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Algemene informatie 
 

 Verzekeraar:  Verzekeringsnemer: 
 Inter Partner Assistance  ARGENTA SPAARBANK 
 Regentlaan 7 Belgiëlei 49-53 
 B - 1000 Brussel B-2018 Antwerpen 
 Tel.: +32 (0)2 642 45 30   
 E-mail: claims-assistance@ip-assistance.com 
 
 

 
Titularis Argenta Golden kredietkaart 
 
Naam – Voornaam:   
 
Adres:   
 
Telefoon/gsm-nummer:   
 
E-mail:   
 
Kaartnummer van je Golden kredietkaart:   
 
Rekeningnummer van de rekening waar je kredietkaart aan gekoppeld is: BE   
 
 
 

Terugbetaling 
 
Terugbetaling (volgens de Algemene Voorwaarden) mag gebeuren, als dat verschillend is van 
bovenstaande rekening, op rekeningnummer: BE  
 
Op naam van: _____________________________________________________________________ 
 

 

Schade of defect 
 
 
Aankoopprijs van het verzekerde goed:  
(Gelieve de factuur bij te voegen!) 
 
Datum van aankoop:   
(Let op: deze aankoop moet betaald zijn met de Golden kredietkaart of met de rekening waar ze aan 
gekoppeld is!) 
 
Omschrijving van de schade of het defect: 
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Welke documenten moet je zeker meesturen voor een vlotte afhandeling? 
 
• Het origineel of een kopie van de aankoopfactuur, met vermelding van het serienummer van de 

fabrikant 

• Of een document waaruit de aankoop van het verzekerde item blijkt en met vermelding van het 
serienummer van de fabrikant als dat niet op de factuur staat 

• Bewijs van betaling waaruit blijkt dat het aankoopbedrag van het verzekerde item werd betaald met 
de Golden kredietkaart of met de rekening waar ze aan gekoppeld is.  

• Herstelling nodig? 

• De gedetailleerde herstelfactuur met vermelding van: 

− De naam, het adres en de handtekening van de verzekerde 

− De datum van het defect 

− Het merk, type en model van het verzekerde item 

− De beschrijving van het defect 

− De aard van het uitgevoerde werk 

− De schatting van een hersteller (afgestempeld met de officiële stempel van de 
hersteller) met details over de wisselstukken, uitgaven en arbeidskosten 

 
 

Verklaring van de verzekerde 
 
Ondergetekende verklaart de vragen naar best vermogen, juist en overeenkomstig de waarheid te 
hebben beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen. 
 
Handtekening van de verzekerde Datum  
 
 
 
 
 
 
 

 
Stuur dit ingevulde formulier en de nodige documenten op. 

 
Bij voorkeur via mail naar:  

claims-assistance@ip-assistance.com 
 

Ofwel via post naar: 
Inter Partner Assistance 

Dienst terugbetalingen ARGENTA  
Regentlaan 7 

B-1000 Brussel 
 


