Supplerende oplysninger:

Policenummer:

Ulykkesforsikring
Anmeldelse af personskade
Når du udfylder anmeldelsen, beder vi dig tænke på, at
den er vores grundlag for at kunne behandle din skade.

kan ligeledes med dit samtykke videregive oplysninger om
dig, dog i henhold til anden lovgivning.

Hvis vi ikke får de nødvendige oplysninger, er vi nødt til at
stille dig supplerende spørgsmål, og det kan desværre for
sinke sagens behandling. For at kunne give dig den bedste
service er det derfor vigtigt, at vi allerede fra starten får et
godt indblik i den skade, du har været udsat for og dennes
omfang.

Dit samtykke gælder i et år efter, at du har givet det. En
kopi af dette samtykke bliver givet til alle, som vi ønsker at
få oplysninger fra. Hvis du fortryder dit samtykke, kan du
altid vælge at trække det tilbage.

Vi beder dig derfor besvare blankettens spørgsmål omhyg
geligt og supplere, på et vedlagt ark, hvis du mener, der er
specielle forhold, der ikke bliver belyst tydeligt nok i anmel
delsens rubrikker.
Samtykkeerklæring under punkt 13
Når du rejser krav om udbetaling fra LB Koncernen, har du
i henhold til forsikringsaftaleloven pligt til at give dit selskab
alle tilgængelige og relevante oplysninger. Du har derfor
pligt til at give os alle oplysninger, som kan have betydning
for bedømmelsen af din sag og for fastsættelsen af forsik
ringsydelsens størrelse.
Du har ifølge loven først krav på at få udbetaling fra din
forsikring 14 dage efter, at vi har fået de oplysninger, som
er nødvendige for, at vi kan bedømme din sag og fastsætte
størrelsen af forsikringsudbetalingen. Det følger af forsik
ringsaftaleloven.

Oplysningsskema vedrørende børnetandskader
På nuværende tidspunkt har selskabet ikke behov for, at tandlægen udfylder en tandskadeerklæring
Barnets CPR-nr.

Højre

Overkæbe

Venstre

Din læge kan med dit samtykke videregive oplysninger om
dine helbredsforhold, oplysninger om øvrige private forhold
og andre fortrolige oplysninger. Det følger af sundheds
loven. Offentlige myndigheder og forsikringsselskaber m.fl.

Hvilke(n) tand/tænder er beskadiget?

Underkæbe
Er uheldet sket i forbindelse med skole/
børnehave/fritidsklub eller
tilsvarende, bedes du oplyse navn
og adresse herpå.
I hvilket selskab og under hvilket
policenummer har kommunen/
institutionen tegnet kollektiv
ulykkeforsikring

658638, side 1, cyan,magenta,gul,sort, 1/AFE ... hml

Lægeforeningens attestudvalg har godkendt, at samtyk
keerklæringen under punkt 13 kan anvendes til at indhente
helbredsoplysninger m.v. fra læger. Når der indhentes
oplysninger fra læger, sker det ved en aftalt erklæring, som
suppleres med kopi eller uddrag af relevant journalmate
riale, hvis vi anmoder om det.
Tandskader
Ved tandskade bedes den vedlagte formular, “Erklæring
fra tandlæge”, udfyldt af din egen eller den behandlende
tandlæge.
Ved børnetandskade beder vi dig også udfylde skemaet på
bagsiden.
Anmeldelsen skal sendes til vores hovedkontor (se neden
stående adresse).
Venlig hilsen
Ulykkeskadeafdelingen

Formula 7070 1122 - 17-2000-08

Afkryds tand/tænderne

Hver gang vi indhenter konkrete oplysninger, får du besked
om, hvorfor oplysningerne ønskes indhentet, hvilke oplys
ninger der indhentes, præcis for hvilken periode og hos
hvem, vi ønsker at hente oplysningerne.

FDM FORSIKRING A/S

1

Policenummer

Policenummer		

CPR-nummer

2

Skadelidte

Navn		

Stilling

Dato:

10 Lægebehandling

Hvornår mærkede du personskaden?
Dato:

Hvornår kontaktede du lægen første gang?
Navn og adresse på læge/sygehus:

Adresse

Hos hvem fik du den første lægehjælp?
Postnummer

By		

En eventuel erstatning kan
overføres direkte til min konto

Telefonnummer
Reg. nr.

Kontonr.

Hvilken legemsdel er beskadiget?
Evt. diagnose:

3

Skadedato

Dato		

Klokkeslæt (0-24)

4

Skadested

Hvor skete uheldet?		

