
Når De udfylder denne anmeldelse, beder vi Dem tænke på, at Deres oplysninger er det arbejdsgrundlag, vi har til 
at behandle Deres skade.

Hvis vi ikke får de nødvendige oplysninger, er vi nødsaget til at stille Dem supplerende spørgsmål, og det kan 
desværre forsinke sagens behandling.

Vi beder Dem derfor besvare blankettens spørgsmål omhyggeligt og supplere, hvis De mener, der er specielle 
forhold, der ikke bliver belyst tydeligt nok i anmeldelsens rubrikker.

Vi skal gøre opmærksom på, at fremsendelse af denne skadeanmeldelse ikke er ensbetydende med accept at 
erstatningspligten. Såfremt De har spørgsmål i anledning af skaden eller i forbindelse med udfyldelse af anmeldelsen, 
er De naturligvis velkommen til at kontakte vores skadeafdeling.

Skadeanmeldelsen sendes til:
anmeldelse@aig.com

AIG Europe S.A.
Bryggernes Plads 2
DK-1799 København V 
TLF +45 91 37 53 00 
www.aig.dk

SKADEANMELDELSE – Autoskade

Med venlig hilsen
AIG Europe S.A.

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe S.A., Luxembourg, Bryggernes Plads 2, 1799 København V. 
CVR-nr. 39475723 | Tlf: (+45) 91375300 | Fax (+45) 33732400

AIG Europe S.A. er et forsikringsselskab med R.C.S. Luxembourg nummer B 218806. 
AIG Europe S.A. har hovedkontor på adressen 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.



FORSIKRINGSTAGER

Medbring en kopi af denne skadeanmeldelse til værkstedet og informer værkstedet om at der skal tilkaldes en taksator fra Taksatorringen.

Dato for udfyldelse af anmeldelsen

Telefon

Police nr.

Kontaktperson

Træffetid

Certifikat nr.

Kørekort nr.

Fører navn Stilling

Adresse Postnr./by

Telefon E-mail

Klokken (0-24)

Hvor skete uheldet?

Blev politirapport 
optaget?

Motorkøretøj Mærke/Model Reg. 1. gang

Ja
Nej

Skadeanmeldelse sendes til:
AIG Europe S.A.
Bryggernes Plads 2
DK-1799 København V
Tlf  +45 91 37 53 00 
Fax +45 33 11 33 40
anmeldelse@aig.com

SKADEANMELDELSE – Autoskade

Føreren er Låner Reparatør Ansat hos

Forsikrings- Lejer Andet

Reg. nr

Stationens navnBlev føreren 
spiritusprøvet? 

Ja
Nej

Hvor hurtigt kørte modpartens køretøj km/t?

Hvordan var føret og hvordan var vejret?

Udførlig beskrivelse. Herunder afgivelse af tegn ved ændring af kørselsretning, om lygteføring og om opbremsning. Endvidere bedes De anføre om uheldet 
skete som led i Deres erhverv.

Forsikringstager

 BESKRIVELSE AF UHELDET

Hvor hurtigt kørte forsikredes køretøj km/t?

Dato

Skadetilfælde



Navn

Adresse

Telefon

VIDNER

Telefon

Adresse

Reg. nr

Forsikringsselskab

Police nr

MODPART/SKADELIDTE 

Navn

Hvem ejer de skadede ting?

 Hvori består skaden?

Navn

Adresse

Telefon

Ja Nej

UNDERSKRIFT

Eftersendes der yderligere bilag (f.eks. brev fra skadelidte)? 

Med min underskrift bekræfter jeg, at de i skadeanmeldelsen afgivne oplysninger er korrekte, og videregiver mine rettigheder om aktindsigt i en evt. 
optaget politirapport til AIG Europe. Når du giver AIG Personoplysninger i forbindelse med en skadesanmeldelse, giver du samtidig tilladel-se til 
indsamling og behandling (herunder anvendelse og videregivelse) af dine Personoplysninger som beskrevet i vores Politik til Beskyttelse af 
Personoplysninger, som kan hentes på www.aig.dk eller tilsendes efter anmodning. Du gøres udtrykkeligt opmærksom på, at disse Persono-
plysninger kan blive videregivet til eller behandlet i lande uden for Danmark og EU. Hvis du giver Personoplysninger om nogen anden person, erklærer 
du, at dette sker med den pågældendes tilladelse eller anden bemyndigelse.

Sted og dato Underskrift

JaEr der kaskoforsikring 

på køretøjet? Nej

Postnr./by

Postnr./by

SKADE PÅ PERSON

Hvori består skaden?

SKADE PÅ DET KASKOFORSIKREDE KØRETØJ

Udførlig beskrivelse af skadens omfang

Abonnerer De på 
vejsidehjælp?

Ja
Nej

Hvis ja, hvilket? Hvor står køretøjet
til undersøgelse?

SKADE PÅ MODPARTENS TING

Hvilke ting blev beskadigede?



