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Verzekeringsmaatschappij :       Verzekeringsnemer :  
Monceau Générale Assurances                                       NewB C.V.B.A. 
1 Avenue des Cités Unies D’Europe     Kruidtuinstaat 75 
41103 Vendome - France  .    1210 Sint-Joost-ten-Noode - België 
Conventie N° :  NB102018      Ondernemingsnr : 0836.324.003 
VDV n° 3067        schade@newb.coop 

Verzekerderde (titularis van de kaart) :      

Naam : ………………………..………………………………… Voornaam : …………………………………………….…………………..…. 

Straat : ………………………………………………………..… N° : ………………………..… Bus : …………………………………………... 

Postcode : ……………………………………………………... Stad : ………………………….…………………………………………………… 

E-mail : …………………………….…………………….......... Telnr./ GSM : …………………………………….…………………...….……      
 
N° van de GoodPay kaart die onterecht gedebiteerd werd : 

 
 
N° van de IBAN rekening waarop de schadevergoeding mag gestort worden : 

BE  
Aanleiding van de aanvraag :  

Type schade :        Verloren kaart  Gestolen kaart 

Datum van de diefstalverklaring bij de bevoegde autoriteiten : : ….. / ..... / 20..... 

N° van het proces-verbaal : ……………………………………………………………… 

N° van het dossier Stop Goodpay Card :……………………………………………………………… 

Bedrag dat frauduleus werd gedebiteerd : ,  € 

Terugbetaald bedrag dat reeds werd ontvangen  :  ,  € 

Is het dossier voor terugbetaling bij het P.F.S (Prepaid Finincial Services) reeds afgesloten ? 

  Ja     Nee 
Dossiernummer bij het PFS (Prepaid Financial Srevices) Nr°: ……………………………..............................................… 

Besluit van het PFS (Prepaid Financial Srevices) : ………………………………………………………………………………………….… 

Bijkomende opmerkingen : …..………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………................................................................................................................................................................. 
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 Een copie van het proces-verbaal dat binnen de 48 uur na de feiten werd opgesteld door de bevoegde 
autoriteiten. 

 Een copie van het rekeninguittreksel met vermelding van de bedragen die frauduleus gedebiteerd 
werden van de verzekerde prepay kaart.  

 

De maatschappij behoudt het recht om het even welk document of info te vragen om het bedrag van de 
schadevergoeding te kunnen bepalen alsook de aanvaarding van het schadegeval.  
 
Verklaring van de verzekerde :  
 
Bij deze verklaart ondergetekende naar waarheid en correct geantwoord te hebben op de gestelde vragen. 
Alle informatie en antwoorden op de vragen zijn volledig en correct. 
Het schadegeval werd niet gerapporteerd bij een andere verzekeringsmaatschappij. 
Ondergetekende bevestigt eveneens dat geen enkele informatie in verband met het schadegeval en de 
oorzaak ervan werd achtergehouden en geeft de toelating aan de maatschappij om de gemaakte kosten, 
mocht dit het geval zijn, te verhalen op een verantwoordelijke derde partij. 
 
Opgemaakt te …………………………………………………………………………………………. Op ..... / ..... / 20 ..... 

 
Datumen handtekening van de verzekerde (titularis van de kaart) : 
 
 
 
 

 

Het schadegeval dient zo snel mogelijk en maximaal binnen de 30 dagen na de gebeurtenis aangegeven te 
worden bij de verzekeraar of beheerder door middel van een volledig ingevuld en ondertekend 
schadeformulier. 

Verplicht toe te voegen documenten  

Gelieve dit formulier volledig ingevuld en ondertekend samen met de andere nodige documenten terug 
te zenden – Per e-mail naar : schade@newb.coop – Per post naar : NewB CVBA (Dienst Verzekeringen) 
Kruidtuinstraat 75 – 1210 Sint-Joost-Ten-Noode. 


