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Udfyld venligst blanketten tydeligt med blokbogstaver.  

Den udfyldte skadesanmeldelse skal sammen med de relevante bilag sendes via mail til din 
sædvanlige kontaktperson hos Willis Towers Watson. Din kontaktperson vil herefter sørge for at 
anmelde skaden overfor forsikringsselskabet. 

1. Oplysninger om virksomheden  
Forsikringstager / firmanavn 

 

Momsforhold  Ingen momspligt   
  Delvis momspligt Andel i %  
  Fuld momspligt   

Kontaktperson Navn Telefon E-mail 
    

Forsikringsselskab 

 

Policenr 

 

2. Oplysninger om skaden 
Skadedato Tidspunkt 

  

Skadested / adresse 

 

Hvordan opstod skaden 

 

Er der indhentet skades- eller 
oprydningsassistance? 

 Ja Hvis ja, hvem udførte assistancen. 

 Nej  
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3. Skadetype og genanskaffelse 
Skadetype  Brand Hvis x i ”Andet”, skal supplerende forklaring anføres. 
  El-skade 

 

  Tyveri 

  Vand 

  Påkørsel 

  Storm 

  Andet 

Hvilke 
genstande er 
ødelagte, og 
hvad  
koster det at  
genanskaffe 
dem? 

Genstand Genanskaffelsespris 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1. Tyveri / røveri 

Skadetype  Indbrud Hvis x i ”Andet”, skal supplerende forklaring anføres. 
  Røveri 

 

  Hærværk 

  Tyveri 

  Ran 

  Andet 

Tyverialarm  Aktiveret  
  Ikke aktiveret  

Er begivenhed 
politianmeldt? 

 Ja Hvis ja, oplys politirapportnr. 

 Nej  

3.2. Maskinskade 

Skadetype  Brand Hvis x i ”Andet”, skal supplerende forklaring anføres. 

  Sammenbrud 

 

  El-skade 

  Påkørsel 

  Betjeningsfejl 

  Andet 

Er reparation 
mulig? 

 Ja Hvis ja, oplyst navn på reparatør 

 Nej  
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3.3. Storm-  / vandskade 

Skadetype  Storm Hvis x i ”Andet”, skal supplerende forklaring anføres. 
  Nedbør 

 

  Grundvand 

  Is / sne 

  Sprængt rør 

  Andet 

Er reparation 
mulig? 

 Ja Hvis ja, oplyst navn på reparatør 

 Nej  

3.4. Transportskade 

Skadetype  Kørsel Hvis x i ”Andet”, skal supplerende forklaring anføres. 
  Tyveri 

 

  Håndtering 

  Manko 

  Køleskade 

  Fly / skib 

  Andet 

Fremmed 
fragtfører 

 Ja Hvis ja, oplyst navn på vognmand 

 Nej  

Udstilling  Ja Hvis ja, skriv lokation 

 Nej  

Er begivenhed 
anmeldt til 
speditør / 
transportør 

 Ja Hvis ja, skriv dato 

 Nej 
 

4. Konsekvenstab 
Medfører skaden økonomiske konsekvenser som meromkostninger eller driftstab? 

 

Andre bemærkninger til skaden 
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5. Medsend følgende bilag 

Alle skader 

 Kopi af købs-/salgsfaktura 

 Øvrig dokumentation for erstatningskrav 

 Kopi af eventuelt besigtigelsesrapport eller anden korrespondance 

Tyveri  Kopi af kvittering på politianmeldelse 

Transport 
 Kopi af fragtbrev 

 Brev til skadevolder, hvor denne holdes erstatningsansvarlig for skaden 

6. Underskrift 
Eventuel erstatning kan udbetales til nedenstående bankkonto 
 
Reg.nr Kontonr. 

