
Vi ber deg om å legge ved dokumentene som viser at forsikringen din er aktivert:
Legg ved kvittering eller kontoutskrift som viser at varen er betalt med kortet ditt. På grunn av bankens taushetsplikt har 
Europeiska ERV ikke tilgang til disse opplysningene.

Legg også ved følgende i skademeldingen:
• Original kvittering som bekrefter og identifiserer den forsikrede varen, varens pris og kjøpsdato.
• Dokumentasjon som beviser prisdifferansen mellom den forsikrede varen og tilsvarende vare, som katalog, annonse,  

offisiell prisliste som gjør det mulig for forsikringsselskapet å identifisere prisen og at det gjelder den samme varen.

Personopplysningsloven
Europeiska ERV og Crawford behandler personopplysninger i henhold till den svenske personuppgiftslagen 1998:204 og den 
norske loven om behandling av personopplysninger. Mer informasjon finner du på www.erv.se/pul och www.crawford.no.

SKADEMELDING KORTFORSIKRING
Bank-, betalings- og kredittkort

Kontroller kortets omfang i forsikringsvilkårene

Send skademelding til:
Crawford, P.B. 133, 1300 Sandvika 
E-mail: santander@crawco.no
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SKADEMELDING KORTFORSIKRING
Bank-, betalings- og kredittkort

Hvilken forsikringsbeskyttelse som er inkludert i din forsikring, fremgår av forsikringsvilkårene.
Forsikringsvilkårene finner du på hjemmesiden til banken din.
Vær oppmerksom på at eventuell utbetaling bare kan skje hvis fullstendige kontoopplysninger er oppgitt.
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2. Kontoinnehaverens personopplysninger
Etternavn Fornavn Personnummer

Adresse Postnummer Poststed

Telefonnummer dagtid Mobilnummer E-post

Clearingnummer Bankkontonummer

Plussgiro/personkonto Bankens navn

1. Kort- eller kontoopplysninger

Kortnummer (De åtte første og de fire siste siffrene på kortet oppgis) Bankens navn

5. Melding om øvrig erstatning

Ved hendelser som ikke er spesifisert på skjemaet, gi en beskrivelse

4. Erstatningskrav

Beløp

Obligatorisk underskrift 

Jeg forsikrer at de gitte opplysningene er fullstendige og sannferdige.

Dato Underskrift

3. Prisgaranti

Ble det betalt full pris for varen?    Ja          Nei        

Hvis nei, oppgi beløp og årsak til at det ikke ble betalt full pris for varen:

Ble hele kjøpet betalt med kredittkortet tilknyttet Prisgaranti?   Ja           Nei

Hvis Nei, spesifier andel betalt med kredittkortet tilknyttet Prisgaranti og øvrig betalningsmiddel:

Beskrivelse (merke, modell, størrelse og farge) Dato for kjøp Dato varen fun-
net til lavere pris

Opprinnelig 
kjøpspris*

Lavere pris* Prisdifferanse
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