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Skademelding - Brann/Kombinert bygning/løsøre/varer
Skademeldingsblanketten må fylles ut fullstendig og så nøyaktig som mulig. Den som bevisst gir uriktige eller ufullstendige opplysninger i
forbindelse med skadeoppgjør, kan tape enhver rett etter forsikringsavtalen, jfr. forsikringsavtaleloven § 8-1.

Forsikringstaker
Forsikringsnummer

Fødselsnummer

Bankkontonummer

Navn

Avsenders stilling/tittel

E-post

Gate/vei

Telefon

Er du oppgavepliktig etter lov om

Poststed

Postnummer

Mobiltelefon

merverdiavgift?

Forsikringsforhold

Er noen av tingene forsikret i
annet selskap

Ja

Nei

Nei

Er skaden meldt dit?

Hvis ja, hvilket?

Ja

Nei

Er gårdeieren underrettet?

Gårdeierens navn og forsikringsselskap

Ja

Nei

Har du tidligere (siste 3 år)hatt skader?
Nei
Ja

Hvis ja, hvor mange, og hva slags skader?

Hvilket forsikringsselskap erstattet skadene?

Entreprenør

Byggherre

Ansvarshavende

Opplysninger om skaden
Skade ved brann eller skadeverk skal meldes til politiet. Eventuelt oppgjør kan ikke påregnes før rapport er kommet fra politet.
Når inntraff skaden? Dato og klokkeslett
Hvor oppsto skaden - hvilken bygning?

Hva slags skade?
Gnr.

Bnr.

Beskriv hendelsen

Hvilke skader er oppstått? NB! Skadde eller tapte ting oppgis på baksiden
Ved brannskade/skadeverk
Meldt politi/lensmann, dato

Lensmann i/Politikammer

Når blemeldte
Hvem
skadenskaden
meldt til politi/lensmann?
Har bygningen tidligere vært rammet av skade, evt. når, hva slags skade – og hvem dekket skaden?
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Ja

Alder på skadet bygningsdel – rørdel

Arbeidet ønskes utført av
Nei
Ja

Adresse

Skadeoppgave
Skadde ting som kreves erstattet, må oppbevares for eventuell besiktigelse. Næringsdrivende anfører om prisene er med eller uten merverdiavgift.

GJENSTAND
Fabrikat/Type/Modell/Fabr.år.

Hvor og når kjøpt?

Kjøpt
Alder
Ting

Anskaffet
Ny

Brukt

Prisene er oppgitt
med MVA

Gave
Arv

Verdi av samme ting.
Skadedagens pris.

Skade/
Erstatning

Totalt erstatningskrav
uten MVA

Skadde eller tapte ting som blir erstattet fullt ut er selskapets eiendom. Skulle de tapte ting komme til rette, plikter jeg å underrette selskapet med en gang.
Sted og dato

Underskrift

