ERHVERVSREJSEFORSIKRING

Policenr.
Skadenr.

(udfyldes af Europæiske)

SKADEANMELDELSE FOR BAGAGE M.M.
Erstatningskravet vedrører (sæt x)
Bagageforsinkelse

Beskadigelse

Flyforsinkelse /flyaflysning

Tyveri

Bortkomst

Forsinket fremmøde

Virksomhedens navn

Hvad er din stilling i virksomheden?

Fornavn og efternavn

Personnr.

Privatadresse

Telefon mobil

Postnr.

By

Telefon privat

Email

Telefon arbejde

Kreditkort og forsikringsoplysninger
Disse oplysninger er en forudsætning for, at vi kan behandle din skade.
Hvilken type kreditkort har du (f.eks. MasterCard, Eurocard, GlobeCard)?
Er kortet udstet af en bank?

Danske Bank

Nordea

Anden

Kortnummer

Er skaden anmeldt hertil?

Ja

Nej

Jeg er ikke indehaver af et kreditkort

Er rejsen købt på kortet?

Ja

Nej

Er skaden anmeldt hertil?

Ja

Nej

Anden forsikring
I hvilket selskab har du købt familie/indbo forsikring?
Selskab

Policenr.

Oplysninger om rejsen
Afrejsedato

Planlagt hjemkomstdato

Rejsemål (by og land)

Hvad er formålet med rejsen?
Rejsearrangør/-flyselskab

Hvad er der sket?
Hvor og hvornår er skaden sket?

Dato

Kl.

Sted (by og land)

Beskrivelse af hvad der er sket - så udførligt som muligt (vedlæg evt. yderligere forklaring eller tegning)

Politianmeldelse m.m.
Er skaden meldt til politi/hotel/luftfartsselskab el. lign? (original anmeldelse skal vedlægges)
Ja

Nej

Hvis nej, hvorfor ikke?

Vidner
Var der vidner, der kan bekræfte hændelsesforløbet?
Ja

Nej

Navn og adresse

Specielt ved bagageforsinkelse
Hvornår ankom du til bestemmelsesstedet for din rejse?

Kl.

Dato

Hvornår fik du din bagage udleveret?

Kl.

Dato

Frederiksberg Allé 3
1790 København V

Tlf. +45 33 27 82 55 (kl 9.00 - 16.00)
Fax +45 33 25 29 49 (kl 9.00 - 16.00)

erhverv-skade@er.dk
www.er.dk

CVR 62940514

E1 1 3_02.12

Originale bilag for dine erstatningskøb, original bekræftelse fra luftfartsselskabet (P.I.R), samt flybilletter eller rejseplan skal vedlægges.
I tilfælde af bagageforsinkelse ved ankomst til bopælsland, skal dokumentation for planlagt ny rejse vedlægges.

Specielt ved flyforsinkelse og flyaflysning
Hvornår skulle dit fly afgå?

Kl.

Dato

Hvornår afgik dit fly?

Kl.

Dato

Hvad var årsagen til forsinkelsen/aflysningen?
I tilfælde af forsinkelse og flyaflysning, skal originale regninger, rejseplan samt dokumentation for forsinkelsen vedlægges.

Specielt ved forsinket fremmøde
Hvornår ankom du til lufthavnen?

Kl.

Dato

Hvornår afgik dit fly?

Kl.

Dato

Hvad var årsagen til din forsinkelse?
I tilfælde af forsinket fremmøde, skal originale ubenyttede flybilletter, originale regninger, rejseplan samt dokumentation for forsinkelsen vedlægges.

Specielt ved tyveri
Var lokalet/opbevaringsstedet aflåst?

Ja

Nej

Hvis ja, er der synlige tegn på opbrud?

			

Hvilke tegn

Var bilen låst?

Hvis ja, er der synlige tegn på opbrud?

Ja

Nej

			

Hvilke tegn

			

Bilmærke

Ja

Nej

Ja

Nej

Alarmcentral
Er skaden anmeldt til Europæiskes alarmcentral?

Hvis ja, sagsnummer

Er skaden anmeldt til et af Europæiskes lokale servicekontorer (Euro-Center)?

Hvis ja, sagsnummer

Erstatningskrav
Dokumentation for den/de skadesramte genstande bedes vedlagt i form af originale kvitteringer for anskaffelsestidspunkt og -pris.
Ved bagageforsinkelse vedlægges dokumentation for erstatningskøb.
Fortegnelse over genstande. Seperat liste kan vedlægges, såfremt nedenstående felter ikke er tilstrækkelige

Anskaffelses
Pris

Dit krav

Tidspunkt

Ejer forhold
Er genstandene

Dine egne?

Ja

Nej

Virksomhedens?

Ja

Nej

Er ejeren momsregistreret?

Ja

Nej

Betalingsmåde
Tilgodehavende indsættes på bank- eller girokonto tilhørende

Virksomheden

Bank reg.nr. og kontonr.

Girokontonr.

Dig selv

Bankens navn og adresse

Underskrift m.v.
I forbindelse med den anmeldte skade giver jeg hermed samtykke til, at Europæiske kan indhente og videresende oplysninger angående skaden til politi, offentlige instanser, forsikringsselskaber, Ankenævnet for forsikring mv. Samtykket omfatter kun den i skadeanmeldelsen omtalte skade.
Jeg erklærer samtidig på tro og love, at mine oplysninger er i overensstemmelse med sandheden og at jeg intet har fortiet. Jeg er indforstået med, at opgivelse af urigtige
oplysninger kan medføre, at jeg selv kommer til at afholde skadesomkostningerne og at forsikringen opsiges.
Dato

/		 20

Dato

/		 20

Sikredes underskrift
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Virksomhedens stempel og underskrift

