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ANMELDELSE AF VÆRDISIKRING 

LÆS DENNE VEJLEDNING FØR DU UDFYLDER ANMELDELSEN 

 Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: 

Sammen med din forsikring har du modtaget vilkår og betingelser, som skal være opfyldt før forsikringen dækker. Du bedes 

kontrollere din police og betingelser for de gældende vilkår og betingelser. 

 

Værdisikringen dækker dog ikke ved: 

• Skade, som indtraf før datoen for forsikringens tegning eller på den dato, hvor forsikringsdækningen gælder fra. 

• Skade, som dækkes af anden forsikring eller garanti. 

• Skade, som ikke er omfattet af køretøjets kaskoforsikring. 

• Skade, som indtraf udenfor Europa. 

 

Du finder alle undtagelser og vilkår for forsikringen i forsikringsbetingelserne. 

Trin 2: Dokumentation: 

• Kopi af den indhentede erstatning for totalskade fra bilens kaskoforsikringsselskab skal vedlægges. 

• Kopi af original faktura på bilen skal vedlægges. 

• Husk ved tyveri at vedlægge kopi af politirapport. 
 

Husk venligst at vedlægge alle de nødvendige dokumenter sammen med din anmeldelse. Ved at sende det hele samlet vil det 

hjælpe os med at vurdere dit krav så hurtigt som muligt og forhindre forsinkelser. 

 
Trin 3: Hvordan skal anmeldelsen udfyldes: 

• Husk du skal sikre dig, at alle felter er udfyldt – alle informationer er nødvendige for at sikre en hurtig sagsbehandling. 
• Husk at underskrive samtykkeerklæringen – uden din underskrift kan vi ikke påbegynde sagsbehandlingen. 

Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Værdisikring: 

Du har følgende muligheder for, at anmelde din Værdisikring til os:  

• Du kan sende anmeldelsen til os på følgende adresse: AXA Partners, Postbox 701, 2605 Brøndby.  

• Du kan scanne anmeldelsen og sende den på email til: kundeservice@partners.axa  
 

Vi gør opmærksom på at din e-mail ikke vil være beskyttet, så vi anbefaler at du sender sensitiv information via post. 

Trin 5: Hvad sker der under sagsbehandlingen?  

Vi behandler din anmeldelse efter de gældende betingelser. Sagsbehandlingen starter, når vi har modtaget selve anmeldelsen. Her 

tildeler vi sagen et sagsnummer, som du bedes oplyse ved alle henvendelser til AXA.  

Vi kan først træffe en afgørelse i sagen, når vi har modtaget alt den nødvendige dokumentation. (se trin 2) 

• Hvis sagen anerkendes, vil vi oplyse hvor meget der vil blive udbetalt, hvornår og til hvem. Hvis vi ikke kan udbetale, vil vi forklare      
hvorfor. 
• Hvis den fremsendte dokumentation er mangelfuld og der ikke kan træffes en afgørelse, eller hvis vi er nødt til at undersøge 
yderligere/bekræfte den indsendte dokumentation, vil vi kontakte dig og forklare hvad der er påkrævet. Dette vil resultere i en 
forlænget sagsbehandling  
• Eventuelle omkostninger forbundet med at udfylde denne formular og fremskaffe de nødvendige dokumenter skal afholdes af 
forsikrede.  

 
Din låne-/leasingaftale, skal du betale rettidig, indtil vi har afgjort din sag. 
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ANMELDELSE AF VÆRDISIKRING 

SKAL UDFYLDES AF DIG. VENLIGST UDFYLD MED BLOKBOGSTAVER 

 Dine oplysninger: (Lån eller kreditkort med forsikring gennem AXA Partners) 

  Lån-/Kreditgiver: Lån-/Kreditgiver: Låne nr.: Låne nr.: 

Personoplysninger: 

Forsikredes navn: 

 

Adresse: 

 

Postnr: 

 

By: 

 

E-mail:  

Cpr-nummer: 

D D M M Å Å - 

Telefonnr.:  

 

 

Oplysninger til brug for udbetaling: 

