Anmeldelse
Købsforsikring/mobilforsikring
Undgå hæfteklammer – brug clips! Vi scanner bilagene
Forsikringstager

Skadenr.
(udfyldes af Codan)

Navn

Referencenr.

Adresse

Tlf. privat

Postnr.

By

5815446773

Tlf. arbejde

E-mail

CPR-nr.

Underskrift
Jeg erklærer på tro og love, at de oplysninger, jeg giver på denne anmeldelse, er korrekte. Jeg giver samtidig tilladelse til, at Codan må indhente
de akter/oplysninger, der er nødvendige for at vurdere selve skaden og spørgsmål i forbindelse med skaden. Jeg giver også tilladelse til, at Codan
må videresende oplysningerne til andre selskaber, hvor skaden også er anmeldt. Er skaden anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller
politiet, giver jeg derudover tilladelse til, at Codan må indhente eventuelle oplysninger herfra.
Vi gemmer dine oplysninger
Vi kan indhente flere oplysninger om dig og din skade via offentligt tilgængelige medier, kilder og vidner mv. for at vurdere din skadeanmeldelse
og det fremsatte krav. Vi opbevarer oplysningerne så længe, der kan blive brug for dem i forhold til din forsikring og de anmeldte skader.
Dato

Skaden
vedrører
Kortoplysninger

Forsikringstagers underskrift

Købsforsikring  

Mobilforsikring

De første 6 cifre i kortnr.:        og de sidste 4:

Udløsdato (måned/år):
/

Markér dit kort med et X

World Elite Mastercard Private Banking ELITE
Mastercard Guld

Mastercard Platin

World Elite Mastercard Private Banking
Mastercard Direct Studie

Mastercard Platin Private Banking

Mastercard Basis

Mastercard Direct

Markér dit tilvalg med et X

Tilvalg basis

Tilvalg udvidet

Vigtigt

Det er vigtigt, du sender alle nødvendige oplysninger og bilag til os, ellers kan det forlænge sagsbehandlingstiden.

Skadelidte

Navn

CPR-nr.

Adresse
Postnr.
Oplysninger
om skaden

By

Land

Hvor opstod skaden?
Hvornår opstod skaden?

Andre
forsikringer/
kort

Har du indboforsikring?

Nej  

Ja, angiv forsikringsselskab og policenr.

Selskab
Har du selvrisiko på din forsikring?

Policenr.
Nej  

Anmeldt
Ja  

Nej

Ja, angiv hvor meget:
kr.

Har du en forsikring, som er tilknyttet et andet kort (Mastercard, Eurocard, Diners Club etc.)?

Nej
Anmeldt
Ja  

Nej

C702558

046

03.18

Angiv kortnavn og bank
(Mastercard, Eurocard, Diners Club etc.)

Ja  

codan.dk

Codan, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V, T 33 55 55 55
Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638

Anmeldelse
Købsforsikring/mobilforsikring

Politi
anmeldelse

Er skaden anmeldt til politiet?

Yderligere
oplysninger

Var gerningsstedet aflåst?
Nej  
Ja, hvordan?

Ja  

Nej

Er der synlige tegn efter indbrud?
Nej  
Ja, hvilke?
Er der forvoldt bygningsskade?
Nej  
Ja, hvordan?
Tyveri fra
bil, bus, telt
eller
campingvogn

Mærke/model
Hvor var genstandene opbevaret?
Hvis anbragt i bagagerum, var dette aflåst, og var det stjålne ikke synligt udefra?

Oplysninger
om skaden

Vedlæg evt. separat redegørelse

Erstatningskrav

Vedlæg evt. separat redegørelse

Ja  

Nej

Beskriv hændelsen i detaljer:

Opgørelse af kravet:

Valuta:

Beløb:

Husk at
vedlægge
original dokumentation for
erstatningskrav

Bankoplysninger

Vi kan ikke overføre en evt. erstatning til et kort, kun til din bankkonto.
Bank

Reg.nr.

Kontonr.

Send anmeldelsen til:
Codan Forsikring, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V
eller til DBrejseskade@codan.dk

C702558

046

03.18

Husk altid at opgøre og specificere dit erstatningskrav.
Vedlæg følgende dokumenter:
–	Original dokumentation for skaden, fx politirapport.
–	Originale købskvitteringer og specifikation af indkøbene.
–	Kontoudtog, der viser, at genstanden(e) er betalt med dit kort.
Hvis du sender din anmeldelse pr. mail, kan du vedhæfte en kopi
af orginal dokumentation.
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Codan, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V, T 33 55 55 55
Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638

