SCHADEAANGIFTE
“VERZEKERING
VERTRAGING VLUCHT ”

ALGEMENE GEGEVENS

 Uitgever van de Crelan kaart:
CRELAN NV
S. DUPUISLAAN 251
1070 BRUSSEL
Behandeling van uw dossier kan na ontvangst van een volledige ingevulde schadeaangifte, de
originele onkostennota's en de nodige bewijsstukken.
Gelieve zo spoedig mogelijk het volledig ingevuld document samen met de andere
noodzakelijke documenten op te sturen naar Inter Partner Assistance, Louisalaan 166
Bus 1, 1050 Brussel, E-mail: claims-ipa@ip-assistance.com

 Kaartnummer:
-

-

-

Crelan Visa Gold

Gelieve enkel de eerste zes cijfers en de laatste vier cijfers van uw credit card in te vullen. Wij zullen u
nooit om uw volledige credit card nummer, PIN code, vervaldatum of CVC Code vragen.


Kaarthouder
 Naam en voornaam:
 Adres:

 Geboortedatum:

/

/

 Telefoon privé / werk:
 E-mail:
 Land van domicilie:

NV CRELAN - Sylvain Dupuislaan 251 - 1070 Brussel
IBAN: BE20 1039 9997 1856 - BIC: NICABEBB - BTW BE 0205.764.318 - RPR Brussel

SCHADEAANGIFTE
“VERZEKERING
VERTRAGING VLUCHT ”

TERUGBETALING (cf. Polisvoorwaarden)

Bankrekeningnummer voor de schaderegeling:

IBAN:
BIC :
Naam en adres van de bankinstelling:

Behandeling van uw dossier kan na ontvangst van een volledige ingevulde schadeaangifte, de
originele onkostennota's en de nodige bewijsstukken.
Gelieve zo spoedig mogelijk het volledig ingevuld document samen met de andere
noodzakelijke documenten op te sturen naar Inter Partner Assistance, Louisalaan 166
Bus 1, 1050 Brussel, E-mail: claims-ipa@ip-assistance.com

NV CRELAN - Sylvain Dupuislaan 251 - 1070 Brussel
IBAN: BE20 1039 9997 1856 - BIC: NICABEBB - BTW BE 0205.764.318 - RPR Brussel

INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE REIS
(In te vullen door de kaarthouder of zijn wettelijke vertegenwoordiger)

Aard van de reis:

 Professioneel
 Privé

Aantal reizigers + relatie met de kaarthouder:

Vertrek op: / /  vanuit:
Bestemming:
Terug op: / /  vanuit:
Bestemming:

Aantal reizigers + relatie met de verzekerde of de verzekeringsnemer.
Datum van het schadegeval: / / 
Gedetailleerde omschrijving van de omstandigheden van de vertraging:

Identiteit van de medereizigers:

Hebt u andere mogelijkheden tot compensatie? (Andere verzekeringen, rechtsmiddelen)
Hebt u eerste stappen ondernomen op dit vlak?.

NV CRELAN - Sylvain Dupuislaan 251 - 1070 Brussel
IBAN: BE20 1039 9997 1856 - BIC: NICABEBB - BTW BE 0205.764.318 - RPR Brussel

BEWIJSDOCUMENTEN
Bij te voegen documenten:







Bewijs van betaling van de gewaarborgde reis met de Crelan kredietkaart (kopie
rekeninguittreksel of factuur/ticket.
Kopie van de reisfactuur
Officieel attest van de bevoegde instanties met vermelding van de tijdspanne van de
vertraging/gemiste aansluiting (property irregularity report)
Originele onkostennota’s
Detail van de vergoeding die u ontvangen heeft van de vervoersmaatschappij (indien van
toepassing)
Overzicht van de door u gemaakte kosten naar aanleiding van de vertraging (gelieve in te vullen).
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VERKLARING VAN DE VERZEKERDE/KREDIETKAARTHOUDER
Ondergetekende verklaart dat hogervermeld overzicht volledig en juist is, enkel en
alleen betrekking heeft op de schade en dat de kosten niet bij een andere maatschappij
werden ingediend. Ondergetekende geeft hierbij de toelating om de kosten te verhalen
op een aansprakelijke derde.

Datum + handtekening van de verzekerde,
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