
Den udfyldte skadesanmeldelse sendes til:
Balticfinance Skadesanmeldelse bedes udfyldt snarest
Postboks 302 Venligst skriv med blokbogstaver
6330 Padborg Venligst vedlæg relevante dokumenter, således at 
Danmark forsinkelse vedrørende skadesbehandlingen undgås

Email: skade@balticfinance.com

Ansvarsskader

Forsikringstager (Navn på policen)

Adresse

Skadested

Policenr.

Email

CPR.nr.

Skadedato

Skadelidte (navn og adresse)

Telefonnr.

Beskrivelse af ulheld. Er der udvist fejl eller forsømmelse af skadevolder? Hvorfor var skadevolder/ skadelidte 
på  stedet? Er der rejst erstatningkrav? Vedlæg eventuelle bilag.

1 af 3

Forbindelse mellem forsikringstager og skadelidte

Eventuelle vidner (navn og adresse)

Hvem mener du bærer efter din mening ansvaret for uheldet?

C-DK-ANS-18-07-09



Er skaden anmeldt til politiet?

Ja Nej

Hvis ja –  hvornår og hvilken station

Opgørelse/ specifikation af tingskade

Beskadigede
genstande

Anskaffelsestids-
punkt - mdr/år Pris Værdi før skaden

Anslået reparations- 
eller genanskaffelsepris

Momsregistreret for beskadigede genstande

Ja Nej delvis

2 af 3

Anden forsikring/ andet selskab

Ja Nej

Hvis ja –  selskab og policenr.

Hvori består skaden – udførlig beskrivelse med oplysning om hvorvidt skadelidte er under lægebehandling

Personskade

C-DK-ANS-18-07-09

Valgfrit samtykke til videregivelse af data til agenter / mæglere

Jeg giver hermed tilladelse til, at balticfinance og de af balticfinance bemyndigede skadesbehandlere giver mit 
forsikringsagentur / min forsikringsmægler adgang til oplysninger vedrørende denne skade.
Dette samtykke er valgfrit og kan til enhver tid tilbagekaldes. Uden dette samtykke kan vi ikke give agenturet / 
mægleren oplysninger om skadens indhold.
Dette samtykke er ikke påkrævet for en retmæssig behandling af skaden.

Dato

Underskrift



3 af 3C-DK-ANS-18-07-09

Jeg/vi forsikrer at de oplysninger som jeg/vi har givet er sande og korrekte og i overensstemmelse med 
de virkelige forhold. Jeg/vi har ikke tilbageholdt nogen form for information i forbindelse med denne skades-
anmeldelse.
Jeg/vi er indforstået med at forsyne forsikringselskabet med yderligere information, hvis dette er nødvendigt.
Jeg/vi er klar over at denne skadesanmeldelse ikke automatisk fører til en erstatning. Fejlagtigt givne 
oplysninger i denne skadesanmeldelse vil føre til retslige konsekvenser.

Dato

Underskrift
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