
Skadeanmeldelse 
Ansvar - Hund/Hest

c/o Van Ameyde Denmark Aps, Lindevangs Allé 6

DK-2000 Fredriksberg, Telefonnummer 70 22 10 65

agria@vanameyde.com

Skadedato og 
-sted

Skaden er sket den Skadested (adresse)

Skadevolder
Var hunden/hesten i andres varetægt

Hvorfor var  hunden/hesten på stedetHvem har forvoldt skaden

Hvis Ja, navn og adresse

Er hunden/hesten dækket af anden ansvarsforsikring

Navn

Skadelidte

kl. (0 - 24)

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej
Hvis Ja, selskab og policenr.

Stilling

Adresse Postnr, by

Telf. CPR-nr

Hører skadelidte til Deres husstand

Ja Nej

Er skadelidte i familie med Dem eller andre fra Deres husstand

Ja          Nej    Hvis ja; relation:

Passede skadelidte hunden/hesten

Ja Nej
Var skadelidte på arbejde, da skaden skete

Ja Nej

I hvilken anledning opholdt skadelidte sig på stedet

Vidner

Navn Stilling

Adresse Postnr, by Tlf.

Politi

Er der optaget politirapport

Ja Nej

Hvis Ja, hvilken station Anmeldelsesdato Politiets journalnr.

Hvem anmeldte skaden (navn og adresse bedes oplyst)

Beskrivelse 
af uheldet

Under hvilke omstændigheder skete skaden (udførlig beskrivelse)

Ansvar for 
uheldet

Hvem er efter Deres mening helt eller delvis ansvarlig for uheldet

Hvorfor

Udfyldes ved
personskade

Hvori består skaden

Er skaden anmeldt till arbejdsskadeforsikringen

Ja Nej

Hvis Ja, selskab og policenr.

Var det beskadigede i skadevolders
besiddelse på grund af

Lån Leje

Lån/lejedato - eller af andre grunde - hvilke

Udfyldes ved
tingskade

Er det beskadigede forsikret
(f.eks. bygnings-, indbo-, 
motorkøretøjforsikring) Ja Nej

Hvis Ja, selskab og policenr.

Reg.nr.

Ja Nej

Er skaden anmeldt till det pågældende selskab (hvis Nej, skal skaden anmeldes snarest muligt)

Policenummer Skadedato Skadenummer Tlf.nr. E-mail

Forsikringstager, navn og adresse

Skader på dyr
skal anmeldes
til dyrets
sygeforsikring 
først

Email
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Udfyldes ved
dyr der har
skadet 
hinanden/
hundeslagsmål

Deres hund/hest - Race og alder Blev hunden ført i snor

Ja Nej

Var hunden/hesten indhegnet

Ja Nej
Skadelidtes hund/hest - Race og alder Blev hunden ført i snor

Ja Nej

Var hunden/hesten indhegnet

Ja Nej
Hvilken af hundene startede slagsmålet Er skaden sket under leg mellem 

hundene
Ja Nej

Er skaden sket under træning

Ja Nej

Udfyldes ved
bedæknings-
skade

Var skadelidtes hund/hest lukket inde

Ja Nej

Hvis Ja, hvor og hvordan

Hvordan kunne Deres hund/hest komme ind til skadelidtes hund

Erstatningskrav
Er der rejst erstatningskrav

Ja Nej

Hvis Ja, hvilket

Har De noget at indvende mod kravet

Vigtigt De bør undlade at betale skaden, før Agria Dyreforsikring, har taget stilling til, om De eller en af de andre sikrede 
er ansvarlig for skaden. Ellers risikerer De at måtte betale erstatning, der ikke er dækket af forsikringen. 
Manglende oplysninger i skadesanmeldelsen, kan medføre forlænget sagsbehandlingstid.

Underskrift Rigtigheden af de givne oplysninger bekræftes herved, og jeg er bekendt med, at urigtige oplysninger kan medføre tab af 
retten till erstatning.

Sted og dato Forsikringstagers underskrift

Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan 
erstatningen bortfalde.
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