Ansvar
RaskRask
Skadeanmeldelse
Policenr.

882 3.000.002.413

Skadevolder
Navn

Telefonnr.

Adresse

E-mail

Postnr.

By

Skadelidte (den skaden er gået ud over)
Navn

Telefonnr.

Adresse

E-mail

Postnr.

By

Evt. værges navn

Bankkontonr.

Er skadelidte momsregistreret?
Ja

Nej

Oplysninger om skaden
Hvor skete skaden?

Hvornår skete skaden? (Oplys dato og klokkeslæt)

Beskriv så præcist som muligt hvordan skaden er sket

Er der foretaget politianmeldelse?
Ja

Hvis ja, oplys stationens navn

Dato for politianmeldelse

Nej

Evt. vidner til uheldet:
Navn

Telefonnr.

Adresse

E-mail

Postnr.

By

Hvem er efter din mening skyld i skaden?

Hvorfor?

Har du noget imod skadelidtes erstatningskrav?

Hvis ja, oplys hvad

Ja

Nej
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Specifikation af og oplysning om det skadede (oplyses hvis muligt)
Købsdato
(måned og år)

Oplys venligst art, mærke typenr., model og lignende

Købspris

Nypris

For at fremme behandlingen af skaden bedes du, hvor det er muligt, medsende dokumentation fx i form af kvitteringer/regninger for køb af det beskadigede.
Påfør venligst policenr. på hvert enkelt bilag.
Bemærk:
Det beskadigede skal opbevares til Tryg har taget stilling til erstatningspligten.
Aftale om evt. besigtigelse kan træffes med

Navn

Telefonnr. dag

Telefonnr. aften

Andre

Skadelidte
Var det beskadigede

Lejet fra dato:

Lånt fra dato:
Er der udbetalt erstatning til skadelidte?
Ja

I udvalg med køb for øje

Hvis ja, af hvem?

Nej

Underskrift
Jeg erklærer, at min besvarelse er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og at intet af betydning for sagen er fortiet.
Til brug for vurdering af om og hvilket omfang erstatning kan udbetales, har Tryg min tilladelse til at udveksle oplysninger og dokumentation om mine nuværende
og tidligere forsikringsforhold med andre selskaber, hvor jeg er eller har været forsikret.
Jeg er opmærksom på, at skaden kun må udbedres efter aftale med Tryg.

DTJ 031 (05.17)

Dato
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Underskrift

