Skadeanmälan
Allrisk byggnad
Vi hanterar din skada snabbt och smidigt
Mer information finns på www.vardia.se
Försäkringsnummer – ifylls alltid

Skadenummer – försäkringsbolagets notering
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Uppgifter om den försäkringen står på
Namn

Personnummer - 10 siffror

Utdelningsadress

E-post

Postnummer & postort
Ersättning önskas till
Bankkonto

Telefon dagtid

Mobil

Bankens namn

Kontonummer & clearingnummer

Har någon i familjen hemförsäkring genom sitt fackförbund
Ja
Nej

Om ja, ange fackförbund

Uppgifter om ägaren till den skadade egendomen
Den skadade/förlorade egendomen ägs av
Annan person, namn
Försäkringstagaren
Personnummer/organisationsnummer

Folkbokförd hos försäkringstagaren

Utdelningsadress, postnummer och ort (om annan än försäkringstagaren)

Ja

Nej

Telefon dagtid

Uppgifter om skadan
När inträffade skadan datum & tid

När upptäcktes skadan datum & tid

Vem upptäckte skadan

Var inträffade skadan
Har reparatör uttalat sig om skadan?

Ja

Nej

Om ja, uppge namn & tfn

Vad uppskattas kostnaden till – Kronor

Kan någon bära skuld till skadan, namn, adress och tfn

Skadehändelse
Beskriv hur skadan gick till – Nödvändigt för att ärendet ska kunna behandlas! (om utrymmet inte räcker till, fortsätt då på ett annat papper)
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Lista över egendom som du vill ha ersättning för
Vad är skadat

Inköpsställe/motsvarande

Inköpsår

Inköpspris

Skick vid
köpet
Nytt Beg

Önskat
ersättningsbelopp

Försäkringsbolagets
anteckningar

Underskrift
Med denna skadeanmälan garanterar du att samtliga lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om du väljer att skicka in din skadeanmälan
digitalt, utan namnunderskrift, kan vi i vissa fall senare behöva begära in en underskriven anmälan.
Ort och datum

Skadeanmälan skickas till:
Skador
Vardia Försäkring
FE 50361
832 82 Frösön

Försäkringstagarens egenhändiga namnunderskrift

Bifoga följande med anmälan
• Kvitton
• Garantibevis
• Fotografier eller andra handlingar i original som hjälper dig att styrka innehav och värde

Vardia Försäkring AB, Box 38 , 971 02 Luleå, telefon: 08-501 121 50, e-post: skador@vardia.se, org. nr. 556809-0491
Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, 516407-0384.