Bank: 

Reg. nr.: Konto nr.:  

 

 

Data på bilen: 

Bilens registeringsnr.:  

 

 

 

 

Model: 

Skadesdato: 

Din fakturapris: 

Mærke: 

D D M M Å Å

D D M M Å Å

Første registeringsdato: 

Er totalskade erstatning udbetalt:

Har du købt bilen som ny/brugt: Brugt: Ny: 

Hvis købt som brugt, hvad var KM-stand ved købet: 

 

Er køretøjet blevet anvendt til erhverv, f.eks fragt af gods, som taxa eller lign.: Ja: Nej: 

Hvis ja, i hvilken forbindelse:  

I hvilket selskab er bilen kaskoforsikret:     Policenr.: 

Har kaskoforsikringsselskabet anerkendt skaden som dækningsberettiget totalskade: Ja: Nej: 

Ja: Nej: 

Fakturadato: 

Hvis nej, angiv begrundelsen:  

Er totalskade erstatning udbetalt med fradrag af selvrisiko: 

 

Ja: Nej: Hvis ja, angiv selvrisiko i kr.:  

Hvilken hændelse første til totalskade af bilen: Tyveri: Brand: Ulykke: Andet: 

Bilens KM-stand på skadetidspunktet: 
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SAMTYKKE TIL INDHENTNING OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER 

 

Personoplysninger: (Skal udfyldes af dig) 

Navn:  Cpr-nummer: - 

Husk at vedlægge følgende dokumentation: 

• Husk at vedlægge kopi af den indhentet erstatning for totalskade fra bilens kaskoforsikringsselskab. 

• Husk ved tyveri vedlæg da kopi af politirapport. 

SAMTYKKE: 

Undertegnede anmoder hermed om udbetaling af forsikringsydelse i henhold til gældende forsikringsbetingelser. Jeg erklærer på 

tro og love, at alle oplysninger i denne anmeldelse er korrekte, og accepterer, AXA Partners SAS (herefter kaldet 

Forsikringsselskabet) kan kræve eventuelle ydelser tilbagebetalt, hvis jeg har afgivet urigtige oplysninger. Jeg giver 

Forsikringsselskabet og deres autoriserede samarbejdspartnere fuldmagt til på mine vegne, at søge oplysninger der vil kunne 

bruges ved bedømmelsen af anmeldelsen. Jeg er indforstået med, at jeg for egen regning skal fremskaffe de af 

Forsikringsselskabet forlangte dokumenter til vurdering af anmeldelsen. Jeg er indforstået med, at alle oplysninger i denne 

anmeldelse bliver lagret på datamedie, og brugt af Forsikringsselskabet og andre selskaber i koncernen og deres autoriserede 

samarbejdspartnere inden for EU og EØS til at behandle anmeldelsen samt at Forsikringsselskabet og deres autoriserede 

samarbejdspartnere kan bruge elektronisk kommunikation, såsom e-mail, mellem dem selv, til at sende mine personlige 

information gennem et sikkert netværk. Forsikringsselskabet er ansvarlig for opbevaring af data i henhold til gældende lovgivning. 

Hvis der forekommer fejl og mangler i dine personoplysninger og du ønsker rettelse af disse skal du kontakte Forsikringsselskabet.  

Yderligere information om behandlingen af personoplysninger: 

For yderligere information om behandlingen af personoplysninger henviser vi til vores website: www.clp.partners.axa/dk/skade 

Jeg bekræfter hermed på tro og love, at oplysninger givet på denne anmeldelse samt i medsendte dokumenter er korrekte, samt 

at jeg har læst og accepteret erklæringen/samtykke.  

Bekræft venligst din accept ved din underskrift:  

Dato: D D M M Å Å Underskrift:  

 

Jeg accepterer at AXA Partners SAS kan bruge e-mail til kommunikation angående min  

forsikringspolice og forsikringssag. For at opfylde kravene om datasikkerhed vil AXA  

aldrig sende dit CPR-nummer eller anden sensitiv information gennem e-mail. 

 


