Skademelding

Motorvogn – brann, redning/veihjelp, påkjørsel dyr

Skaden kan enkelt meldes via www.if.no eller ved å ringe 02400.
Vi ber deg vennligst fylle ut samtlige rubrikker på blanketten som har tilknytning til skaden. Hvis ett eller flere spørsmål i denne
forbindelse ikke kan besvares, ber vi deg vennligst forklare hvorfor. Skademeldinger per post sendes til: If, Postboks 240, 1326 Lysaker.

personopplysninger
Forsikringstakers navn (etternavn og fornavn)

Skadenr.

Adresse

Polisenr.

Postnr./sted

Fødselsnr.

Telefon dagtid

Jeg aksepterer kommunikasjon i
skadesammenheng pr. e-post?

Oppgavepliktig etter lov
om mva?

Ja

Nei

Ja

Organisasjonsnr.

Nei

E-post

Erstatning utbetales til kontonummer

relevante opplysninger
Når inntraff
skaden?

DD

Sammenstøt med dyr
Er skaden meldt til
politiet?

MM

TT

MM

Ja

Nei

Ja

Nei

Skadested (adresse)
Er påkjørsel meldt viltnemd?

Ja

Nei

Hvis ja, oppgi politidistrikt

motorvogn
Kjennetegn (reg. nr.)

Årsmodell

Fabrikat/type

Førerens navn (etternavn, fornavn)
Førerens adresse

Km. stand

Klasse

Førerkortnr.
Postnr.

Poststed

brann – Brann i motorvogn skal omgående meldes til politi/lensmann. I noen tilfeller må selskapet vente på politidokumenter før avgjørelse kan tas.
Hvor i kjøretøyet oppsto brannen?

Beskriv skaden

27052_c Inhouse NO

Hvor kan motorvognen besiktiges? Sted/adresse

motorvogn kondemneres grunnet brann
Ja

Nei

Motorvognen
er kjøpt

Hvis ja, fyll ut feltene under vedrørende brann
MM

AA

Selger

Foreligger innkalling til periodisk
kontroll av motorvognen?

Ja

Kjøpesum (kr)
Dato for siste godkjenning

Nei

Finnes det gamle skader/rust som ikke er reparert, gi opplysninger
Er det foretatt større
reparasjoner på

Motor

Bremser

DD

MM

AA

Registrert første
gang i Norge

MM

AA

Siste understells
behandling

MM

AA

Oppgi tilstanden.
Sett inn bokstav for: G = God, M = Middels, D = Dårlig
Dekk foran
Forstilling/
styreinnredning

Gearkasse/
drivverk

Dekk bak

Lakk

Seter

Har du noen heftelser, avbetalingskontrakter e.l.,
i så tilfelle hva slags og hos hvem?

Innv. trekk

Beløp (kr)

Er det satt inn ekstrautstyr (radio, musikk-, bilanlegg
eller annet) utover det bilen er levert med fra fabrikk?

Ja

Oppgi hva

Nei

redning/veihjelp
Årsaken til at assistansen
ble nødvendig?

Fører rammet av
sykdom/ulykke

Passasjer rammet av
sykdom/ulykke

Motorvogn
stjålet

Motorvogn
driftstans

på nærmeste
verksted

Har føreren
nydt alkohol?

Kollisjon, velting,
utforkjøring

Annen årsak, oppgi årsak
Assistanse utført
Transportutgifter og nødvendige
merutgifter for følgende personer:

DD

Reparasjon
utført

MM

på stedet

Ja

Navn

Født

DD

MM

AA

Bokommune

Navn

Født

DD

MM

AA

Bokommune

Navn

Født

DD

MM

AA

Bokommune

Navn

Født

DD

MM

AA

Bokommune

Reiseforsikring eller abonnement/
medlemskap i redningskorps/
bilorganisasjon/merkegaranti:

Navn (organisasjon)

Navn (medlem)

Medlemnr.

Ekstrautgifter i henhold til
vedlagte bilag:

Opphold

Reise

Transport av motorvogn

Kr

Kr

Kr

Legeerklæring må vedlegges hvis
transportutgifter skyldes at fører
eller passasjer er rammet av
sykdom/ulykke. Vedlegg original
bilag for omkostninger som kreves
erstattet.

Nei

Eventuelle tilleggsopplysninger

andre type skader

Jeg bekrefter at overnevnte opplysninger er riktige og er klar over at uriktige/ufullstendige opplysninger kan medføre helt eller delvis tap av retten til erstatning.
Se generelle vilkår pkt.4.
Sted

Dato

Underskrift

