
Skadeanmeldelse 
Bagage-/bortkomst/beskadigelse/tyveri, konkurs 
 

Falck Global Assistance, Sydhavnsgade 18, 2450 København S  Side 1 af 4 
 

1. Kontaktinfo: 

 
 
_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 
Police nummer Skadenummer (Udfyldes af safeAway) Dato 
 
___________________________________________________________ ________________________________________ 
For- og efternavn  CPR-nummer 
 
___________________________________________________________ ________________________________________ 
Adresse  Postnummer & by 
 
___________________________________________________________ ________________________________________ 
E-mail  Mobilnummer 
 
 

2. Skadeinfo: 

 
___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 
Dato & tidspunkt for skade (DD/MM/ÅÅÅÅ - TT:MM) Hvornår blev skaden konstateret (hvis forskellig)? 
 

Hvem er skaden anmeldt til: 

 Politi 

 Hotel 

 Guide   Transportselskab  Falck Global 
Assistance 

 Andet: 

____________________ 

 

Detaljeret beskrivelse af hændelsen  (Vedhæft evt. separat beskrivelse i tilfælde af pladsmangel): 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

3. Rejsen: 

 
Rejsens formål: 

 Ferie  Erhverv  Ferie & Erhverv 
kombineret 

 Studier  Andet: 

____________________ 

 
Hvor er rejsen købt: 

 Rejsebureau  Online  Charterselskab   Andet: 

____________________ 

 
 
_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 
Afrejsedato + tidspunkt Planlagt hjemkomst Faktisk hjemkomst 
 
_____________________________________ _____________________________________ 
Flyselskab Land/opholdssted  
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4. Beskadigelse/tyveri/bortkomst: 
 

Hvor var effekterne da skaden skete: 

 Bil/kabine 

 Bil/bagagerum 

 Tog 

 Bus 

 Fly 

 Lufthavn 

 Hotel 

 Lejlighed 

 Andet: 

____________________ 

 
Var bagage indtjekket/deponeret?: Opbevaringssted aflåst? Findes tegn på indbrud? Hvilke tegn på indbrud 

 Ja 

 Nej 

Hvis Ja, hos hvem? 

____________________ 

 Ja 

 Nej 

 Ja 

 Nej 

 

____________________ 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Evt. bemærkninger 

 

5. Bagageforsinkelse: 

 
___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 
Hvornår skete forsinkelsen? (DD/MM/ÅÅÅÅ - TT:MM) Hvornår blev din bagage leveret til dig? (DD/MM/ÅÅÅÅ - TT:MM)  
 

___________________________________________________________  
Hvor længe var din bagage forsinket (Timer og dage)?  
 

Er forsinkelse anmeldt til transportselskab?: 

 Ja 

 Nej 

Hvis Nej, hvorfor ikke? 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Mistede genstande/Erstatningskøb ved bortkomst/tyveri/forsinkelse: 

 
Specificer herunder andre krav: 

Genstand: Købsdato: (DD/MM/ÅÅ) Anskaffelsespris (I DKK): Erstatningskrav (I DKK): 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Bemærk: Erstatningskøb skal ses i relation til den tid din bagage var forsinket og kan kun vedrøre rimelige og nødvendige 
beklædningsgenstande, toiletartikler, livsnødvendig medicin og lignende. 

 

7. Anden forsikring: 

(skal udfyldes i henhold til forsikringsaftalelovens § 44 om dobbeltforsikringsforholdet)  
 
Har du et internationalt kreditkort?: Er skaden meldt dertil? 

 Ja 

 Nej 

Hvis Ja, hvilket: 

____________________

Korttype: 

____________________

Kortnummer: 

____________________ 

 Ja 

 Nej 
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Har du indbo og/eller anden rejse-/ulykkesforsikring?: Er skaden meldt dertil? 

 Ja 

 Nej 

Hvis Ja, hvilket?: 

____________________

Rejse/ulykke/begge? 

____________________

Policenummer: 

____________________ 

 Ja 

 Nej

8. Leverandør-konkurs  

 
_______________________________________________________________          _________________________       
Navn på leverandør              Hvor stort et beløb er tabt  (i DKK)    
 
________________________________________________ 
Hvornår blev du opmærksom på leverandørsvigt? (DD/MM/ÅÅÅÅ - TT:MM)   
 

Hvad har du købt? 

 Billet 

 Hotel 

 Billeje 
 

Andet: 

____________________ 
 

 
Har du modtaget erstatning/del-erstatning fra leverandøren? 

 Ja 

 Nej 

 

Hvis Ja, hvor meget? (i DKK): 

____________________ 

 
Har du modtaget kompensation/erstatning for dit tab fra andre parter? 

 Ja 

 Nej 

 

Hvis Ja, hvor meget? (i DKK): 

____________________ 

 

9. Bankoplysninger: 

 
Udfyld venligst info omkring hvor eventuel erstatning skal overføres til: 
 
_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 
Bank Reg. Nummer Kontonummer 
 
Eller ved overførsel til udenlandsk bank: 
 
_____________________________________ _____________________________________ 
Swift code IBAN-kontonummer 
 
 

10. Underskrift: 

 
Jeg erklærer herved, at ovenstående spørgsmål er besvaret i overensstemmelse med sandheden. Under henvisning til lov om 
offentlighed i forvaltning giver jeg herved tilladelse til, at selskabet kan søge oplysninger hos de tandlæger, læger, lægelige 
institutioner og forsikringsselskaber, som har eller vil få kendskab til skaden. Selskabet kan endvidere gøre disse bekendt med 
det oplyste. Jeg giver samtidig min tilladelse til, at safeAway indhenter evt. politirapport eller obduktionserklæring til 
gennemsyn. 
 
 
_____________________________________ _____________________________________ 
Dato Underskrift 
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Følgende skal altid vedlægges: 

 
o originale rejsebeviser/flybilletter 
o dokumentation for at rejsen er betalt, evt. kreditkortkvittering. 
o original dokumentation for erstatningskravet, fx lægeerklæring og  regninger 
o original dokumentation fra luftfartsselskab (PIR-rapporter/originale bagagebeviser) 

  
Ved erstatningsrejse/ødelagte feriedage: 

o dokumentation for rejsens pris (transport, hotelovernatning og øvrige arrangementer) 
o dokumentation for lægebehandling i udlandet, hvoraf det tydeligt skal fremgå, hvilken periode skadelidte har været 

indlagt og/eller  
 
Ved transportforsinkelse/forsinket fremmøde vedlægges: 

o original dokumentation for forsinkelsen, med angivelse af tidspunkt, varighed og årsag 
o originale kvitteringer for eventuelt afholdte ekstraudgifter 

 
VIGTIGT: 
Hvis du ikke medsender alle nødvendige oplysninger og bilag, vil det forlænge sagsbehandlingstiden. Hvilket skyldes, at det vil 
være nødvendigt at stille dig yderligere spørgsmål samt afvente modtagelsen af svar samt bilag. 


