
  Protector Forsikring 
  Skadeguide - Auto 

 Skadeafdelingen 

skade@protectorforsikring.dk 

(husk skadenummer) 

+45 50 60 58 30

 (08.30 – 16.00) 

Vejhjælp via Falck 

+45 70 10 50 52 

(Døgnbemandet) 

• Hurtig skadebehandling 

• Tone-of-voice  (god 

kommunikation) 

• Faglig substans (kompetencer) 

• Korrekt skadebehandling 

• Helhedsvurdering 

Vejhjælp via SOS (udland) 

+45 88 77 57 67

(Døgnbemandet) 

I skade lover vi: 

mailto:skade@protectorforsikring.dk
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På skadestedet 

Hvis det er muligt, så tag billeder der giver 

værdi: Skadernes omfang, køretøjernes 

placeringer og færdselsmæssige forhold som 

vigepligt, vejstriber, skiltning ol. 

Husk at få navn og kontaktoplysning på vidner. 

Husk korrekt dokumentation mm. 

Til sagerne skal vi bruge al nødvendig 

dokumentation. Fx modparts reg.nr. på 

trækkeren, da det er den som har 

ansvarsforsikring. 

Hvis der er tale om et uindregistreret køretøj 

el., kan vi bruge stelnummer, mærke, model og 

type af køretøj / maskine samt 

forsikringsselskabet og policenummer. 

Vi spørger hvis det mangler. 

Bugsering 

Ifm. kaskoskade dækker forsikringen én 

bugsering til nærmeste værksted. 

Anmeldelse 

Skader skal anmeldes hurtigst muligt. Det 

gøres nemmest på hjemmesiden. 

Det er vigtigt, at selve uheldsbeskrivelsen er så 

præcis som mulig. Hvem foretog fx hvilke 

manøvre? Hvilke trafikale regler var gældende 

på stedet?  

Vedhæft dine billeder og evt. en skitse. 

Tyveri og hærværk skal også anmeldes til 

politiet. 

Fordelsværksteder og booking 

For at få de bedste priser, har vi et netværk af 

fordelsværksteder til udbedring af skader på 

person- og varebiler. Det giver de bedste priser og 

en række fordele til vores kunder.  

Fordelene inkluderer bl.a.: 

• Gratis lånebil i reparationsperioden

• 1 års ekstra garanti på reservedele

• Gratis bilvask og støvsugning

For at vi kan opretholde vores gode aftaler er det 

vigtigt, at reparationer henvises via  

”Find Værksted” på vores hjemmeside.  

Her finder du også bedste match og nærmeste 

værksted til reparation af det skadede køretøj.  

Glasskader 

Glasskader behøves ikke anmeldes til os. Book 

nemt en tid hos vores samarbejdspartner 

Dansk Bilglas på tlf. 96 25 21 78, eller under 

”glasskader” via onlineanmeldelsen på vores 

hjemmeside, som navigerer direkte til Dansk 

Bilglas.  

Taksering 

Alle andre skader skal takseres. Det sker 

automatisk, når værkstedet bliver oplyst, at der 

er tale om en forsikringsskade hos Protector. 

Værkstedet kontakter Taksatorringen som 

takserer inden for 2 arbejsdage.  

Kvittering for onlineanmeldelse sker 

senest 1 arbejdsdag efter modtagelse. 
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Vi behandler ansvaret 

Modtager i krav fra kravstiller, så henvis til os. 

Lad være med at anerkend og betal for noget. 

På den måde ender i ikke med ekstra udgifter, 

som kunne have være undgået, og som vi ikke 

kan hjælpe med efterfølgende.  

Kommunikation 

Vi skriver og behandler sagerne samt sender 

opkrævninger med aftalt kontaktperson / 

mægler. 

Hvis der er ændringer, kan i kontakte os.  

Uforsikrede krav 

Fx lejebil, afsavn, driftstab, andre ødelagte 

genstande, fremsættes direkte overfor 

modpartens forsikring. Vi kan hjælpe med 

mailkontakt og reference.  

Broker Service

Alt vedrørende policer, vilkår, dækninger, 

klausuler, køretøjslister, summer og selvrisiko 

håndteres af Broker Service på:

Affinity:

affinity@protectorforsikring.dk

Offentlig:

offentlig@protectorforsikring.dk

Commercial:

commercial@protectorforsikring.dk

Alle henvendelser er behandlet eller 

besvaret indenfor 3 arbejdsdage. 