I hvilken anledning befandt du dig på skadestedet?

Skete der skade på dine tænder
Jeg vedlægger:
5

Fritid/arbejde

Ja

Nej

Dokumentation på din personskade skal så vidt det er muligt vedlægges:

Ved skader i udlandet bedes land og udrejsedato oplyst

Epikrise

Skadeseddel

Andet

Er uheldet sket:

- I fritiden?
- Under arbejde som lønmodtager?
- Under arbejde for andre, herunder
ulønnet hjælp for andre?

Ja

Hvilken behandling, herunder undersøgelse, operation og kontrol, har du modtaget?

Nej

Ja

Dato

Behandlingssted

Behandling

Dato

Behandlingssted

Behandling

Dato

Behandlingssted

Behandling

Nej

Ja

Nej

- På vej til eller fra arbejde?

Ja

Nej

		

- Under arbejde i egen virksomhed?

Ja

Nej

Er du færdigbehandlet?

Kan evt. fortsættes på bagsiden

Ja

Nej

Ja

Nej

Navn og adresse på din egen læge:

6

Uheldsbeskrivelse

- I forbindelse med militærtjeneste

Ja

Nej

- I forbindelse med professionel sport?

Ja

Nej

1) Beskriv udførligt, hvad der skete

		
2) Var der andre personer indblandet i
eller direkte årsag til skaden?

11 Tidligere skader/
sygdom på
samme legemsdel

Ja

12 Andre forsikringer
herunder evt. autoulykkeforsikring

Nej

3) Hvad var årsagen til skaden?

13 Underskrift

Ja

Nej

Hvis ja, hvorfor?

8
9

Spiritus

Hvis ja, indenfor hvilket tidsrum og hvor meget?

Havde du drukket øl, vin eller spiritus?

Ja

Nej

Var du påvirket af euforiserende stoffer?

Ja

Nej

Er der optaget politirapport?

Ja

Nej

Politirapport
Motorcykel/
scooter/knallert

Hvis ja, hvilken politistation?

Mærke/model:

Er du medlem af
Sygesikringen
“danmark”
Er du omfattet
af en anden
ulykkes
forsikring?

4) Gled, faldt eller snublede du?

7

Hvis ja, hvornår. Hvilken behandling fik du og hos hvem? Efterlod det varige følger?

Blev den tidligere skade eller sygdom anmeldt
til en forsikring/offentlig myndighed?

Kan evt. fortsættes på bagsiden

Hvis ja, hvad gjorde denne person/disse personer?

Har du før uheldet haft skader eller sygdom
i eller omkring samme legemsdel?

Registreringsnr.:
Nej

Nej

Ja

Nej

Hvis ja, hvor og under hvilket policenr.

Nej
Ja

Nej

Hvis ja, hvor og under hvilket policenr.

Er eller bliver
Ja
Nej
uheldet anmeldt
Hvis ja, hvor og under hvilket policenr.
til skadevolders
ansvarsforsikring?

Jeg bekræfter at mine oplysninger er korrekte. I tilfælde af ukorrekte oplysninger eller fortielse kan erstatningen
nedsættes eller bortfalde.
Jeg giver hermed mit samtykke til, at LB Koncernen må indhente alle relevante oplysninger. Det kan være sygdomsoplysninger, oplysninger om mine helbredsforhold, herunder kontakt til sundhedsvæsenet, oplysninger om
sociale forhold m.v.
Oplysninger må indhentes fra praktiserende læger, sygehuse og andre relevante dele af sundhedsvæsenet, hos
offentlige myndigheder, herunder kommune, Arbejdsskadestyrelsen og politi samt hos andre forsikringsselskaber
og pensionskasser. De indhentede oplysninger må videregives til andre forsikringsselskaber, pensionskasser,
Arbejdsskadestyrelsen samt andre autoriserede sundhedspersoner, der involveres i min sag.
Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor LB Koncernen har bedømt mit eventuelle krav på, at
få min forsikring udbetalt.
Kopi af dette samtykke gives til den læge, kommune, m.fl., der anmodes om at give oplysninger til LB Koncernen.
Dato

Kørekort:		
Ja

Ja

Hvis ja, under hvilket policenr.

Ja

Er eller bliver
uheldet anmeldt
til arbejdsskadeforsikringen?

