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Let op!
Sla dit formulier eerst op 
bij uw documenten op
uw computer. Vul daarna 
het formulier in.

Schade-aangifteformulier

Reisverzekering

Schadenummer 
(in te vullen door FBTO)  

1. Uw gegevens

Voorletters en achternaam      Man    Vrouw

Straat en huisnummer   

Postcode en Woonplaats     

Telefoon vast  

Telefoon mobiel  

E-mailadres  

Geboortedatum  
  (dd/mm/jjjj)

FBTO klantnummer  

2. Wie heeft er schade geleden?

Naam Geboorte-
datum

Telefoon-
nummer

E-mailadres

1

  Verzekerde   Reisgenoot Heeft reisgenoot elders een reisverzekering?   Ja      Nee

2

  Verzekerde   Reisgenoot Heeft reisgenoot elders een reisverzekering?   Ja      Nee

3

  Verzekerde   Reisgenoot Heeft reisgenoot elders een reisverzekering?   Ja      Nee
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3. Gegevens van de schade

Periode vakantie  Van  tot      Privé    Zakelijk

   (dd/mm/jjjj)    (dd/mm/jjjj)

Datum        Tijdstip 

  (dd/mm/jjjj)

Plaats  

Land  

4. Schadebedrag

Aan wie moet het schade-
bedrag worden uitgekeerd?  

Naam  

Rekeningnummer  NL 

5.  Soort schade
Voor welke schade doet u 
aangifte?    Bagage of waardepapieren (ga naar 6)

  Aansprakelijkheid voor schade aan logiesverblijf (ga naar 7)
  Ziekte/Ongeval/Overlijden (ga naar 8)
  Hulpverlening in het buitenland (ga naar 9)
  Annuleringskosten (alleen als annuleringsverzekering is afgesloten) (ga naar 10)

6. Bagage of waardepapieren
Omschrijving van het voorval (eventueel op laatste pagina vervolgen)

  

Is de bagage nog elders verzekerd? 
(inboedel-/kostbaarheden-
verzekering etc.)     Ja     Nee

Zo ja, welk soort verzekering?  

Zo ja, bij welke maatschappij?  

Polisnummer  
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Is de schade al gemeld bij
deze maatschappij?     Ja     Nee

Zo ja, wat is het schade-
nummer?  

Is van het verlies of diefstal
kennis gegeven aan de politie?     Ja (s.v.p. verklaring meesturen)      Nee

Zo ja, welk bureau?  

Zo nee, waarom niet?  

Heeft u al eerder een
bagageschade geclaimd?     Ja     Nee

Zo ja, bij welke maatschappij?  

Wanneer?  

Opgave van de verloren gegane of beschadigde goederen. 
Let op! originele nota’s en/of betalingsbewijzen bijsluiten!

Specificatie declaratie

Omschrijving Datum nota Prijs bij 
aanschaf

Reparatie-
kosten

7. Aansprakelijkheid voor schade aan logiesverblijf
Omschrijving van het voorval (eventueel op laatste pagina vervolgen)

  

Gegevens tegenpartij
Voorletters en achternaam  

Straat en huisnummer   

Postcode en Woonplaats     

Land  
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Welk bedrag wordt als 
schadevergoeding gevorderd?  €  

Waaruit bestaat deze schade?  

Hoe kan betaling aan de
tegenpartij plaatsvinden?  

Rekeningnummer  NL 

Hoe is het ongeval ontstaan? (eventueel op laatste pagina vervolgen)

  

8.  Ziekte/ongeval/overlijden
Is er sprake van    Ziekte

  Ongeval
  Overlijden
  Opname in een ziekenhuis
  Behandeling zonder opname
  Een nog voortdurende behandeling

Wat is de aard van het letsel,
de ziekte of de oorzaak van
het overlijden?  

Waar en wanneer vond de
opname/behandeling plaats?  

De betrokkene is voor ziektekosten (Basiszorg) verzekerd bij

Maatschappij  

Polisnummer  

Is de betrokkene voor extra zorg 
in het buitenland verzekerd?     Ja     Nee

Zo ja, bij maatschappij  

Polisnummer  

Zijn de medische kosten 
reeds gemeld bij uw zorg-
verzekeringsmaatschappij?     Ja     Nee

Zo ja, dan verzoeken wij u een overzicht van de al dan niet gedane uitkering door de zorg-
verzekeringsmaatschappij mee te sturen.

