheid”. De bemiddelaar was in het bijzonder aandachtig voor volgende elementen:
• Het door de cliënt aangegeven bedrag van het schadegeval is lager dan het plafond vastgelegd in de
overeenkomst.
• De bemiddelaar bewaart het geheel van bewijsstukken (factuur, bestek, foto’s van het schadegeval,...)
evenals de gedetailleerde berekening van de schadevergoeding en een nauwkeurig ingevulde schade
aangifte. (zie procedure)
• In geval van een schadegeval Elektriciteitsrisico, bewaart de bemiddelaar het document “Detailopgave
elektriciteitsschade” dat ingevuld en ondertekend is door de hersteller, een foto van het toestel en van
het serienummer, alsook de aankoopfactuur van het beschadigde toestel.
• De betaling van de premie
Verzekerde
Voornaam en achternaam : ............................................................................................................................................
Polisnummer:

............................................................................................................................................

Schade
Datum schade: 				..............................................................................................................
Nummer schadedossier(indien gekend):

..............................................................................................................

Plaats van de schade: 			

..............................................................................................................

Getroffen waarborg(en): 			..............................................................................................................
							..............................................................................................................
Oorzaak van het schadegeval: 		 ..............................................................................................................
							..............................................................................................................
Bij Elektriciteitsrisico’s, naam en adres van de hersteller:
							..............................................................................................................
							..............................................................................................................
Zetel van de vennootschap: Fidea nv, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen. BTW BE 0406.006.069 - RPR Antwerpen
FSMA 028672 A - Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0033 - IBAN: BE15 7332 4832 0030 - BIC: KREDBEBB

regelingsdocument brandverzekering

Regeling
Tussen aan de ene kant, r

Dhr. r

Mevr. ......................................................................................................................

met woonplaats te....................................................................................................................................................................,
in de hoedanigheid van verzekerde of vertegenwoordiger van de verzekerde1. En aan de andere kant,
r Dhr. r Mevr. ........................................................................................................... bemiddelaar2, handelend in de
hoedanigheid van vertegenwoordiger van Fidea Verzekeringen, onder voorbehoud van alle rechten en excepties en zonder enige nadelige erkenning. In gezamenlijk akkoord en hieronder, hebben beide partijen de
waarde geschat op het ogenblik van het schadegeval van de verzekerde goederen en van de schade aan de
hierna aangegeven goederen en de daaruit voortgevloeide schadevergoeding vastgesteld als volgt:
Bedragen uitgedrukt in euro
Gebouw

Inhoud

Schade
- Vrijstelling
- Evenredigheidsregel
+ Aanvullende waarborgen
+ Indirect verlies
Totaal

+

=

Dit totaalbedrag betreft de schadevergoeding vastgesteld bij wijze van minnelijke schikking die verschuldigd
is in uitvoering van bovengenoemd verzekeringscontract, d.w.z. zonder schuldvernieuwing en onder voorbehoud van de goedkeuring door Fidea Verzekeringen. De betaling van de schadevergoeding ontheft Fidea
Verzekeringen definitief en onherroepelijk van al haar verplichtingen die voortvloeien uit het schadegeval.
Heeft de verzekerde het recht de btw af te trekken?
r

Neen

r

Ja		

percentage van de aftrek:

..............................%

			

btw-nummer 			

_________

Opgemaakt te .............................................................................., op ....................../ ......................../.........................
Voor akkoord, 			

De verzekerde of zijn vertegenwoordiger1 2

Regelingswijze
r Forfait herstelling cliënt
			r Factuur (100 % + btw)

r
r

Bestek professionele hersteller
Forfait herstelling cliënt

		

							
Te crediteren rekening
r Financiële rekening cliënt 		
IBAN BE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
r Producentenrekening
r Financiële rekening bemiddelaar
IBAN BE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1

Schrappen wat niet past.
De vertegenwoordiger mag niet de bemiddelaar zijn.
3
De bemiddelaar mag zich niet laten vertegenwoordigen door een medewerker van zijn kantoor, tenzij onder strikte voorwaarden
neergeschreven in de overeenkomst betreffende de schaderegelingsvolmacht brand en aanverwante gevaren - eenvoudige risico’s.
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regelingsdocument brandverzekering

Exemplaar cliënt
Uw contact:
Dienst Schade Brand
Van Eycklei 14
2018 Antwerpen
F: 03 203 82 16
E: schade.brand@fidea.be

