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Skadeanmeldelse for drivlineforsikring 

1. Reference Policenr. Forsikringstagers ref. - eller j.nr.

2. Forsikringstager CVR-nr. Tlf. nr.

Pengeinstitut Kontonr.

3. Det forsikrede  
     køretøj 

Registreringsnr. Fabrikat

Første indregistreringsdato og år Antal kørte km i alt 

                                                                                                                      km

Er skaden omfattet af garanti?

      Ja     Nej   

Køretøjets dækning og tillæg (kategori)

5. Serviceaftale Er køretøjet omfattet af serviceaftale?

      Ja     Nej

Er køretøjets service overholdt?

      Ja     Nej

Seneste service 
 
Dato:                                        Km:

Km på tidspunktet for skaden:

Km:

Oplysninger om skade på jeres køretøj
7. Beskrivelse af  
    skade på jeres  
    køretøj

Beskriv skadens omfang og evt. anslået reparationsudgift

Reparationsudgift ca. kr.

Hvilken reparatør skal udbedre skaden? Er køretøjet indsat til reparation?

      Ja     Nej 

Er den/de beskadigede dele fra

      Motor           Kobling           Gearkasse           Mellemgearkasse           Kardan

HUSK, at taksator skal rekvireres, og at reparation for selskabets regning IKKE kan finde sted, før accept foreligger!
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Hvordan skete skaden?

Hvilket arbejde udførte lastbilen da skaden skete?

Hvornår har bilen sidst været til service?

Hvem udførte denne service?

Evt. fakturakopi på udført service bedes vedlagt denne anmeldelse.

Er der sket udskiftninger af de skaderamte dele tidligere?

      Ja     Nej 

Er dette sket i garantiperioden?

      Ja     Nej 

Hvilke dele er tidligere skiftet?

Evt. øvrige kommentarer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn, tl.fnr. og e-mailadresse til hvem Gjensidige skal kontakte ved yderligere spørgsmål

Dato og underskrift

 den / år     ________________________________________________________________

 Forsikringstagers underskrift

Beskrivelse af uheldet
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