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Skadeanmälan - Företag
Ifylles av bolaget
Skadenummer

Handläggarkod

Skadeanmälan för
Brand

Vatten

Inbrott

Avbrott

Frys

Glas

Maskin

Annan skada

Försäkringstagare
Försäkringsnummer
För- och efternamn och/eller företagsnamn

Kontaktperson

Utdelningsadress

Telefon dagtid (+ riktnr)

Postnr

Ortnamn

E-postadress

Person-/Organisationsnummer

Redovisningsskyldig för moms
Ja
Nej

Bankgiro-/Postgironr

Allmänna uppgifter
Var inträffade skadan?
Fastighetens beteckning, gata och nr, ort
När inträffade skadan?
Datum och klockslag.
När upptäcktes skadan?
Datum och klockslag.
Vem upptäckte skadan?
Skadeorsak?
Bär någon skuld till skadan?
Namn och adress.
Var vid skadetillfället egendomen försäkrad även i annat
bolag. Försäkringsbolag, försäkringsnummer, belopp.
Finns uttalande av reparatör?
Om ja, namn och telefonnummer.
Uppskattad kostnad.

Brand
Var utbröt branden?
Är skadan besiktad?
Tillkallades brandkår?
Hur inträffade branden/skadan?
Utförlig beskrivning lämnas vid kompletterande
upplysningar eller på baksidan.
Har polisundersökning skett?
Skadades andra föremål än egna?
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Var är dessa försäkrade?
Har ni tidigare haft brandskada?
Om ja, när? I vilket bolag var ni då försäkrad?

Telefon övrig tid (+ riktnr)

Vatten
Läckageplats utanför byggnad, kulvert,
ledning, cistern etc
Från vilket ledningssystem skedde läckaget?
Orsak till läckaget?
Vem innehar lokalen där läckaget finns?
Vilka åtgärder har vidtagits?
Uppskattad skadekostnad i kronor?
Fördelat på byggnad, inventarier, personliga
tillhörigheter,varor
Den försäkrade egendomens värde ?

Inbrott (Vid inbrott eller stöld skall polisintyg bifogas!)
I vilken lokal inträffade inbrottet?
Hur tog sig gärningsmannen in i lokalen?
Har polisundersökning skett?
Finns åverkan på dörrar eller fönster?
Var uppbruten dörr låst?
Typ av lås, fabrikat/typbeteckning?
Har polisundersökning skett?
Skadades andra föremål än egna?
Vilka åtgärder har vidtagits?
Bedömning av reparationskostnaden för skador
Vilken egendom har stulits, uppskattat värde?

Avbrott
Vad orsakade avbrottet?
Vilken enhet/verksamhet berörs av avbrottet?
Hur länge beräknas avbrottet vara?
Vilka åtgärder har vidtagits för att reducera
skadan?

Frys
Typ av frys? Frysbox, frysskåp, frysdisk, frysrum
Fabrikat, tillverkningsnummer/år, volym i liter
Skadeorsak?

Glas
Vilka glas har skadats?
Kvalitet, storlek och tjocklek?

Maskin
Typ
Tillverkningsår

Kompletterande upplysningar

Specifikation över skadade eller
förlorade föremål

Bifoga kvitton, garantisedlar och värdehandlingar i original samt eventuella foton. Specificera varje enskilt föremål för sig.
OBS! Tillhör egendomen annan än dig – eller om den är inköpt begagnad – skall detta särskilt anges.

Inköps
år

Föremål

Inköpspris

Dagens
inköpspris

Ersättningsanspråk

Kasta inte skadad egendom innan vi har lämnat medgivande till detta.

Försäkringstagarens underskrift

Jag intygar att samtliga uppgifter i denna skadeanmälan och eventuella bilagor är korrekta. Jag förbinder mig att snarast underrätta
Gjensidige om ersatt egendom kommer till rätta.

Ortnamn

Datum

Namnteckning

Gjensidiges
not.

Noteringar

