
1. Selskab:

Kontaktperson ved EFD: EFD-police nr.:

2. Virksomhedens navn: CVR nr.:

Kontaktperson: Tlf.:

Adresse: E-mail:

Føreren 3. Navn:

E-mail: Tlf.:

Adresse:

4. Hvor og hvornår skete skaden Dato: Kl.:

Adresse & by:

5. Ja Nej

Journalnr.:

Ja Nej

6. Køretøjes reg. nr.: Skal køretøjet repareres: Ja Nej

Beskrivelse af skade på eget køretøj:

Modpart 7. Navn: Tlf.:

Adresse: E-mail:

Forsikringsselskab: Modparts police nr.:

Modparts reg. nr.: 

Beskrivelse af skade på modparts køretøj:

Er der optaget politirapport: 

Hvilken station:

Blev føreren spiritus testet:

Politirapport

Skade på eget 
køretøjet

Skadeanmeldelse - Auto
Udfyld anmeldelsen og send den via mail hurtigst muligt til din kontaktperson

Forsikrings-
selskab

Forsikrings-
tager

Skadetid og 
skadested

Navervej 16 A • 7451 Sunds • www.eforsikring-danmark.dk • skade_EFD@northrisk.dk  



Skyld 8.

Vidner 9. Oplys navn, adresse, by og telefon nr. på evt. vidner:

Samtykke 10.

Dato: Underskrift:

HUSK at medsende billeder og andet relevant materiale / dokumentation af betydning for skaden.
F.eks. fakturaer, hvis skader er udbedret, skitsetegning af hændelsesforløbet mv.

Skadeanmeldelse - Auto

Hvordan er skaden sket / beskriv hændelsesforløb:

Ved at aftjekke nedenstående samtykkeboks erklærer jeg herved, at ovenstående oplysninger 
er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og at jeg vil yde forsikringsselskabet enhver 
assistance i forbindelse med skaden. 

Samtidig giver jeg mit samtykke til at oplysninger, der måtte være underlagt GDPR datafor-
ordningen, må videresendes til de relevante selskaber og samarbejdspartnere, der måtte være 
nødvendig for viderebehandling af skaden. 

Samtykke

Hvem, mener du, er skyld i uheldet - og hvorfor:
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