
SKADEANMÄLAN

Sid 1 (2)

Segelbåt
Försäkringsnummer – ifylls alltid

Skadenummer – försäkringsbolagets notering

Kåruppgifter 
Kår Kontaktperson

Telefon dagtid/Mobil Mejl 

Utbetalning önskas till Nummer – Vid bankkonto även clearingnummer

Båtuppgifter 
Båtfabrikat Båtmodell Årsmodell

Båtens värde innan skadan

Skadehändelse 
Vilken typ av skada har hänt?

Bankkonto    Plusgiro    Bankgiro 

Ja    Nej  

Ja    Nej  

Ja    Nej  

Ja    Nej  

Ja    Nej  Ja    Nej  

Ja    Nej  

Sjöskada     Brand     Stöld/skadegörelse     Uppläggning- transportskada     Ansvar/kollision     Maskinskada     Olycksfall  

Vid stöld ska polisanmälan, inköpshandlingar och nycklar till stulen/förstörd utrustning bifogas.

När hände skadan? Var hände skadan? Vindstyrka vid olyckstillfället (medelvind) 

Var båten uthyrd?  Har polis eller kustbevakning varit på plats? Har utandningsprov tagits?  

Inträffade skadan under kappsegling? Har protest inlämnats och fullföljts?

Vem förde båten vid skadetillfället? Var kan skadan besiktigas? Bifoga gärna en skiss/karta vart den finns. 

Har reparatör uttalat sig om skadan? Namn Telefonnummer 

Vad uppskattas skadekostnaden till? 

Finns skador på annans egendom eller på annan person? Namn, adress, personnummer och telefonnummer

Anser du dig skyldig till skadan? 

103530
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Sid 2 (2)

Skadeanmälan skickas till: 
Svedea AB
Box 3489
103 69 Stockholm

0771-160 199
svedea.se

Händelseförlopp

Specifikation – stulna eller skadade föremål (även jolle och trailer)
Stulen egendom, ange föremål       Antal  Inköpt, År          Pris, kr Ersättningsanspråk, kr

Underskrift Riktigheten av lämnade uppgifter intygas 

Ort och datum  Försäkringstagarens namnteckning  Namnförtydligande
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