  

De angivne oplysningers rigtighed bekræftes 
 
Dato Navn med blokbogstaver og underskrift 

  

 


	Forsikringstager  firmanavn: 
	Ingen momspligt Delvis momspligt Andel i  Fuld momspligt: 
	Kontaktperson: 
	Navn: 
	Telefon: 
	Email: 
	Forsikringsselskab: 
	Policenr: 
	Skadedato: 
	Tidspunkt: 
	Skadested  adresse: 
	Hvordan opstod skaden: 
	Hvis ja hvem udførte assistancen: 
	Hvis x i Andet skal supplerende forklaring anføres: 
	GenstandHvilke genstande er ødelagte og hvad koster det at genanskaffe dem: 
	GenanskaffelsesprisHvilke genstande er ødelagte og hvad koster det at genanskaffe dem: 
	GenstandHvilke genstande er ødelagte og hvad koster det at genanskaffe dem_2: 
	GenanskaffelsesprisHvilke genstande er ødelagte og hvad koster det at genanskaffe dem_2: 
	GenstandHvilke genstande er ødelagte og hvad koster det at genanskaffe dem_3: 
	GenanskaffelsesprisHvilke genstande er ødelagte og hvad koster det at genanskaffe dem_3: 
	GenstandHvilke genstande er ødelagte og hvad koster det at genanskaffe dem_4: 
	GenanskaffelsesprisHvilke genstande er ødelagte og hvad koster det at genanskaffe dem_4: 
	GenstandHvilke genstande er ødelagte og hvad koster det at genanskaffe dem_5: 
	GenanskaffelsesprisHvilke genstande er ødelagte og hvad koster det at genanskaffe dem_5: 
	GenstandHvilke genstande er ødelagte og hvad koster det at genanskaffe dem_6: 
	GenanskaffelsesprisHvilke genstande er ødelagte og hvad koster det at genanskaffe dem_6: 
	GenstandHvilke genstande er ødelagte og hvad koster det at genanskaffe dem_7: 
	GenanskaffelsesprisHvilke genstande er ødelagte og hvad koster det at genanskaffe dem_7: 
	Hvis x i Andet skal supplerende forklaring anføres_2: 
	Hvis ja oplys politirapportnr: 
	Hvis x i Andet skal supplerende forklaring anføres_3: 
	Hvis ja oplyst navn på reparatør: 
	Hvis x i Andet skal supplerende forklaring anføres_4: 
	Hvis ja oplyst navn på reparatør_2: 
	Hvis x i Andet skal supplerende forklaring anføres_5: 
	Hvis ja oplyst navn på vognmand: 
	Hvis ja skriv lokation: 
	Hvis ja skriv dato: 
	Medfører skaden økonomiske konsekvenser som meromkostninger eller driftstab: 
	Andre bemærkninger til skaden: 
	Fuld momspligt: Off
	Delvis momspligt: Off
	Ingen momspligt: Off
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Check Box5: Off
	Røveri: Off
	Hærværk: Off
	Tyveri_2: Off
	Ran: Off
	Andet_2: Off
	Check Box6: Off
	Ikke aktiveret: Off
	Check Box7: Off
	Nej: Off
	Check Box8: Off
	Sammenbrud: Off
	Elskade_2: Off
	Påkørsel_2: Off
	Betjeningsfejl: Off
	Andet_3: Off
	Check Box9: Off
	Nej_2: Off
	Storm_2: Off
	Nedbør: Off
	Grundvand: Off
	Is  sne: Off
	Sprængt rør: Off
	Andet_4: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	Kørsel: Off
	Tyveri_3: Off
	Håndtering: Off
	Manko: Off
	Køleskade: Off
	Fly  skib: Off
	Andet_5: Off
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	undefined_7: Off
	undefined_8: Off
	undefined_9: Off
	undefined_10: Off
	Kopi af købssalgsfaktura: Off
	Øvrig dokumentation for erstatningskrav: Off
	Kopi af eventuelt besigtigelsesrapport eller anden korrespondance: Off
	undefined_11: Off
	Kopi af fragtbrev: Off
	Brev til skadevolder hvor denne holdes erstatningsansvarlig for skaden: Off
	Text3: 
	Eventuel erstatning kan udbetales til nedenstående bankkonto Regnr Kontonr: 
	Text4: 
	De angivne oplysningers rigtighed bekræftes Dato Navn med blokbogstaver og underskrift: 
	Brand: Off
	Elskade: Off
	Tyveri: Off
	Vand: Off
	Påkørsel: Off
	Storm: Off
	Andet: Off