Forsikringstagers/Skadelidtes underskrift

Hvis ja, vedlæg kopi af kørekort

Vend
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1

Policenummer

Policenummer		

CPR-nummer

2

Skadelidte

Navn		

Stilling

Dato:

10 Lægebehandling

Hvornår mærkede du personskaden?
Dato:

Hvornår kontaktede du lægen første gang?
Navn og adresse på læge/sygehus:

Adresse

Hos hvem fik du den første lægehjælp?
Postnummer

By		

En eventuel erstatning kan
overføres direkte til min konto

Telefonnummer
Reg. nr.

Kontonr.

Hvilken legemsdel er beskadiget?
Evt. diagnose:

3

Skadedato

Dato		

Klokkeslæt (0-24)

4

Skadested

Hvor skete uheldet?		

I hvilken anledning befandt du dig på skadestedet?

Skete der skade på dine tænder
Jeg vedlægger:
5

Fritid/arbejde

Ja

Nej

Dokumentation på din personskade skal så vidt det er muligt vedlægges:

Ved skader i udlandet bedes land og udrejsedato oplyst

Epikrise

Skadeseddel

Andet

Er uheldet sket:

- I fritiden?
- Under arbejde som lønmodtager?
- Under arbejde for andre, herunder
ulønnet hjælp for andre?

Ja

Hvilken behandling, herunder undersøgelse, operation og kontrol, har du modtaget?

Nej

Ja

Dato

Behandlingssted

Behandling

Dato

Behandlingssted

Behandling

Dato

Behandlingssted

Behandling

Nej

Ja

Nej

- På vej til eller fra arbejde?

Ja

Nej

		

- Under arbejde i egen virksomhed?

Ja

Nej

Er du færdigbehandlet?

Kan evt. fortsættes på bagsiden

Ja

Nej

Ja

Nej

Navn og adresse på din egen læge:

6

Uheldsbeskrivelse

- I forbindelse med militærtjeneste

Ja

Nej

- I forbindelse med professionel sport?

Ja

Nej

1) Beskriv udførligt, hvad der skete

		
2) Var der andre personer indblandet i
eller direkte årsag til skaden?

11 Tidligere skader/
sygdom på
samme legemsdel

Ja

12 Andre forsikringer
herunder evt. autoulykkeforsikring

Nej

3) Hvad var årsagen til skaden?

13 Underskrift

Ja

Nej

Hvis ja, hvorfor?

8
9

Spiritus

Hvis ja, indenfor hvilket tidsrum og hvor meget?

Havde du drukket øl, vin eller spiritus?

Ja

Nej

Var du påvirket af euforiserende stoffer?

Ja

Nej

Er der optaget politirapport?

Ja

Nej

Politirapport
Motorcykel/
scooter/knallert

Hvis ja, hvilken politistation?

Mærke/model:

Er du medlem af
Sygesikringen
“danmark”
Er du omfattet
af en anden
ulykkes
forsikring?

4) Gled, faldt eller snublede du?

7

Hvis ja, hvornår. Hvilken behandling fik du og hos hvem? Efterlod det varige følger?

Blev den tidligere skade eller sygdom anmeldt
til en forsikring/offentlig myndighed?

Kan evt. fortsættes på bagsiden

Hvis ja, hvad gjorde denne person/disse personer?

Har du før uheldet haft skader eller sygdom
i eller omkring samme legemsdel?

Registreringsnr.:
Nej

Nej

Ja

Nej

Hvis ja, hvor og under hvilket policenr.

Nej
Ja

Nej

Hvis ja, hvor og under hvilket policenr.

Er eller bliver
Ja
Nej
uheldet anmeldt
Hvis ja, hvor og under hvilket policenr.
til skadevolders
ansvarsforsikring?

Jeg bekræfter at mine oplysninger er korrekte. I tilfælde af ukorrekte oplysninger eller fortielse kan erstatningen
nedsættes eller bortfalde.
Jeg giver hermed mit samtykke til, at LB Koncernen må indhente alle relevante oplysninger. Det kan være sygdomsoplysninger, oplysninger om mine helbredsforhold, herunder kontakt til sundhedsvæsenet, oplysninger om
sociale forhold m.v.
Oplysninger må indhentes fra praktiserende læger, sygehuse og andre relevante dele af sundhedsvæsenet, hos
offentlige myndigheder, herunder kommune, Arbejdsskadestyrelsen og politi samt hos andre forsikringsselskaber
og pensionskasser. De indhentede oplysninger må videregives til andre forsikringsselskaber, pensionskasser,
Arbejdsskadestyrelsen samt andre autoriserede sundhedspersoner, der involveres i min sag.
Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor LB Koncernen har bedømt mit eventuelle krav på, at
få min forsikring udbetalt.
Kopi af dette samtykke gives til den læge, kommune, m.fl., der anmodes om at give oplysninger til LB Koncernen.
Dato

Kørekort:		
Ja

Ja

Hvis ja, under hvilket policenr.

