Aanvraagformulier voor Tussenkomst Reisongemakken

ALGEMENE INFORMATIE
Verzekeraar :

Verzekeringsnemer :

Inter Partner Assistance

KEYTRADE BANK

Louisalaan 166/1

Vorstlaan 100

B-1050 Brussel

B-1170 Brussel

Tel : 02 550 04 78
E-mail : claims-assistance@axa-assistance.com
Kaarthouder KEYTRADE BANK :
Type kaart :

Platinum 

Gold 

Kaartnummer :
Naam - Voornaam :
Adres :
Telefoon / GSM nummer :

E-mail :

Terugbetaling (volgens Algemene Voorwaarden)
Bankrekeningnummer :
IBAN :

BIC :

Naam van de bankinstelling :
Adres (indien financiële instelling in buitenland) :

Reden van aanvraag
 vertraging of annulering van de vlucht of treinrit, overbooking
 Gemiste correspondentie
 verloren of vertraagde bagages
Reis
Reisdatum : …… / …… / ……

Vanaf

Bestemming

Luchtvaartmaatschappij :

Vluchtnummer

Datum reisbetaling : …… / …… / ……

Totaal bedrag van de reis :

Annulatie - onderbrekingskosten :
Uitgave
Uitgavenstaat :

€

Om welke reden heeft u deze uitgaven gemaakt ?
 Hotelkosten
 Maaltijdskosten
 Dringende aankoop van kleedij en bijbehorende accessoires

De verzekeraar:
Inter Partner Assistance N.V., verzekeringmaatschappij, toegelaten onder het nummer 0487
Vennootschapszetel : Louizalaan 166, B-1050 Brussel – RPR Brussel - BTW BE 0415.591.055. BIC BBRUBEBB – IBAN BE66 3630 8057 8243

Aanvraagformulier voor Tussenkomst Reisongemakken
Bij te voegen documenten





De originele onkostennota’s en bewijsstukken van aankopen betreffende de gemaakte uitgaven die het
onderwerp zijn van terugbetaling op voorwaarde dat die contractueel gewaarborgd zijn door de
verzekering.
Kopie van het rekeningafschrift of bericht van afschrijving van de verzekerde waaruit blijkt dat het bedrag
van de aankoop 100% werd betaald met de verzekerde kaart;
In geval van verloren of vertraagde bagages, het ‘Property Irregularity Report’ verkregen bij de
luchtvaartmaatschappij.

Detail over de vertraging van de vlucht of gemiste vlucht



Verzekerde verklaring

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.
Hantekenning van de verzekerde

Datum

Gelieve dit ingevulde formulier en de nodige documenten op te sturen:
bij voorkeur per mail naar:
claims-assistance@axa-assistance.com
ofwel per post naar:
AXA Assistance
Dienst terugbetalingen KEYTRADE BANK VISA kaart
Louizalaan 166/1
B-1050 Brussel

De verzekeraar:
Inter Partner Assistance N.V., verzekeringmaatschappij, toegelaten onder het nummer 0487
Vennootschapszetel : Louizalaan 166, B-1050 Brussel – RPR Brussel - BTW BE 0415.591.055. BIC BBRUBEBB – IBAN BE66 3630 8057 8243

