Side 1

Skadeanmeldelse for løsøre
Forsikringsselskab:

Police nr.:

Forsikringstager

Forsikringstager:

CVR-nr.:

Adresse:
Post nr.:

By:

Telefon nr.:

Bank reg.nr. og konto nr.:

Information om skaden

Skadeart

☐ Brand

☐ Lynnedslag

☐ Eksplosion

☐ Kortslutning

☐ Indbrud

☐ Vand

☐ Pludselig skade

☐ Andet

Skadested: (adresse)
Post nr.:
Skadedato:
Er De momsregistre ret for de skaderamte genstande?

☐ Ja ☐ Nej

Hvordan skete skaden og hvilket omfang har den? (Beskrives så udførligt som muligt)
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Side 2

Besigtigelse

Er skaden anmeldt hertil?

☐ Forsikringstager

Hvis andre - oplys navn:

Telefon nr.:

Er løsøret tillige forsikret iandet selskab?

☐ Ja

Hvis ja - i hvilket selskab?

Police nr.

☐ Andre
☐ Nej

Hvem tilhører de skaderamte genstande?
Er der lån i de skaderamte genstande eller er de købt på afbetaling og endnu ikke færdigbetalt?

☐ Ja

Hvis ja - kreditors navn:
Ved skade på gulvtæppe/ -belægning

Er tæppet fastgjort?

☐ Ja

☐ Nej

Hvis ja - hvordan?
Hvilken type gulv ligger tæppet på?
Hvem ejer tæppet?

☐ Husejeren ☐ Lejeren ☐ Andre

Ved skade på bygningsdele

Er der skade på bygningsdele?

☐ Ja

☐ Nej

Hvis ja - hvilke?
Hvilken type gulv ligger tæppet på?
Hvem ejer tæppet?

☐ Husejeren ☐ Lejeren ☐ Andre

Lynnedslag/kortslutning

☐ Ja

☐ Nej

Er der foretaget anmeldelse til politi eller brandvæsen?

☐ Ja

☐ Nej

Hvis ja -journal nr.

Stationens navn:

Er der udvendig synlig skade på bygningen/grunden?
Hvis ja - hvilken?

Brand/indbrudstyveri
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☐ Nej

Side 3

Indbrudstyveri (Husk at indsende politikvittering)

Kan man se på bygningen, at der har været indbrud?

☐ Ja

☐ Nej

☐ Ja

☐ Nej

Hvis ja - hvordan?
Hvis ja

☐ Fjernalarm ☐ Lokalalarm ☐ Til alarmstation

Trådte alarmen i funktion?

☐ Ja

☐ Nej

☐ Ja

☐ Nej

Vandskade

Ved vandskade på varer i kældre: Lå varerne på underlag?
Hvis ja - Hvor højt var underlaget?

Ved sky- og tøbrud: Hvor og hvordan er vandet trængt ind i bygningen?

Ved frostsprængning :Var bygningen opvarmet på skadetidspunktet? ☐ Ja

☐ Nej

☐ Ja

☐ Nej

Var de lokaler, hvor frostsprængningen skete, opvarmet?

Art, mærke, type, nr.

tidspunkt

Pris i dag

Værdi efter
skaden

☐ Ja
☐ Ja

Er de opgivne priser indkøbspriser?
Er priserne uden moms?

Erstatningskrav

Erstatningsbeløb
(Udfyldes af selskabet)

☐ Nej
☐ Nej

Erklæring

Besvarelserne er i overensstemmelse med de virkelige forhold

Dato

/

-20

Forsikringstagers underskrift
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