HVIS DU FÅR EN SKADE

på bilen…

Kommer du ud for et sammenstød – uanset om det er med en anden bilist, med en
cyklist eller en fodgænger, skal du tænke på følgende:
HVIS DER ER SKET PERSONSKADE …
RING STRAKS 112

ER DER SKADE PÅ FORRUDE?
KONTAKT DANSK BILGLAS PÅ TLF. 70 11 55 55

Bed eventuelle vidner om at vente på politiet eller få, som
minimum, navn, adresse og telefonnummer på vidnerne.

NB! Du skal KUN anmelde en forrudeskade til os, hvis det er
modparten, der er skyld i skaden.

HVIS DU HAR PÅKØRT ET DYR …
RING TIL DYRENES VAGTCENTRAL PÅ 1812

KAN BILEN IKKE KØRE?
KONTAKT IF AUTOHJÆLP PÅ TLF. 70 12 12 42

Det er vigtigt for dyret, og det er vigtigt for dig. Især hvis din
bilforsikring har en særlig dækning for påkørsel af dyr.

Hvis du har din kaskoforsikring hos os, hjælper If Autohjælp
dig med transport til det nærmeste If Partnerværksted.

ER DER SKADE PÅ BIL?
Sørg for at få så mange oplysninger som muligt af modparten, og
lav gerne en skriftlig beskrivelse af forløbet. Der er desværre mange,
der skifter mening, når tingene først kommer lidt på afstand!

VIL DU VIDE MERE?
På if.dk kan du læse mere om vores forsikringer. Du er
selvfølgelig også velkommen til at ringe til os på tlf. 70 12 24 24,
hvis du har spørgsmål, eller der er noget, du er i tvivl om.

FAKTA OM UHELDET

At placere skylden er afgørende for erstatning, og derfor er et vidne vigtigt. Enhver sag om
bilskader er nemmere at afgøre med et eller flere vidner.

OPLYSNINGER OM MODPARTEN:

OPLYSNINGER OM UHELDET:

Navn:

Dato:

Adresse:

Uheldssted:

Postnr.:

Kl.:

By:
Postnr.:

Forsikringsselskab:

By:

Registreringsnr.:
Bilens farve:

VIDNE:

VIDNE:

Navn:

Navn:

Adresse:

Adresse:

Postnr.:
Tlf.:

By:

Postnr.:

By:

Tlf.:

Der kan ofte opstå tvivl om situationen, når den kommer lidt på afstand. Du kan derfor benytte
bagsiden til at skitsere skadessituationen, og både du og modparten må meget gerne forklare hvad
der er sket – med jeres egne ord. Det er også en god idé at tage billeder af skaderne.
Hav altid denne lille guide liggende i bilen. Så er du sikker på at få alle de nødvendige oplysninger,
hvis uheldet skulle være ude.

Gem dine oplysninger og anmeld skaden på if.dk

8755:7 Inhouse 0715

Bilmærke:

