Skademelding

Send utfylt skadeskjema til:
Landkreditt Forsikring AS
Postboks 1824 Vika
0123 OSLO
E-post: skade@landkreditt.no

Forsinkelse - reise

Skademeldingsblanketten må fylles ut fullstendig og så nøyaktig som mulig. Den som bevisst gir uriktige eller ufullstendige opplysninger i forbindelse med
skadeoppgjør, kan tape enhver rett etter forsikringsavtalen, jfr. forsikringsavtaleloven § 8-1.

Forsikringstaker
Forsikringsnr

Fødsels- og personnr./org. nr.

Forsikringstakers navn

Adresse

Postnr og -sted

Opplysninger om skadelidt - hvis forskjellig fra opplysningene over
Navn

Fødsels- og personnr.

Adresse

Postnr og -sted

Kontaktopplysninger
Telefon

E-post

Fylles ut ved bedrifts og familiedekning hvis familimedlem er skadelidt
Navn på ansatt og telefonnr

Fødsels- og personnr på ansatt

Forsikringsforhold
Avreise fra fast bopel

Planlagt hjemkomstdato

Hensikten med reisen
Tjenestereise

Ferie og fritidsreise

Reisemål/hotell

Har du tidligere (siste 3 år) hatt skader?
Ja

Arrangørs navn, hvis charterreise

Hvis ja, hvor mange?

Hvem erstattet skaden?

Nei

Har du andre forsikringer som omfatter
det du søker erstatning for?
Ja

Land

Hvis ja, hvilket selskap

Ja

Er reisen betalt med kredittkort, som har reiseforsikring tilknyttet?
Ja

Er skaden meldt dit?

Nei

Hvis ja, oppgi Korttype og kortnr (legg ved dokumentasjon)

Nei

Opplysninger om forsinkelsen
Når inntraff forsinkelsen?
ved hjemreise

Hvor inntraff forsinkelsen?

ved utreise

Planlagt ankomst (dato og klokkeslett)

Nei

Reell ankomst (dato og klokkeslett)

Årsak til forsinkelsen. Bekreftelse må vedlegges. Hvis forsinket bagasje må PIR rapport og originale kvitteringer for kjøp legges ved.

Ved forsinket reisegods
Oversikt over det som er handlet inn og som søkes dekket på grunn av forsinket bagasje.
Forsinket bagasje dekkes ikke på hjemreise.
Legg ved originale kvitteringer.
Gjenstander

Utenlandsk valuta

Total sum
Kontonr som erstatningen skal utbetales til

Arbeidsgivers underskrift og stempel
Ved kollektive ordninger må arbeidsgiver signere som bekreftelse på at skadelitdte er ansatt. Evt legg ved kopi av reisekort
Dato

Arbeidsgivers underskrift

Jeg bekrefter med dette at overnevnte opplysninger er riktige. Landkreditt Forsikring AS gis fullmakt til å innhente
opplysninger for å ta stilling til mitt erstatningskrav.
Dato

Forsikringstakers underskrift

Pris i NOK

0,00

