Skadeanmälan
Båt
Skadenr (fylls i av förs.bolaget)

Försäkringstagare
Efternamn, förnamn / firma

Försäkringsnr

Adress

Personnr (12 siffror) / org nr

Postnr

Ort

Redovisningsskyldig för moms
Nej

Telefonnummer

E-post

Till vem ska ersättning betalas?

Bankkonto inkl. clearingnr, bg, pg, pk

Har ni haft stöldskada de senaste 3 åren?
Nej
Ja

Om ”ja”, antal och försäkringsbolag

Ja

Uppgifter om båten
Båtens typ — fabrikat

Reg.nr.

Namn

Längd

Bredd

Segelyta

Byggnadsmaterial

Tillverkningsnr

Årsmodell

Motorns fabrikat — typ
Var hände skadan?

Byggnadsår

Värde före skadan

Motorstyrka hk

Knop

När? (datum och klockslag)

Vem upptäckte skadan?

Vindstyrka — riktning

När?
Datum:

Anser ni annan person skyldig till skadan?

Klockan:

Om ”ja”, namn adress och telefonnummer

Nej
Ja
Motpartens försäkringsbolag och försäkringsnr
Kan vittnen åberopas?

Om ”ja”, namn adress och telefonnummer

Nej
Ja
Har reparatör uttalat sig om skadan?

Om ”ja”, namn adress och telefonnummer

Nej

Vad uppskattas kostnaden till?

Ja

Skada på egen båt
Sjöskada
Grundstötning
Sammanstötning
Strandning
Kantring
Mast, rigg, segel
Uppläggningsskada
Sjösättning
Torrsättning
Stående på land
Transport

Brand

Vad är orsak till haveriet?
När kontrollerades förtöjningen? (före skadan)

När länspumpades båten? (före skadan)

Datum:
Klockan:
Låg båten förtöjd med stäven mot öppen sjö?

Dimension på tågvirke

Var täckningen fri från snö?

Nej

Ja

kg

Har varvet eller klubben ansvarsförsäkring?

Nej
Ja
Orsak till branden
Fanns brandsläckare ombord

Bojtyngdens vikt
mm

Nej
Ja
Hur var båten uppallad och stöttad?

Nej

Fabrikat, typ, vikt

Ja

Kom den till användning?
Nej

Ja

Skadeanmälan
Båt
Skada på egen båt
Stölden avser:
Stöld
Inbrott
Uppsåtlig skadegörelse
OBS!
Bifoga intyg om
polisanmälan,
nycklar till skadat/
uppbrutet lås!

När polisanmäldes skadan? (intyg bifogas)

Båt
Motor
Var fanns båten?

Tillbehör

Pers. tillbehör

I sjön
På land
På släpfordon
I vilka utrymmen förvarades de stulna föremålen?
Var samtliga utrymmen låsta
Nej
Ja
Hur kom gärningmannen in i de låsta utrymmena?
Har åverkan gjorts i samband med stölden
Nej

Var släpfordonet
Låst

Fastlåst

Inlåst

Var föremålen fastmonterade
Nej

Ja

Om ”ja”, vilken?

Ja

Personskada eller skada på annans egendom
Skadelidandens namn, adress och telefon
Vari består skadan?
Har ersättningsanspråk ställts ?
Nej

Ja

Vad är kravet?

Anser ni er skyldig till skadan?
Nej

Ja

Om ”Ja”, redogör för händelsen samt typ av
skador nedan (rita gärna en skiss)

Skadeanmälan
Båt
Ersättningsanspråk (gäller endast egen båt, motor, tillbehör och personliga tillhörigheter) Bifoga kvitton, garantihandlingar m.m.
Föremål

Fabrikat/typ

Ålder

Föremålet inköpt år
inköpt år

för kronor

Ersättningsanspråk

Försäkringsbolagets
antecknignar

Underskrift försäkringstare
Namnteckning
Ort och datum

Behandling av personuppgifter
Länsförsäkringar Södermanland värnar om din integritet och är därför mycket försiktiga när vi behandlar dina personuppgifter. Fullständig information om hur vi
behandlar personuppgifter finns i informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter. Om du vill
kan du få informationen skickad till dig, kontakta i så fall 0155-48 40 00 eller info@lfs.se och ange ”Behandling av personuppgifter” i ämnesraden.
Postadress
Länsförsäkringar Södermanland
Digital dokumenthantering
Box 1503, 351 15 Växjö

Besöksadress
Västra Storgatan 4, Nyköping
www.lfs.se

Telefon
0155-48 40 00

Organisationsnummer
519000-6519

