
Inden du går i gang med at udfylde denne skadeanmeldelse, beder vi dig venligst være opmærksom på, at de oplysninger du giver os, er grundlaget 
for behandlingen af dit erstatningskrav. Vi ønsker at yde dig en god og individuel service. Derfor er det vigtigt, at du udfylder alle felter i skadean-
meldelsen og sender originale bilag. Er der specielle forhold, der ikke bliver berørt tilstrækkeligt i denne anmeldelsesblanket, er du meget velkommen 
til at beskrive disse i et almindeligt brev og vedlægge det.

Du bedes venligst udfylde og underskrive skadeanmeldelsen samt foranledige at samtykkeerklæring bliver udfyldt og underskrevet af din 
arbejdsgiver og fremsende begge til Europæiske ERV att. : Skadeafdelingen.

Erstatningskravet vedrører (sæt ✓)

 Bagageforsinkelse / Erstatningskøb Beskadigelse Bortkomst 

 Tyveri Privatansvar / Retshjælp Forsinket fremmøde

Institutionens navn og CVR-nr. Hvad er din stilling i institutionen?

Fornavn og efternavn Personnr.

Privatadresse Postnr. By

Email Telefon : Mobil Privat Arbejde

Oplysninger om rejsen

Afrejsedato Plantagt hjemkomstdato Rejsemål

Hvad er formålet med rejsen? Flyselskab

Hvad er der sket?

Hvor og hvornår er skaden sket? Dato Kl. Sted

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 eller lignende (original anmeldelse skal vedlægges)?

Ja Nej Hvis nej, hvorfor ikke?

Vidner

Var der vidner, der kan bekræfte hændelsesforløbet?

Ja Nej Navn and adresse

Specielt ved bagageforsinkelse

Hvornår ankom du til bestemmelsesstedet for din rejse? Kl. Dato

Hvornår fik du din bagage udleveret? Kl. Dato

I tilfælde af bagageforsinkelse ved ankomst til bopælsland, skal dokumentation for planlagt ny rejse vedlægges. Originale bilag for dine erstat-
ningskøb, original bekræftelse fra luftfartsselskabet (PIR-rapport), samt de originale flybilletter skal vedlægges.

Specielt ved tyveri

Var lokalet / opbevaringsstedet aflåst? Ja Nej

Var bilen aflåst? Ja Nej Hvis ja, var der tydelige tegn på opbrud? Ja Nej

Beskriv tegnene på opbrud

Bilmærke

Forsikringsselskab: Police nr. :

Erhvervsrejseforsikring Staten
Skadeanmeldelse for bagage m.m.

Forsikringskort nr. :

Euro-Alarm sagsnr. :
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Erstatningskrav

Dokumentation for den/de skadesramte effekter bedes vedlagt i form af originale kvitteringer for anskaffelsestidspunkt og -pris

Fortegnelse over genstande 
Seperat liste kan vedlægges, såfremt nedenstående felter ikke er tilstrækkelige

Anskaffelse (skadesramte effekter) Dit krav 
(Kr.)Pris (Kr.) Tidspunkt

Er der udbetalt á conto beløb i forbindelse med ovenstående skade?

Ja Nej Kr. Udbetalt d. (dato) Af

Er skaden anmeldt til Europæiske ERVs lokale servicekontor (Euro-Center) ?

Ja Nej Hvis ja, angiv sagsnummer

Ejerforhold

Er genstandende: Dine egne? Ja Nej Institutionens? Ja Nej Er ejeren momsregistreret? Ja Nej

Anden forsikring

I hvilket selskab har du tegnet Familie / Indbo-forsikring?

Selskab: Police nr.:

Er skaden anmeldt hertil? Ja Nej

Er du indehaver af et eller flere kreditkort? Ja Nej

Selskab: Kortnummer:

Selskab: Kortnummer:

Er skaden anmeldt til et kreditkortselskab, angiv da venligst hvilket:

Betalingsmåde

Ønskes tilgodehavende indsat på bank- eller girokonto tilhørende Institutionen Dig selv 

Ved betaling til institution oplyses venligst EAN nr.

Bank reg. nr. konto nr. Girokontonr.

Bankens navn og adresse

Underskrift m.m.

I forbindelse med den anmeldte skade giver jeg hermed samtykke til, at Europæiske ERV 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 forsikrin-
gen opsiges.

Sikredes underskrift

Europæiske Rejseforsikring A/S  •  Frederiksberg Allé 3  •  1790 København V  •  www.er.dk 
Tlf +45 3327 8255  •  Fax +45 3325 2949  •  erhverv-skade@er.dk  •  CVR 62940514
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