Hoe is het ongeval ontstaan? (eventueel op laatste pagina vervolgen)
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Is een derde schuldig aan
het ongeval?     Ja     Nee

Zo ja, omdat  

Gegevens schuldige derde
Voorletters en achternaam  

Straat en huisnummer   

Postcode en Woonplaats     

Land  

Specificatie declaratie

Omschrijving Datum nota Nota door u 
betaald

Valuta Bedrag

  Ja      Nee

  Ja      Nee

  Ja      Nee

  Ja      Nee

  Ja      Nee

9.  Hulpverlening in het buitenland

Heeft u contact gehad met
de FBTO Alarmcentrale?     Ja     Nee

Zo nee, waarom niet  

Specificatie van de gedeclareerde kosten met toedrachtsomschrijving

Omschrijving Datum nota Nota door u 
betaald

Valuta Bedrag

  Ja      Nee

  Ja      Nee

  Ja      Nee

  Ja      Nee

  Ja      Nee

Let op: originele boekingsbewijs, nota’s, tickets, doktersverklaringen, etc. bijsluiten!
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10. Annuleringskosten (alleen van toepassing indien de annuleringsverzekering is afgesloten)

Wat is de reden van het annuleren, 
aankomstvertraging of voortijdige 
reisbeëindiging van de reis?  

Waar en wanneer is de gebeurtenis ontstaan?

Land  

Plaats  

Datum  

Tijdstip  

Gegevens van persoon wiens omstandigheden aanleiding gaven tot annulering 
(alleen invullen indien van toepassing)

Voorletters en achternaam  

Straat en huisnummer   

Postcode en Woonplaats     

Geboortedatum  
  (dd/mm/jjjj)

Relatie tot verzekeringnemer
(bijv. partner/familielid)  

Wat is de aard van het letsel,
de ziekte of de oorzaak van
het overlijden?  

Is er sprake geweest van
aankomstvertraging op
uw reisbestemming?     Ja     Nee

Zo ja,
Geplande aankomstdatum        Tijdstip 

  (dd/mm/jjjj)

Werkelijke aankomstdatum        Tijdstip 

  (dd/mm/jjjj)

Is een derde schuldig aan
het voorval?     Ja     Nee

Reis-/huursom  € 

Uit hoeveel personen bestond
het reisgezelschap, waarop de
reis-/huursom is gebaseerd?  
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Hoeveel personen hiervan 
hebben de reis moeten 
annuleren?  

Datum waarop de reis is
geannuleerd c.q. voortijdig
beëindigd?  

  (dd/mm/jjjj)

Heeft u of kunt u de reissom
terug ontvangen van de
reisorganisatie?     Ja, terug ontvangen van reisorganisatie € 

    Nee

Geef een duidelijke uitleg van de situatie en verduidelijk deze eventueel met een schets.
(Geef bij een verkeerssituatie duidelijk de geplaatste borden voorrangsweg/kruising/
woonerf, etc. aan.)

  

11. Ondertekening
Uw verklaring.
Ik heb het formulier juist ingevuld.

Naam  

Plaats  

Datum  
  (dd/mm/jjjj)

Handtekening  

12. Heeft u het formulier helemaal ingevuld?

  Sla het ingevulde formulier op bij uw documenten op uw computer.
  - Stuur het formulier als bijlage mee per mail naar: schaderegeling@fbto.nl
  -  Of stuur het geprinte én ondertekende formulier per post naar: 

FBTO 
Postbus 318 
8901 BC Leeuwarden

mailto:schaderegeling%40fbto.nl?subject=
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FBTO is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., KvK nr. 08053410 en Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., KvK nr. 08077009 , beide statutair gevestigd 

in Apeldoorn en FBTO Zorgverzekeringen N.V., KvK nr. 30208631, statutair gevestigd in Leeuwarden en Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK nr. 28080300, statutair gevestigd in Zeist.

19030052 768 23.02

Uw gegevens in vertrouwde handen
Sluit u een verzekering of financiële dienst af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Denk 
aan uw naam, adres en woonplaats, emailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. 
Soms hebben wij ook meer gegevens van u nodig.
Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor?
Kijk dan in ons Privacy Statement op fbto.nl/privacy. Daar leest u ook wat uw rechten zijn. 
En wanneer u bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw gegevens. 

13. Heeft u nog vragen?

  Kijk op fbto.nl.

Ruimte voor nadere toelichtingen

http://fbto.nl/privacy
https://www.fbto.nl/verzekeringen/contact
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