Bemiddelaar
Naam: .................................................................................... Fidea-nummer:...................................................................
Referte bemiddelaar: ..........................................................................................................................................................
De bemiddelaar verklaart dat onderstaand schadegeval geregeld werd conform de “Overeenkomst schaderegelingsbevoegdheid”. De bemiddelaar was in het bijzonder aandachtig voor volgende elementen:
• Het door de cliënt aangegeven bedrag van het schadegeval is lager dan het plafond vastgelegd in de
overeenkomst.
• De bemiddelaar bewaart het geheel van bewijsstukken (factuur, bestek, foto’s van het schadegeval,...)
evenals de gedetailleerde berekening van de schadevergoeding en een nauwkeurig ingevulde schade
aangifte. (zie procedure)
• In geval van een schadegeval Elektriciteitsrisico, bewaart de bemiddelaar het document “Detailopgave
elektriciteitsschade” dat ingevuld en ondertekend is door de hersteller, een foto van het toestel en van
het serienummer, alsook de aankoopfactuur van het beschadigde toestel.
• De betaling van de premie
Verzekerde
Voornaam en achternaam : ............................................................................................................................................
Polisnummer:

............................................................................................................................................

Schade
Datum schade: 				..............................................................................................................
Nummer schadedossier(indien gekend):

..............................................................................................................

Plaats van de schade: 			

..............................................................................................................

Getroffen waarborg(en): 			..............................................................................................................
							..............................................................................................................
Oorzaak van het schadegeval: 		 ..............................................................................................................
							..............................................................................................................
Bij Elektriciteitsrisico’s, naam en adres van de hersteller:
							..............................................................................................................
							..............................................................................................................
Zetel van de vennootschap: Fidea nv, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen. BTW BE 0406.006.069 - RPR Antwerpen
FSMA 028672 A - Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0033 - IBAN: BE15 7332 4832 0030 - BIC: KREDBEBB

regelingsdocument brandverzekering

Regeling
Tussen aan de ene kant, r

Dhr. r

Mevr. ......................................................................................................................

met woonplaats te....................................................................................................................................................................,
in de hoedanigheid van verzekerde of vertegenwoordiger van de verzekerde1. En aan de andere kant,
r Dhr. r Mevr. ........................................................................................................... bemiddelaar2, handelend in de
hoedanigheid van vertegenwoordiger van Fidea Verzekeringen, onder voorbehoud van alle rechten en excepties en zonder enige nadelige erkenning. In gezamenlijk akkoord en hieronder, hebben beide partijen de
waarde geschat op het ogenblik van het schadegeval van de verzekerde goederen en van de schade aan de
hierna aangegeven goederen en de daaruit voortgevloeide schadevergoeding vastgesteld als volgt:
Bedragen uitgedrukt in euro
Gebouw

Inhoud

Schade
- Vrijstelling
- Evenredigheidsregel
+ Aanvullende waarborgen
+ Indirect verlies
Totaal

+

=

Dit totaalbedrag betreft de schadevergoeding vastgesteld bij wijze van minnelijke schikking die verschuldigd
is in uitvoering van bovengenoemd verzekeringscontract, d.w.z. zonder schuldvernieuwing en onder voorbehoud van de goedkeuring door Fidea Verzekeringen. De betaling van de schadevergoeding ontheft Fidea
Verzekeringen definitief en onherroepelijk van al haar verplichtingen die voortvloeien uit het schadegeval.
Heeft de verzekerde het recht de btw af te trekken?
r

Neen

r

Ja		

percentage van de aftrek:

..............................%

			

btw-nummer 			

_________

Opgemaakt te .............................................................................., op ....................../ ......................../.........................
Voor akkoord, 			

De verzekerde of zijn vertegenwoordiger1 2

Regelingswijze
r Forfait herstelling cliënt
			r Factuur (100 % + btw)

r
r

Bestek professionele hersteller
Forfait herstelling cliënt

		

							
Te crediteren rekening
r Financiële rekening cliënt 		
IBAN BE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
r Producentenrekening
r Financiële rekening bemiddelaar
IBAN BE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1

Schrappen wat niet past.
De vertegenwoordiger mag niet de bemiddelaar zijn.
3
De bemiddelaar mag zich niet laten vertegenwoordigen door een medewerker van zijn kantoor, tenzij onder strikte voorwaarden
neergeschreven in de overeenkomst betreffende de schaderegelingsvolmacht brand en aanverwante gevaren - eenvoudige risico’s.
2

regelingsdocument brandverzekering

Exemplaar maatschappij
Uw contact:
Dienst Schade Brand
Van Eycklei 14
2018 Antwerpen
F: 03 203 82 16
E: schade.brand@fidea.be

