Skademelding
ved forsinkelse

1. Forsikringstaker/forsikrede
Forsikringsnummer:

Fødsels – og personnummer:

Navn:

Mobiltelefon:

Adresse:

Tlf. privat:

Postnr.:

Sted:

Tlf. arbeid:

E-post:

Kontonummer:

Ved å registrere e-postadresse aksepterer du at vi kan benytte e-post i videre dialog om denne skaden

2. Under hvilken dekning søker du erstatning?
Bagasjeforsinkelse

Forsinket avgang - mer enn 4 timer

Innhenting av reiserute grunnet forsinkelse

3. Reisen (legg ved dokumentasjon)
Avreisedato fra fast bopel:

Planlagt ankomst:

Formål:

Ferie


Reisebyrå/arrangør:
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Faktisk ankomst:

Tjenestereise

Land/oppholdssted:

Studier


Annet


4. Skadetidspunkt / -sted / -omfang / - årsak
Angi forsinkelsens lengde i dager, timer og/eller minutter:

På hvilken strekning/hvor oppsto forsinkelsen?

Hvis bagasjeforsinkelse; før opp dekningskjøpene (nødvendige klær og toalettsaker) her:
Hva har du kjøpt?

Innkjøpsdato:

Innkjøpspris:

Krav:

Originale kvitteringer og PIR-rapport (property irregularity report) skal vedlegges. Vedlegg også bagasjetag hvis den er tilgjengelig.

Hvis flyforsinkelse / innhenting av reiserute grunnet forsinkelse; før opp årsak til forsinkelsen her:
Værforhold
Teknisk feil
Trafikkuhell med offentlig kommunikasjonsmiddel
Trafikkuhell som krever berging av kjøretøy
Annet

Angi årsak:

Merutgifter til innhenting av reiserute føres opp her:
Spesifiser utgift:

Dato for kjøp:

Pris:

Krav:

Legg ved skriftlig bekreftelse fra fly-/transportselskap, som bekrefter forsinkelsens årsak og lengde, samt kvittering som viser merutgifter.
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5. Annen forsikring / skade
Har du / din ektefelle / foreldre i samme
husstand reiseforsikring i annet selskap?
Ja

Ja
Hvis ja: I hvilket selskap?

Forsikringsnummer:

Nei

Er skaden meldt dit?
Ja

Bank:

Nei

Kortnummer:

Nei

x

Er det reiseforsikring på kredittkortet?
Ja

Er skaden meldt dit?

Nei

Har du betalt reisen med et kredittkort?
Ja

Forsikringsnummer:

Nei

Har du / din ektefelle / foreldre i samme
husstand reiseforsikring gjennom arbeidsgiver i
annet selskap?
Ja

Hvis ja: I hvilket selskap?

Nei

Vet ikke

Har du tidligere satt fram krav
under en reiseforsikring?
Ja

x

x

x

Hvis ja, oppgi antall:

Nei

6. Underskrift
Jeg bekrefter med min underskrift at overstående opplysninger er korrekte og fullstendige, og gir samtidig selskapet fullmakt til å innhente
opplysninger fra transportselskap, politi og annen offentlig myndighet i forbindelse med den skaden jeg nå søker erstatning for. Jeg er klar over at å
gi uriktige opplysninger til selskapet (svik) kan medføre politianmeldelse og fratar meg retten til erstatning, helt eller delvis, og at Gouda da kan si
opp alle forsikringsavtaler med meg, jfr. Forsikringsavtalelovens §§ 8-1 og 18-1.
Dato:

Underskrift:

Husk alltid å legge ved original dokumentasjon som bekrefter hendelsen, samt originale kvitteringer/regninger.
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