Side 1 sendes til politiet – Side 2 sendes til forsikringsselskabet – Side 3 er til eget brug
Se vejledning på bagsiden

FORTEGNELSE OVER STJÅLNE GENSTANDE
Forsikringsselskabets navn og adresse

Policenr.

Anmeldelsesdato

Samlet anslået værdi

Journalnr.
–

–

Navn

Cpr.nr.

Gerningsstedsadresse

Skadelidtes bopæl
Tlf. arbejde / mobiltlf.

Tlf. privat

Skadesdato og tidspunkt (tidsrum)

Er der tillige udfyldt anden fortegnelse over guld, sølv og smykker med stykværdi over 2.000 kr.?
Nr.

GENSTAND

–

TYPE
Anskaffelsesår, fabrikat, model, serienr.
samt typenr.

BESKRIVELSE
Materiale, indgravering, andre
særlige kendetegn. (vedlæg evt.
foto og tegning)

Ja

Nej

ANSLÅET
VÆRDI

a

De anførte priser er til brug for politiets efterforskning og er ikke udtryk for evt. erstatning.
Dato

Underskrift

Ved indsendelse af flere blanketter
– husk fortløbende nummerering

Blanketnummer:

af

blanketter i alt

Side 1
Til politiet

Side 1 sendes til politiet – Side 2 sendes til forsikringsselskabet – Side 3 er til eget brug
Se vejledning på bagsiden

FORTEGNELSE OVER STJÅLNE GENSTANDE
Forsikringsselskabets navn og adresse

Policenr.

Anmeldelsesdato

Samlet anslået værdi

Journalnr.
–

–

Navn

Cpr.nr.

Gerningsstedsadresse

Skadelidtes bopæl
Tlf. arbejde / mobiltlf.

Tlf. privat

–

Skadesdato og tidspunkt (tidsrum)

Er der tillige udfyldt anden fortegnelse over guld, sølv og smykker med stykværdi over 2.000 kr.?
Nr.

GENSTAND

TYPE
Anskaffelsesår, fabrikat, model, serienr.
samt typenr.

BESKRIVELSE
Materiale, indgravering, andre
særlige kendetegn. (vedlæg evt.
foto og tegning)

Ja

Nej

ANSLÅET
VÆRDI

a

De anførte priser er til brug for politiets efterforskning og er ikke udtryk for evt. erstatning.
Dato

Underskrift

Ved indsendelse af flere blanketter
– husk fortløbende nummerering

Blanketnummer:

af

blanketter i alt

Side 2
Til forsikringsselskabet

Side 1 sendes til politiet – Side 2 sendes til forsikringsselskabet – Side 3 er til eget brug
Se vejledning på bagsiden

FORTEGNELSE OVER STJÅLNE GENSTANDE
Forsikringsselskabets navn og adresse

Policenr.

Anmeldelsesdato

Samlet anslået værdi

Journalnr.
–

–

Navn

Cpr.nr.

Gerningsstedsadresse

Skadelidtes bopæl
Tlf. arbejde / mobiltlf.

Tlf. privat

Skadesdato og tidspunkt (tidsrum)

Er der tillige udfyldt anden fortegnelse over guld, sølv og smykker med stykværdi over 2.000 kr.?
Nr.

GENSTAND

TYPE
Anskaffelsesår, fabrikat, model, serienr.
samt typenr.

–

BESKRIVELSE
Materiale, indgravering, andre
særlige kendetegn. (vedlæg evt.
foto og tegning)

Ja

Nej

ANSLÅET
VÆRDI

a

De anførte priser er til brug for politiets efterforskning og er ikke udtryk for evt. erstatning.
Dato

