
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 – Erhvervs- & Produktansvar

Når De udfylder denne anmeldelse, bedes De være opmærksom på, at denne skal give os et billede af skadeforløbet. På baggrund af 
Deres oplysninger skal vi være i stand til at kunne tage stilling til et eventuelt ansvar.

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

Vi beder Dem derfor udfylde anmeldelsens rubrikker omhyggeligt og supplere, hvis De mener der er specielle forhold i sagen, der 
ikke kommer tilstrækkelig tydeligt frem i anmeldelsens rubrikker.

De er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis De har spørgsmål til anmeldelsen eller skaden.

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.



SE/CVR nr.

Virksomhedens navn

Adresse

Police nr.

Kontaktperson

Postnr. og by

Telefon/Mobil E-mail

Navn

Eventuel erstatning udbetales til (navn på modtageren)

Forsikringstagers reg. & kontonr./gironr. 

CPR-nr.

Adresse Postnr. og by

Telefon i dagtimerne E-mail

Hvornår skete skaden?

Hvor skete skaden? (gerne adresse)

Er der optaget politirapport? Hvilken station?

Hvordan skete skaden og under hvilke omstændigheder? Bedes besvaret så udførligt som muligt.

Ja Nej

FORSIKRINGSTAGER

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 – Erhvervs- & Produktansvar

SKADELIDTE

SKADEN

Dato Klokkeslæt

Skadelidtes reg. & og kontonr./gironr.

Hvilket arbejde skulle Deres virksomhed udføre på skadestedet?

Mener De selv, at De er ansvarlig? Ja Nej

Hvorfor/hvorfor ikke? Begrund venligst



Var der vidner til skaden? 

Hvad er beskadiget, og hvilken erstatning kræves der?

Er det skadede forsikret i andet forsikringsselskab?

Police nr.

Ja Nej
Hvilket selskab?

Er skaden anmeldt til det pågældende selskab?

Ja Nej

Skadelidtes alder på skadestidspunktet?

Hvilke(n) del(e) af legemet blev beskadiget, og hvori består skaden?

Ja Nej

Hvis ja, angiv venligst vidnernes navn og adresse

TINGSKADE

PERSONSKADE

VIDNER

UNDERSKRIFT

Sted og dato Underskrift

Navn

Adresse Postnr. og by

Telefon E-mail

Er skaden anmeldt til en arbejdsskadeforsikring? Ja Nej

Hvilket selskab?
Policenummer? 

Er skaden anmeldt til en ulykkesforsikring? 

Hvilket selskab?
Policenummer? 

Har skadelidte rejst et erstatningskrav overfor Dem?
Ja Nej

Hvis ja, hvornår?

Har De noget at indvende mod kravet? Ja Nej

Hvis ja, hvorfor?

Undertegnede erklærer herved på tro og love at ovenstående er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Når du giver AIG Personoplysninger i forbindelse med en skadeanmeldelse, giver du samtidig tilladelse til indsamling og behandling (herunder an-
vendelse 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 Personoplysninger 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 till-
ladelse eller anden bemyndigelse.



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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