
Inbrott

Stöld

Rån, överfall

Allriskskada Annan skada

Maskinskada

Brandskada

Vattenskada

Namn
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Skadeplats och skadedatum

Försäkringstagare

Skadehändelse

Försäkringsnummer Postnummer och ort

PersonnummerErsättning önskas till (kontonummer)

Telefon arbete Telefon bostad/mobil

Var inträffade skadan?
I bil/fordon

När inträffade skadan? Datum och klockslag

Är egendomen även försäkrad i annat försäkringsbolag (rese-, kollektiv hemförsäkring etc.)?

Ägare till skadad egendom

Är skadan polisanmäld?

Nej

Nej

Ja

Ja, i

Nej Ja, vem?

Skadebelopp, kr Har reparatör kontaktats? Telefon (även riktnummer)

Redogör noggrant för hur skadan gick till

Adress

Skadenummer (fylls i av bolaget)

E-post

Reglerad datum

Skadereglerare

Beräknad skadekostnad

Totalt kr

Skadeanmälan

(fylls i av bolaget)

OBS! Originalet av polisanmälan ska bifogas vid stöld, förlust, skadegörelse, rån, överfall. Vid skada på 
byggnad/installation/hushållsmaskin ska reparatörsrapport bifogas. 



Skadenummer (fylls i av bolaget)

Skadeanmälan

(OBS! Kvitton, garantibevis och fotografier ska bifogas i orginal)
Ersättningsanspråk egendom som skadats eller stulits

Underskrift
Samtliga uppgifter i denna skadeanmälan är sanningsenliga, vilket härmed intygas. Jag förbinder mig att omedelbart underrätta bolaget om egendom/det stulna kommer 
till rätta.

Ort och datum Försäkringstagarens underskrift

Telefonnummer till uppgiftslämnaren Namnförtydligande

Postadress Telefon Org.nr Bankgiro

Sveavägen 27 0573-120 90 574400-4812 625-6408
672 30 Årjäng
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Föremål (Ange även modell- och tillverkningsnummer) Inköpsdatum Inköpsställe Inköpspris
Bolagets 
noteringar

Kvitto
Ja/Nej
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