SKADEANMELDELSE

vedrørende tyveri af motorkøretøjer og arbejdsredskaber
Skadenummer:

Ejer
Navn:

CPR./CVR nummer:

Adresse:

Postnummer og By:

Mail:

Mobil:

Bruger / Forsikringstager (udfyldes kun hvis ejer og bruger ikke er den samme)
Navn:

CPR./CVR nummer:

Adresse:

Postnummer og By:

Mail:

Mobil:

Køretøjet
Hvordan var dit køretøj sikret?
1. Bilen var låst
2. Bilen var forsynet med eftermonteret - tyverisikring

Ja:

Nej:

Ja:

Nej:

3. Bilen havde alarm
4. Bilen har monteret GPS sporing

På hvilket værksted har du sidst haft køretøjet, og hvad var årsagen?

Hvordan var bilens generelle stand?

Var der fejl og mangler ved karrosseriet, motor eller gearkasse?

Ja

Nej

Hvis ja, hvilke (omfang, placering, lakskader, karroseriskader, osv.)?

Hvor mange kilometer (evt. timer) havde køretøjet kørt inden tyveriet?

Er der restgæld i køretøjet?

Ja

Hvis ja, hvor meget og til hvem ( kontonr.)

Nej

Anvendes køretøjet i momsregistreret virksomhed?

Ja

Har du inden for det seneste år, forsøgt at sælge køretøjet?
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Var køretøjet forsynet med ekstraudstyr?
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Ja

Nej

CVR.-nummer:

Nej

Ja

Nej

Hvis ja - hvordan har du prøvet at sælge den? (online,forhandler eller privat)

Hvis ja - hvad?
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Nøgler
Hvor mange nøgler er der til køretøjet?

Er der andre end dig, der fast har nøgle til køretøjet?

Ja

Nej

Hvis ja – hvem?

Hvor var disse nøgler, da køretøjet blev stjålet?

Er der mistet nøgler til køretøjet - hvis ja hvornår og hvordan?

Er der bestilt ekstranøgler til køretøjet?

Ja

Nej

Oplysninger om tyveriet
Vi ønsker at finde ud af, hvem der har stjålet dit køretøj. Derfor ønsker vi oplysninger om, hvor dit stjålne køretøj har været de seneste 3 måneder, så vi kan danne os et
overblik over situationen, køretøjets færden i ugerne op til tyveriet og køretøjets stand på tyveritidspunktet til brug for blandt andet vor taksators værdifastsættelse.
Køretøjets registreringsnummer:

Evt. særlige kendetegn:

Hvornår skete tyveriet (dato og tid)?

Hvilken adresse blev bilen stjålet fra? (vejnavn og postnummer):

Hvornår anmeldte du tyveriet til politiet (dato og tid)?

Politiets journalnummer:

Underskrift
Jeg erklærer herved, at foranstående oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Underskrift

Dato

Betaling:
Er du privatkunde udbetaler If via Nemkonto.
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SAMTYKKEERKLÆRING
til behandling af erstatningssag
If skadenummer:

Dato:

Vi har brug for dit samtykke til at indhente og behandle følgende
Oplysninger fra andre forsikringsselskaber, skadeforløb, restance, skærpede vilkår, opsigelse mv.
Oplysninger fra Politiet, herunder aktindsigt m.v.
Oplysninger fra kreditoplysningsbureauer, såsom RKI, Debitorregistret m.v.
Oplysninger om andet.
Her anføres bemærkninger til brug for ovenstående ( fx. reg. og konto nr.)

Teknisk udlæse køretøjet og tilhørende nøgler. Hvis skaden omhandler en leasingbil, så giver jeg også samtykke til, at If må
udveksle oplysninger med leasingselskabet.

Oplysninger om dig/jer
Navn(e):

CPR nr.:

Adresse:

Post nr. og by:

Dato og underskrift – med min underskrift gives If samtykke til at måtte indhente
og behandle ovenstående oplysninger.

Dato og underskrift – med min underskrift gives If samtykke til at måtte indhente
og behandle ovenstående oplysninger.

Husk at returnere dette samtykke via krypteret mail, da op
lysningerne ellers ikke er sikre og kan komme uvedkommende i
hænde. Alternativt kan du enten selv udskrive samtykket, eller
vi kan sende det til dig med almindelig post og vedlægge en
frankeret svarkuvert.

En eventuel erstatning udbetales inden 14 dage efter, at
If har alle nødvendige oplysninger, til at kunne afgøre din
skadesag. Herefter vil du i visse tilfælde, ifølge forsikrings
aftaleloven, kunne få á conto beløb og renter.

På www.if.dk/privat/information/om-hjemmesiden/haandtering
af-personoplysninger kan du læse mere om hvordan vi
håndterer personoplysninger.

Derfor har vi brug for dit samtykke
For at kunne vurdere din anmodning om erstatning, skal If have
oplysninger om begivenheden som begrunder dit krav om
erstatning, herunder personlige oplysninger om dig.
If skal også i visse situationer have mulighed for at kontakte
tredjepart direkte, for at kunne modtage oplysninger om dig. If
skal altid indhente dit samtykke inden vi indhenter oplysninger
om dig.

Oplysninger fra andre
Med dit samtykke, kan vi bede ovenfor angivne trejdeparter
videregive relevante oplysninger om dig vedrørende private
forhold; oplysninger som normalt anses for værende fortrolige.
Det kan være fra offentlige myndigheder, selskaber og privat
personer, herunder Politi, Skat, kredit- og forsikringsselskaber.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Vi giver en
kopi af samtykket til den vi søger oplysninger fra.
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