
Maskinskada

Namn

OrganisationsnrUtdelningsadress

Skade-
redogörelse

S
 8

82
8 

06
-0

1

Försäkrings-
tagare

Postnr och ortnamn Telefon dagtid, även riktnr

Försäkringsnr

Skade-
förteckning

Skadeanmälan

Skadenr

Var inträffade skadan? (byggnad)

Fastighetsbeteckning

Vem upptäckte skadan?

Skadade enheter

Skadedatum och klockslag När upptäcktes skadan? (datum och klockslag)

NejJa

Redovisningsskyldig för moms?Bankkontonr/Bankgironr

Utdelningsadress Postnr och ortnamn

Telefon dagtid, även riktnr

Fabrikat Typbeteckning Tillverkningsnr Tillverkningsår Storlek kW, hk, kvm

Beskriv skadans orsak och omfattning

Vilka åtgärder har vidtagits för att begränsa skadan?

Skade-
beskrivning

Kontaktperson Telefon dagtid, även riktnr

E-postadress Faxnr, även riktnr

Folksam Företagsskador 106 60 Stockholm. Tel 08-772 80 20. Fax 08-772 80 80.
Besök Bohusgatan 14. www.folksam.se



Skade-
beskrivning

Ja

Reparatörens namn och telefonnr (Bifoga om möjligt reparationsrapport)

Fungerade den skadade maskinen oklanderligt före skadan?

Vem kan uföra reparationen?

Kan det skadade föremålet genom reparation försättas i driftdugligt skick?

Material i värmevattenrörenVid skada på värmelednings-
anläggning

Om "Nej", ange varför

Bifoga alltid kopia av de delar av kontraktet som beskriver parternas försäkringsåtagande
samt ansvar vid inträffad skada. Dessutom ska kopia av all korrespondens bifogas.

Underskrift Riktigheten av lämnade uppgifter intygas

Ort och datum Försäkringstagarens underskrift

Namnförtydligande

Om inte, motivera varför?

Material i varmvattenberedare

Nej

Telefon, även riktnr

Ja

Har reparatör uttalat sig om skadan?

Nej

Om "Ja", vad uppskattas kostnaden till?

Hur länge har ni använt den skadade maskinen?

Finns gällande fabriksgaranti för de skadade enheterna?

Var den vid införskaffandet ny eller begagnad?

Ja Nej Om "Ja", bifoga garantiutfästelsen

Är de skadade enheterna försäkrade i annat bolag?

Ja Nej

Om "Ja", vilket bolag? Försäkringsbelopp, kr

Komplette-
rande 
upplysningar
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