
Skadeanmälan för avbokning av biljett
Innan du börjar fylla i denna skadeanmälan ber vi dig vänligen att observera att de uppgifter som du ger oss ligger till grund för handläggningen 
av ditt ersättningskrav. Råder särskilda omständigheter som inte tas upp i tillräcklig omfattning på denna anmälningsblankett är du mycket 
välkommen att beskriva dem i ett vanligt brev och bifoga det. 
Det är viktigt att du fyller i alla fälten i skadeanmälan och bifogar alla bilagor i original – däribland originalbiljetterna.

Personuppgifter och detaljer om biljettbeställning

Personnr. :
Biljettnummer  :
(streckkodsnummer.)

Förnamn och efternamn:

Hemadress: Tel. : Mobil. :

Postnr. : Ort : E-post : Datum då biljetten köptes : Datum för avbokning :

Övriga deltagare, om biljetten har avbokats 

För- och efternamn: Biljettnr:

För- och efternamn: Biljettnr:

För- och efternamn: Biljettnr:

Orsak till avbokning

När inträffade händelsen som var orsak till avbokningen?

Sjukdom/skada Diagnos/beskrivning av sjukdomen: Dödsfall

Inbrott Var?

Brand Var?

Annat Närmare beskrivning:

Vid sjukdom, skada eller dödsfall: Vem (sätt X)?

Försäkrad Resesällskap Sambo Familjemedlem Ange relation:

I samband med anmäld skada ger jag härmed mitt samtycke till att Europeiska ERV kan inhämta och vidareförmedla information om mina häl-
soförhållanden hos auktoriserade vårdpersoner, sjukhus, vårdinrättningar, offentliga inrättningar, försäkringsbolag, Ankenævnet for Forsikring 
m.fl. Samtycket omfattar endast den diagnos/skada som beskrivs i skadeanmälan.

Jag försäkrar samtidigt på heder och samvete att den information som jag uppger är i överensstämmelse med sanningen och att jag inte har 
undanhållit något. Jag är införstådd med att uppgivande av oriktig information kan medföra att jag själv kan tvingas stå för skadekostnaderna 
och att försäkringen sägs upp.

Den försäkrades underskrift Datum

Uppgifter i samband med Europeiska ERV:s ersättning av skadan

Vi sätter in ditt tillgodohavande på bank- eller girokonto.

Vi ber dig att uppge bankens clearingnummer och konto- eller gironummer

IBAN:  SWIFT:

Bankens namn:  Bankens adress:

Vill du ha beloppet på en check (det kostar 50 kr i administrationsavgift) 
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