
Anmeldelsesblanket for Udenrigsministeriets sygeforsikring
af vaccinationer – Udlandsvaccinationen I/S

Ansatte i Udenrigsministeriet før, under og efter udsendelse samt i
forbindelse med tjenesterejser

Hvilken instans
er du udsendt af

Danida

EAN nr. 5798000005600

Rejsetype Tjenesterejse Udstationering

Vaccinationstype
Forud for udsendelse Under udsendelse Efter udsendelse

Den udsendte
medarbejder

Navn: CPR-nr.:

Adresse:

Postnr. By: Bopælsland:

Tlf. arbejde / privat: E-mail:

Medrejsende
ægtefælle/

samlever

Navn: CPR-nr.:

Medrejsende
børn

Navn CPR-nr.:

Navn: CPR-nr.:

Navn: CPR-nr.:

Navn: CPR-nr.:

Den vaccinerede
relation

Hvorledes er den vaccinerede beslægtet med forsikringstageren?

Ægtefælle/samlever Forælder/svigerforælder Barn/svigerbarn/barnebarn

Svoger/svigerinde Bedsteforælder Bror/søster Rejseledsager

Bankoplysninger Dansk bankkonto :

______________________________

Bank Reg.nr. Kontonummer

Kontoindehaver: ___________________________________________________________________

Udenlandsk bankkonto:

Kontoindehaver: ____________________________________________

SWIFT kode:__________________________ IBAN-nr.: _________________________________



Forsikrings-
information

Er der tegnet 20% tillægsforsikring? Nej Ja - angiv forsikringsselskab og policenummer:

Selskab: ___________________ Policenummer: ___________________ Anmeldt: Ja Nej

Er der modtaget refusion fra anden forsikring? Nej Ja - angiv forsikringsselskab og policenummer:

Selskab: ___________________ Policenummer: ___________________ Anmeldt: Ja Nej

Har du en anden forsikring, som er tilknyttet et kreditkort? Ja Nej

Angiv kreditkorttype: ____________________________________________

Angiv kreditkortnummer:

(OBS! – Notér venligst kun de første 6 og de sidste 4 cifre i kreditkortnummeret).

Evt. oplysninger
om
vaccinationen –
oplys evt.
diagnose

Oplysninger om vaccinationen:

Vigtigt! Vi gør opmærksom på, at erstatningskravet skal dokumenteres.

Underskrift Undertegnede erklærer på tro og love, at ovennævnte oplysninger er i overensstemmelse med sandheden. Undertegnede
giver samtidig tilladelse til at indhente akter/oplysninger, der måtte være nødvendige til vurdering af skaden samt
spørgsmål i forbindelse hermed. Ligeledes giver undertegnede tilladelse til at videresende disse akter/oplysninger til
andre selskaber, der skal foretage udbetaling af erstatning i anledning af vaccinationen. Er skaden anmeldt til
Arbejdsskadestyrelsen eller politiet, giver undertegnede tilladelse til at indhente evt. oplysninger herfra.

Underskrift: _____________________________________________________ Dato: ______________

Anmeldelsen sendes til:

umclaims@sos.eu

SOS International a/s, Nitivej 6, DK-2000 Frederiksberg, Danmark, tlf. +45 38 48 93 80

Bemærk

PER/ude-udenrigstjenestens sygeforsikring:
Tjenstligt begrundede vaccinationer forud for udsendelsen fra Danmark dækkes med 100 %.
Vaccinationer og revaccinationer efter udsendelsen fra Danmark dækkes med 80 %.

Danida rådgivernes sygeforsikring:
Malariaprofylakse, tjenstligt begrundede vaccinationer og revaccinationer dækkes med 100 %.
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