Skademelding
for innbo

1. Forsikringstaker
For hvilke personer gjelder polisen?

Forsikringsnummer:

Fødsels – og personnummer:

2. Skadelidte
Navn:

Mobiltelefon:

Adresse:

Tlf. privat:

Postnr.:

Sted:

Tlf. arbeid:

Kontonummer for overføring av eventuell
forsikringsutbetaling (norsk konto)
E-post adresse:

Lærested/Land:

3. Forsikringsforhold
Har du forsikringer i andre selskaper som omfatter det du nå søker erstatning for?
Ja

Nei

Hvis ja, oppgi selskapets navn

Har du sendt skademelding til andre?
Ja

Nei

Har du tidligere (siste 3 år) hatt forsikringsskader?
Ja

Hvis ja, oppgi selskapets navn og deres
polisenummer

Hvis ja, hvor mange?

Nei

I hvilket selskap har du tidligere fått erstatning for skader?

4. Skaden / tapet
Når inntraff skaden/tapet?

Klokkeslett:

Er skaden/ tapet meldt til politi, huseier, vaktmester eller andre? (vedlegg bekreftelse i original)
Ja

Nei

Brann, tyveri, innbrudd og hærverk skal alltid varsles til politiet
Nærmere detaljert redegjørelse av hendelsesforløpet (må fylles ut) (tapsoppstilling på side 2)

Eventuelle vitner:
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Hvor:

5. Erklæring
Jeg erklærer at alle oppgitte opplysninger (inkl baksiden) er korrekte, og gir forsikringsselskapet myndighet til å innhente nødvendige opplysninger
vedrørende skadetilfellet. Jeg er klar over at svik mot selskapet er straffbart og vil frata meg enhver rett til erstatning og at Gouda Reiseforsikring da
kan si opp alle forsikringsavtaler med meg, jf Forsikringsavtalelovens §8-1 og 18-1.
Skadelidtes underskrift:

Sted og dato:

Oppgave over ting som er tapt eller skadet
Gjenstander som er skadet og som kreves erstattet, må oppbevares for eventuell besiktelse. Hvis tapet/skaden/
omkostningene kan dokumenteres ved kvittering, garantibevis eller annet bevismateriale, vennligst legg ved originalen.
Hva er mistet / tapt?

Innkjøpsdato:

Innkjøpspris:

Krav:

Dersom det er tale om brann- eller vannskade, anbefaler vi at dere kontakter Gouda Reiseforsikring pr. telefon, slik at det kan gjøres
avtale om dokumentasjon av skade herunder eventuell takst.
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