Skadeanmälan
Egendomsskador

Brand

Glas

Vattenledning

Inbrott

Storm

Maskin

Övrigt

Försäkringstagare
Person-/Org nr

Skadenr

Försäkringstagarens namn

Postutdelningsadress

Försäkring nr (Se Försäkringsbrevet)

Redovisningsskyldig för moms

Postnr och postanstalt

Kontaktperson

Telefonnr

Telefax

Email

Kontonummer inkl. Clearingnr

Bankgiro

Postgiro

Ja

Nej

Uppgifter gemensamma för alla skador
Försäkringsställe (gatuadress och kommun)
Kvarter / Tomt

Fastighetsbeteckning

När inträffade skadan År/Månad/Dag samt klockslag

Var inträffade skadan

När kan skadan besiktigas och till vem kan besiktningsmannen vända sig

Telefonnr

Har ni infordrat kostnadsförslag

Ja

Nej

Av vem eller vilken firma

Telefonnr

Skadan har drabbat
Byggnad
Lösegendom (hit räknas även t ex motorfordon)
Utförlig redogörelse ( fortsätt gärna på ett särskilt papper) över skadans uppkomst och omfattning

Övriga upplysningar
Anser ni någon annan bära skulden till skadan?

Ja

/ Namn

Telefonnr

Nej

Vem äger de skadade eller stulna föremålen?
Har den skadelidande själv medverkat till skadan?
Finns försäkring omfattande samma skada i annat bolag
Ja

Var objekten leasad egendom?
Ja

Bolag

Nej

Nej

Leasinggivarens namn

Försäkringsbelopp

Försäkringsnr

Ifylles vid brandskada
Är branden polisanmäld

Ja

Nej

Var

Var brandkåren tillkallad

Ja

Nej

Ifylles vid inbrott, stöld och rån
Vad har hänt
inbrott och stöld
Är skadan polisanmäld

skadegörelse vid inbrott

överfall

(OBS! Dessa skador skall polisanmälas och intyg bifogas denna anmälan

Nej

Ja

rån

enkel stöld

Ifylles vid vattenledningsskada
Var skedde vätskeutströmningen (lokal och ledning)

Har skadan hänt i källarlokal
Ja

Nej

Ifylles vid glasskada
Måttuppgift på skadat glas
Höjd i cm

Bredd i cm

Beskrivninga av glaset (ange om det är böjt, härdat, ingående i en hermetiskt tillsluten
konstruktion, ihopslipat eller limmat, målat, blästrat, etsat, ornamenterat eller dylikt)

Glaset sitter i
Fönster

Glaset är
Dörr

Disk skyltskåp Skylt

Yttre

Inre

Stående Liggande Plant

Hur många glas är skadade
Glaset blev sönderslaget
Utifrån

Inifrån

Specifikation
Specifikation över förlorade eller skadade föremål (lämna så utförliga uppgifter som möjligt)
InköpsFöremål

Inköpt hos

Antal

år

Värde omdelbart

pris

Före

Efter

Ersättnings
anspråk

Skada

Underskrift
Härmed intygas att ovanstående uppgifter är riktiga och jag är medveten om deras betydelse vid en eventuell rättegång.
Ort och datum

Namnteckning
Namnförtydligande

