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BRUKERVEILEDNING – «ANFRAGEFORMULAR» 

Det tyske informasjonssenteret benytter ikke online-søk, men har valgt et skjema («formular») man fyller ut og sender 

svaret på informasjonsforepørselen pr e-post. Her er en kort oversikt over hva det lurt å huske på ved utfylling. 

• Lenken fra våre nettsider fører ikke direkte til skjemaet. Dette er fordi GDV tidligere har byttet url på 

skjemaet – du finner det enkelt ved å klikke på lenken «Anfrageformular online» i teksten: 

 
• Når du kommer inn på skjemaet, er det lurt å fylle ut det første avsnittet på følgende måte (felter 

navngitt i bold er påkrevet): 
1. «Sind Sie der Geschädigte des Unfalls?» betyr rett og slett «er du den skadelidte?» - svare er nei: «nein» 

 
2. Neste steg er å besvare hvilken skadetype («anfragertyp») forespørselen gjelder. Velg «Kraftfahrt-Versicherung» 

(motorvognforsikring): 

 
3. Deretter går du ned til feltet for «Land / PLZ / Ort» og velger N for Norge. Du vil merke at rullgardinen for alle tyske 

forsikringsselskap forsvinner, og du får mulighet til å fylle ut egen selskapsinfo i fritekst

 
4. Du kan nå fylle ut informasjon om ditt selskap (se eksempel). Spesielt er det viktig å tenke på at feltet for «Ihr 

Zeichen» («din referanse») bør fylles ut med omhu. Skadenummer er naturlig å legge inn, men det kan også være 
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lurt å legge inn det tyske kjennemerket du søker info om her (det fremkommer ikke noe annet sted i svarmailen!) 

 
 

• Fyll deretter ut informasjon om egen kunde (skadelidt). Dette er ikke påkrevd, men kan være til hjelp for 

søk hos infosenteret i fremtiden. 

 
• Til slutt fyller du ut info om skadetilfellet. Her er det viktig å fylle ut kjennemerket på bilen du vil finne ut 

hvor er forsikret riktig («Amtl. Kennzeichen des Unfallgegners»). Skadedato («schadentag») er 

naturligvis også påkrevd. 

 
• Legg inn bokstaver og tall i reCAPTCHA (bot-sjekk) og trykk på «Abschicken» (send)  

• OBS! «Zurücksetzen» betyr nullstill… 

• Du vil motta svar på forespørselen vanligvis i løpet av et par dager 


