Ziektekosten door een ongeval
Formulier

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

Met dit formulier geeft u ons informatie over ziektekosten door een ongeval. Veroorzaakte iemand anders
het ongeval? Dan kunnen wij de kosten misschien terugkrijgen van de tegenpartij. U helpt ons daarbij.
Heeft u vragen als u dit formulier invult? Bel ons dan via (058) 234 53 35. Of kijk op fbto.nl.
1

Uw gegevens
Naam

		
Man
Vrouw

i

FBTO relatienummer
(indien bekend)
2

Wie kreeg het ongeval?
Naam

		
Man
Vrouw

i

Geboortedatum
3

Op welke datum gebeurde het ongeval?
Datum

4

i

i

Hoe gebeurde het ongeval?

	
Omschrijf hier kort hoe en waar het ongeval gebeurde en wie er bij betrokken waren.
Geef bijvoorbeeld de plaatsnaam en straat aan. En wat de verkeerssituatie was (voetganger, bestuurder auto etc).

5

Welk letsel heeft u?

6

Bent u met een ambulance vervoerd? 					

7

Wie is volgens u aansprakelijk voor het ongeval?
Naam

i

Adres

i

						

Postcode

Woonplaats

Kenteken
Dit hoeft u alleen in te vullen als de andere partij met een auto of motor reed.
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Ja

Nee
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8

Heeft de politie een proces-verbaal opgemaakt?					

Ja

Nee

Ja

Nee

Zo ja, wilt u een kopie van het proces-verbaal meesturen als u deze heeft?

9

Heeft u een rechtsbijstandverzekering?					
Zo ja, wat is de naam
van uw verzekeraar?
En wat is uw schadenummer?

10 Op welk telefoonnummer bent u overdag bereikbaar?
Telefoonnummer
11 Ondertekening
Uw verklaring
Ik heb het formulier juist ingevuld. Ik vind het goed dat FBTO Zorgverzekeringen contact opneemt met de politie of met
mijn belangenbehartiger over het ongeval en het letsel en de medische behandelingen van mijn ongeval.
Datum

i

Plaats
Uw handtekening

i

Handtekening1
1

Met een vink geeft u aan dat de bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

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: verhaalszaken.zorg@fbto.nl
• Of stuur het geprinte én ondertekende formulier per post naar:
FBTO Zorg Verhaalszaken
Antwoordnummer 10
8900 VC Leeuwarden
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Waarom vragen wij om uw gegevens?
We vragen uw persoonsgegevens en andere gegevens als u bij ons een verzekering of financiële dienst aanvraagt. We
gebruiken uw gegevens binnen de Achmea Groep om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Ook geven we u
informatie over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen zijn.
Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer?
We gebruiken uw gegevens daarnaast:
• om ons bestand van relaties te beheren;
• om fraude te voorkomen en te bestrijden;
• om statistisch onderzoek te doen;
• om te voldoen aan de wet.
Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten?
Of wilt u niet dat wij uw e-mailadres gebruiken? Stuur dan een brief of e-mail naar:
FBTO
Postbus 318
8901 BC Leeuwarden
info@fbto.nl
Over de Stichting CIS
Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag. Dit is het
centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Bijvoorbeeld als u belangrijke
informatie niet heeft doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico’s beheersen en
fraude voorkomen.

16100006 044 18.02

Kijk voor meer informatie op www.stichtingcis.nl. Hier leest u ook hoe de stichting met uw gegevens omgaat.

Vragen?
Kijk op fbto.nl
of bel
(058) 234 53 33
Postadres
Postbus 318
8901 BC Leeuwarden

FBTO is een handelsnaam van FBTO Zorgverzekeringen N.V, KvK nr. 30208631, statutair gevestigd in Leeuwarden,
Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK nr. 28080300, statutair gevestigd in Zeist en Achmea Schadeverzekeringen
N.V., KvK nr. 08053410, statutair gevestigd in Apeldoorn.

3/3

