
Gjensidige Forsikring
A.C. Meyers Vænge 9

DK-2450 København SV
Tlf. +45 70 10 90 09
Fax +45 70 10 10 09
CVR-nr. 33 25 92 47

info@gjensidige.dk
www.gjensidige.dk

Dansk filial af
Gjensidige Forsikring BA, Norge
ORG-nr. 938 741 700

Gjensidige Forsikring
A.C. Meyers Vænge 9
DK-2450 København SV

Skadeanmeldelse

Ansvar
(skader kan også anmeldes på www.gjensidige.dk)



Gjensidige Forsikring • www.gjensidige.dk  Skadeanmeldelse for ansvarsforsikring • side 2

1. Reference Forsikringens policenr. Evt. kundenr. Evt. skadenr. 

2. Forsikringstager CVR-nr. Tlf. nr.

Pengeinstitut Kontonr. 

3. Skadelidte Navn og stilling CPR-nr. 

Adresse Postnr. By 

Kontonummer til en eventuel erstatningsudbetaling? 

4. Skadetilfældet Skadedato og tidspunkt Hvor skete skaden (vej og by) 

5. Politirapport Er der optaget politirapport?  

c  Ja  c  Nej

Hvis ja, hvilken station og evt. journalnr.

6. Skyld A. Hvem forvoldte skaden? B. Er skadevolder momsregistreret  

c  Ja  c  Nej 

C. Hvem var skadevolder ansat hos? 

D. Er der andre medansvarlige?  c  Ja  c  Nej 

Hvis ja, hvem? 

E. Er driftsopgaven udliciteret?  c  Ja  c  Nej 

Hvis ja, til hvem? 

7. Vidner

Hvis vidner har  
afgivet skriftlig 
forklaring vedlægges 
kopi.

Navn (vidne 1) 

Adresse Postnr. By 

Navn (vidne 2) 

Adresse Postnr. By 

Navn (vidne 3) 

Adresse Postnr. By 

8. Skadelidte A. Er skadelidte myndig?  c  Ja  c  Nej  Hvis nej bedes værgens navn og adresse oplyst

B. er skadelidte momsregisteret? c  Ja  c  Nej            C. er skadelidte ansat hos jer? c  Ja  c  Nej

D. I hvilken egenskab eller forbindelse befandt skadelidte sig på skadestedet?

E. Hvornår blev I bekendt med uheldet/skaden?

Skadeanmeldelse for ansvarsforsikring

De nærmere omstændigheder ved uheldet 
Alle spørgsmål bedes venligst besvaret af forsikringstageren

Oplysninger om skade på personer, ting og dyr 
Skal altid udfyldes
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9. Skade på person A. Kvæstelsernes art

B. Hvor lang tid vil der antagelig gå til helbredelse?

C. er tilskadekomne syge- og/eller ulykkesforsikret? c  Ja  c  Nej 

Hvis ja, hvor?

10. Skade på ting og 
dyr

A. hvilke ting er beskadiget (motorkøretøj, bygning, beklædningsgenstande, osv.)?

 
 Evt. registreringsnr.

B. Udførlig beskrivelse af skadernes omfang, og om muligt den anslåede reparationsudgift

C. Hvornår er tingen(e) anskaffet?    D. Til hvilke(n) pris? E. Hvad er prisen på en tilsvarende genstand i dag?

F. er der fremsat noget krav? c  Ja  c  Nej 

Hvis ja, hvilket?

G. Findes kravet rimeligt? c  Ja  c  Nej 

Hvis nej, hvilket beløb anses så for passende?

H. Til hvem skal en eventuel erstatning udbetales c  Skadelidte c  Forsikringstager c  Reparatør c  Anden 

Hvis anden, oplys hvem:

I. Var det beskadigede overgivet skadevolderen til opbevaring, afbenyttelse, bearbejdelse (reparation), eller var det af en anden grund i 

skadevolderens varetægt? c  Ja  c  Nej

J. I hvilket forsikringsselskab har skadelidte tegnet forsikring? Policenummer

K. Har skadelidte anmeldt skaden til eget forsikringsselskab? c  Ja  c  Nej 

Hvis nej, hvorfor?

Uanset hvem der bærer skylden for det skete, skal skadelidte altid foretage anmeldelse til sit eget 
forsikringsselskab, og reparationsregning må ikke betales, før Gjensidige har godkendt reparationsbeløbet.

11. Situationsrids 
bedes tegnet. 
Eventuelle yderligere 
bemærkninger kan 
også tilføjes i dette 
felt

Rids over uheldsstedet
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12. Korrespondence Efter at Gjensidige har vurderet erstatningsspørgsmålet, ønskes det, at selskabet:

c  tilskriver skadelidte med kopi til jer  c  orienterer jer og afventer nærmere

   Journalnummer:

13. Kontaktperson Navn, tlf.nr. og e-mailadresse til hvem Gjensidige kan kontakte ved yderligere spørgsmål

14. Underskrift Dato og underskrift

 den / år     _________________________________________________________

 Forsikringstagers underskrift

Print, udfyld og vedlæg relevante tillægsskemaer til din anmeldelse. Tillægsskemaerne finder du samme sted  
som anmeldelsen. Der findes følgende tillægsskemaer:

Oplysninger om personskader sket på arbejde
Oplysninger om skader på bygninger
Oplysninger om containere
Oplysninger om dæksler
Oplysninger om forsvundne personlige ejendele
Oplysninger om glatføreuheld
Oplysninger om græsslåning
Oplysninger om huller i vejen/fortovet
Oplysninger om skader sket i institutioner
Oplysninger om skade på ledning eller kabel
Oplysninger om kloakskader
Oplysninger om nedfaldne genstande fra bygninger
Oplysninger om niveauforskelle i vejen/fortovet
Oplysninger om forureninger fra små olietanke
Oplysninger om skader forvoldt af plejeanbragte børn og unge
Oplysninger om væltede træer/nedfaldne grene
Oplysninger om tandskader
Oplysninger om vejarbejde mv.

Kontaktoplysninger 
Skal altid udfyldes
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