
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 – Bygningsforsikring

Denne skadeanmeldelse beder vi Dem udfylde så præcist og fuldstændigt som muligt.

Endvidere beder vi Dem understøtte anmeldelsen med alle relevante bilag, som er nødvendige for skadens behandling; f.eks. 
et specifice-ret reparationsoverslag.

Er anmeldelsen korrekt og fuldstændigt udfyldt, undgår vi unødvendige forsinkelser i sagsbehandlingen.

Såfremt De har spørgsmål i anledning af skaden eller i forbindelse med udfyldelse af anmeldelsen, er De naturligvis velkommen 
til at kon-takte vores skadeafdeling.

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.



Navn

Evt. lejer navn

Adresse

Police nr.

Kontaktperson

Postnr. og by

Telefon/Mobil i dagtimerne Træffetid

Skadeadresse Post nr. og by

E-mail

Eventuel erstatning udbetales til (navn på modtageren)

Bankens navn Reg. & Konto nr.

Dækkes skaden af andre forsikringer? Hvis ja, hvilken type forsikring?

Hvilket selskab? Er skaden anmeldt hertil?

Police nr. Skade nr.

Ja Nej

Er ejendommen momsregistreret? Ja Nej Delvis %

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 – Bygningsforsikring

EJEDOMMEN



Brand
Hvilken skade er sket?

Lynnedslag

Eksplosion

Kortslutning

Stormskade

Skybrud/

Vandskade

Indbrud

Svampeskade

Insektskade

Glasskade

Påkørselskade

Sanitetsskade

Frostsprængning

Ansvar: Husejeransvar

Skade i øvrigt

Hvornår skete skaden? Dato Klokkeslæt

Hvis skaden skete indenfor et tidsrum, angiv venligst dette
Fra Dato Klokkeslæt Til Dato Klokkeslæt

Hvornår opdagedes skaden? Dato Klokkeslæt

Er andre skyld i skaden? Ja Nej

Hvis ja, angiv venligst skadevolders navn og adresse, samt 
dennes ansvarsforsikringsselskab og policenr./skadenr.

Er skaden anmeldt til politi eller brandvæsen? Ja Nej

Hvis ja, hvilken politi- og/eller brandstation?

Hvorledes skete skaden, og hvad har forårsaget den? (udførlig beskrivelse)

Skadens omfang (hvad er der sket skade på, og hvad skønnes udbedring af koste?)

Beskadiget bygningsgenstand Anvendelse på skadetidspunkt Anslået udbedringsudgift

Hvilke håndværkere antages til at udføre reperationsarbej-
Murer

Maler

Tømrer/Sned-

Glarmester

VVS

Elektriker

Andet

NB: Vi gør opmærksom på, at udbedring af skaden ikke må finde sted før AIG har givet sit samtykke hertil, og at udskiftede dele ikke må bortkas-
tes uden aftale med selskabet.

SKADEN



Jeg erklærer herved, at de anførte oplysninger og værdiansættelser er givet samvittighedsfuldt og efter bedste overbevisning. Samtidig erklærer 
jeg, at jeg er tilfreds med ovenstående opgørelse, og er bekendt med, at der ikke herved er taget stilling til, hvorvidt de policemæssige betingelser 
for ydelse af erstatning er til stede. 

Er skaden anmeldt til politiet, giver jeg samtidig AIG tilladelse til at indhente oplysninger hos politiet. 

Fotokopi af denne erklæring har samme gyldighed som originalen.

Sted og dato Underskrift

Vedlæg venligst samtlige reparationsoverslag mv.

UNDERSKRIFT

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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