Anmeldelse sendes til:
Chubb
P&C Claims
Kalvebod Brygge 45, 2 sal
DK-1560 København V
Tel. 3925 6500
Email: nordic.claims@chubb.com

Anmeldelse om materiel skade

Forsikringsnummer

Ref. nr. (udfyldes af Chubb)

Forsikringstager
Firmanavn

CVR Nummer

Postadresse

Postnummer og by

Kontaktperson

Direkte telefon

Mobiltelefon

E-mail-adresse

Navn hvis anden betalingsmodtager end forsikringstageren

Bankkontonummer

Generelle oplysninger
Skadeanmeldelsen vedrører
Bygning

Løsøre

Skadeårsag
Indbrud/tyveri

Vand

Brand

Storm

Glas

Svamp / insekt

Hvornår skete skaden?

Hvornår blev skaden opdaget?

Er skaden blevet besigtiget?
Ja
Nej

Hvis ja, af hvem?

Er der foretaget anmeldelse til et andet forsikringsselskab?
Ja
Nej

Hvis ja, hvilket forsikringsselskab?

Skadenummer

Chubb European Group, Danmark, filial af Chubb European Group SE, fransk forsikringsselskab - er en dansk filial registreret med CVR-nummer 27385931 og
besøgsadresse: Kalvebod Brygge 45, 2. sal -1560 København V. Chubb European Group SE er en virksomhed, der er omfattet af bestemmelserne i den franske
forsikringslovgivning med registreringsnummer 450 327 374 RCS Nanterre og følgende kontor: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400
Courbevoie, Frankrig. Chubb European Group SE har fuldt indbetalt aktiekapital på 896 176 662 € og ledes af Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
(ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Den danske filial er også under tilsyn af Finanstilsynet.

Redegørelse for hvad der er sket, og hvad der har forårsaget skaden
Glas, storm, anden skade
Hvad er skadeårsagen?

Beskriv omfanget af skaden – Opgiv rudestørrelse ved glasskade

Brand
Hvad er skadeårsagen?

Beskriv omfanget af skaden

Vand
I hvilket rum skete skaden?

Fra hvilket ledningssystem skete udstrømningen?

Hvad er skadeårsagen?

Beskriv omfanget af skaden

Chubb European Group, Danmark, filial af Chubb European Group SE, fransk forsikringsselskab - er en dansk filial registreret med CVR-nummer 27385931 og
besøgsadresse: Kalvebod Brygge 45, 2. sal -1560 København V. Chubb European Group SE er en virksomhed, der er omfattet af bestemmelserne i den franske
forsikringslovgivning med registreringsnummer 450 327 374 RCS Nanterre og følgende kontor: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400
Courbevoie, Frankrig. Chubb European Group SE har fuldt indbetalt aktiekapital på 896 176 662 € og ledes af Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
(ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Den danske filial er også under tilsyn af Finanstilsynet.

Røveri (politirapport skal vedlægges)
Redegør for omstændighederne

Indbrud/tyveri (politirapport og fortegnelse over tyvegods skal vedlægges)
I hvilket rum skete skaden?

Hvordan kom gerningsmanden ind og ud af lokalet?

Var samtlige yderdøre låst?
Ja
Nej

Hvis ja, hvilken type af lås?

Var lokalet beskyttet med alarm?
Ja
Nej

Hvis ja, hvilken type af alarm?

Findes der beskadigelse, som viser, hvordan gerningsmanden kom ind i lokalet?
Ja
Nej
Hvis ja, hvilken type af beskadigelse?

Har politiet foretaget en undersøgelse af gerningsstedet?
Ja
Nej
Er der opstået skader på bygningen?
Ja
Nej
Hvis ja, hvilke skader er der opstået

Hvem er i følge lejekontrakten ansvarlige for glas- og/eller bygningsskader?

Supplerende oplysninger

Chubb European Group, Danmark, filial af Chubb European Group SE, fransk forsikringsselskab - er en dansk filial registreret med CVR-nummer 27385931 og
besøgsadresse: Kalvebod Brygge 45, 2. sal -1560 København V. Chubb European Group SE er en virksomhed, der er omfattet af bestemmelserne i den franske
forsikringslovgivning med registreringsnummer 450 327 374 RCS Nanterre og følgende kontor: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400
Courbevoie, Frankrig. Chubb European Group SE har fuldt indbetalt aktiekapital på 896 176 662 € og ledes af Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
(ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Den danske filial er også under tilsyn af Finanstilsynet.

Erstatningskrav
Gem altid beskadiget materiel med henblik på eventuel besigtning.
Om det beskadigede eller stjålne materiel tilhører en anden end forsikringstageren, skal ejeren angives for de pågældende
genstande. En anden ejer er f.eks. arbejdstager eller kunde.
Hvis materiellet er lejet eller leaset i henhold til leje- eller leasingkontakt, skal kontrakten vedlægges skadeanmeldelsen.
Findes der andre gældende forsikringer for det beskadigede materiel?
Ja
Nej

Hvis ja, hvilket forsikringsselskab?

Forsikringstagere som indberetter moms, skal angive erstatningskrav ekskl. moms
Genstand eller andet krav
(Fabrikat, modelbetegnelse eller
anden beskrivelse)

Indkøbt år

Er ovennævnte erstatningskrav ekskl. moms?
Ja
Nej

Dagens
indkøbspris
for ny
genstand

Ny genstand
mkostning

Reparationso

Krav

Sum

Underskrift
Samtlige oplysninger i denne anmeldelse er i overensstemmelse med sandheden, hvilket hermed bekræftes.
Jeg forpligter mig hermed til omgående at underrette Chubb, hvis materiellet/det stjålne kommer til veje.
Sted, dato

Underskrift

Firma

Tydeliggørelse af navn

Personopplysningsmeddelelse:

Vi bruger personlige oplysninger, som du giver til os for underwriting politikadministration, skadeforvaltning og andre
forsikringsformål, som yderligere beskrevet i vores primære privatlivspolitik, der er tilgængelig på
https://www2.chubb.com/nordic-en/footer/privacy-policy-danish.aspx eller ved at søge på Persondatapolitik på vores
hjemmeside https://www2.chubb.com/nordic-en. Du kan til enhver tid spørge os om en kopi af Persondatapolitiken ved at
kontakte os på dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Chubb European Group, Danmark, filial af Chubb European Group SE, fransk forsikringsselskab - er en dansk filial registreret med CVR-nummer 27385931 og
besøgsadresse: Kalvebod Brygge 45, 2. sal -1560 København V. Chubb European Group SE er en virksomhed, der er omfattet af bestemmelserne i den franske
forsikringslovgivning med registreringsnummer 450 327 374 RCS Nanterre og følgende kontor: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400
Courbevoie, Frankrig. Chubb European Group SE har fuldt indbetalt aktiekapital på 896 176 662 € og ledes af Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
(ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Den danske filial er også under tilsyn af Finanstilsynet.

