Forsikringstager

Anmeldelse af hundeansvarsskade
Stilling

Policenr.

Navn (Fornavne - efternavn)

CPR-nr.
Telefonnr.

Adresse

Mobilnr.
Postnr.

By

Hundens navn
Race
Tatoveringsnr./
chipmærke
Hvis du oplyser din e-mailadresse, betyder det, at du giver samtykke til, at vi må sende breve til dig om skaden via e-mail.
Du skal vide, at brevene kan indeholde personfølsomme oplysninger.

E-mail
Brug venligst BLOKBOGSTAVER

Anmeldelse af hundeansvarsskade
Når du udfylder anmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine
oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden, så hurtigt
som muligt.
Hvis vi ikke får de nødvendige oplysninger, er vi nødt til at stille dig
yderligere spørgsmål, og det kan desværre forsinke sagens behandling.
Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene omhyggeligt og udførligt.
De beskadigede ting må ikke repareres eller smides væk, før vi har
givet tilladelse til det, eller før du har fået erstatningen udbetalt.
Vigtigt: Hvis skaden er omfattet af skadelidtes forsikring, er det dennes
forsikringsselskab, som skal gøre skaden op. Er skaden sket i fritiden, vil det
- i de fleste tilfælde - være skadelidtes forsikring, som skal erstatte skaden,
jf. erstatningsansvarslovens § 19.

0016:7

NemKonto
Eventuelle udbetalinger fra Alka, vil ske til din NemKonto.
Venlig hilsen
Alka Forsikring
Engelholm Allé 1
2630 Tåstrup
Alka Forsikring

Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, DK-2630 Taastrup
Telefon 70 12 14 16, Telefax 43 58 58 57
alka@alka.dk, www.alka.dk, Giro 3100-2024330

Forsikrings-Aktieselskabet Alka, CVR-nr. 31 45 23 17
Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II, CVR-nr. 16 60 31 04

Anmeldelse af hundeansvarsskade
Skadedato

Dato

Skadested

Adressen

Skadelidte

Navn og stilling

CPR-nr.

Adresse

Momsregistreret

Postnummer

Klokkeslæt (0-24)

By

Telefon

Mailadresse:

Politi

Er der optaget politirapport?

Ja

Nej

Hvis ja, hvornår og på hvilken politistation?

Vidner

Navn, adresse og evt. telefonnummer

Navn, adresse og evt. telefonnummer

Beskrivelse
af uheldet
Omstændighederne
ved uheldet bedes
beskrevet udførligt,
så det fremgår,
hvordan og hvorfor
det skete.

Hvorfor var Deres hund på skadestedet?

Hvorfor var skadelidte på skadestedet?

Skyld

Blev Deres hund passet af skadelidte?

Ja

Nej

Var Deres hund skyld i skaden?

Ja

Nej

Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvis ja, hvorfor og hvor længe?

Ja

Nej

Hundeslagsmål

Deres hund:

Race

Alder

Var hunden i snor?		

Ja

Nej

Skadelidtes hund:

Race

Alder

Var hunden i snor?		

Ja

Nej

Hvad var årsagen til slagsmålet?

Hvilken hund startede slagsmålet?

Hvilken hund angreb først?

Parringsskader

Var skadelidtes hund lukket inde?

Ja

Nej

Hvis Ja, hvor og hvordan?

Hvor højt er hegn/hæk/stakit

cm/m

Hvordan kunne Deres hund
komme ind til skadelidtes hund?

Var De bekendt med, at skadelidtes hund var i løbetid?

Ja

Nej

Har skadelidte kontaktet dyrlæge?			

Ja

Nej

Hvis Nej, hvorfor ikke?

VEND

Skadeopgørelse
Personskade

Hvem har lidt personskade?

Hvori består personskaden?

NB

Generelt gælder det, at reparationer ikke må påbegyndes eller skadede effekter bortkastes,
før vi eller vor taksator har givet tilladelse eller erstatningen er udbetalt.

Tingskade

Dokumentation for kravet bedes så vidt muligt vedlagt

(Anfør venligst om
genstandene tilhører
Dem selv eller
skadelidte)

Genstandens art,
fabrikat og model

Indkøbsår/md.

Indkøbspris

Pris i dag

Reparationsomkostninger

Skade på hund eller
andre dyr

Dyrets art

Alder

Købspris

Genanskaffelsespris

Dyrlægeudgifter

Varetægt

Har De noget at indvende mod kravet?

Ja

Nej

Hvis ja, hvorfor?

Skadelidtes
forsikringsforhold

Var det beskadigede i Deres besiddelse p.g.a.

Lån

Fra hvilken dato?

Leje

Anden årsag, hvilken?

Fra hvilken dato?

Har skadelidte det beskadgede forsikret i andet selskab og er skaden anmeldt dertil?

Motorkøretøjsforsikring

Ja

Nej

Ved ikke

Bygningsforsikring

Ja

Nej

Ved ikke

Glasforsikring

Ja

Nej

Ved ikke

Familieforsikring

Ja

Nej

Ved ikke

Erhvervsforsikring

Ja

Nej

Ved ikke

Ulykkesforsikring

Ja

Nej

Ved ikke

Ja

Nej

Ved ikke

Andet f.eks. hundesygeforsikring eller anden dyreforsikring
Selskab

Policenummer

Bemærk at skaden også skal anmeldes til dette selskab i h.t. erstatningsansvarsloven

Samtykke
Underskrift

Jeg giver hermed mit samtykke til, at Alka kan indhente alle relevante oplysninger fra dyrlæge,
dyreklinikker, offentlige myndigheder og politi samt hos andre forsikringsselskaber
Dato

Forsikringstagers underskrift

