Ansvarsforsikring DIF og DGI
Skadeanmeldelse

Policenr. 670 8.028.308
Forsikringstager
Navn på idrætsforbund eller idrætsforening

Navn på kontaktperson

E-mail

Telefon

Skadelidte
Navn

CPR-nr.

Adresse

Postnr.

E-mail

Telefon

Skadelidte er
Idrætsudøver

By

Skadelidtes kontonr.
Træner/leder

Tilskuer

Andet

Oplysninger om skaden
Hvor skete skaden? Adresse

Postnr.

By

Hvornår skete skaden?
Den

Kl. (0-24)

Udfyldes af foreningens kontaktperson
Hvordan og hvorfor skete skaden?

Hvad skete der skade på?
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Har skadevolder begået fejl eller forsømmelse?
Nej

Ja

Hvis ja, hvilken?

Kunne skaden være undgået?
Nej

Ja

Hvis ja, hvordan?

Hvis nej, hvorfor ikke?

Ved tingskade
Beskadigede genstande
(art, mærke, type)

Anskaffelsestidspunkt og -pris
År
Pris

Udgifter til
reparation

Pris på ny
tilsvarende ting

For at fremme behandlingen af skaden beder vi jer om muligt medsende dokumentation i form af kvitteringer/regninger for det beskadigede. Vi beder jer skrive
policenr. på hvert bilag.
Det beskadigede skal gemmes til Tryg har taget stilling til erstatningspligten.
Har skadelidte rejst erstatningskrav over for jer?
Nej

Ja

Har I noget at indvende mod kravet?
Nej

Hvis ja, hvornår? Hvis kravet er rejst skriftligt, beder vi jer vedlægge kopi

Hvis ja, hvorfor?

Ja

Hvem skal eventuel erstatning udbetales til?

Er der foretaget politianmeldelse?
Nej

Dato for politianmeldelse

Hvis ja, oplys hvilket selskab

Policenr.

Ja

Er det skadede forsikret i andet selskab?
Nej

Hvis ja, oplys stationens navn

Ja

Er uheldet anmeldt til pågældende selskab?
Ja

Nej - Hvis nej, bedes skaden anmeldt til selskabet

ERH 020-3-4 (12.16)

For at vi kan behandle jeres sag hurtigst muligt, er det vigtigt, at hele skemaet er udfyldt, og at I har fremsendt den dokumentation, vi skal bruge.
Anmeldelsen og bilag sendes til:
Tryg – att. Lars Klintskov – Klausdalsbrovej 601 – 2750 Ballerup - Danmark
Eller mail til eansvar@tryg.dk
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive en e-mail til lars.klintskov@tryg.dk eller ringe direkte på telefon 44 20 38 79.
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