
 

 
Side 1 af 3 

 
Udfyld og send denne formular sammen med din dokumentation pr e-mail til ulykkeskade.dk@insr.io 
 

Kunde-oplysninger (alle felter skal udfyldes): 

Navn:     Personnummer: 

__________________________________________                         _________________________  

Adresse: 

_______________________________________________________________________________ 

E-mail:     Telefon: 

__________________________________________                         _________________________  

Skadelidte: Er det dig?  

  Ja 

  Nej 

 

Arbejdsforhold: 

  Selvstændig  

  Lønmodtager  

 

Lægelige oplysninger: 

Navn på egen læge:    Telefon på egen læge: 

__________________________________________                         _________________________  

Hvori består uarbejdsdygtigheden (diagnosen anføres på dansk) 

_______________________________________________________________________________ 

Hvornår blev sygdommen diagnosticeret første gang (ved flere sygdomme skal dato for hver 

sygdom noteres)? 

1. Dato: ___________________         Sygdom:______________________________________ 

2. Dato: ___________________         Sygdom:______________________________________ 

3. Dato: ___________________         Sygdom:______________________________________ 

4. Dato: ___________________         Sygdom:______________________________________ 

5. Dato: ___________________         Sygdom:______________________________________ 

Dato for første lægebehandling: ______________________________ 

Hvilken dato var din første sygedag fra arbejdet: ______________________________ 
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Hvilken dato forventer du tidligst at være tilbage i arbejde: ______________________________ 

Har du indenfor de seneste 12 måneder været uarbejdsdygtig i mere end 30 sammenhængende 

dage? 

  Ja 

  Nej 

Er du fuldstændig forhindret i at udføre sit almindelige arbejde?  

  Ja 

  Nej 

Har du tidligere været ramt af samme sygdom?  

  Ja 

  Nej 

Er du henvist til yderligere behandling/speciallæge.  

  Ja 

  Nej 

Yderligere oplysninger: 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Erklæring på tro og love  

Jeg bekræfter, at alle oplysninger i denne anmeldelse er korrekte, og accepterer, at Insr 

Forsikringsagentur A/S, kan kræve eventuelle ydelser tilbagebetalt, hvis jeg har afgivet urigtige 

oplysninger. Samtidig giver jeg hermed Insr Forsikringsagentur A/S fuldmagt til på mine vegne at 

søge oplysninger hos min nuværende/tidligere arbejdsgiver, jobcenter, A-kasse, kommune, egen 

læge, hospitaler m.m., der vil kunne bruges til vurdering af min anmeldelse. Jeg er indforstået med, 

at jeg for egen regning skal fremskaffe de af Insr Forsikringsagentur A/S forlangte dokumenter til 

brug for vurdering af min anmeldelse 

 

Dato:  Underskrift: 

 

_________________         _________________________________________________________ 
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Dokumentation  

Sammen med anmeldelsen skal du også sende kopi af følgende: 

 Udbetalingsspecifikationer fra Kommunen fra og med første sygedag 

 Seneste el-regning 

 Natur-Energi Elsikring kontrakt 

E-mail denne formular sammen med din dokumentation til ulykkeskade.dk@insr.io 
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