*Obligatoriskt

JAG BLEV FÖRSENAD VID MIN RESA

FÖRSENINGSERSÄTTNING

2018-12

FÖRSENINGSERSÄTTNING ÖRESUNDSTÅG

Jag önskar ersättning för försenad resa
För försenad resa 20 – 39 minuter.
50 % av resans enkelbiljettspris

NAMN *
ADRESS *
POSTNUMMER *

För försenad resa 40 – 59 minuter
75 % av resans enkelbiljettspris

ORT *

För försenad resa 60 minuter eller mer
100 % av resans enkelbiljettspris

TELEFON DAGTID *
E-POSTADRESS *

Jag önskar istället ersättning för annan transport
Resa med taxi, ersättningen är max 1 200 kr/person

JAG TÄNKTE RESA MED ÖRESUNDSTÅGEN

Från

Resdag *
ÅR

MÅNAD

Om du istället för taxi väljer att köra egen bil eller att bli skjutsad av någon kan
du få ersättning även för det. Västtrafik räknar då fram ett belopp enligt
Skatteverkets norm för skattefri milersättning.

DAG

Tågnr
Avgång till

Avgång från
Verklig tid

Enl tidtabell

Till

Maxbeloppet är 1 200 kronor oavsett hur många personer som reser i bilen.
Verklig tid

Enl tidtabell

VID BYTE

Från

Till

Antal km.

Bilens reg. nr. *

KONTANT UTBETALNING

Utbetalning sker via Swedbanks utbetalningssystem (SUS) till svenska bankkonton.

Tågnr/busslinje
Avgång från

Personnr *

Avgång till

ÅR

Enl tidtabell

Verklig tid

Enl tidtabell

Verklig tid

MÅNAD

DAG

Utbetalning till utländsk bank. Ange bankens namn + SWIFT/BIC-kod + IBAN-nummer.
BANKENS NAMN *

VAD GICK FEL?

SWIFT/BIC *

IBAN *

BIFOGAS ALLTID Giltig biljett från Öresundståg i original. Reser du
med tåg på periodkort måste du bifoga kopia på laddningskvitto. Ange
även kortnummer nedan.
KORTNUMMER

Reser du med annat läns resekort, ange vilket län.
LÄN

Om du begär ersättning för taxi eller egen bil: Bifoga taxameterkvitto
eller kvitto för parkeringsavgift i original. Handskrivna taxikvitton eller
kontokortskvitton godkänns ej.

Jag informeras om att mina personuppgifter som jag lämnar till Västtrafik
i min ansökan om förseningsersättning får sparas och användas av Västtrafik
för att hantera och administrera min ansökan, säkerställa att jag är berättigad
till förseningsersättning, utbetala ersättningen och föra statistik i syfte att
utveckla Västtrafiks tjänster och därigenom göra resandet bättre för så
många som möjligt. Eftersom Västtrafik lyder under offentlighetsprincipen
sparas dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för
Västtrafik. Mer information om Västtrafiks behandling av personuppgifter och
dina rättigheter i övrigt hittar du i Västtrafiks integritetspolicy som finns på
Västtrafiks hemsida, www.vasttrafik.se *
UNDERSKRIFT *

ORT OCH DATUM *

Tejpa här
Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Täck dina uppgifter,
vik ihop och tejpa!
*Obligatoriskt
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