Underskrift

Ved indsendelse af flere blanketter
– husk fortløbende nummerering

Blanketnummer:

af

blanketter i alt

Side 3
Kopi til eget brug

VEJLEDNING
Politiet har brug for så hurtigt som muligt at
få at vide, hvad der er stjålet. Udfyld derfor
fortegnelsen så fyldestgørende som muligt.
Efter udfyldelse skal De inden 8 dage fremsende første side af fortegnelsen til politiet. Hvis
De har tegnet forsikring på det stjålne, skal
fortegnelsens anden side fremsendes til Deres
forsikringsselskab. Fortegnelsens tredje side er
til Deres eget brug.
Husk at underskrive fortegnelsen, inden den
sendes til politiet.
Det er især vigtigt, at politiet – helst samme
dag som indbruddet – får oplysninger om de
ting, der er nummereret, mærket eller på anden
måde er identificerbare. Disse oplysninger kan
De også give til det lokale politi pr. telefon, som
straks efterlyser tingene i en landsdækkende
databank over stjålne genstande.

Udfyldelse af fortegnelsen

Angiv den samlede anslåede værdi af de ting,
som er blevet stjålet. Hvis De udfylder flere
lister, angives den samlede værdi øverst på side
1. Husk at nummerere listerne med sidenummer
nederst på siden. Hvis De har tegnet en forsikring, som dækker tyveri af det stjålne, angives
navnet på Deres forsikringsselskab samt policenummeret på forsikringen.
Politiets journalnr. påføres, såfremt det kendes.
Dette kan efter anmeldelse oplyses af politiet.
Såfremt de stjålne genstande ikke kan oplyses
på en blanket, udfyldes flere blanketter.
Rubrikken „Nr.“ mærkes med bogstaver for hver
enkelt genstand, som skrives på fortegnelsen.
For første genstand skrives a – for anden genstand b – o.s.v.

EMEI-nummeret gør det således muligt for politiet at finde telefonen. EMEI-nummeret fremgår
af dokumentationen, som fulgte med telefonen,
da den blev købt.
Stjålne CD’er opgøres på særskilt liste med oplysning om kunstner, titel samt andre relevante
oplysninger. Anfør i kunstnerrækkefølge.
For rede penge oplyses møntsort og beløb.
„Beskrivelse“
Her angives størrelse, farve, vægt, hvilket materiale genstanden består af samt eventuelt en
tegning eller et foto, som viser, hvordan genstanden ser ud.
Tegninger og fotos beholdes af politiet og skal
mærkes med journalnr., som oplyses af politiet.
Oplys også om eventuel indgravering eller særlige kendetegn som f.eks. Operation Mærkning
gravering. Beskriv gerne synlige brud, ridser
eller andre defekter, som kan medvirke til at
identificere den stjålne genstand. Anvend gerne
flere linjer for at beskrive genstanden så nøjagtigt som muligt.
„Anslået værdi“
Værdien af den stjålne genstand angives som
prisen i dag for en tilsvarende genstand. Vedlæg
gerne købsnota, vurderinger eller prisoplysninger.

Guld, sølv og smykker

Ved anmeldelse af stjålne smykker, sølv eller
guld med en stykværdi på 2.000 kr. eller derover skal De også udfylde en særlig fortegnelse
over stjålne smykker. Blanketten kan De få hos
Deres forsikringsselskab eller hos politiet i forbindelse med rekvirering af skadesanmeldelsen.

„Genstand“ og „Type“
Her angives, hvilke genstande der er stjålet,
med oplysning om anskaffelsesår, hvem der har
fremstillet genstanden, hvilken model der eventuelt er tale om samt eventuelt typenummer og
serienummer.

Bemærk, at fortegnelsen over stjålne smykker
kun indeholder beskrivelse af smykker eller
genstande af sølv eller guld. Værdien skal angives på den generelle fortegnelse over stjålne
genstande.

For stjålne checks oplyses navn på det pengeinstitut, som har udstedt checken samt konto- og
blanketnr.

De kan få yderligere råd og vejledning om
håndtering af tyveriet hos Deres forsikringsselskab og hos det lokale politi. Hos Det Kriminalpræventive Råd og det lokale politi kan De få
gode råd om sikring mod indbrud.

For mobiltelefon oplyses mærke, model samt
EMEI-nummer. EMEI-nummeret er et unikt
nummer, som gør det muligt at finde frem til
den person, der bruger telefonen.

Yderligere oplysninger?

Se også www.stopindbrud.dk

