
Undgå hæfteklammer – brug clips! Vi scanner bilagene

Kreditkort
oplysninger

 Privatkort
 Erhvervskort

De første 6 cifre i kreditkortnr.: og de sidste 4: Udløbsdato (måned/år):

Markér dit kreditkort med et X Classic Gold Platinum By Invitation Blue Club Care Executive

Eurocard

GlobeCard

Diners Club

Mastercard

Vigtigt Det er vigtigt, du sender alle nødvendige oplysninger og bilag til os, ellers kan det forlænge sagsbehandlingstiden. 
Bemærk: Du skal selv betale udgifter til lægeerklæring og anden dokumentation.  

Lejer/
chauffør på
skadetids
punktet

Navn CPR-nr.

Adresse

Postnr. By

Oplysninger
om lejen

Formål 
 Ferie   Erhverv   Ferie og Erhverv   Andet:

I hvilket land skete skaden?

Lejedato            Klokken 
(dag/måned/år)

Afleveringsdato            Klokken 
(dag/måned/år)

Oplys alle benyttede flyselskaber på rejsen

Betaling  Kreditkort*   Firmarejsekonto*   Kontant/betalingsoverførsel   Visa/Dankort 
*Har du betalt med kreditkort/firmarejsekonto, skal du bemærke følgende:
Husk at vedlægge dokumentation for, at rejsen er betalt med kreditkort/firmarejsekontoen/aktiveringsdækning er tilkøbt

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:

Skadenr.  
(udfyldes af Codan)

Referencenr.

Tlf. arb./privat

CPR-nr.

Forsikrings tager

Navn

Adresse

Postnr. By

E-mail

Underskrift
Jeg erklærer på tro og love, at de oplysninger, jeg giver på denne anmeldelse, er korrekte. Jeg giver samtidig tilladelse til, at Codan må indhente de 
lægelige akter/oplysninger, der er nødvendige for at vurdere selve skaden og spørgsmål i forbindelse med skaden. Jeg giver også tilladelse til, at 
Codan må videresende oplysningerne til andre selskaber, hvor skaden også er anmeldt. Er skaden anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller 
politiet, giver jeg derudover tilladelse til, at Codan må indhente eventuelle oplysninger herfra.

Vi gemmer dine oplysninger 
Vi kan indhente flere oplysninger om dig og din skade via offentligt tilgængelige medier, kilder og vidner mv. for at vurdere din skadeanmeldelse og 
det fremsatte krav. Vi opbevarer oplysningerne så længe, der kan blive brug for dem i forhold til din forsikring og de anmeldte skader.

Dato Skadelidtes underskrift

  / 

Anmeldelse 
Skade på lejet bil

codan.dk
Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V 

CVR 41963948, T 33 55 55 55C
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Oplysning 
om skaden

Hvornår opstod skaden?
(dag/måned/år)

Klokken
(0-24)

Hvornår opdagede du skaden? 
(dag/måned/år)

Klokken
(0-24)

Hvornår fik biludlejningsselskabet kendskab til skaden? 
(dag/måned/år)

Klokken
(0-24)

Hvor opdagede du skaden?
 Ved udlejning    Ved aflevering    I lejeperiode    Andet:

Vedkender du dig ansvaret for skaden?
 Ja   Nej   Nej, tredjepart er ansvarlig, og dette er oplyst til biludlejningsselskabet.

Politi
anmeldelse

Er skaden anmeldt til politiet? 
 Ja   Nej

Er der taget blodprøve? 
 Ja   Nej

Oplysninger 
om  
tredjepart

Navn

Adresse

Postnr. By

Oplysninger 
om skaden

Beskriv hændelsen i detaljer:  
Vedlæg evt. separat redegørelse

Situationen Tegn venligst situationen: 
Vedlæg evt. separat tegning

Erstatnings
krav

Husk at ved-
lægge original 
dokumentati-
on for erstat-
ningskrav

Opgørelse af kravet: 
Vedlæg evt. separat redegørelse

Valuta: Beløb:

Anmeldelse 
til biludlej
ningsselska
bet

Har du anmeldt skaden til biludlejnings- 
selskabet?  Ja*   Nej

Har du modtaget dokumentation for  
skaden?  Ja**   Nej

Har du modtaget dokumentation for  
skaden?  Ja**   Nej

  * Har du har anmeldt skaden til biludlejningsselskabet, vedlæg venligst kopi af anmeldelsen.
** Har du har modtaget dokumentation for skaden, vedlæg venligst en kopi.

Bank 
oplys ninger

Vi kan ikke overføre en evt. erstatning til et kort, kun til din bankkonto.

Bank Reg.nr. Kontonr.

Send anmeldelsen til:  
Codan Forsikring, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V,
eller rejse@codan.dk.

Husk altid at opgøre og specificere dit erstatningskrav, fx  
“Flybilletter, 4.000 DKK”, “Lægebesøg for xxx, 70 USD”.

Husk altid at opgøre og specificere dit erstatningskrav.

Hvis du sender din anmeldelse pr. mail, kan du vedhæfte en kopi af 
orginal dokumentation.

Vedlæg følgende dokumenter:
–  Lejekontrakt og regning/opkrævning fra biludlejningsselskabet. 
–  Kopi af den udfyldte skadeanmeldelse til biludlejningsselskabet  

(dokumentation for skaden). 
–  Dokumentation for, at chauffører og lejer har gyldigt kørekort. 
–  Politirapport. 
–  Dokumentation for betaling af rejsen (og om rejsen er købt med  

et kreditkort). 
–  Kopi af rejseplan, rejsebevis, flybilletter eller lignende. 
–  Reparationsregning. 

Anmeldelse 
Skade på lejet bil

Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V 
CVR 41963948, T 33 55 55 552/2C
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