SÅDAN BRUGER VI PERSONOPLYSNINGER

AIG Europe S.A. bestræber os på at beskytte personoplysninger tilhørende kunder, kravstillere og forretningsforbindelser. 

”Personoplysninger” identificerer og vedrører dig eller andre enkeltpersoner (f.eks. din partner eller andre af dine familiemedlemmer). Hvis du 
giver personoplysninger om en anden enkeltperson, skal du (medmindre vi aftaler andet) informere enkeltpersonen om indholdet af denne 
erklæring og vores persondatapolitik og indhente deres tilladelse (hvis det er muligt) til deling af deres personoplysninger med os.

De typer af personoplysninger, som vi kan indsamle, og hvorfor
Afhængigt af vores forhold til dig kan indsamlede personoplysninger omfatte: kontaktoplysninger, finansielle oplysninger og kontooplysninger, 
kreditreference- og kreditscoreoplysninger, følsomme oplysninger om helbred eller sygdomme (indsamlet med dit samtykke, hvor påkrævet 
ved gældende lov) samt andre personoplysninger givet af dig eller som vi indhenter i forbindelse med vores forhold til dig. Personoplysninger 
kan bruges til følgende formål:

• Forsikringsadministration, f.eks. kommunikation, håndtering af skader og betaling
• Vurderinger og beslutninger om ydelse af forsikring og forsikringsvilkår samt afvikling af krav
• Assistance og rådgivning om helbreds- og rejseforhold
• Styring af vores forretningsaktiviteter og IT-infrastruktur
• Forebyggelse, opdagelse og undersøgelse af kriminalitet, f.eks. svig og hvidvaskning af penge
• Etablering og forsvar af juridiske rettigheder
• Overholdelse af lovkrav (herunder overholdelse af love og forskrifter uden for dit bopælsland)
• Optagelse og kontrol af telefonopkald til kvalitets-, uddannelses- og sikkerhedsformål
• Markedsføring, markedsundersøgelse og analyse

Deling af personoplysninger 
Til ovenstående formål kan personoplysninger deles med vores koncernselskaber og tredjeparter (såsom mæglere og andre 
forsikringsdistributionsparter, forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber, kreditreferencebureauer, sundhedspersonale og andre 
tjenesteudbydere). Personoplysninger deles med andre tredjeparter (herunder offentlige myndigheder), hvis det kræves i henhold til love eller 
forskrifter. Personoplysninger kan deles med (potentielle) købere og overføres ved salg af vores virksomhed eller overførsel af 
forretningsaktiver.

International overførsel 
På grund af vores virksomheds globale karakter kan personoplysninger overføres til parter i andre lande (herunder USA, Kina, Mexico 
Malaysia, Filippinerne, Bermuda og andre lande, der muligvis har en databeskyttelsesregulering, der er forskellig fra den, der findes i dit 
bopælsland). Når vi foretager disse overførsler, vil vi sikre, at dine personoplysninger beskyttes tilstrækkeligt og overføres i 
overensstemmelse med kravene i persondataloven. Yderligere oplysninger om internationale overførsler er angivet i vores persondatapolitik 
(se nedenfor). 

Sikkerhed af personoplysninger 
Relevante tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger anvendes for at holde dine personoplysninger sikre. Når vi leverer 
personoplysninger til en tredjepart (herunder vores tjenesteudbydere) eller beder en tredjepart til at indsamle personoplysninger på vores 
vegne, udvælges tredjeparten nøje og påkræves at anvende passende sikkerhedsforanstaltninger.

Dine rettigheder 
Du har en række rettigheder i henhold til persondatabeskyttelseslovgivningen i forbindelse med vores brug af personoplysninger.
Disse rettigheder gælder muligvis kun under visse omstændigheder og er underlagt visse undtagelser. Disse rettigheder kan omfatte adgang 
til dine personoplysninger, ret til at få korrigeret urigtige oplysninger, ret til at få slettet oplysninger eller indstille vores brug af oplysninger. 
Disse rettigheder kan også omfatte adgang til at overføre dine oplysninger til en anden organisation, ret til at gøre indsigelse mod vores brug 
af dine personoplysninger, ret til at anmode om, at visse automatiserede beslutninger, som vi tager, har menneskelig involvering, ret til at 
trække samtykke tilbage og ret til at klage til Datatilsynet. Yderligere oplysninger om dine rettigheder, og hvordan du kan udøve dem, er 
beskrevet fuldt ud i vores persondatapolitik (se nedenfor).

Persondatapolitik 
Flere oplysninger om dine rettigheder, og hvordan vi indsamler, bruger og videregiver dine personoplysninger, findes i vores fuldstændige 
persondatapolitik på: http://www.aig.dk/privacy-policy eller du kan anmode om en kopi ved at skrive til: Databeskyttelsesofficer, AIG Europe 
S.A., Bryggernes Plads 2, DK-1799 København V eller via e-mail på: databeskyttelse.dk@aig.com.
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