
Skadeanmälan
Resa

Bolagets noteringar: Bolag, bolagsnr

Typ av resa:
I Privat resa [-l Tjänsteresa

Försäkringstagarens namn och adress

Skadeanmälan avser: J-l s;utoomlorycksfatt l-l stotolst aoat resgods l--'l rcirsentng [-l Avbestälcl resa

Skadehändelse - redogör noggrant för hur skadan / sjukdomen /olycksfallet inträffade
OBS! Avser anmålan stöld/rån/överfall behöver vi

Försäkringsnr Skadenr (fflls i av bolaget)

Personnr Telefon arbete Telefon bostad

Resmäl Resan har varat
From

)eräknas vara)
Tom

Anmälan gjord tilt SOS International?

T r" l-l ru"j
Finns reseförsäkring i annat försäkringsbolag?

I r", försäkringsbolag: f *"i
ECSian betald mecl kort?
t l
| | Ja, vilket:

I om Ja - Kortutgivande bank
[ *":

Ersättning önskas till

l-l etussiro l-l eanrgiro
I Nummer (lnl(|. ev. clearingnr)

[-l Bankkonto

Skadedatum och
Skadedatum och tid

l-l uot.tt,rr I trn ! rupe l-l övrist, vao:
Bil, registreringsnummer Försäkringsbolag

Var i utrymmet förvarades egendomen Var utrymmet låst

I r, I*"t
Brytmärken

Er" E*" i
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vid från eller
Förseninqen avser I Anmälan avser

l l uu"., [-ls"rr".. lI an"i* l-l nesestart llFcirsenatfardmedet l-lR"rsoos
Orsak till förseningen och förseningens längd

När konlaktades läkare?

Har läkare ordinerat vila inomhus? | Under tiden

I*" i  Er. Fro m l rom
Har du tidioare lidit av samma eller liknande sjukdom eller skada? 

| 
| sä fall när?

I*" i  
-  

I r .  I
Sjukdomens / Olycksfallets art

, Uppgifter om läkekostnader OBS! Ersättning skall i första hand uttagas hos Försäkringskassan - även vid
vård utomlands. Utgifterna skall styrkas med originalverifikationer eller med
Försäkringskassans ersättningsbevis.

Bifoga alltid kopia av resebeviset. Original av polisanmälan ska bifogas skadeanmälan vid stöld, förlust, skadegörelse,
rån och överfall.
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Datum för
behandlinq

Utgiftens art
(läkararvode. medicin. resor etc)

Total kostnad Ersatt av For-
säkrindskåss,

Aterstående
belooo

Verifikationer
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