
Gegevens melder

Naam en voorletters    Man    Vrouw

Telefoon E-mail

Relatie tot verzekerde (indien afwijkend van verzekerde)

Gegevens verzekerde

Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

Naam en voorletters    Man    Vrouw

Adres  

Postcode    Woonplaats 

Geboortedatum  

Telefoon thuis Telefoon werk

Telefoon mobiel E-mail

Gegevens verzekering

Polisnummer

Bedrijfsnaam assurantietussenpersoon (indien van toepassing)  

Plaats  Telefoon

Gegevens tegenpartij

Zijn de gegevens van de tegenpartij bekend?    Nee    Ja Relatiesoort     Persoon     Bedrijf

Naam en voorletters    Man    Vrouw

Adres

Postcode    Woonplaats 

Geboortedatum

Telefoon thuis  Telefoon werk

Telefoon mobiel  E-mail

Heeft u eerder een geschil gehad met deze partij?    Nee    Ja

Zo ja, geef een beschrijving van het eerdere geschil:

Verzoek om rechtsbijstand inzake overige geschillen
strafrecht, persoon- en familierecht (zoals erfenissen), e.d.

Meldformulier Overige geschillen

Datum schade of begindatum geschil

Is er een datum waarvoor u moet reageren?    Nee   Ja nl. 
(bijvoorbeeld termijn gesteld door wederpartij)

Indien zakelijk, bent u BTW-plichtig?     Nee   Ja

Belangrijke informatie



Belangenbehartiger tegenpartij (indien bekend)

Naam en voorletters    Man    Vrouw

Kantoor van de belangenbehartiger

Adres  

Postcode   Woonplaats 

Telefoon E-mail 

Omschrijving geschil

Het is van belang dat we zo gedetailleerd mogelijk op de hoogte zijn van de gebeurtenissen. Alleen dan kunnen we u optimaal van dienst zijn.

Daarom vragen we u op deze zijde van dit formulier de gebeurtenis zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Het volgende is hierbij van belang:

❚ Vermeld alle feiten en gegevens die voor de behandeling van belang zouden kunnen zijn.

❚ Stuur kopieën mee van alle documenten die betrekking hebben op de gebeurtenis zoals gevoerde correspondentie (geen originele documenten).

❚ Stuur (eventueel) een kopie van uw polisblad mee.

Beschrijving gebeurtenis 

Wat wilt u bereiken?  

Welke acties heeft u ondernomen om het geschil op te lossen? 

 

 

 

Heeft iemand u bijgestaan in dit geschil?    Nee    Ja Zo ja, wie?  

Stuur dit formulier, samen met de benodigde kopieën, naar ARAG Rechtsbijstand. Dit kan per post t.a.v. Schade-administratie,  
Postbus 230, 3830 AE Leusden. Of per e-mail naar schadeadministratie@ARAG.nl

Vastlegging van (persoons)gegevens

De (persoons)gegevens die u bij de aanvraag of wijziging van een verzekering/financiële overeenkomst of het melden van een claim verstrekt, worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereen-

komsten en/of financiële diensten, voor ons relatiebeheer, voor het voorkomen en bestrijden van verzekeringscriminaliteit/fraude en voor marketingactiviteiten. Voor het beheersen van risico’s, het voeren van een verantwoord 

acceptatiebeleid en om verzekeringscriminaliteit en -fraude tegen te gaan, kunnen verzekeraars en gevolmachtigden de gegevens melden, raadplegen en controleren bij Stichting CIS in Zeist. Deze stichting beheert voor haar 

deelnemers een databank met diverse verzekeringsgegevens. Voor het privacyreglement van Stichting CIS kunt u terecht op: www.stichtingcis.nl. Op deze website zijn ook de procedures betreffende inzage en correctie van uw 

- bij Stichting CIS - geregistreerde gegevens toegelicht. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode 

kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars: www.verzekeraars.nl
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Documenten

Voor het in behandeling nemen van uw melding is het noodzakelijk dat u een kopie van de betreffende stukken meestuurt:

❚  proces verbaal 

❚ overeenkomsten 

❚ rekeningen

❚ algemene voorwaarden

❚  garantiebewijs 

❚ betalingsbewijzen 

❚ aanwezige correspondentie

❚ anders, namelijk

Kopieën van benodigde stukken kunnen zijn:


