
Maskin/Installation
Skadeanmälan - Reparatörsrapport

Försäkringstagare
Skada nr (fylls i av LF)

Namn

Postadress

Postnr och ort

E-postadress

Försäkringsnr

Telefon bostaden (även riktnr)

Telefon arbetet/Mobiltelefon (även riktnr)

Allmänna uppgifter
När och var skedde 
skadan?

Datum Plats/byggnad

Om Ja - Namn på bostadsrättsföreningen
Ja NejBor du i bostadsrätt?

Värmepump - övriga
Värmepump - luft/luft

Skadad maskin/installation
Värmepanna
Lantbruksinventarie

Hemelektronik
Hushållsmaskin

Dator
Telefon, fax m.m.

Benämning Fabrikat, modell, typ, volym, effekt Tillverkningsnr Inköpsdatum Inköpspris

•  Påbörja inte större reparation innan försäkringsbolaget lämnat sitt godkännande.
•  Vid mindre reparationer går det bra att sända in kopia på fakturan tillsammans med denna anmälan.
•  Skadad egendom får inte kastas utan vårt medgivande, eftersom det ibland finns behov av besiktning.

 

Ersättning betalas till
Bankens namn

Bankkonto nr + clearing nr
Plusgiro nr
Bankgiro nr

Betalningsmottagare

Momsredovisningsskyldig

Nej Ja
Ange lämpligt alternativ och skriv nummer här

Underskrift

Samtliga uppgifter i denna anmälan är till alla delar korrekta, vilket härmed intygas.

Datum
Försäkringstagarens underskrift

Namnteckning

Länsförsäkringar Värmland
Köpmannagatan 2 A
Box 367, 651 09 Karlstad

Telefon vx: 054-775 15 00 Fax skador: 054-775 15 82
www.lansforsakringar.se/varmland

Personnr/Organisationsnr



Våra frågor       Reparatörens svar

Reparatörsrapport

Datum
När undersökte du maskinen?

Uppgifter om maskinen/ 
installationen

Benämning (värmepanna/pump, TV, video m.m.)

Viktigt!

Fabrikat och typbeteckning

Tillverkningsår

Typ av värmepump

Beskriv skadans omfattning

Luft/luft           Övriga

Installerad år-månad

Övrigt

Volym, effekt

Tillverkningsnr

Trolig orsak till skadan

Beräkna reparationskostnaden

Nyinstallationskostnad Materialkostnad inkl. moms Arbetskostnad inkl. moms

Materialkostnad inkl. moms Arbetskostnad inkl. moms

Repararörens namn

Företag och adress

Telefon - mobiltelefon - fax

Namn     E-postadress

Företagsnamn    Adress

Telefon   Mobiltelefon   Fax

Uppgifter omrepararören

Länsförsäkringar Värmland
Köpmannagatan 2 A
Box 367, 651 09 Karlstad

Telefon vx: 054-775 15 00 Fax skador: 054-775 15 82
www.lansforsakringar.se/varmland

Sänd in rapporten till oss så snart undersökningen är klar – avvakta vår bekräftelse.

Personnr/Organisationsnr
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