Anmeldelse af skader efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer
Se vejledning i næste ark.
Dit forsikringsselskab skal have skadeanmeldelsen fra dig senest 2 måneder efter skadens indtræden. Det er også dit
forsikringsselskab, der afgør, om der kan udbetales erstatning for skaden.
1. Kontaktoplysninger
Forsikringstagers navn
Adresse
Postnr.

By

Tlf. (fast)

Tlf. (mobil)

E-mail
Momsregistreret

Ja

Nej

(sæt kryds)

(sæt kryds)

2. Forsikringsselskab, hvor det beskadigede er forsikret
Ejendommen er brandforsikret i

Policenr.

Fritidshus (m. indbo) er brandforsikret i

Policenr.

Privat indbo er brandforsikret i

Policenr.

Erhvervsløsøre er brandforsikret i

Policenr.

Landbrugsløsøre er brandforsikret i

Policenr.

Kan skaden være forsikret hos et andet forsikringsselskab end det ovenfor ?
Ja

(sæt kryds)

Nej

Hvis ja, hvilket forsikringsselskab

(sæt kryds)

Policenr.

3. Skadested
Samme adresse som ovenstående

(sæt kryds eller udfyld herunder)

Adresse
Postnr.

By

Ved skader på marker skal skadested desuden angives ved tydelig skravering på et medsendt kort.
4. Kort beskrivelse af skaden og årsagen til skaden

Skadens årsag

Sø

Hav eller Fjord

Vandløb

Kloak

Andet (angiv hvilket)

(sæt kryds)

Evt. navn på sø, hav el. lign som var årsag til oversvømmelsen
Skadedato
Har adressen tidligere været ramt af stormflod
eller oversvømmelse?
Hvad er beskadiget?

Bygning

Ja

Nej
(sæt kryds)

Privat Indbo

Erhvervsløsøre

(sæt kryds)

Landbrugsløsøre

Fritidshus (inkl. indbo)

(sæt kryds)

Er skaden fuldt udbedret?

Ja

Nej
(sæt kryds)

(sæt kryds)

Hvis ja, hvad var skadens omkostninger i kr. (ca.)
Navn på bank

DKK
Reg. nr.

Anmeldelsen skal indsendes til

Kontonr.
Anmeldelse modtaget hos forsikringsselskabet

Stempel

Stempel + dato

Forsikringstagers underskrift

Dato

Vejledning til anmeldelse af skader fra stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer
Generelt:
Alle felter markeret med farve kan udfyldes. Husk at printe og underskrive anmeldelsen til sidst.
Det ydfyldte skema skal sendes til det forsikringsselskab hvor ejendommen er brandforsikret - er der
tale om en skade, som ikke dækkes af din forsikring, kan skaden være omfattet af den offentlige
stormflodsordning, der er en katastrofeordning. Det er også dit forsikringsselskab, der tager stilling til,
om du kan få erstatning fra den offentlige ordning.
Det er vigtigt at du udfylder alle de felter på anmeldelsen, som du har mulighed for. Mangler der
væsentlige oplysninger på anmeldelsen vil du blive kontaktet. Manglende oplysninger forlænger den
tid, det tager at behandle din sag.
Bemærk, at der ved skader på marker skal medsendes et kort, hvor de beskadigede områder tydeligt
er markeret. Et brugbart kort findes på www.arealinfo.dk.
Hvis du er i tvivl om, hvordan man udfylder skemaet, skal du kontakte dit forsikringselskab.
1.
Kontaktoplysninger udfyldes med den adresse samt telefon og e-mail, hvor det er lettest at komme i
kontakt med dig. Har din bopæl taget skade, så du midlertidigt er fraflyttet, er det derfor vigtigt at give
informationer om din midlertidige bopæl. Hvor skaden er sket opgives under 3. skadested.
Det er også vigtigt at du opgiver om du, som person, er momsregistreret da dette er afgørende for
hvordan en evt. erstatning kan udbetales.
2.
Under forsikringsselskab bedes du angive hvilket forsikringsselskab (f.eks. Tryg), som ejendommen
er brandforsikret i. Er din bolig del af en boligforening (f.eks. andels- eller lejerforening) vil der ofte
være tegnet brandforsikring for hele foreningen. Derfor skal du altid henvende dig til boligforeningen
og undersøge, hvor ejendommen er brandforsikret.
Hvis du har en forsikring mod f.eks. oversvømmelse i et andet selskab end det/de selskaber, du
opgiver i forbindelse med brandforsinkring skal du udfylde forsikringsselskabets navn og nummeret
på din forsikringspolice til sidst under pkt. 2.
3.
Skadested angiver, hvor skaden er sket. Har du angivet kontaktadresse på den skaderamte adresse,
kan du nøjes med at sætte kryds i feltet øverst i pkt. 3. Ved skader på marker skal dette markeres på
et seperat vedlagt kort.
4.
Under pkt. 4. skal du beskrive den skade, der er sket. Du er velkommen til at vedlægge bilag, f.eks.
yderligere beskrivelse af hvordan skaden opstod, hvad der er skadet og billeder af skader m.v.
Du skal angive skadens årsag, i form af hvor skaden er opstået fra (sø, hav/fjord, lign.). Du kan
derudover angive navnet herpå.
Du skal også angive den dato, hvor du ved eller formoder, at skaden er sket, og om du ved, at der
tidligere har været stormflod på den adresse, hvor skaden er sket, om skaden er fuldt udbedret
(f.eks. at alle reperationer er foretaget), og evt. hvad prisen for dette har været.
Du skal udfylde dine bankoplysninger: navnet på din bank samt konto og registreringsnummer.
Oplysningerne skal vi bruge, hvis du får tilkendt erstatning, så erstatningen kan udbetales. Har du,
eller den skadelidte virksomhed, en NEM-konto skal det være den konto, du angiver.
I nederste venstre hjørne skal dit forsikringsselskab være angivet med et stempel. Er feltet tomt
bedes du udfylde det med navn og adresse på det forsikringsselskab som ejendommen er
brandforsikret i. Feltet med påskriften "Stempel + dato" skal efterlades tomt. Det udfyldes af
forsikringsselskabet.
Til sidst skal du skrive under på anmeldelsen og angive en dato for underskriften. Du skriver under
på ønsket om at anmelde skaden og på rigtigheden af de oplysninger, du har angivet på blanketten
og i eventuelle bilag, du medsender.
Venlig hilsen
Stormrådets sekretariat

