Anmeldelse
ID tyveri
Undgå hæfteklammer – brug clips! Vi scanner bilagene
Forsikringstager

Skadenr.
(udfyldes af Codan)

Navn

Referencenummer:

Adresse

Tlf. arb/privat

Postnr.

By

5814712781

CPR-nr.

E-mail

Underskrift
Undertegnede erklærer på tro og love, at nedenstående oplysninger er i overensstemmelse med sandheden.
Undertegnede giver samtidig tilladelse til at indhente lægelige akter/oplysninger, der måtte være nødvendige til vurdering af skaden samt spørgsmål
i forbindelse hermed. Ligeledes giver undertegnede tilladelse til at videresende disse akter/oplysninger til andre selskaber, hvor skaden ligeledes er
anmeldt. Er skaden anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen eller politiet, giver undertegnede tilladelse til at indhente evt. oplysninger herfra.
Codan gemmer dine oplysninger. Codan kan indhente flere oplysninger om dig og din skade via offentligt tilgængelige medier,
kilder og vidner m.v. for at vurdere din skadeanmeldelse og det fremsatte krav.
Codan opbevarer oplysningerne så længe, der kan blive brug for dem i forhold til din forsikring og de anmeldte skader.
Dato

Kreditkort
oplysninger

Skadelidtes underskrift

Privatkort
Erhvervskort
Markér dit kreditkort med et X

De første 6 cifre i kreditkortnr.:

og de sidste 4:

Udløsdato (måned/år):

Classic

By Invitation

Club Care

/
Gold

Platinum

Blue

Executive

Eurocard
GlobeCard
Diners Club
MasterCard

Vigtigt

Hvis du ikke fremsender alle nødvendige oplysninger og bilag, vil det forlænge sagsbehandlingstiden.

Skadelidte

Navn

CPR-nr.

Adresse
Postnr.
Oplysninger
om skaden

By

Hvornår fandt du ud af tyveriet?
(dag/måned/år)

Klokken
(0–24)

C702550

045

02.17

Hvad er der sket, og hvornår skete det? Beskriv hændelsesforløbet så præcist som muligt.

codan.dk

Codan, Gammel Kongevej 60, 1790 København V, T 33 55 55 55
Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638

Anmeldelse
ID tyveri

Andre
forsikringer/
kreditkort

Har du tegnet en anden dækkende forsikring?
Selskab
Har du indboforsikring?

Nej  

Ja – angiv forsikringsselskab og policenummer.

Policenummer
Nej  

Anmeldt
Ja  

Nej

Anmeldt
Ja  

Nej

Ja – angiv forsikringsselskab og policenummer.

Selskab

Policenummer

Har du en forsikring, som er tilknyttet et andet kreditkort (MasterCard, Eurocard, Diners Club etc.)?

Ja  

Nej

Angiv kreditkort og bank (MasterCard, Eurocard, Diners Club etc.)
Angiv typen af kreditkort (basis, platin, stjerne etc.)

De første 6 cifre i kreditkortnr.: og de sidste 4:

Politi
anmeldelse

Er skaden anmeldt til politiet?

Underretning

Har du underrettet banker, myndigheder og andre relevante om ID tyveriet for at begrænse skaderne mest muligt?

Ja  

Nej
Ja  

Nej

Hvis ja – hvem?

Anmeldelsen sendes til:
Codan Forsikring, Gammel Kongevej 60, 1790 København V
Husk altid at opgøre og specificere dit erstatningskrav,
fx “Flybilletter, DKK 4.000”, “Lægebesøg for xxx, USD 70”.
Husk altid at opgøre og specificere dit erstatningskrav.

Vedlæg venligst følgende dokumenter når du fremsender
skadeanmeldelsen:*
–	Kopi af politianmeldelsen (kvitteringen af anmeldelsen)
–	Dokumentation for eventuel tabt arbejdsfortjeneste
–	Dokumentation for transportudgifter, juridisk assistance samt eventuelle udgifter til udstedelse af nye personlige papirer (pas, ID kort,
sundhedskort, kreditkort, kørekort o.l. dokumenter).
–	Enhver anden dokumentation eller information, som er nødvendig for,
at Codan kan behandle anmeldelsen og beregne den rigtige erstatning.

C702550

045

02.17

* Nogle af udgifterne vil ofte ikke være afholdt endnu og kan senere
eftersendes til Codan.
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Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638

