
Om summan av skadan varierar väsentligt från beräkningen, informera oss omgående.

Exakt summa av skadan      €  Skadans omfattning

uppskattad till:    € 1.000       € 3.000       € 5.000       €10.000       € 20.000       större, ca.     € 

Skade anmälan

Gratis hotline: +34 900 525 890 · hej@iberiaforsakringsmaklare.com · www.iberiaforsakringsmaklare.com

Läs noggrant informationen under villkoren (“Vad du bör tänka på vid skada”). Om du inte längre har dessa kan du begära dem från oss eller din agent. För att 

säkerställa att anspråk kan behandlas snabbt ber vi dig att svara på följande frågor i sin helhet. Vi vill informera dig om att du är skyldig att svara på frågorna 

helt och hållet (se även förklaringen i slutet av anmälan).   

Om ja, var god ange detaljer (bifoga tilläggsblad om det behövs) 

Finns det någon tredje parts rättigheter till försäkringsfrågan?   Ja       Nej 

Skadedatum  

Skadetid  

Upptäckt skadan den   

Rapporterat om skadan den 
(när och till vem?) 

Försäkringstagare (f.t.):

Namn

Förnamn

E-mail

Telefon (f.t.)

Telefon Kontaktperson 

Försäkringsnummer

Skadeställe

Har du rätt att dra av ingående skatt?   Ja       Nej 

t.ex. ansvars / återkrav på grund av skador på tredje man eller felaktigt utfört arbete etc.
Om ja, var god ange detaljer och bifoga ett tillägg om det behövs.

Tror du att din skada har orsakat fordringar mot tredje man?   Ja       Nej 

Om ja, var god ange detaljer på tilläggsbladet (föremålet, försäkringsbolagets adress, försäkringsnummer). 

Är föremålet för försäkringen i fråga också försäkrad någon annanstans?    Ja       Nej 



Byggnad / hushållskador (inklusive konstobjekt och värdesaker)

När stannade du senast på skadeplatsen eller i den försäkrade byggnaden / lägenheten? 
(Vi behöver det för att eventuellt begränsa tidpunkten av skadan)

Vad har blivit skadat (lista alla skadade, förstörda eller förlorade föremål) Skicka in lämpliga kostnadsberäkningar / fakturor till reparationskost-
naderna. 

Skadans omfattning på hushållet 

Antal Föremål  Nytt värde i € Nuvarande värde i € Kostnader för repareringen Vilken ersättning
(ägare, om det skiljer sig från f.t.) + Köpt i månad / år på skadedagen  i € på skadedagen kräver du?

Gratis hotline: +34 900 525 890 · hej@iberiaforsakringsmaklare.com · www.iberiaforsakringsmaklare.com

Vad blev skadat (t ex väggar, tak, golv, inbyggda möbler, andra byggnadsdelar etc.)? 

Skadans omfattning på byggnaden 

Om ja, var god ange detaljer (tid och datum, adress och telefonnummer för tjänsten) 

Har polisen / brandkåren / hittegodskontoret blivit informerad? 
(Fylls endast i händelse av skador orsakad av: brand, stöld eller förlust) 

  Ja       Nej 

  Vid tidpunkten av skadan    före skadan ___________________       efter skadan ___________________

Byggnadens ägare:   

Byggnadsår:  

Senaste renoveringen av rummen med skadan: 

Beräknad kostnad för repareringen av byggnadsskadorna:



Datum    

Jag godkänner dataskyddsöverenskommelsen från Iberia Försäkringsmäklare, mer om detta under www.iberiaforsakringsmaklare.com/integritetspolicy

Gratis hotline: +34 900 525 890 · hej@iberiaforsakringsmaklare.com · www.iberiaforsakringsmaklare.com

Vad har hänt? Hur och vad blev skadat / stulet? Hur och varför kunde skadan uppstå? Beskriv skadan så bra som möjligt - bifoga ett tillägg om 
det behövs. 

Vänligen skicka in relevant dokumentation (t ex bilder, kostnadsberäkningar / fakturor och vid behov expertutlåtanden). 

Beskriv de exakta omständigheterna för skadan eller förlusten

Om så är fallet, var god ange detaljer (föremål, tid, vilken slags skada och skadans omfattning. Fanns det försäkringsskydd på den tiden? 
Försäkringsbolagets adress, försäkringsnummer) 

Tidigare skador   
Har du eller någon annan person vars egendom har påverkats av denna skada någonsin haft någon skada?   Ja       Nej 

Underskrift

Vad har gjorts för att minimera skadorna (t.ex. omedelbar handling, polis, hittegodskontor) - vid behov bifogas ett tillägg.

Skadereduktion

Vid ersättning, överför till:Ersättning

Kontoinnehavare 

Kontonummer

Skicka in en bekräftelse av kontonumret med försäkringstagarens namn och IBAN / BIC som en kopia

Bank 

Bankkod

Anvisningar om arbetsuppgifter och skyldigheter (var god läs noggrant) 
Jag har blivit instruerad att jag är skyldig att fullständigt och sanningsenligt svara på alla frågor som försäkringsgivaren kan ha för utvärderingen 

av fordran och dessutom tillhandahålla all information som kan ha betydelse för försäkringsgivarens skyldighet att betala förmåner. Jag tar fullt

 ansvar för min informations noggrannhet och fullständighet, även om en annan person har fyllt i skadeformuläret. Jag är medveten om att jag 

kan förlora mitt försäkringsskydd om jag medvetet lämnar ofullständig eller felaktig information, även om försäkringsgivaren inte har någon 

nackdel som ett resultat.


