Skadeanmälan
Båt
Vi hanterar din skada snabbt och smidigt
Mer information finns på www.vardia.se
Skadenummer – försäkringsbolagets notering

Försäkringsnummer – ifylls alltid
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Uppgifter om den försäkringen står på
Namn

Person-/orgnr

Utdelningsadress

E-post
Telefon dagtid

Postnr & postort

Mobil

Momsredovisningsskyldig
Nej
Ja

Uppskattat marknadsvärde före skadan

Båtuppgifter
Båtfabrikat

Båtmodell

Skrovnummer

Årsmodell

Motorfabrikat

Motormodell

Motornummer

Årsmodell

Drevnummer

Årsmodell

Drevfabrikat

Hästkrafter

Skadeuppgifter
När inträffade skadan? Datum & tid

Var båten uthyrd vid skadetillfället?
Nej
Ja

Var inträffade skadan? Ange närmsta ort
På sjön
På land

När och var kan skadan besiktigas?

Vem framförde båten vid skadetillfället?
Fart vid skadetillfället?

Känner polisen eller annan myndighet till händelsen?
Nej
Ja
Om Ja, ange vilken myndighet:

Har reparatör uttalat sig om skadan?
Nej
Ja
Finns foton?
Nej
Ja

Reparatörens kontaktuppgifter

Skada på egen båt
Sjöskada ￼

Uppläggnings/transportskada ￼

Brandskada

Stöld/skadegörelse

 ￼

Annan skada ￼

Vid skadegörelse ska polisanmälan bifogas. Vid stöldskada ska polisanmälan, inköpshandlingar (original) och nycklar bifogas.

Skada på annans egendom eller person (ansvarsskada)
Skadelidandes namn, adress och telefonnummer

Skadelidandes försäkringsbolag

Anser du dig skyldig till skadan
Nej
Ja
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Händelseförlopp
Beskriv hur skadan har gått till samt vilka skador som har uppkommit, nödvändigt för att ärendet ska kunna behandlas. Om utrymmet inte räcker till,
fortsätt på baksidan eller på ett annat papper som du bifogar.

Ersättningsanspråk

Om utrymmet inte räcker till, fortsätt på baksidan eller på ett annat papper som du bifogar.
Föremål

Tillverkningsår

Ersättningsanspråk i kronor

Underskrift
Samtliga uppgifter i denna anmälan är sanningsenliga, vilket härmed intygas.
Ort och datum

Försäkringstagarens egenhändiga namnunderskrift

Kontouppgifter för utbetlaning av ersättning

Skadeanmälan skickas till:
Vardia
c/o Gjensidige Försäkring
Box 4430
203 15 Malmö

För det som stulits bifogas följande med din anmälan:
• Polisanmälan
• Inköpshandlingar (t.ex kvitton och kontoutdrag)

Försäkringsbolagets
anteckningar

