
SKADEANMÄLAN
Utlandsstudieförsäkring
Försäkring People abroad
Gruppreseförsäkring

Försäkringsnummer

Olycksfall Dödsfall Resgods Ansvar Överfall Rättsskydd
Akut
sjukdom

Skadans art

Försäkrad

Hemortsadress

Adress i studieland/vistelseland

Resan

Andra försäkringar

Skadedatum och skadeplats

Skadehändelse

Akut sjukdom, olycksfall eller personskada vid överfall

Skada på eller förlust av resgods

Efternamn, förnamn Personnummer

Utdelningsadress Postnummer och ortnamn Land

Adress Land

Telefon bostad Telefon skola Skolans namn

Avresedatum Kursstart (datum) Beräknat datum för examen Hemkomstdatum

Har Ni sjuk-, olycksfalls-, rese- eller
läkekostnadsförsäkring i annat bolag?

Är skadan anmäld dit?

Är skadan anmäld som trafik-,
ansvars- eller överfallsskada?

Bolag Försäkringsnummer

Bolag Skadenummer

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Var inträffade
skadehändelsen?

När inträffade
skadehändelsen?

Datum Klockan Land och ort

Är behandlingen
avslutad?

Har Ni tidigare lidit av
samma sjukdom/skada?Nej Ja Nej Ja

Datum Läkarens/sjukhusets namn DiagnosNär anlita-
des läkare?

Vilken läkare / vilket sjukhus anlitades då? (Namn och adress)

När upptäcktes
skadan/förlusten? Nej Ja till polis

När?

transp-
företag

rese-
ledare hotell

Datum Klockan Har anmälan gjorts?

Var befann Ni Er vid upptäckten? Var förvarades föremål(en) vid skadan/förlusten?

Var rum-
met låst? Nej Ja

Var fanns nyckeln? Var förvaringssättet
låst? (resväska, skåp e d) Nej Ja

Var fanns nyckeln?

P
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Intyg i original
ska bifogas

Sjukhusvistelse (fr o m – t o m)

Noggrann beskrivning av vad som inträffat

Läkekostnad Internationel



Postadress

If Skadeförsäkring, Personalförsäkringar, S - 106 80 Stockholm, Sweden

Telefax

+46 - 8 - 788 21 70

Telefon

+46 - 8 - 788 36 60

Specifikation över skadad/förlorad egendom eller behandlingskostnader m m

Verifikation nr
Notera på bi-
fogade kvitton Inköpsår(Ange fabrikat, typbeteckning, tillverkningsnummer etc)

Föremålsförteckning vid egendomsskada

Noggrann specifikation ger snabbare skadereglering.  Vid egendomsskada: bifoga kvitto, garantibevis eller
annan verifikation i original som styrker värdet.  Vid personskada: bifoga kvitton i original samt läkarintyg.

Inköpspris
(ange valuta)

Ersättningsanspråk
(ange valuta)

Behandlings-
datum(Ange vad verifikationen avser)

Verifikation nr
Notera på bi-
fogade kvitton

Behandlingar m m
Kostnad
(ange valuta)

Ersättningsanspråk
(ange valuta)

Ersättning betalas till (Utbetalning sker till konto i Sverige)
Namn

Utdelningsadress Postnummer och ortnamn

Postgiro/Bankgiro nr

Summa
Om förlorade föremål kommer tillrätta förbinder jag mig att underrätta bolaget.

Underskrift

Datum Den skadelidandes namnteckning

1.

2.

3.

Doctor’s certificate
Name of patient

When did the accident occur or the symptoms of illness first appear?

Diagnosis, with details of complications (intoxication, other illness etc) if any?On what date did you start your treatment of the patient?

Symptoms?

hospitalisation?

travelling home due
to medical reasons?

change of accommodation
due to medical reasons?

Have you given the patient any instructions re

Which instructions?

Which instructions?

Which instructions?

No

No

No Yes

Yes

Yes
Date Doctor’s signature

In case of accident how did it happen?

Has the patient previously suffered from
the same or similar illness or injury? No Yes

Date of birth
year month day

Undertecknad förklarar härmed på heder och samvete att ovanstående uppgifter är sanna.
Jag medger att läkare, sjukhus eller annan vårdanstalt samt försäkringsinrättning (inkl allmän försäkringskassa)
får lämna If Skadeförsäkring erforderliga upplysningar för bedömning av ersättningsanspråken.

Bankkonto nr inkl clearingnr / Personkonto nr


