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Hvis du har kommet for sent eller det har oppstått forsinkelser til forhåndsbetalt transport som fly, tog eller annen transport, 
sender du oss dette skjemaet i utfylt og undertegnet stand. 
 
Du må sende oss følgende dokumentasjon sammen med skademeldingen du har fylt ut: 

• Bekreftelse på forsinkelsen fra reiseselskap/arrangør 

• Kvitteringer på utlegg 
 

Opplysningene du sender oss kan være sensitive. Send derfor skademeldingen og vedleggene med vanlig post til  
Fremtind Forsikring, Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo 

Navn på den som eier kredittkortet 
 
 

Eierens fødselsnummer (11 siffer) 

Adresse 
 
 

Postnummer og sted Kredittkortnummer (seks første og fire siste siffer) 

Bor du i utlandet, og har meldt 
utflytting til folkeregisteret? 
  Ja      Nei  

Hvis, ja oppgi utflyttingsdato Telefonnummer Kontonummer for eventuell utbetaling 

Er over halvparten av reisen betalt med kredittkortet?  
Gjelder bare transport, f.eks.med  fly/buss/ båt, ikke overnatting.  
  Ja     Nei  
 

Hvis ja, hvem betalte du til?  Hvis du har betalt til flere, trenger vi bare mottakeren av det 
største beløpet, f.eks. et flyselskap eller en reiseoperatør. 
 

Hva slags reise var du på? 
  Jobbreise      Ferie     Annet, beskriv 
 
 

Er det greit at vi kontakter deg på e-post eller SMS i 
denne saken? 
 Ja      Nei 
Hvis ikke sender vi alt i posten.   

E-postadresse 
 

 
Andre forsikringer 
Er du dekket av reiseforsikring gjennom 
reisearrangør eller et annet forsikringsselskap? 
   Ja      Nei 

Hvis ja, oppgi forsikringsselskap/reisearrangør 
 

 
Oppgi forsikringsnummeret, hvis du har det. (Kalles også avtalenummer, polisenummer eller policy number.) 
 
 

 
Hva har skjedd? 
Når reiste du hjemmefra? Oppgi dato Når oppsto forsinkelsen? Hvor skjedde forsinkelsen? Oppgi land og sted 

 

 

Hvor var du på vei? Oppgi land og sted 
 

Har du fått en bekreftelse på 
forsinkelsen fra transportøren?     
 Ja      Nei 

Hvem har blitt forsinket? 
 Bare jeg      Bare samboer/ektefelle   Jeg og samboer/ektefelle   
  Andre, spesifiser 
 

Hva var grunnen til forsinkelsen? 
 Sykdom      Teknisk feil    Ulykke      Værforhold    Vet ikke      Annet, spesifiser 

Forklar nøyaktig hva som har skjedd 
 
 
 

 
Hvilke ekstrautgifter fikk du ved innhenting av opprinnelig reise? 
Oppgi hva du har betalt for, til hvem du betalte til og hvor mye. (Utgifter til mat regnes ikke som en ekstrautgift.) 
 
 
Har du fått tilbakebetalt noe av det 
selskapet du skulle reist med? 
 Ja      Nei 

Hvis ja, oppgi beløp, valuta og hvem du har fått refusjon fra 
 
 
 

 
Bekreftelse og underskrift 
Jeg bekrefter at alle opplysningene jeg har gitt i skjemaet er riktige 
Sted og dato 
 

Underskrift  
 
 
 

 


