Declaratieformulier reiskosten zittend ziekenvervoer
Wij verzoeken u het formlier volledig in te vullen.
Polisnummer(s)		

________________________

Prestatie

______________ (nummer staat op uw machtiging, bijvoorbeeld 10 taxivervoer)

Gegevens verzekerde
Naam en voorletters 		
Adres en huisnummer
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer 		
IBAN

__________________________________________________
□ M □ V
Geboortedatum ________________
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
Specificatie van de reiskosten
Datum

Van

Naar

Aantal kilometer

Reden *

*

€

Totaalbedrag

€

* Indien u gebruik maakt van eigen vervoer, hoeft u geen bedragen in te vullen. Maakt u gebruik van de taxi of het openbaar vervoer, dan dient u dit wel in te vullen.

Wij verzoeken u vriendelijk om bij uw vervoersdeclaratie een kopie van de afspraakkaart en of verklaring van de bezochte inrichting c.q. ziekenhuis, arts of
fysiotherapeut bij te voegen. Indien er per openbaar vervoer gereisd wordt, dient hier bewijs van meegestuurd te worden.

___________________________________________________________________________________________________________________
Ondergetekende verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Door een onjuiste/onvolledige invulling van het formulier of verzwijging van
voor de verzekering(en) van belang zijnde feiten, kan de declaratie ongeldig worden verklaard. Met ondertekening geef ik toestemming om zo nodig gegevens op te vragen bij mijn behandelend arts/specialist voor de vaststelling van uw declaratie.
Datum en plaats		
Handtekening verzekerde

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Dit formulier sturen aan:
Turien & Co. Assuradeuren
Postbus 2287
8203 AG Lelystad

___________________________________________________________________________________________________________________
Zie ook het privacystatement op de volgende pagina.
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Beknopt privacystatement
Hieronder treft u ons verkorte privacystatement aan met de belangrijkste onderwerpen. Voor ons volledig privacystatement verwijzen wij u naar onze website
https://www.turien.nl/privacystatement. Ook kunt u bij ons een exemplaar van het volledige privacystatement opvragen.
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Bij de uitvoering van de verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het
uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het verlenen van service en
schadelastbeheersing, om u te informeren over onze diensten en producten, voor activiteiten gericht op het vergroten van het klantenbestand, voor
(statistische) analyses, onderzoek en managementinformatie, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van
de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten. De verkregen persoonsgegevens kunnen worden verwerkt
door derden, teneinde ons te ondersteunen voor de hierboven vermelde doeleinden.
Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van
die gegevens, de verwerking ervan te beperken en uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie. Wilt u hier meer over weten,
raadpleeg dan onze uitgebreide privacystatement.
Gedragscode
Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’ van toepassing. De volledige tekst van de
gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het
Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070 333 85 00).
Bijzondere persoonsgegevens
Wij kunnen bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben. U kunt hierbij denken aan medische gegevens of strafrechtelijke gegevens. Deze gegevens
kunnen van belang zijn voor de afhandeling van een uitkeringsverzoek, voor het invorderen van een claim of voor het voorkomen van fraude. Bijzondere
persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt: slechts een beperkte groep van medewerkers heeft toegang tot deze gegevens.
Stichting CIS
Voor een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen en registeren wij uw gegevens in het Centraal Informatie Systeem van de in
Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag.
Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigden risico’s te beoordelen en te beheersen en
verzekeringscriminaliteit tegen te gaan. De gegevens die wij bij CIS vastleggen, worden verder gebruikt voor statistische analyses en het waarborgen van de
veiligheid en integriteit van de financiële sector. Uw klantgegevens worden bovendien apart centraal vastgelegd om in geval van ernstige calamiteiten,
incidenten (zoals verzekeringsfraude) of opsporingsactiviteiten door politie en justitie de verzekeraars en gevolmachtigden bij personen, bedrijven, objecten
en risicoadressen te kunnen vinden. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het CIS privacyreglement.
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