Invulformulieren toelichting
SCHADEFORMULIER VOOR ONGEVALLEN/ONVERWACHTE ZIEKTE
Het interactieve PDF formulier bevat invulvelden die geselecteerd of ingevuld kunnen worden.

´ Klik om:

 een optie te selecteren
 in een tekstveld te schrijven

´ Druk op:

 de TAB toets om door alle velden van het
formulier te scrollen
 SHIFT+TAB om terug te gaan

Deze manier wordt aanbevolen om het proces te bespoedigen en er zeker van te zijn dat alle noodzakelijke velden ingevuld zijn.
De velden, gemarkeerd met twee sterretjes en een rode rand zijn verplicht: ze moeten ingevuld worden om het formulier met succes te kunnen
afdrukken / verzenden.

PAGINA 1
Sectie - DANleden gegevens
Vul de gevraagde persoonlijke gegevens in: voor- en achternaam, DAN ID en het land waar men woont.

Procedure uitgevoerd
Geef zo veel mogelijk details omtrent artsen en de instellingen waar contact mee moet worden opgenomen
in het geval van een onverwacht ongeval/ziekte. Geef aan of je in het bezit bent van verzekeringsdekking (het
soort verwonding, reis, enz.): indien gedekt door de verzekering, geef de informatie die daar betrekking op heeft
en geef specifiek aan of de verzekeringsmaatschappij al van het geval op de hoogte is gebracht.

PAGINA 2
Geef aan of het ongeval valt onder de noemer van “DUIKEN” (veroorzaakt tot of in verband met duikactiviteiten),
of “NIET-DUIKEN”(niet te maken met of afgescheiden van duikactiviteiten).

DUIKONGEVALLEN
Verstrek informatie over het ongeval en geef, indien mogelijk, de informatie betreffende een duikmetgezel of
een mogelijke getuige.

Sectie - DETAILS VAN DE DUIK

Verstrek, indien van toepassing, zo veel mogelijk gegevens: zowel betreffende de duiken die in de dagen
voorafgaande aan het ongeval zijn gemaakt, als ook de duiken die iets met het onverwacht ongeluk / de
ziekte in kwestie te maken hebben.

Sectie – Chemisch mengsel onderwater en gebruikte apparatuur

Verstrek zo veel mogelijk gegevens over de apparatuur gebruikt tijdens de duik toen het ongeval gebeurde.
Voor het “profiel van elektronische duiken” vragen we naar duikgegevens (diepte en tijden) opgeslagen in de
duikcomputer die gebruikt werd. Indien aanwezig, voeg dit bij het huidige formulier.

NIET-DUIK ONGEVALLEN
Verstrek gegevens betreffende het ongeval en de details van de trip tijdens welke het ongeval zich voordeed.

PAGINA 3
Vul het tekstveld in met een beschrijving van de situatie en de reeks gebeurtenissen die typerend waren voor of
de oorzaak waren van het desbetreffende, onverwachte ongeval / ziekte. Besteed vooral aandachtig aan en wees
nauwkeurig bij dit onderdeel. Ga verder met een beschrijving van het desbetreffende onverwachte ongeval / ziekte.

HANDTEKENINGVELD
Geef bij formulieren verzonden per e-mail de voor- en achternaam van de aanvrager. De gedrukte kopie moet
echter ondertekend worden.

DATUMVELD
Geef de datum waarop het formulier ingevuld is.

AFDRUKKEN EN E-MAIL KNOP
Zodra het is ingevuld, wordt aanbevolen tenminste een kopie van het formulier uit te printen door op de PRINT
knop te drukken of door de printoptie te kiezen (te vinden in het menu) van het programma dat gebruikt is om
het formulier te lezen.
Om het formulier per e-mail te verzenden, klik slechts op het EMAIL icoontje en het formulier zal automatische
verzonden worden; het is ook mogelijk om het document als bijlage mee te zenden door een e-mailadres naar
keuze te gebruiken.
Verstuur het formulier, samen met de originele ontvangstbewijzen en/of facturen die je in
IDA Insurance Ltd
DAN Building • Level 1 • Sir Ugo Mifsud Street Ta’Xbiex, XBX 1431, Malta.
Daarnaast kun je een kopie naar het volgend e-mailadres sturen: claims@idassure.eu

