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SKADEANMÄLAN | Villa • Hem • Fritidshus
Skadenummer:
Skadan gäller: Villa

Fritidshus

Bostadsrätt

Hyresrätt

Vid bostadsrätt/hyresrätt, ange förening:
Försäkringsnummer

Försäkringstagare
Namn

Personnummer

Adress

Telefon

Postnummer

Postadress

E-post

Ersättning önskas till

Kontonummer (inkl. clearingnr)

q Postgiro q Bankgiro q Bankkonto
Uppgifter om skadefallet
Ägare till skadad egendom

Personnummer till ägare av egendom om annan
än försäkringstagare

Var inträffade skadan?

När inträffade/upptäcktes skadan?

Är egendomen även försäkrad i annat bolag?

Är skadan polisanmäld?

q Ja, i ............................................................................... q Nej

q Ja

Har reparatör kontaktats? (Namn, firma och tel.)

Bedömd skadekostnad (kr)

q Ja

q Nej

q Nej

Vad har hänt?
Inbrott/stöld

Brand

Vattenskada

Installation/hushållsmaskin

Annan skadehändelse

Din egen berättelse om hur skadan gick till
Redogör noggrant och detaljerat för den skadehändelse du eller din egendom har råkat ut för. Ange datum och plats för händelsen samt övrig information som du
tror är viktiga för oss.

Obs! Vid inbrott eller stöld, bifoga polisanmälan eller uppge polisens diarienummer.

Skadeanmälan skickas per e-post till: skador@safetownforsakring.se eller via post till: SafeTown Försäkring, Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista
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Ersättningsanspråk - skada på egen egendom (kvitto, garantier, eller annan förvärderingshandling bifogas i original)
Föremål

Fabrikat/modell

Vid gåva/arv uppge
givarens namn och adress

När köptes
egendomen

Inköpsställe

År, mån.

Inköpt nytt (N)
eller
begagnat (B)

Vad
betalade du?

Alternativ*
Priset idag för
NY motsv.
egendom

Marknadsvärdet idag
för mots.
egendom

Anmärkning
T ex
egendomens
skick vid
skadetillfället

Kan
kvitto eller
garantibevis
uppvisas

Skall återköp
ske

**

**

Ersättningsanspråk vid skada på byggnad
Beskrivning av skadorna

Beräknad rep. kostnad kr

(Räcker raderna ovan inte till, vänligen skriv på separat papper.)

Underskrift
Samtliga uppgifter i denna skadeanmälan är sanningsenliga, vilket härmed intygas. Jag förbinder mig att omedelbart underrätta försäkringsbolaget om ersatt
egendom kommer tillrätta. Inskickad anmälan ger även försäkringsbolaget fullmakt att beställa eventuella rapporter och dokument från polisen.
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Skadeanmälan skickas per e-post till: skador@safetownforsakring.se eller via post till: SafeTown Försäkring, Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista

