bagage, ansvar & retshjÆlp m.m.
Skadeanmeldelse

(Formularen kan udfyldes elektronisk, men skal underskrives i hånden)
Cpr-nr.

-

Policenummer

Fornavn

-

Efternavn

Adresse
Postnr.

By

Telefon dag

Telefon aften

E-mail

Fax

Arbejdsgiver

Kontaktperson

oplysninger om rejsen
Rejsens formål

Ferie

Forretningsrejse

Kombineret ferie- og forretningsrejse

Udstationering

Rejsemål (by/land)
Afrejsedato

Planlagt hjemkomstdato

Anmeldelsen vedrører
Brand

Tyveri/indbrud/røveri

Ansvar

Bortkomst

Beskadigelse

Flyforsinkelse & forsinket fremmøde

Retshjælp

Hvor og hvornår er skaden sket?
Sted:

Dato

Kl.

Beskrivelse af hændelsesforløbet
Separat beskrivelse kan vedlægges.

Vidner der kan bekræfte hændelsesforløbet

Adresse
Telefon

Politianmeldelse m.m.
Er skaden anmeldt til politi/luftfartsselskab eller lign.?

Ja

Nej

Var opbevaringsstedet aflåst?

Ja

Nej

Var der synlige tegn på indbrud?

Ja

Nej

(Original anmeldelse skal vedlægges)
Hvis nej, hvorfor ikke?

I tilfælde af tyveri/indbrud/røveri
Hvor blev genstanden opbevaret?

Hvis ja, hvilke?

specielt ved tyveri fra bil
Hvor i bilen var de stjålne genstande anbragt?

Kabinen

Separat bagagerum

Er der skade på bilen?

Ja

Nej

Hvis ja, hvilke?

Bilens registreringsnr.
Forsikringsselskab

Bilmærke
Evt. biludlejer

Andet sted
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Navn

Specielt ved beskadiget/bortkommet bagage i transportselskabets varetægt
Er beskadigelsen/bortkommelsen anmeldt til luftfartsselskabet eller andet transportselskab?

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis nej, hvorfor ikke?

Har du modtaget refusion fra luftfartsselskabet eller andet transportselskab?
Hvis ja, hvor meget? (Dokumentation bedes vedlagt) Beløb

Dokumenteret indskrevet bagage regnes for bortkommet, hvis den ikke er lokaliseret inden for en måned fra forventet ankomst til bestemmelsesstedet.
Dokumentation for at transportselskabet anser bagagen for bortkommet skal vedlægges skadeanmeldelsen.

Opgørelse af erstatningskrav
Beskadigede/bortkomne genstande

Tidspunkt for anskaffelse år/måned

Anskaffelsespris

Dit krav

Separat liste kan vedlægges. Bupa Global Travel refunderer ud fra Nationalbankens til enhver tid gældende middelkurs. Hvis der ønskes refusion til den
faktiske vekselkurs, bedes dokumentation herfor vedlagt skadesanmeldelsen.

Følgende dokumentation skal vedlægges
• Original rapport fra politi/hotel/luftfartsselskab/andet transportselskab
• Originale købskvitteringer
• Kopi af flybillet/boardingpas eller rejsebevis, hvoraf ud- og hjemrejsedato fremgår

Oplysning om anden forsikring
Hvor har du din familie/indboforsikring eller kreditkortforsikring ?
Policenr.
Er skaden anmeldt dertil?

Ja

Nej

Skadesrefusioner via bankoverførsel
Skadesrefusioner vil blive overført til din NemKonto:
Nemkonto:
Navn på kontoindehaver
CPR-nr.
Hvis en anden bankkonto ønskes, angiv venligst:

Navn på bank
Bankadresse
Postnummer

By

Land
Overførsel til dansk konto:
Reg. nr.

Kontonummer:

Overførsel til udenlandsk konto:
Kontonr./IBAN-nr.
SWIFT-kode

Skal underskrives af skadelidte
Undertegnede erklærer på tro og love, at alle oplysninger afgivet i denne Skadeanmeldelse er i overensstemmelse med sandheden, og at intet er
fortiet. Jeg samtykker i, at Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England (Selskabet) kan rette henvendelse til enhver læge, hospital eller
forsikringsselskab og dér modtage oplysninger om undertegnede og eventuelt medforsikrede til brug for skadebehandlingen i overensstemmelse med
forsikringsbetingelserne.
Jeg accepterer hermed, at Selskabet registrerer de her afgivne oplysninger. Formålet med registreringen er, at Selskabet kan foretage løbende
sagsbehandling såsom præmieopkrævning, refusionsudbetaling o.l. I tilfælde af afslag på refusion kan Selskabet opbevare de afgivne oplysninger.
Persondataloven giver mig mulighed for at få aktindsigt i de oplysninger, der er registreret hos Selskabet. Jeg accepterer også, at al korrespondance vedr.
forsikringen sendes til den person, der er registreret som forsikringstager.
I, the undersigned, declare that all information given in this Claim Form is in accordance with the truth and that nothing is concealed. I authorize Bupa
Denmark, filial of Bupa Insurance Limited, England to obtain information from any doctor, hospital or insurance company concerning myself or any coinsured in order to process the claim in accordance with the Policy Conditions.

Dato/Date

Underskrift/Signature

Bupa Global Travel ° Palægade 8 ° 1261 København K ° Danmark ° Tel: +45 70 20 70 48 ° Fax: +45 33 32 25 60 ° E-mail: rejse@ihi-bupa.com ° www.ihi-bupa.com
Bupa Global Assistance ° Tel: +45 70 23 24 61 ° E-mail: emergency@ihi-bupa.com

Bupa Global Travel er brandnavnet for Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England. CVR 31602742. Bupa Insurance Limited, er registreret i England nr. 3956433
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Navn på kontoindehaver

