Uw family-polis
Er is schade… Wat nu?
Wat te doen bij schade
aan derden?
Hoe doet u aangifte?
>> Online: belfius.be/aangifte
Op belfius.be/aangifte kan u 24/24 uw schadedossier
openen, aanvullen en opvolgen. Snel, makkelijk en waar en
wanneer u wil!
>> Via telefoon: +32 (0)2 286 70 00
Binnen de werkuren
Op werkdagen tussen 8 en 17 uur krijgt u een van onze
schadespecialisten aan de lijn. Deze opent meteen uw
schadedossier en beantwoordt uw vragen.
Buiten de werkuren
Belt u op een ander tijdstip, dan krijgt u onze
bijstandscentrale aan de lijn die ons op de hoogte brengt.
We bellen u terug tijdens de werkuren als dit nodig zou zijn.

>> Verzamel de namen, adressen en telefoonnummers
van alle personen die bij het schadegeval
betrokken zijn, ook van de eventuele getuigen.
>> Vervolledig dit met de naam en het polisnummer
van de verzekeraar van de tegenpartij.
>> Neem foto’s van de schade, zeker wanneer er
discussie is over de omvang ervan.
>> Betwist u de feiten, de omvang of uw
verantwoordelijkheid? Laat ons dit meteen weten.
>> Wordt u gedagvaard? Maak ons dan meteen de
dagvaarding over.
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Uw schadedossier wordt met zorg afgehandeld, in 3 stappen:

1. Bepalen van de dekking
Eenmaal we uw aangifte ontvangen hebben, bekijken we welke
verzekerde waarborgen in uw polis opgenomen zijn en bepalen
we de dekking. Hebben we niet alle nodige informatie van u
ontvangen, dan contacteren we u meteen om de ontbrekende
gegevens te kunnen aanvullen.

2. Opmeten van de
schade en bepalen van de
aansprakelijkheid

3. De vergoeding
Zodra de dekking verworven is, uw aansprakelijkheid bepaald is
en het schadebedrag vaststaat, vergoedt Belfius Verzekeringen
de schadelijder na toepassing van de vrijstelling (franchise) voor
materiële schade. U ontvangt een bevestiging van onze betaling
aan de schadelijder. Betreft het materiële schade, dan vragen
wij u ook om het bedrag van de vrijstelling rechtstreeks aan de
schadelier te betalen.

De vrijstelling of franchise,
wat houdt dit in?

>> Hebt u schade geleden door een tegenpartij? Het is wettelijk
bepaald dat u dan, als schadelijder, de fout van een derde,
de geleden schade en het oorzakelijke verband tussen beide
moet bewijzen. Belfius helpt u hierbij! Daarom is het belangrijk
dat u ons samen met uw aangifte (of zo snel mogelijk erna) de
gegevens van de tegenpartij en het polisnummer bij zijn of haar
verzekeraar bezorgt.

Uw Family-polis heeft een geïndexeerde vrijstelling
(€250,54 op 1-1-2017) die door u gedragen wordt. Deze
is van toepassing:

>> Hebt u schade veroorzaakt aan een tegenpartij? Dan
zullen we de ontbrekende bewijsstukken (de versie van de
tegenpartij, het bestek van de hersteller, de btw-verklaring
bij voertuigschade, foto’s…) opvragen bij de schadelijdende
tegenpartij.

Bij lichamelijke schade is er geen vrijstelling.

>> bij materiële schade
>> bij verwondingen van dieren: de verwondingen die zij
oplopen worden beschouwd als materiële schade

>> In sommige gevallen komt een expert ter plaatse:
• wanneer toch nog gegevens ontbreken om de dekking en/of
de aansprakelijkheid correct te kunnen beoordelen
• wanneer de schade vastgesteld moet worden
• wanneer een tegensprekelijke expertise aangewezen is

Meer informatie

We stellen alles in het werk voor een
snelle afhandeling van uw schadedossier.
Toch kan dit soms meer tijd in beslag
nemen, bijvoorbeeld wanneer we
bijkomende gegevens van u, de tegenpartij,
de hersteller of de expert nodig hebben,
of bij inzage in het proces-verbaal.
U kan uw online dossier opvolgen via
belfius.be/aangifte of contact met ons
opnemen op +32 (0)2 286 70 00.

Dit document is louter informatief en geeft geen enkel recht in geval van schade.
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