Aanvullend Schadeformulier voor Garageverzekering
Relatienummer ASR

ASR Schadeverzekering N.V.

Cliëntnummer Adviseur
Schadenummer ASR

Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
Telefoon (030) 257 91 11
Fax (030) 257 83 00

Schadenummer Adviseur
Polisnummer
Is de schade al aan ons gemeld

telefonisch

schriftelijk

nee

Zo ja, wanneer en aan wie

Algemene informatie
Naam verzekerde
Schadedatum
Kenteken

Alleen invullen als het een schade aan een voertuig van een klant betreft
De schade ontstond

a. tijdens werkzaamheden aan het voertuig in het bedrijf

			

b. tijdens het gebruik in het verkeer als gevolg van werkzaamheden aan het voertuig

			

c. bij gebruik in het verkeer i.v.m. een proefrit e.d.

			

d. anders, nl:

Als b. of d. is aangekruist dan:
Naam en adres van de klant
Eigen dekking

WA			

WA + Mini Casco			

WA + volledig Casco

Alleen invullen als het een schade aan een eigen voertuig betreft
Het betrof een motorrijtuig dat

a. deel uitmaakte van de bij RDW aangemelde / geregistreerde bedrijfsvoorraad

			

de op / nabij het industrieterrein stond geparkeerd

			

waarmee (voorzien van het HA-kenteken) op de openbare weg werd gereden of zich op een terrein bij een

				

werknemer bevond

			

anders, nl.

Als ermee werd gereden
In welke relatie staat de bestuurder
tot de verzekeringsnemer

verzekerde / werknemer					

			

anders, nl.

Wat was het doel van de rit

zakelijke doeleinden						

een klant
proefrit door klant

anders, nl.
			

b. op eigen naam is gesteld en aangemeld als rijrisico

			

eigen gebruik								

serviceauto

			

uitleen										

demo

De bestuurder was

verzekeringsnemer, zijn echtgeno(o)t(e) of een gemachtigde werknemer

			

een klant: van wie het eigen motorrijtuig in reparatie / onderhoud is

			

een klant: aan wie het motorrijtuig is uitgeleend in afwachting van levering van een gekocht motorrijtuig

			

anders nl.

Als er sprake is van een uiteen aan een klant
Uitgeleend per
Naam en adres klant

bestuurder, zoals vermeld op het algemene schadeformulier

			
Merk en kenteken eigen motorrijtuig klant

51370 (06-13)

Toelichting
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