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Følgende dokumenter skal altid indsendes: 

 Lejekontrakt og regning/opkrævning fra biludlejningsselskabet. 

 Kopi af den udfyldte skadesanmeldelse til biludlejningsselskabet. 

 Dokumentation for, at chauffører og lejer har gyldigt kørekort. 

 Politirapport 

 Kopi af kørekort 

 Dokumentation for betaling af rejsen 

 Dokumentation for skaden 

 Reparationsregning. 
 

 

VIGTIGT ! Hvis du ikke fremsender alle nødvendige oplysninger og bilag, vil det forlænge 
sagsbehandlingstiden. Dette skyldes, at det vil være nødvendigt at stille dig yderligere 
spørgsmål samt afvente modtagelsen af bilagene. 

Hvis du har 

forsikring via dit 
kreditkort 

Kreditkort – type og navn: Kreditkortnummer: 

Hvis du har forsikring 
via din 
indboforsikring 

Forsikringsselskab: Policenummer: 

Forsikringstager Navn:  CPR-nr.:  

 

Adresse: 

 

Postnr. By: 

 

Tlf. arbejde / privat: E-mail: 

 

Lejer/chauffør ved 
skadens indtræden 

Navn:  CPR-nr.:  

 

Adresse: 

 

Postnr. og by 

 

Oplysninger om lejen 
 

Biludlejningsselskab og land:____________________________________________________________ 
 
 

Lejedato: ____ /____ år ____ Kl. ____ Afleveringsdato: ____ /____  år ____ Kl. ____ 

Betaling  Forudbetaling (voucher)  Visa / dankort   Kreditkort*  Firmarejsekonto* 

*Hvis betalingen er foretaget med kreditkort / firmarejsekonto, skal du bemærke følgende: 

● Husk at vedlægge dokumentation for, at rejsen er købt med kreditkortet / firmarejsekontoen 
 

● Angiv kreditkorttype: __________________ Angiv kortnummer: ____________________________ 

Oplysninger om 
skaden 

Hvornår opstod skaden?  ____ /____ år ____ Kl. (0-24): _____ 
 

Hvornår opdage du skaden:  ____ /____ år ____ Kl. (0-24): _____ 
 

Hvornår opdagede biludlejningsselskabet skaden?  ____ /____ år ____ Kl. (0-24): _____ 
 

Hvor opdagede du først skaden? 
 

Ved:  udlejning  aflevering  i lejerperiode  Andet:_________________________ 

 

Vedkender du dig ansvaret for skaden 

 Ja Nej  Nej, tredjepart er ansvarlig og er oplyst til biludlejningsselskabet. 

 

Bankoplysninger En evt. erstatning kan IKKE overføres til et kreditkort, men i stedet til din bankkonto. 
 
 
 

______________________________   

Bank Reg.nr. Kontonummer 
 

SWIFT/BIC: ____________________________ IBAN: ___________________________________ 
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Anmeldelse til 
biludlejningselsska
bet 

Har du anmeldt skaden til biludlejningsselskabet?  ja*  Nej 
 

Er du blevet opkrævet selvrisiko:  ja, _______________Kr.  Nej 

Har du modtaget dokumentation for skaden?  Nej  Ja** 
 

*Hvis du har anmeldt skaden til biludlejningsselskabet, bedes du indsende en kopi af anmeldelsen. 

** Hvis du har modtaget dokumentation for skaden, bedes du sende et kopi. 

Politianmeldelse 
ved bilulykker 

Er skaden anmeldt til politiet?  Ja   Nej Er der taget blodprøve?  Ja   Nej 

Hvis du har fået en politirapport, venligst vedlæg i kopi  

Oplysninger om 
formålet med rejsen 

Formål:   Ferie  Erhverv  Ferie og erhverv  Andet: _______________________ 
 
 

Afrejsedato: ____ /____ år ____ Kl. ____ Planlagt hjemkomst: ____ /____  år ____ Kl. ____ 
 
 

Rejsearrangør: _____________________________ Luftfartsselskab: ___________________________ 

Situationsrids  
(tegn venligst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplysninger om 
tredjepart: 

 

A= dig 

B = tredje part 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn: 

 

Postnr. 

 

By og land: 

Kontaktoplysninger: 

 

Oplysninger om 
skaden 

Beskriv hændelsen i detaljer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigtigt ! Vi gør opmærksom på, at erstatningskravet skal dokumenteres. Alle regninger skal vedlægges i. 
Såfremt rejsen er betalt med et kreditkort eller en firmarejsekonto, skal der vedlægges 
dokumentation for denne betaling. 

Efter anmeldelse, skal alle dokumenter og korrespondance fra biludlejningsselskabet videresendes 
til SOS international a/s. 

Underskrift Jeg erklærer, at ovennævnte oplysninger er korrekte. Jeg er samtidig indforstået med at forsikringsselskabet indtræder i 
mit sted og overtager kravet fra biludlejningsselskabet. Såfremt jeg modtager korrespondance eller penge retur fra 
biludlejningsselskabet i denne sag, er jeg bekendt med mine forpligtelser til at informerer SOS international om dette, 
samt at indsende pengene herfra. Er skaden anmeldt til politiet, giver jeg samtidig tilladelse til at indhente evt. 
oplysninger herfra. 

 
 

Skadelidtes underskrift: ____________________________________________ Dato: ______________ 

Anmeldelsen sendes til: SOS International a/s, Nitivej 6, 2000 Frederiksberg, tlf. +45 38 48 86 42 
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