
Anmeldelse af deklarationskrav under f-deklaration

Navn    Cpr.nr./CVR-nr.

Adresse Postnr. og by Reg.nr.

Evt. supplerende oplysninger: Tlf.nr. – e-mail – c/o adresse

Blanketten skal udfyldes af kreditor og sendes til forsikringsselskabet. Du kan få flere 

oplysninger om anmeldelse af f-deklarationskrav på www.forsikringogpension.dk 

1 Kunden/debitor 

5a Er der kontakt til debitor?  JA, hvordan?         NEJ, beskriv årsag

(Se vejledning)

5b Har debitor anmeldt forholdet 
til forsikringsselskabet?  JA NEJ VED IKKE

5c Beskriv omstændigheder ved bortkomst/tyveri, herunder hvilke  
undersøgelser der er foretaget i sagen? – Vedlæg bilag (se vejledning)

Er der vedlagt bilag? JA NEJ

5d Dato for kendskab til bortkomst/tyveri – skal oplyses, hvis 

anmeldelsen er sket efter deklarationsophør (se vejledning)   

5e Hvordan blev viden om bortkomst/tyveri opnået? 

 Oplysninger fra debitor
 

 Via fogedretten 

 Vedlæg fogedbogsudskrift/referat fra mødet i fogedretten. 

 Er der vedlagt bilag? JA NEJ, beskriv årsag

 

 Andet  

5f Politianmeldelse er foretaget

 af debitor  af kreditor NEJ, bilen er bort- VED IKKE

Er der vedlagt bilag? 

kommet i udlandet

 

(Se vejledning)
 

 JA NEJ  

 5g Er bilen efterlyst? 

   JA NEJ VED IKKE

5h Er original registreringsattest 
vedlagt? (Se vejledning) JA NEJ, beskriv årsag

5 Udfyldes ved bortkomst/tyveri 

    Har kreditor indberettet debitor til RKI? Kontaktperson hos kreditor

      JA      NEJ

4a Dato for tilbagetagelse af køretøjet  

4b Skadedato – skal oplyses, hvis tilbagetagelse  

 er sket efter deklarationsophør (se vejledning)

4c Beskriv omstændigheder ved skaden/uheldet 

   

4d Hvor stammer oplysninger om bilens skader fra? 

4e Oplysninger om tilbagetagelsen  

 Aflevering fra debitor Tilbagetagelse via fogedretten   

 Andet

4f Relation til andre skader (se vejledning)  

Er der flere skader på samme bil? JA NEJ

Er der flere biler på samme debitor? JA, oplys reg.nr. NEJ

4g Er kreditor berettiget 
til at sælge bilen?   JA NEJ 

4h
 
Er bilen fri af udlæg? 

Hvis nej, skriv årsag. JA NEJ

4i NB: Om taksering (se vejledning)

Ønskes: Kontanterstatning Reparation/taksering

    Er kopi af registreringsattest
    vedlagt? (se vejledning) JA NEJ, beskriv årsag

4k Hvor befinder bilen sig? (Se vejledning)

4 Udfyldes ved partielskade/totalskade 

     Hvornår er forsikrings- 
Er forsikringsdeklarationen

 
     deklarationen accepteret? 

i kraft? Hvis nej, vedlæg evt. 

 
EDI-historik

Dato

	 	 	 	

 Finansiering      – eller –  Leasing 

2b Er kravet mindre end 

  Købekontrakt med      Hvad er restgælden på lånet?

