
Airseven A/S 
Roskilde Lufthavn, Lufthavnsvej 34 
4000 Roskilde 
Danmark 
 
Erstatningskrav for beskadiget, forsinket eller bortkommet bagage 
Forsinkelse eller skade på bagage skal anmeldes til vores handling agent inden man forlader 
bagageområdet og bevæger sig igennem tolden. Her vil der blive bedt om at udfylde en Property 
Irregularity Report (PIR). Uden PIR rapport kan Airseven ikke behandle dit erstatningskrav. 
 

PIR nummer (nødvendigt for behandling af dit erstatningskrav): Booking-/billetnummer: 

Navn: Flynummer (CATXXX):  

E-mail: Telefon: 

Hvis du har en indboforsikring, eller har tegnet en særlig bagageforsikring, skal erstatningskravet sendes direkte til dit forsikringsselskab. Hvis du 
vælger at søge erstatning igennem Airseven, skal du være opmærksom på Airsevens begrænsede erstatningsansvar – se vores hjemmeside 
https://airseven.dk/ - Blanketten sendes på mail som vedhæftet fil til fly@airseven.dk.  
Som angivet på din PIR –rapport, skal man ved erstatningskrav for skadet bagage, anmelde skaden til Airseven senest 7 dage efter skaden er sket. 

Egen Forsikring 

Er skaden anmeldt til dit eget 
forsikringsselskab? 
 

 Ja ☐               Nej ☐ 

Selskab: 
 
Policenr.: 

Har du fået udbetalt erstatning? 

Ja ☐              Nej ☐ 
Hvis ja, angiv beløb: 

Beskrivelse af skaden med udførlig forklaring 

 

Bankens navn samt registrerings- og kontonummer ved overførsel indenfor DK: 

 

Udfyldes ved bagageskade. Kvittering for køb af den beskadiget bagage skal medsendes. 

Oplys art, mærke, typenr., model og lign. Købt år/måned Købspris Haves Kvittering 

   Ja ☐     Nej ☐ 

   Ja ☐     Nej ☐ 

Udfyldes ved forsinket bagage. 

Hvornår fik du din bagage udleveret? Kl. Dato 

Har du fået udbetalt erstatning:       Ja ☐      Nej ☐               Hvis ja, angiv beløb: 

Udfyldes ved bortkommet bagage. Kvittering Liste over bortkommet bagage samt kvittering for samme skal medsendes. 

Har du fået udbetalt erstatning:       Ja ☐      Nej ☐               Hvis ja, angiv beløb: 

☐Jeg bekræfter, at mine besvarelse er i fuld overensstemmelse med de faktiske forhold. Jeg 
giver hermed Airseven tilladelse til at udveksle oplysninger og dokumentation med andre 
relevante tredje parter (f.eks. rejsebureauer, handling agenter, forsikringsselskaber osv.), i det 
omfang det er nødvendigt. 

 
Dato: 
 
Underskrift: 
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