Härmed intygar
jag att ovanstående
uppgifter
är riktiga
Jag samtycker
till att Västtrafik
har rätt att behandla
nu lämnade
personuppgifter, i enlighet med PUL, för handläggning av min ansökan. Härmed
bekräftar jag att nu lämnade uppgifter är riktiga. Posta blanketten inom
60 dagar från det att händelsen inträffade.
UNDERSKRIFT

VIDVID
MINMIN
RESARESA
JAG BLEV
BLEVFÖRSENAD
FÖRSENAD

FÖRSENINGSERSÄTTNING
ÖNSKAR
KOMPENSATION

NAMN

För försenad resa, 30–59 minuter
Jag Värdebevis
önskar ersättning
för försenad resa
�
50% av resans pris, dock minst 50 kronor.
Bil
för resa
med bil utbetalas alltid som värdebevis.
För Kompensation
försenad resa 20-39
minuter.

ADRESS

ORT OCH DATUM

� 50Ersättning
för enkelbiljettspris
bilresa enligt RSV:s norm, max 600 kr.
% av resans

Rätt till ersättning bortfaller helt om oriktiga uppgifter lämnas.
Ditt ärende registreras i enlighet med PUL.

POSTNUMMER

UNDERSKRIFT
ORT00
OCHeller
DATUM
Har
du frågor? Ring kundservice 0771-41 43
besök vår
hemsida oresundstag.se Vi hjälper dig gärna!

TELEFON DAGTID

ORT

Från

75 % av resans enkelbiljettspris

Antal km

E-POSTADRESS

JAG TÄNKTE
RESA
MED
ÖRESUNDSTÅGEN
JAG
TÄNKTE
RESA
MED
ÖRESUNDSTÅGEN
Resdag
ANKOMSTSTÄMPEL

ÄRENDENUMMER

ÅR

MÅN

Ankomst till

Från önskar istället ersättning för annan
Till transport
Jag

Verklig tid

Enl tidtabell

Till

Om du
istället för resa,
taxi väljer
köra egeneller
bil eller
att bli skjutsad av
För
försenad
60att
minuter
mer
någon kan du få ersättning även för det. Västtrafik räknar då fram
�
Värdebevis 100% av resans pris.
ett belopp
enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning.
Verklig tid

� Kontant ersättning 50% av resans pris, dock minst 50 kronor.
Maxbeloppet
är 1150
kronor
oavsett hur många
Komplettera
med
kontouppgifter
nedan.personer som
reser i bilen.

Bil Kompensation för resa med bil utbetalas alltid som värdebevis.

VID BYTE
VID
BYTE

FrånErsättning för bilresa enligt RSV:s
Till norm, max 600 kr.
�

Tågnr/busslinje

Från
Antal
km.

Västtrafik AB

Svarspost ��� ��� ��

Kundnummer

��� �� GÖTEBORG

TTTNI ING
RSAÄN
GSAER
EG
SEENSIN
GG
FÖRR
ÅÅ
DSSTT
UND
EESSU
ÖR
ÖR

Avgång från

Enl tidtabell

För försenad
resa 60 minuter
eller merUtbetalning kan ske kontant
Taxi
Kompensation
för taxiutlägg.
eller genom värdebevis. Vid utbetalning med värdebevis ökar vi
100% % av resans enkelbiljettspris
ersättningen med 20 %.

Från
max 600 kr.

Avgång från

Bilens reg. nr.

ResaVärdebevis
med taxi, ersättningen
är max
1150 kr/person max 720 kr.
�
enligt bifogat
taxameterkvitto,
� Kontant ersättning komplettera med kontouppgifter nedan,

DAG

Tågnr

Enl tidtabell

Till

För försenad resa 40 – 59 minuter

Ankomst till

Verklig tid

Enl tidtabell

Till
Bilens
reg. nr.

Antal km

Bilens reg. nr.

KONTANT UTBETALNING
Verklig tid

Utbetalning
sker via Swedbanks
utbetalningssystem
(SUS)
Taxi Kompensation
för taxiutlägg.
Utbetalning kan
ske kontant
till
svenska
bankkonton.
eller
genom
värdebevis. Vid utbetalning med värdebevis ökar vi
ersättningen med 20 %.
Från

VAD GICK
VAD
GICKFEL?
FEL?

År

Månad

Dag

Till

� Värdebevis enligt bifogat taxameterkvitto, max 720 kr.
� Kontant
komplettera
mednamn
kontouppgifter
nedan,
Utbetalning
till ersättning
utländsk bank.
Ange bankens
+ SWIFT/BIC-kod
max 600 kr.
+ IBAN-nummer.

BIFOGAS
ALLTID
Giltig
biljett
från Öresundståg
i original.
BIFOGAS ALLTID
Giltig
biljett
från Öresundståg
i original.
Reser du
dumed
medtåg
tågpåpåperiodkort
periodkort
måste
du bifoga
på laddmåste
du bifoga
kopiakopia
på laddningsnings
Angekortnummer
även kortnummer
kvitto.kvitto.
Ange även
nedan. nedan.

KONTANT UTBETALNING

BANKENS NAMN

� Insättning på ditt konto: Fyll i uppgifterna vid det kontoslag
du önskar.

SWIFT/BIC
KORTNUMMER
KORTNUMMER

FRANKERAS EJ

Västtrafik AB

BETALAR PORTOT

Reser
dumed
medannat
annatläns
läns
resekort,
ange
vilket
Reser du
resekort,
ange
vilket
län. län.
LÄN

LÄN

Om
dubegär
begärersättning
ersättning
Bifoga
datorutskrivet
taxaOm du
förför
taxi:taxi:
Bifoga
datorutskrivet
taxameterkvitto
meterkvitto i original. Handskrivna taxikvitton eller kontokortsi original. Handskrivna taxikvitton eller kontokortskvitton godkänns ej.
kvitton godkänns ej.

IBAN

ANGE BANKENS NAMN, CLEARINGNUMMER OCH ALLA SIFFROR I KONTONUMRET

* Vid utländsk bank bifoga bankens namn + adress +
SWIFT/BIC-kod + IBAN-nummer.

� Utbetalning med avi.

