Knif Trygghet Forsikring AS
Møllergata 39
0179 Oslo
----------------------------------------

SKADEMELDING
Motorvogn

Tyveri av:
Kjøretøy som er kommet til rette

Anmeldelses nr:

Tyveriet er meldt politiet i:

Tyveri av/fra motorvogn skal
omgående meldes til politiet.

Tyveri

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

Kjøretøy som ikke er kommet til rette

Gjenstander fra kjøretøy

Forsøk på tyveri av/fra kjøretøy

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:

Avtalenr:

Navn:

Org.nr/fødselsnr:

Erstatning ønskes overført til konto:

Telefon:

Mobil:

Adresse:
Postnr:

Yrke/stilling:
Sted:

E-post:

Kontaktperson:
Har du/dere tidligere
hatt skader?
Ja
Nei

Faks:

Oppgavepliktig etter lov om mva:
Ja
Nei

Telefon:

Mobil:

Hvis ja hvor mange – og hva slags skader?

E-post:

Hvilke(t) forsikringsselskap erstattet skaden(e)?

Kjøretøy:
Kjennemerke(reg nr):

Fabrikat/type:

Årsmodell:

Var stjålet musikkanlegg/tilleggsutstyr
Originalt
Ettermontert

Var forsikringsgodkjent alarm i drift? Hvis ja, oppgi fabrikat/type:
Ja
Nei

Var bilen utstyrt med:
Ratt-/gearlås
Ja

MC/moped: Var den låst med
original(e) lås(er)?
Ja
Nei

For MC: Var godkjente tilleggslås i bruk?
Ja
Nei

Hvis ja, oppgi fabrikat/type:

Var bagasjerom/alle dører låst?
Ja
Nei

Hvor var nøkkel til kjøretøyet oppbevart?

Hvor var reservenøkkel til kjøretøyet oppbevart?

Nei

|

Startsperre

Ja

Nei

Antall nøkler overtatt
Antall levert selskapet
ved kjøp av kjøretøyet:
etter tyveriet:
Er nøkkel til kjøretøyet tidligere tapt/stjålet? I så fall hvor/når?

Hvis differanse, oppgi
hvor nøklene befinner seg:
Er nøkkel tidligere kopiert? I så fall hvor mange kopier, og når ble dette gjort?

Hvor var kjøretøyet parkert (adresse)?

Kommune:

Tyveri:
Hvem parkerte kjøretøyet?
Når ble tyveriet oppdaget?
Dato:
| Klokkeslett:

Hvem oppdaget tyveriet?

Når ble kjøretøyet parkert?:
Dato:
| Klokkeslett:
Hvem var til stede da kjøretøyet ble parkert?
Hvem var til stede da tyveriet ble oppdaget?

Stjålet kjøretøy som er kommet til rette:
Hvor ble kjøretøyet funnet(adresse)?

Når ble kjøretøyet funnet?
Dato:
| Klokkeslett:
Når fikk du/dere vite at kjøretøyet var funnet?
Dato:
| Klokkeslett:

Hvem fant kjøretøyet?

Skadeoppgave ved tyveri fra kjøretøy:
Oppgaven skal inneholde oversikt over stjålne og skadde ting. For ting som kreves erstattet, skal originalkvittering sendes med.
Kjøpt
Oppbevart i
Gjenstand, fabrikat og type
Kjøpt dato
Innkjøpspris Selger
Ny
Brukt
Hanske-/bag.rom Kupè

Har du/dere forsikring på de
stjålne/skadede ting?
Ja

Hvis ja, i hvilket selskap?

Hvilke skader er påført kjøretøyet ved innbruddet/tyveriet?

Sted og dato:

Dekningsnr.

Nei

Er skade meldt til dette
selskapet?
Ja
Nei

Hvor kan kjøretøyet besiktiges?

Forsikringstakers underskrift:

Ved tyveri av kjøretøy som ikke er kommet til rette, fortsett på neste side.

Egenerklæring motorvogn:
Fylles ut ved tyveri av kjøretøy som ikke er kommet til rette
Kjøretøyet er kjøpt (mnd og år):

Selger:

Kjøpesum:

Foreligger innkalling til kontroll?

Dato for siste godkjenning: Er årsavgift for inneværende år betalt?
Ja
Nei

Km stand på kjøpstidspunkt:

Reg. første gang:

Km.stand på tyveritidspunkt:
Hva slags og hos hvem?

Foreligger avbetalingskontrakt/andre heftelser på
kjøretøyet?
Ja
Nei

Beløp:

Originalbilag for større reparasjoner må vedlegges.

Karosseri:
Har kjøretøyet ureparerte skader?
Ja
Nei

Hvis ja, gi nærmere beskrivelse:

Har kjøretøyet rustskader?
Ja
Nei

Hvis ja, gi nærmere beskrivelse:

Har det vært utført større karosseri- Hvis ja, gi nærmere beskrivelse:
reparasjoner? Ja
Nei

Lakk:
Hvordan var lakkens tilstand?

Var kjøretøyet omlakkert?
Helt
Delvis

Kjøretøyets farge:

Hvis ja, oppi når:
Lakktype:
Vanlig

Metallic

Interiør:
Hvordan var tilstanden på seter og innvendig trekk?

Dekk og felger:
Hvordan var dekkenes tilstand?

Hvilke dekk var kjøretøyet utstyrt med på tyveritidspunket?
Sommerdekk
Vinterdekk m/pigg
Vinterdekk u/pigg

Dekkmerke:

Ca kjørte km.

Dimensjon:

Hvilke felger var kjøretøyet utstyrt med på tyveritidspunket?
Original
Stål
Lettmetall

Motor:
Er det kjente feil eller mangler som ikke var
utbedret før tyveriet?
Ja
Nei

Hvis ja, gi nærmere beskrivelse:

Har det vært utført større reparasjoner?
Ja
Nei

Hvis ja, gi nærmere beskrivelse:

Er det kjente feil eller mangler som ikke var
utbedret før tyveriet?
Ja
Nei

Hvis ja, gi nærmere beskrivelse:

Har det vært utført større reparasjoner?
Ja
Nei

Hvis ja, gi nærmere beskrivelse:

Er det kjente feil eller mangler som ikke var
utbedret før tyveriet?
Ja
Nei

Hvis ja, gi nærmere beskrivelse:

Har det vært utført større reparasjoner?
Ja
Nei

Hvis ja, gi nærmere beskrivelse:

Oppgi når reparert:

Girkasse og drivverk:
Oppgi når reparert:

Hjuloppheng, styring og bremser:
Oppgi når reparert:

Ekstrautstyr:
Gi nærmere opplysninger om ekstrautstyr ut over standardutrusning fra fabrikk:

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

Forsikringstakers underskrift:

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

