
Skadeanmälan
För Corporate Card, Corporate Gold Card
och Resekonto (BTA)

Vänligen läs detta först!
1. Fyll i anmälan så utförligt som möjligt och signera den längst ner.
2. Resebevis alternativt biljett skall alltid bifogas.
3. Bifoga all relevant dokumentation till stöd för ditt anspråk i

originalform men ta gärna egna kopior och spara hemma.

Vänligen bifoga:

– vid försening: intyg från transportören
– vid fl ygkapning: rapport som styrker att fl ygkapning ägt rum samt kvitto

på utgifter för nära anhörig 
– vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall: intyg med diagnos eller

dödsattest från läkare 
– vid självriskskydd: dokumentation styrkande självriskens storlek

samt att skadan reglerats av det egna Hem- resp. Bilförsäkringsbolaget

Plats Tid Orsak

Datum Klockslag

Datum Klockslag

1. FÖRSENING AV ALLMÄNT FÄRDMEDEL
Var uppstod förseningen?
Ange tidspunkt och orsak

När var ordinarie avgång
planerad?

När var den faktiska
avgången?

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Kortmedlem

Eventuell ersättning
betalas till

Medförsäkrad

Produkt

Resmål och resdagar

Har skadan anmälts till?

Är samma intresse 
försäkrat i annat 
försäkringsbolag?

Information om eventuell 
resebyrå

Förnamn Efternamn Kortnummer/resekontonummer Giltigt t o m

Personnummer E-postadress

Fullständig adress Telefon dagtid

Bank Clearingnummer Kontonummer/PlusGiro/Bankgiro

Kontoinnehavarens namn om annan betalningsmottagare än den försäkrade

Förnamn  Efternamn

Adress

       BTA       Corporate Card       Corporate Gold Card

Avresedatum Hemresedatum Destination/Destinationer

       Polis        Transportföretag       Hotell         Ingen anmälan har gjorts

Försäkringsbolag Försäkringsnummer
       Nej        Ja

Skadenr (ifylles av Chubb)

Resebyrå  

Kontaktperson

Telefonnummer



5. RESEOLYCKSFALL

Olycksfallet har medfört 
följande olycksfallsskador:

Var vänlig bifoga: • Läkarintyg/dödsattest i original
•  Polisrapport eller annan dokumentation som styrker olycksfallet 

• Bevis på bokningen
• Intyg från hotellet där överbokningen bekräftas
• Originalkvitton för extrakostnader

PUNKT 6-9 OMFATTAR ENDAST CORPORATE GOLD CARD

6. HOTELLRUMSGARANTI

Var vänlig bifoga:

Plats     Orsak   

Datum     Klockslag

Datum     Klockslag

2. FÖRSENING AV RESGODS
Var uppstod förseningen
och av vilken orsak?

När har anmälan gjorts?

När levererades resgodset?

3. UPPGRADERING AV BILJETT

Uppgraderingen har berott på?       Försening på mer än 4 timmar        Inställt fl yg        Överbokning

4. SJÄLVRISKSKYDD

Skadan har skett på?        Hem           Bil 

7. AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Avbeställningen av resa
är gjord p g a:        Olycksfall           Sjukdom         Dödsfall



8. ANSVARSSKYDD OCH RÄTTSHJÄLP

   Läkarbehandling    Transport till sjukhus
  
   Hemresa efter behandling    Tandläkarbehandling

   Vän eller släkting som besöker Försäkrad på sjukhuset    Försäkrads vistelse förlängs till följd av läkarbehandling

   Hemresa för Försäkrads barn    Ersättande kollega

   Begravningskostnader

9. AKUT LÄKARVÅRD UTOMLANDS

Anmälan avser:

När och var inträffade skadan?

Är det en kropps- eller 
egendomsskada?

Är händelsen polisanmäld?

Eventuelle vittnen?

Anser du någon person vara 
skyldig till skadan?

Anser du att skadelidande 
medverkat till skadan?

Har skadeståndsanspråk 
framställts mot dig?

Anser du 
skadeståndsanspråket som 
skäligt?

Har något belopp utbetalats?

Uppgifter om den 
skadelidande

Är den skadelidande

Datum  Klockslag   Plats

Beskriv skadan

  Om ja, vilken polismyndighet?
        Nej        Ja

Namn      Telefonnummer

  Om ja, namn?   Telefonnummer
        Nej        Ja

  Om ja, hur?    Telefonnummer
        Nej        Ja

  Om ja, belopp?
        Nej        Ja
    

        Nej        Ja

      Belopp
       Nej        Ja     Ja, av den skadelidande    

Efternamn   Förnamn   Person-/Organisationsnummer

Utdelningsadress     Telefon dagtid

Postnummer  Postadress

        Okänd             Medresenär    Släkt       Annan  Om annan, på vilket sätt känner du skadelidande?

OBS! Förutom en utförlig redogörelse över skadehändelsen under rubriken ”Skadehändelse” samt en specifi kation över ersätt-
ningsanspråk under rubriken ”Ersättningsanspråk” ska alltid polisanmälan samt verifi kationer över kostnader i original bifogas.



SKADEHÄNDELSE (BESVARAS ALLTID)
Beskriv hur skadan inträffat*

ERSÄTTNINGSANSPRÅK (BESVARAS ALLTID)
Vid sjukdom och olycksfall, 
ange vad verifi kationen avser.

Vid egendom ska, förutom 
föremålet, fabrikat och 
modell anges.

* Får du inte plats går det bra att skriva på ett separat papper.

Ifylls vid förlust eller skada

Inköpsår     Inköpspris         Nypris
Ersättnings-
anspråk

FULLMAKT  Ett ”X” i rutan kan ge oss möjlighet att handlägga ditt ärende snabbare.

Jag medger att nedan nämnda handlingar får utlämnas till Chubb, oavsett bestämmelser i sekretesslagen. Fullmakt för Chubb att vid sjukdoms- eller 
olyckfallsanmälan hos läkare, sjukvårdsinrättningar, allmän försäkringskassa, Riksförsäkringsverket och polismyndighet inhämta upplysningar som 
kan vara erfoderliga för bedömning av mina ersättnngsanspråk. Fullmakten innefattar rätt att ta del av sjukjournaler och läkarintyg avseende mina 
sjukskrivningsförhållanden.

OBLIGATORISK UNDERSKRIFT
Härmed bekräftas att samtli-
ga uppgifter i denna anmälan 
till alla delar är korrekta och 
att uppgifterna får registre-
ras för databehandling samt 
behandlas i enlighet med 
för-säkringsvillkoren.

Ort   Datum

Namn

DENNA SKADEANMÄLAN SKA SKICKAS TILL:

Om anmälan avser punkt 4-5 och 9:
Chubb, Birger Jarlsgatan 43, Postadress: Box 868, SE-101 37 Stockholm

Om anmälan avser punkt 1-3 och 6-8:
Solid Försäkringar, Box 22068, 250 22 Helsingborg
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