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Tlf.: +45 33 27 82 55 (9.00 - 16.00)

Fax: +45 33 25 29 49 (9.00 - 16.00)

erhverv-skade@er.dk

CVR 62940514

Skadeanmeldelse/ 
Teknisk udstyr 
Inden du går i gang med at udfylde denne skadeanmeldelse, beder vi dig venligst være opmærk-
som på, at de oplysninger du giver os, er grundlaget for behandlingen af dit erstatningskrav. 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.

Oplysninger om skaden

Hvornår er skaden sket? Hvornår opdagede du skaden?

Hvor er skaden sket?

Hvor befandt du dig på skadetidspunktet?

Hvordan er skaden sket? 
(Nøjagtig beskrivelse af hvad der er sket – vedlæg evt. yderligere forklaring eller tegning)

Vidner

Er der vidner, der kan bekræfte hændelsesforløbet?  Ja Nej 
Navn og adresse:

Skadevolder

Navn og adresse, samt oplysninger om forsikringsselskab og policenummer på skadevolders 

ansvarsforsikring:

Tyveri fra bil

Hvor var genstandene anbragt? Personrum Bagagerum Andet, hvor?

Oplysninger om bilens mærke, type, årgang samt registreringsnummer:

Var bilen låst? Ja Nej Er der synlige tegn på voldeligt opbrud? Ja Nej

Hvis ja, hvilke?

Var genstandene synlige udefra? Ja Nej

Hvordan mener du, at tyven er kommet ind i bilen? (herunder beskrivelse af eventuel skade på bilen)?

Er bilen udstyret med en tyverialarm? Ja Nej

Hvis ja, hvilken model og mærke

Var tyverialarmen aktiveret, da hændelsen skete? Ja Nej

Hvis nej, hvorfor ikke?

Indbrudstyveri

Var lokalet/opbevaringsstedet aflåst? Ja Nej

Med hvilke låse? Hvem havde nøgler?

Er der synlige tegn på voldeligt opbrud? Ja Nej

Hvis ja, hvilke?

Hvor var genstanden anbragt? Øvelokale Loftrum Kælderrum Værelse

Var/er lokalet/rummet/værelset placeret i et beboet en- eller tofamilies hus? Ja Nej

Forsikredes oplysninger:

Police nr.:

Personnr.:

Skadenr. (udfyldes af Europæiske):

Fornavn

Efternavn

Adresse

Postnummer og by

Telefon

Mobiltelefon

Email

Europæiske Rejseforsikring A/S

Frederiksberg Allé 3

1790 København V

www.er.dk/erhverv
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Politianmeldelse m.m.

Er skaden meldt til politi, transportør eller lignende? Ja Nej

NB: Original kvittering for anmeldelse vedlægges. 
Tyveri og hærværk skal anmeldes til politiet. Tyveri, bortkomst, beskadigelse eller forveksling under 
transport med bus, tog eller fly skal anmeldes til transportøren.

Ejerforhold

Er genstandene: (sæt X) Dine egne? Lånt? Lejet/leaset? 

Såfremt genstandene ikke er dine, skal ejers navn og adresse oplyses:

Benyttes udstyret: (sæt X) Erhvervsmæssigt  Som privatperson

Er ejeren momsregistreret i forbindelse med benyttelse af genstandene? Ja Nej

Er der lån/pant eller afbetalingsgæld i det skaderamte? Ja Nej  

Kreditors navn og adresse:

Oplysning om anden forsikring

Er der tegnet familie/indbo/husstandsforsikring?, hvis ja bedes du venligst oplyse: 

Forsikringsselskab Police nr.

Er skaden anmeldt her til? Ja Nej

Er der tegnet erhvervs- eller virksomhedsforsikring?, hvis ja bedes du venligst oplyse:  

Forsikringsselskab Police nr.

Er skaden anmeldt her til? Ja Nej

Er der tegnet specialforsikring for udstyret andetsteds?, hvis ja bedes du venligst oplyse:  

Forsikringsselskab Police nr.

Er skaden anmeldt her til? Ja Nej

Hvilken type kreditkort har du (f.eks. MasterCard, Eurocard, GlobalCard)? 

Er kortet udstet af en bank? Danske Bank Nordea Anden:

Kortnummer: Er skaden anmeldt her til? Ja Nej

Fortegnelse over mistede eller beskadigede genstande

Mærke, type, art og serienummer
Anskaffelses- Købt som

Skadekrav
pris tidspunkt Nyt (år) Brugt (år)

Betalingsform

Erstatningen indsættes på bank- eller girokonto. Du skal blot oplyse bankens registreringsnummer og 

konto- eller girokontonummer: Reg.nr. Kontonr.

Girokortnummer:

Underskrift m.v.

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 forsikringen opsiges.

Dato og underskrift

NB: Original dokumentation bedes 
vedlagt anmeldelsen. 
Såfremt genstandene kan 
repareres vedlægges specificeret 
reparationstilbud.
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