
Skadeanmälan
Rån, väskryckning, överfall

Fortsättning på baksidan

Skadeanmälan är till för att underlätta och påskynda ärendets handläggning.
Var därför noga när du fyller i anmälan. Texta gärna.
Anmäl alltid en stöld till polisen och bifoga polisanmälan i original.

Betalning önskas till

postgiro bankgiro bankkonto

Nummer (vid bankkonto även clearingnummer)

Försäkringstagaren
Namn

Utdelningsadress Postnummer och ortnamn

Telefon dagtid Telefon kvällstid Telefax

Redovisningsskyldig för moms

Ja Nej

AV0019

Skadan
Skadeplats

Skadetidpunkt

Har SOS anlitats? Ja Nej

Händelseförlopp och övriga upplysningar

Uppstod personskador? Ja Nej
Vilka?

Har du besökt läkare till följd av skadan?
Läkarens namn och adress

Kan du namnge gärningsmannen?

Ja Nej

Ja Nej
Gärningsmannens namn och adress

Är händelsen polisanmäld? Ja Nej

Utdelningsadress

Postnummer och ortnamn

Namn Försäkringsnummer

Skadenummer Skadedatum

Handläggare



Förteckning över egendom som du begär ersättning för

Bifoga kvitton, garantibevis, fotografier eller andra handlingar som hjälper dig att styrka innehav och värde

Var föremålen försäkrade även i annat bolag? Ja Nej
Försäkringsbolag Försäkringsnummer

Föremål Fabrikat, modellbeteckning Föremålets ägare
Inköpsår eller
förvärvsår

Inköpt nytt
eller begagnat

Inköpsställe
Vid gåva eller köp från privatperson,
ange dennes namn och adress Ersättningsanspråk

Summa

Anmälan skickas till

AV0020

Pris vid
köptillfället

Samtliga uppgifter i denna anmälan är sanningsenliga, vilket härmed intygas.
Jag förbinder mig att omedelbart underrätta If om det stulna kommer till rätta.

Underskrift

Datum Namnteckning

If Skadeförsäkring AB (publ) Säte: Stockholm    Organisationsnummer: 516401-8102
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