
Når du udfylder denne anmeldelse, beder vi dig tænke på, at dine oplysninger er det arbejdsgrundlag, vi har til at
behandle din skade.

Hvis vi ikke får de nødvendige oplysninger, er vi nødsaget til at stille dig supplerende spørgsmål, og det kan desværre
forsinke sagens behandling.

Vi beder dig derfor besvare blankettens spørgsmål omhyggeligt og supplere, hvis du mener, der er specielle 
forhold, der ikke bliver belyst tydeligt nok i anmeldelsens rubrikker

Formularen udfyldes elektronisk og samme gælder for dato og underskrift feltet der blot tastes. Formularen 
vedhæftes en mail, hvori det også er muligt at tilføje kommentarer og ligeledes vedhæfte bilag til 
dokumentation, eks. forsikringspolice mv.

Vi skal gøre opmærksom på, at fremsendelse af denne skadeanmeldelse ikke er ensbetydende med accept af 
erstatningspligten. Såfremt du har spørgsmål i anledning af skaden eller i forbindelse med udfyldelse af anmeldelsen, 
er du naturligvis velkommen til at kontakte vores skadeafdeling på telefon +45 91 37 53 00 i telefontiden 09:00-16:00 i 
alle hverdage. Du kan også kontakte skadeafdelingen på mail Q8dk@aig.com.

I øvrigt henvises til de ved køb af forsikringen fremsendte forsikringsvilkår alternativt se forsikringsvilkår her

Med venlig Hilsen 
AIG Europe Limited

SKADESANMELDELSE - LOWRISQ MOTORCYKEL

Skadeanmeldelsen 
sendes til: Q8dk@aig.com

Eller:
AIG Europe Limited
Osvald Helmuths Vej 4
DK-2000 Frederiksberg

https://www.q8.dk/forsikring/selvrisikodaekning-lowrisq/vilkaar/


SKADESANMELDELSE - LOWRISQ MOTORCYKEL

FORSIKRINGSTAGER

Postnr. og By

Skadedato  

Navn

Adresse 

CPR-nr.

Hvilken skade er der tale om? 

1) Selvrisikodækning på motorcykelforsikring (kasko/ansvar) ved buler,ridser og skader

2) Selvrisikodækning på visir, glas, lygter og spejle

3) Skade og tyveri af hjelm, dragt eller andet sikkerhedsudstyr

4) Skade eller tyveri af indhold fra topboks/bagageboks

5) Tankning af forkert brændstof

6) Tyveri af nummerplader

Beskrivelse af uheldet/hændelsen

Skadeadresse (Adresse hvor skade/hændelse finder sted) 

Telefon E-mail

En erstatning kan IKKE overføres til et kreditkort, men vil i stedet blive overført til din bankkonto.  

Bank Registreringsnr. Kontonr.

OPLYSNINGER OM SKADEN

Registreringsnr. Model

BANKOPLYSNINGER

Skadeanmeldelsen sendes til:
Q8dk@aig.com

Du kan vedlægge eller medsende yderligere beskrivelse af uheldet, i den mail du sender afsted sammen med anmeldelsen 

OPLYSNINGER OM SKADE ELLER TYVERI AF INDHOLD FRA TOPBOKS/BAGAGEBOKS

Har topboks/bagageboks været aflåst med godkendt lås?

Kort beskrivelse af stjålet/beskadiget genstand 

Nej

Ja



Med min underskrift bekræfter jeg, at de i skadeanmeldelsen afgivne oplysninger er korrekte, og videregiver mine rettigheder om aktindsigt i en evt. 
optaget politirapport til AIG Europe. Når du giver AIG Personoplysninger i forbindelse med en skadesanmeldelse, giver du samtidig tilladelse til indsamling 
og behandling (herunder anvendelse og videregivelse) af dine Personoplysninger som beskrevet i vores Politik til Beskyttelse af Personoplysninger, som 
kan hentes på www.aig.dk eller tilsendes efter anmodning. Du gøres udtrykkeligt opmærksom på, at disse Personoplysninger kan blive videregivet til eller 
behandlet i lande uden for Danmark og EU. Hvis du giver Personoplysninger om nogen anden person, erklærer du, at dette sker med den pågældende 
persons tilladelse eller anden bemyndigelse.

Underskrift (Kan blot tastes)Sted og dato

Er skaden anmeldt til andet forsikringsselskab 

(motorcykel/indbo)?  

Navn på forsikringsselskab 

Ja

Nej - angiv begrundelse: 

Policenr./Skadenr.

Hvilket brændstof er der fejlagtigt tanket med? 

Hvilket brændstof skal motorcyklen korrekt tankes med? 

OPLYSNINGER VED TANKNING AF FORKERT BRÆNDSTOF

OPLYSNINGER VED TYVERI FRA BAGAGEBOKS ELLER TYVERI AF NUMMERPLADE

Er skaden anmeldt til politiet? Ja

Nej

OPLYSNINGER OM EVT. ANDET FORSIKRINGSSELSKAB (MOTORCYKEL/INDBO) 

DOKUMENTATION FOR AT SKADEN KAN VURDERES 

UNDERSKRIFT 

Selvrisiko beløbs størrelse

VIGTIGT

Hvis ikke vi modtager ovennævnte relevante dokumentation sammen med skadesanmeldelsen vil det forsinke sagens behandlingstid

Dokumentation der skal medsendes skadesanmeldelsen

Ved underdækning punkt 1-2 selvrisikodækningerne på motorcykel, visir, spejle og glas vedlægges: 

- Police fra forsikringsselskabet, hvor MC'en er kasko/ansvarsforsikret

- Opgørelse fra forsikringsselskabet med angivelse af selvrisiko, hvis sagen er indberettet og behandlet 

- Faktura, hvis skaden allerede er udbedret

Ved underdækning punkt 3-4 skade/tyveri af hjelm, dragt og andet sikkerhedsudstyr samt tyveri fra topboks/bagageboks vedlægges: 

- Faktura/anden dokumentation for værdi af stjålne/beskadigede genstande 

- Foto af beskadigede genstande

Ved underdækning punkt 5 tankning af forkert brændstof vedlægges: 

- Faktura fra værksted for opsugning af brændstof, udskiftning af filtre mv. 

Ved underdækning punkt 3, 4 og 6, som vedrører tyveri vedlægges:

- Kopi af politianmeldelse
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