  Lånetyper, herunder ejendomsforbehold Gældsbrev med pant Gældsbrev uden pant 

2 Kontrakttype

JA NEJ 

Anmelders navn og underskrift    Dato

Adresse  Tlf.nr/e-mail Jr.nr

3

4j

6

JA NEJ

2a
dagsværdi (se vejledning)

											1.	september	2010



ad	4j)	Den	originale	registreringsattest	er	nødven-
dig	til	brug	for	bilens	videresalg	ved	udbetaling	af	
totalskadeerstatning/kontanterstatning.	Selskabet	
overtager	herved	ejerskabet	af	bilen.	Det	er	derfor	
en	forudsætning	for	udbetalingen,	at	forsikringssel-
skabet	modtager	den	originale	registreringsattest.	
Såfremt	denne	er	bortkommet,	skal	kreditor	om	mu-
ligt	fremskaffe	en	genpart	af	registreringsattesten.

ad	4k)	Angiv	adresse	og	evt.	telefonnummer.

ad	5a)	Angiv,	hvordan	der	senest	har	været	kontakt	
med	debitor.	Nærmere	adresse	angives	i	blanket-
tens	pkt.	1.	Formålet	er	at	give	forsikringsselskabet	
oplysninger	om,	hvorvidt	kreditor	har	normal	kontakt	
til	debitor,	eller	om	kontakten	har	været	ført	via	en	
anden	person	eller	via	en	anden	adresse	end	debi-
tors	sædvanlige,	fx	i	udlandet.

ad	5c)	Beskriv	om	kreditor	har	foretaget	undersøgel-
se	i	sagen,	evt.	i	samarbejde	med	politiet	eller	andre.

ad	5d)	Der	henvises	til	pkt.	4b.	I	de	tilfælde	hvor	
bilen	dukker	op	inden	udgangen	af	6	måneders	
perioden,	er	der	tale	om	dækning	for	partielle	ska-
der/totalskade	på	bilen,	uanset	om	26	ugers	fristen	i	
mellemtiden	måtte	være	udløbet.	

ad	5f)	Vedlæg	i	muligt	omfang	anmeldelseskvitte-

ring	og	evt.	anden	korrespondance	med	politiet.

ad	5h)	Ved	nej,	beskrives	årsagen,	til	at	originalen	
ikke	kan	fremlægges,	fx	ved	finansiering.	I	øvrigt	
henvises	til	denne	vejledning	pkt.	4j.

Vejledning	

Blanketten	er	udarbejdet	i	samarbejde	mellem	Fi-
nans	og	Leasing	og	Forsikringsselskabernes	Udvalg	
vedrørende	fælles	panthaverdeklarationer	i	samar-
bejde	med	Forsikring	&	Pension	med	henblik	på	at	
optimere	sagsbehandlingen.

Udbetaling	af	krav	i	henhold	til	f-deklarationen	
fremgår	af	vilkårene.	Vilkårene	ledsages	af	bemærk-
ninger,	der	senest	er	revideret	1.	september	2010.	
Ved	uklarheder	om	anmeldelse	og	udbetaling	af	krav	
henvises	til	disse	bemærkninger,	der	findes	på	www.
forsikringogpension.dk.	

Vejledning til de enkelte punkter i blanketten:
ad	2b)	Oplysningen	er	relevant	i	de	situationer,	
hvor	leasingtager	hæfter	for	et	mindre	beløb	end	
dagsværdi	i	forhold	til	leasinggiver.	Hvis	det	er	til-
fældet,	skal	leasinggiver	oplyse	forsikringsselskabet	
om	størrelsen	af	det	mindre	beløb.	Forsikringsselska-
bet	anvender	alene	oplysningen	i	relation	til	et	evt.	
regreskrav	overfor	debitor.

ad	4b)	Det	er	skadetidspunktet,	der	er	afgørende	
for	dækningen.	Hvis	kreditor,	fx	efter	udløbet	af	
dækningsperioden	på	26	uger	eller	3	uger	efter	
tilbagetagelsen,	anmelder	en	skade,	skal	kreditor	
sandsynliggøre,	at	skaden	er	sket	inden	for	dæk-
ningsperioden.

ad	4f	og	4i)	Kreditor	har	ansvaret	for	at	bestille	tak-
sering.	Det	vil	lette	sagsbehandlingen,	at	taksering	
bestilles	via	værksted	eller	reparatør.

Kreditor	skal	oplyse	reparatøren	om,	at	der	er	tale	
om	en	panthaversag,	og/eller	om	der	er	skade	på	
andre	biler	med	samme	debitor.	Reparatøren	kan	
anføre	dette	på	taksatorrapporten.


