
Skadeanmälan
Ansvarsskada

Bolagets noteringar: Bolag, bolagsnr Försäkringstagarens namn och adress

Försäkringsnr Skadenr (folls i av bolaget)

Personnr Telefon arbete Telefon bostad

Ersättning önskas till

l-l etussiro l-l Banrsirol-l Bankkonto
I Nummer (inkl. clearingnr) Redovisn.skyldig för moms

Ir" I*" i
Den skadelidande

Namn Personnr

Adress Telefon arbete

Postnr och Ortnamn Telefon bostad

Ersättning önskas till

l-l Rtusgiro l-l eantsiro
I Nummer (inkl. clearingnr)

l-lBankkonto

Redovisn.skyldig för moms

n.r" l-l r"i
om skadan

Är försäkringstagaren
a) släkt med den

skadelidande?

| | så fall huil

I*"t fru
b) medlem av samma' hushåll som den

skadelidande? I t"i
I Ev. anm.

Ir"
c) anslailo nos oen

skadelidande? I *"i I r" 
I lvilken omfattning?

Ar den skadade anställd hos försäkringstagaren? | | vilken omfattning?

It"i Ir"

Besvaras endast vid
Hade någon av de försäkrade lånat, hyrt, köpt på avbetalning eller på annat sätt tagit hand om egendomen?

Vilken dag skedde i så fall omhändertagandet?

Hos vem inträffade skadan?

Var inträffade skadan? (precisera närmare, ex "i köket", "i trappuppgången", "på gångbanan", "på arbetsplatsen")

Fastighetsbeteckn. Gata och nr ort

När inträffade skadan? Dag, datum och klockslag

Har skadeståndskrav framställts? | | så fall när

I"ui flr'
I Belopp

Ar egendomen även försäkrad i annat bolag?

E x"i l-l J", i uot"g
I Försäkringsnr
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Hur inträffade skadan? Utförlig beskrivning

Ja - bifoga polisanmälan | | Nej I lJa -

vilka personer var närvarande de skadan inträftade'i (namn, adress och teletonnr)

genom egen oförsiktighet medverkat till skadan - hur?

Om Ert barn orsakat skadan - barnets

noga som möjligt an

När, till vilket pris och hos vem anskaffades de skadade föremålen? (besvaras ej vid skada på byggnad)

Har ägaren försäkrat egendomen? Bolag

f-l r.r"i l-1.r"
I Försäkring nr

Skadade egendomens värde omedelbart före händelsen? * 
| Skadade egendomens värde omedelbart efter händelsen?

*) Hänsyn skall tas till nedgång ivärde genom minskad användbarhet, ålder, slitage mm.

Besvaras endast vid
Den skadades yrke Personnummer

Om olyckan inträffade i den skadades arbete eller på hans väg till eller från arbetet, ange den skadades arbetsgivare

Vilka personskador har uppkommit? (läkarintyg bör bifogas)

Sida 2 (av 2)


	Bolagets noteringar Bolag bolagsnr: 
	Försäkringstagarens namn och adress: 
	Försäkringsnr: 
	Skadenr fylls i av bolaget: 
	Personnr: 
	Telefon arbete I Telefon bostad: 
	Namn: 
	Personnr_2: 
	Adress: 
	Telefon arbete: 
	Postnr och Ortnamn: 
	Telefon bostad: 
	OJa II så fall hur O Nej: 
	I Ev anm O Nej OJa: 
	O Nej OJa II vilken omfattning: 
	Ar den skadade anställd hos försäkringstagaren II vilken omfattning O Nej OJa: 
	Hade någon av de försäkrade lånat hyrt köpt på avbetalning eller på annat sätt tagit hand om egendomenRow1: 
	Hade någon av de försäkrade lånat hyrt köpt på avbetalning eller på annat sätt tagit hand om egendomenRow2: 
	Vilken dag skedde i så fall omhändertagandet: 
	Hos vem inträffade skadan: 
	Var inträffade skadan precisera närmare ex i köket i trappuppgången på gångbanan på arbetsplatsen: 
	F astighetsbeteckn I Gata och nr lOrt: 
	När inträffade skadan Dag datum och klockslag: 
	Hur inträffade skadan Utförlig beskrivningRow1: 
	Hur inträffade skadan Utförlig beskrivningRow2: 
	Hur inträffade skadan Utförlig beskrivningRow3: 
	Hur inträffade skadan Utförlig beskrivningRow4: 
	Hur inträffade skadan Utförlig beskrivningRow5: 
	Hur inträffade skadan Utförlig beskrivningRow6: 
	Hur inträffade skadan Utförlig beskrivningRow7: 
	Vilka personer var närvarande då skadan inträffade namn adress och telefonnrRow1: 
	Vilka personer var närvarande då skadan inträffade namn adress och telefonnrRow2: 
	Vilka personer var närvarande då skadan inträffade namn adress och telefonnrRow3: 
	Om Ert barn orsakat skadan  barnets ålder: 
	Har den skadelidande genom egen oförsiktighet medverkat till skadan  hurRow1: 
	Har den skadelidande genom egen oförsiktighet medverkat till skadan  hurRow2: 
	Vad har skadats och vari består skadorna Ange så noga som möjligt skadans art och omfattningRow1: 
	Vad har skadats och vari består skadorna Ange så noga som möjligt skadans art och omfattningRow2: 
	När till vilket pris och hos vem anskaffades de skadade föremålen besvaras ej vid skada på byggnadRow1: 
	När till vilket pris och hos vem anskaffades de skadade föremålen besvaras ej vid skada på byggnadRow2: 
	Skadade egendomens värde omedelbart före händelsen  I Skadade egendomens värde omedelbart efter händelsen: 
	Den skadades yrke I Personnummer: 
	Om olyckan inträffade i den skadades arbete eller på hans väg till eller från arbetet ange den skadades arbetsgivare: 
	Vilka personskador har uppkommit läkarintyg bör bifogas: 
	Ort och datum: 
	Den försäkrades underskrift: 
	Kryssruta1: Off
	Kryssruta2: Off
	Kryssruta3: Off
	Kryssruta4: Off
	Kryssruta5: Off
	Kryssruta6: Off
	Kryssruta7: Off
	Kryssruta8: Off
	Kryssruta9: Off
	Kryssruta10: Off
	Text11: 
	Kryssruta12: Off
	Kryssruta13: Off
	Kryssruta14: Off
	Kryssruta15: Off
	Kryssruta16: Off
	Kryssruta17: Off
	Kryssruta18: Off
	Kryssruta19: Off
	Kryssruta21: Off
	Kryssruta22: Off
	Kryssruta23: Off
	Kryssruta24: Off
	Kryssruta25: Off
	Kryssruta26: Off
	Kryssruta27: Off
	Kryssruta28: Off
	Kryssruta29: Off
	Kryssruta30: Off
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text1: 
	Text2: 