Ja

Er eller bliver
uheldet anmeldt
til arbejdsskadeforsikringen?

Forsikringstagers/Skadelidtes underskrift

Hvis ja, vedlæg kopi af kørekort

Vend
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Supplerende oplysninger:

Policenummer:

Ulykkesforsikring
Anmeldelse af personskade
Når du udfylder anmeldelsen, beder vi dig tænke på, at
den er vores grundlag for at kunne behandle din skade.

kan ligeledes med dit samtykke videregive oplysninger om
dig, dog i henhold til anden lovgivning.

Hvis vi ikke får de nødvendige oplysninger, er vi nødt til at
stille dig supplerende spørgsmål, og det kan desværre for
sinke sagens behandling. For at kunne give dig den bedste
service er det derfor vigtigt, at vi allerede fra starten får et
godt indblik i den skade, du har været udsat for og dennes
omfang.

Dit samtykke gælder i et år efter, at du har givet det. En
kopi af dette samtykke bliver givet til alle, som vi ønsker at
få oplysninger fra. Hvis du fortryder dit samtykke, kan du
altid vælge at trække det tilbage.

Vi beder dig derfor besvare blankettens spørgsmål omhyg
geligt og supplere, på et vedlagt ark, hvis du mener, der er
specielle forhold, der ikke bliver belyst tydeligt nok i anmel
delsens rubrikker.
Samtykkeerklæring under punkt 13
Når du rejser krav om udbetaling fra LB Koncernen, har du
i henhold til forsikringsaftaleloven pligt til at give dit selskab
alle tilgængelige og relevante oplysninger. Du har derfor
pligt til at give os alle oplysninger, som kan have betydning
for bedømmelsen af din sag og for fastsættelsen af forsik
ringsydelsens størrelse.
Du har ifølge loven først krav på at få udbetaling fra din
forsikring 14 dage efter, at vi har fået de oplysninger, som
er nødvendige for, at vi kan bedømme din sag og fastsætte
størrelsen af forsikringsudbetalingen. Det følger af forsik
ringsaftaleloven.

Oplysningsskema vedrørende børnetandskader
På nuværende tidspunkt har selskabet ikke behov for, at tandlægen udfylder en tandskadeerklæring
Barnets CPR-nr.

Højre

Overkæbe

Venstre

Din læge kan med dit samtykke videregive oplysninger om
dine helbredsforhold, oplysninger om øvrige private forhold
og andre fortrolige oplysninger. Det følger af sundheds
loven. Offentlige myndigheder og forsikringsselskaber m.fl.

Hvilke(n) tand/tænder er beskadiget?

Underkæbe
Er uheldet sket i forbindelse med skole/
børnehave/fritidsklub eller
tilsvarende, bedes du oplyse navn
og adresse herpå.
I hvilket selskab og under hvilket
policenummer har kommunen/
institutionen tegnet kollektiv
ulykkeforsikring

658638, side 1, cyan,magenta,gul,sort, 1/AFE ... hml

Lægeforeningens attestudvalg har godkendt, at samtyk
keerklæringen under punkt 13 kan anvendes til at indhente
helbredsoplysninger m.v. fra læger. Når der indhentes
oplysninger fra læger, sker det ved en aftalt erklæring, som
suppleres med kopi eller uddrag af relevant journalmate
riale, hvis vi anmoder om det.
Tandskader
Ved tandskade bedes den vedlagte formular, “Erklæring
fra tandlæge”, udfyldt af din egen eller den behandlende
tandlæge.
Ved børnetandskade beder vi dig også udfylde skemaet på
bagsiden.
Anmeldelsen skal sendes til vores hovedkontor (se neden
stående adresse).
Venlig hilsen
Ulykkeskadeafdelingen

Formula 7070 1122 - 17-2000-08

Afkryds tand/tænderne

Hver gang vi indhenter konkrete oplysninger, får du besked
om, hvorfor oplysningerne ønskes indhentet, hvilke oplys
ninger der indhentes, præcis for hvilken periode og hos
hvem, vi ønsker at hente oplysningerne.

FDM FORSIKRING A/S

