SKADEMELDING
IDENTITETSTYVERI

Forsikringsnr

Vi ber deg vennligst fylle ut skademeldingen så fullstendig og nøyaktig som mulig. Den som bevisst gir uriktige eller ufullstendige opplysninger i
forbindelse med skadeoppgjør, kan tape enhver rett etter forsikringsavtalen. Skaden vil bli meldt til Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister,
se forsikringsbeviset. Hvis du skal sende personnummer og/eller andre sensitive opplysninger på e-post, må denne sendes kryptert.

1. Forsikringstaker
Navn (Etternavn, Fornavn / Firmanavn)

Fødselsnr/org.nr

Adresse
Telefon arbeid

Mobil / hjemmetelefon

Oppgavepliktig etter Lov om mva
Ja
Nei

Postnr/sted

Kontonummer for evt. erstatning

E-post (oppgi korrekt e-postadresse)

Jeg samtykker i at all korrespondanse i saken kan
foregå på e-post.
Ja
Nei

Har du tidligere vært utsatt for skader?
Ja
Nei

Ant skader

Forsikringsselskap

Yrke

2. Skadelidte Fylles ut hvis det gjelder noen andre enn forsikringstaker
Navn (Etternavn, Fornavn / Firmanavn)
Adresse

Fødselsnr/org.nr
Postnr/sted

Telefonnummer

E-post (oppgi korrekt e-postadresse)

Kontonummer for evt. erstatning

3. Forsikringsforhold
2.
Opplysninger om ditt kredittkort

Kredittkortnummer

Har du eller andre i husstanden forsikringer
andre steder som dekker tapet?

Ja

Nei

Kredittkortselskap

Kortinnehaver

Hvis ja, hvem har annen forsikring (navn og fødselsnr.)

Oppgi navn på forsikringsselskap, type forsikring og avtalenummer

Er selskapet varslet?
Nei
Ja

4. Opplysninger om Identitetstyveriet
Når oppdaget du Identitetstyveriet?

Er hendelsen meldt til politiet?

Beskriv hvordan du oppdaget Identitetstyveriet og andre opplysninger som har betydning for saken

5. Andre opplysninger

Sted og dato

Eika Forsikring AS, Postboks 332, 2303 Hamar

Underskrift

Ja

Nei

IDENTITETSTYVERI

Identitetstyveri - når noen utgir seg for å være deg
Identitetstyveri er alle situasjoner hvor en person uberettiget utgir seg for å være en annen gjennom misbruk av
personopplysninger, med den hensikt å oppnå økonomisk vinning, enten gjennom tyveri, bedrageri, dokumentforfalskning eller
andre ulovlige handlinger.

Vedlegg til skademeldingen
For at du skal kunne bekjempe ditt identitetstyveriet er det viktig at du gjør følgende tiltak og legger ved bekreftelse på dette
sammen med skademeldingen.

Kontoutskrift fra kredittkortet som viser bevegelsene de siste 45 dager
Bekreftelse på anmeldt forhold hos politiet
Stenge / sperre din(e) bankkonto(er) og din kreditt hos kredittbank(er) - få bekreftelse på dette

Send skademelding og dokumentasjon til:
Eika Forsikring AS
Postboks 332
2303 Hamar
Eller på e-post: forsikring@eika.no
Har du spørsmål, kontakt oss på
- telefon: + 47 915 03850
- e-post: forsikring@eika.no
I tillegg til forsikringsselskapet kan også Datatilsynet gi gode råd og veiledning i forbindelse med Identitetstyveri

Eika Forsikring AS, Postboks 332, 2303 Hamar