Bemiddelaar
Naam: .................................................................................... Fidea-nummer:...................................................................
Referte bemiddelaar: ..........................................................................................................................................................
De bemiddelaar verklaart dat onderstaand schadegeval geregeld werd conform de “Overeenkomst schaderegelingsbevoegdheid”. De bemiddelaar was in het bijzonder aandachtig voor volgende elementen:
• Het door de cliënt aangegeven bedrag van het schadegeval is lager dan het plafond vastgelegd in de
overeenkomst.
• De bemiddelaar bewaart het geheel van bewijsstukken (factuur, bestek, foto’s van het schadegeval,...)
evenals de gedetailleerde berekening van de schadevergoeding en een nauwkeurig ingevulde schade
aangifte. (zie procedure)
• In geval van een schadegeval Elektriciteitsrisico, bewaart de bemiddelaar het document “Detailopgave
elektriciteitsschade” dat ingevuld en ondertekend is door de hersteller, een foto van het toestel en van
het serienummer, alsook de aankoopfactuur van het beschadigde toestel.
• De betaling van de premie
Verzekerde
Voornaam en achternaam : ............................................................................................................................................
Polisnummer:

............................................................................................................................................

Schade
Datum schade: 				..............................................................................................................
Nummer schadedossier(indien gekend):

..............................................................................................................

Plaats van de schade: 			

..............................................................................................................

Getroffen waarborg(en): 			..............................................................................................................
							..............................................................................................................
Oorzaak van het schadegeval: 		 ..............................................................................................................
							..............................................................................................................
Bij Elektriciteitsrisico’s, naam en adres van de hersteller:
							..............................................................................................................
							..............................................................................................................
Zetel van de vennootschap: Fidea nv, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen. BTW BE 0406.006.069 - RPR Antwerpen
FSMA 028672 A - Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0033 - IBAN: BE15 7332 4832 0030 - BIC: KREDBEBB

regelingsdocument brandverzekering

Regeling
Tussen aan de ene kant, r

Dhr. r

Mevr. ......................................................................................................................

met woonplaats te....................................................................................................................................................................,
in de hoedanigheid van verzekerde of vertegenwoordiger van de verzekerde1. En aan de andere kant,
r Dhr. r Mevr. ........................................................................................................... bemiddelaar2, handelend in de
hoedanigheid van vertegenwoordiger van Fidea Verzekeringen, onder voorbehoud van alle rechten en excepties en zonder enige nadelige erkenning. In gezamenlijk akkoord en hieronder, hebben beide partijen de
waarde geschat op het ogenblik van het schadegeval van de verzekerde goederen en van de schade aan de
hierna aangegeven goederen en de daaruit voortgevloeide schadevergoeding vastgesteld als volgt:
Bedragen uitgedrukt in euro
Gebouw

Inhoud

Schade
- Vrijstelling
- Evenredigheidsregel
+ Aanvullende waarborgen
+ Indirect verlies
Totaal

+

=

Dit totaalbedrag betreft de schadevergoeding vastgesteld bij wijze van minnelijke schikking die verschuldigd
is in uitvoering van bovengenoemd verzekeringscontract, d.w.z. zonder schuldvernieuwing en onder voorbehoud van de goedkeuring door Fidea Verzekeringen. De betaling van de schadevergoeding ontheft Fidea
Verzekeringen definitief en onherroepelijk van al haar verplichtingen die voortvloeien uit het schadegeval.
Heeft de verzekerde het recht de btw af te trekken?
r

Neen

r

Ja		

percentage van de aftrek:

..............................%

			

btw-nummer 			

_________

Opgemaakt te .............................................................................., op ....................../ ......................../.........................
Voor akkoord, 			

De verzekerde of zijn vertegenwoordiger1 2

Regelingswijze
r Forfait herstelling cliënt
			r Factuur (100 % + btw)

r
r

Bestek professionele hersteller
Forfait herstelling cliënt

		

							
Te crediteren rekening
r Financiële rekening cliënt 		
IBAN BE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
r Producentenrekening
r Financiële rekening bemiddelaar
IBAN BE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1

Schrappen wat niet past.
De vertegenwoordiger mag niet de bemiddelaar zijn.
3
De bemiddelaar mag zich niet laten vertegenwoordigen door een medewerker van zijn kantoor, tenzij onder strikte voorwaarden
neergeschreven in de overeenkomst betreffende de schaderegelingsvolmacht brand en aanverwante gevaren - eenvoudige risico’s.
2

