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Letselschade

Praktische informatie
bij letselschade



Ik heb een ongeval  
gehad. En nu?

Er gebeuren veel ongevallen in het verkeer. Maar ook in bedrijven en in uw  

persoonlijke omgeving kan er iets mis gaan. 

Wij vergoeden de medische kosten volgens uw polisvoorwaarden. Het maakt niet uit 
wie het ongeval heeft veroorzaakt. Als u ernstig letsel oploopt, is de kans groot dat u ook 
andere schade heeft. Misschien is uw kleding beschadigd, moet u reiskosten maken, krijgt 
u te maken met het verplicht eigen risico voor de zorgkosten of valt een gedeelte van uw 
inkomen weg. Als iemand anders aansprakelijk is voor het ongeval, kunt u deze kosten 
verhalen. Met onze Letselschadeservice helpen wij u daarbij. 

U KRIJGT KOSTELOOS ADVIES VAN EEN LETSELSCHADE EXPERT
Een ongeval kan grote gevolgen hebben. De meeste slachtoffers van ongevallen weten 
weinig van letselschade. Als u een expert inschakelt om uw persoonlijke schade te  
regelen, kunt u zich op uw herstel concentreren. De aansprakelijke partij betaalt de kosten 
van de letselschade expert. Ook als er geen aansprakelijke partij is, hoeft u de kosten niet 
te betalen. 

WILT U GEBRUIK MAKEN VAN ONZE LETSELSCHADESERVICE? 
U kunt dat aangeven op het vragenformulier die u samen met deze folder ontvangt.  
Wij sturen het formulier voor u door naar een letselschadebureau. Een medewerker  
van het bureau belt u of schrijft u om uw zaak met u te bespreken. 

2WILT U MEER INFORMATIE? Kijk op prolife.nl
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Wij werken samen met een aantal letselschadebureaus. Zij zijn aangesloten  
bij de Stichting Keurmerk Letselschade.
 

Ace Letselschade Advocaten
Zwolle
ace-letselschade.nl
Telefoon 038 850 41 71

Letselschade.com
Papendrecht
letselschade.com
Telefoon 078 644 34 40

Bosch & Berg Letselschade Advocaten
Borne
boschenberg.nl
Telefoon 085 046 65 60

Bureau Letselschade HBS
Purmerend
bureau-letselschade.nl 
Telefoon 0299 42 00 01

Flyct
Capelle a/d IJssel
flyct.nl
Telefoon 088 100 43 00
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SERVICE & CONTACT

KIJK OP PROLIFE.NL
Letselschade: verhaalszaken@zilverenkruis.nl

Overige vragen: via het contactformulier op prolife.nl/contact

BEL ONS ALS U LIEVER PERSOONLIJK CONTACT WILT 
Letselschade: Verhaalszaken 030 354 85 29  
van maandag tot en met vrijdag van van 9.00 tot 17.00 uur.

Overige vragen: Klantenservice 033 422 81 88  
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.

SCHRIJVEN KAN NATUURLIJK OOK
Pro Life Zorgverzekeringen
Postbus 709
3800 AS Amersfoort

Wij doen ons uiterste best om u goede en duidelijke informatie te geven. Klopt er iets niet 
in onze communicatie? Geef het dan aan ons door, zodat wij de fout kunnen herstellen. 
Staan er onjuistheden in? Dan is Pro Life hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van  
dit product of deze dienst kunt u geen rechten ontlenen.

Pro Life verzekeringen worden uitgevoerd door  
Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., KvK 30208637  
Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK 28080300


