Skademeldingen sendes:
Knif Trygghet Forsikring AS
Skadeavdelingen
Møllergata 39
0179 Oslo
----------------------------------------

Tlf: 23 68 39 00
skade@kniftrygghet.no
www.kniftrygghet.no

SKADEMELDING
Bygning/løsøre/varer
Innbrudd, tyveri

Vi ber om at skademeldingen fylles ut så fullstendig og nøyaktig som mulig. Vi gjør oppmerksom på at den som bevisst gir uriktige eller
ufullstendige opplysninger i forbindelse med skadeoppgjør, kan tape enhver rett etter forsikringsavtalen.

Forsikringstaker:
Kundenummer:

Objektnr:

Navn:

Org.nr/fødselsnr:

Erstatning ønskes overført til konto:

Telefon:

Mobil:

Adresse:
Postnr:

Faks:

Yrke/stilling:
Sted:

E-post:

Kontaktperson:

Telefon:

Har du/dere tidligere Hvis ja hvor mange – og hva slags
skader?
hatt skader?
Ja
Nei

Oppgavepliktig etter lov
om mva:
Ja
Nei
Mobil:

E-post:

Hvilke(t) forsikringsselskap erstattet skaden(e)?

Forsikringsforhold:
Er noen av tingene forsikret i et annet
selskap?
Ja
Nei
Huseierens navn (hvis annen enn
forsikringstaker):

Hvis ja , oppgi selskapets navn:

Hvis ja, er skaden meldt dit?

Er huseier underrettet:

Bygningen er forsikret i (selskapets navn):

Ja
Har du eller andre husstands–
medlemmer dekket kollektiv
innboforsikring?
Ja
Nei

Nei

Hvis ja, oppgi hvem:

Hvis ja, oppgi selskap:

Opplysninger om innbruddet/tyveriet:
Hvor inntraff skaden(adresse)?

Kommune:

Når inntraff skaden (dato og klokkeslett)?

Hvor i bygningen inntraff skaden?

Hvilke bygningsskader er oppstått?

Hvordan kom tyven(e) inn?
Hvem oppdaget innbruddet/tyveriet(navn)?
Når ble skaden meldt til politiet(dato)?

Hvem meldte skaden til politiet(navn)?

Politistasjon:

Var boligen bebodd på skadetidspunket? Hvis ja, av hvem(navn)?
Ja
Nei
Hvor var forsikringstaker da innbruddet/tyveriet skjedde?
Var alle vinduer lukket og låst?

Ja

Er det foretatt besiktigelse av skaden?
Ja
Nei

Nei

Oppgi politiets anmeldelsesnr:
Hvem hadde nøkler eller tilgang til nøkler (navn)?

Stod noen av vinduene i luftestilling?

Ja

Nei

Hvis ja, hvem besiktiget skaden(navn):

Fortsetter på neste side

Skadeoppgave
Oversikt over skadede eller tapte ting. Skadede ting som kreves erstattet må oppbevares for evt besiktelse.
Hvis kvittering, avbetalingskontrakt eller garantiseddel forefinnes, bes originalen vedlagt.

Post
nr

Gjenstand
Fabrikat, type, modell

Fabr.
år

Kjøpt/fått
hvor:

Kvitt./
Pris
avbet.kontrakt
Kjøpt/
Pris
oppgitt
følger vedlagt
fått
tilsvarende
når: ny gjenstand inkl eks
Ja
Nei
mva mva

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

Underskrift:

Knif Trygghet Forsikring AS, Møllergata 39, 0179 Oslo
Telefon 23 68 39 00 Telefaks 23 68 39 01 E-post: skade@kniftrygghet.no Nettside: www.kniftrygghet.no

