Skademelding
Motorvogn Tyveri
Vi ber Dem vennligst fylle ut skademeldingen så fullstendig og nøyaktig som mulig. Vi gjør oppmerksom på at den som bevisst gir uriktige
eller ufullstendige opplysninger i forbindelse med skadeoppgjør, kan tape enhver rett etter forsikringsavtalen.
Skaden vil bli meldt til Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister.
Tyveri av/fra kjøretøy skal omgående meldes til politiet.		

kjøretøy som er kommet til rette

Tyveri av

Tyveriet er meldt politiet i:

kjøretøy som ikke er kommet til rette

gjenstander fra kjøretøyet

Polise/Kundenr

1. Forsikringstaker
Etternavn, Fornavn

Fødselsnr./org.nr

Adresse

Telefon

Postnr

Poststed

Kontonr. (11 siffer)

E-post

Har du meldt skader til oss eller andre forsikringsselskap siste 3 år?
Ja
Nei

Oppgavepliktig etter Lov om mva
Ja

Yrke/Stilling

Ant. skader

Hva slags skader?

Hvilke forsikringsselskap?

Nei

2. Kjøretøy
Reg. nr

Fabrikat/modell

Årsmodell

Km.stand

3. Sikring av kjøretøy
Var godkjent FG-alarm i bruk?
Ja

Hvis ja, oppgi fabrikat/type

Ja

Var MC/moped låst med original(e) lås(er)?
Ja

Var godkjent tilleggslås i bruk?

Nei

Ja

Var bagasjerom/dører låst?
Ja

Var stjålet musikkanlegg tilleggsutstyr fastmontert?

Nei

Nei

Antall nøkler overtatt ved kjøp av kjøretøyet

Var ratt- eller gearlås i bruk?
Ja

Nei
Er noen av nøklene på avveie?
Ja

Oppgi låstype og fabrikat

Nei

Var nøkkel oppbevart adskilt fra kjøretøyet?
Ja

Nei

Nei

Antall nøkler levert selskapet etter tyveriet

Nei

Hvis differanse, oppgi hvor nøklene befinner seg

4. Sted og tid for tyveriet
Hvor var kjøretøyet parkert (adresse) ?

Kommune

Når inntraff skaden?
Dato

Hvem parkerte kjøretøyet?

Når ble tyveriet oppdaget?
Dato

Klokkeslett

Hvem var til stede da kjøretøyet ble parkert?

Hvem oppdaget tyveriet?

Hvem var til stede da tyveriet ble oppdaget?

Klokkeslett

Fortsettelse på neste side

5. Stjålet kjøretøy som er kommet til rette
Hvor ble kjøretøyet funnet (adresse)

Når ble kjøretøyet funnet?
Dato

Hvem fant kjøretøyet?

Klokkeslett

Når fikk De vite at kjøretøyet var funnet?
Dato

Hvilke skader er påført kjøretøyet?

Klokkeslett

Hvor kan kjøretøyet besiktiges?

6. Skadeoppgave ved tyveri fra kjøretøy
Oppgaven skal inneholde oversikt over stjålne og skadde ting. For ting som kreves erstattet, skal originalkvittering sendes med.
Gjenstand, fabrikat, type

Kjøpt dato

Kjøpt
Innkjøpspris
Ny Brukt

Har De annen forsikring på de stjålne/skadde tingene?
Ja
Nei

Hvis ja, hvilket selskap

Selger

Oppbevart i:
Hanske-/bag.rom
Kupè

Dekningsnr.

Er skaden meldt dette selskapet?
Ja
Nei

Skader på kjøretøyet forårsaket av innbruddet

7. Egenerklæring motorvogn
Fylles ut ved tyveri av kjøretøy som ikke er kommet til rette.
Kjøretøyet er kjøpt (mnd. og år)

Selger

Kjøpesum

Forekommer innkalling til kontroll?

Dato for siste godkjenning

Har kjøretøyet ureparerte skader?

Ja

Nei

Ja

Ref. første gang

Nei

Hvis ja, beskriv skadene

Foreligger avbetalingskontrakt/andre heftelser?
Ja

Hva slags og hos hvem?

Beløp

Nei

Originalbilag for større reparasjoner må vedlegges

8. Karosseri
Har kjøretøyet rustskader?
Ja
Nei

Hvis ja, gi næmere beskrivelse

Har det vært utført større karosserireparasjoner?
Ja
Nei

Hvis ja, gi næmere beskrivelse

9. Lakk
Hvordan var lakkens tilstand etter Deres mening?

Var kjøretøyet omlakkert?
Helt

Kjøretøyets farge

Hvis ja, oppgi når

Delvis
Lakktype
Vanlig

Metallic

Fortsettelse på neste side

10. Interiør
Hvordan var tilstanden på seter og innvendige trekk etter Deres mening?

11. Dekk og felger
Hvordan var dekkenes tilstand etter Deres mening?

Hvilke dekk var kjøretøyet utstyrt med på tyveritidspunktet?
Sommer

Dekkmerke

Dimensjon

Ca. kjørte km

Vinter

Hvilke felger var kjøretøyet utstyrt med på tyveritidspunktet?
Original

Stål

Lettmetall

12. Motor
Er det kjente feil eller mangler som ikke var utbedret før tyveriet?
Ja
Nei

Hvis ja, gi nærmere beskrivelse

Har det vært utført større reparasjoner?
Ja
Nei

Hvis ja, gi nærmere beskrivelse

Oppgi når reparert

13. Gearkasse og drivverk
Er det kjente feil eller mangler som ikke var utbedret før tyveriet?
Ja
Nei

Hvis ja, gi nærmere beskrivelse

Har det vært utført større reparasjoner?
Ja
Nei

Hvis ja, gi nærmere beskrivelse

Oppgi når reparert

14. Hjuloppheng, styring og bremser
Er det kjente feil eller mangler som ikke var utbedret før tyveriet?
Ja
Nei

Hvis ja, gi nærmere beskrivelse

Har det vært utført større reparasjoner?
Ja
Nei

Hvis ja, gi nærmere beskrivelse

Oppgi når reparert

15. Ekstrautstyr
Gi nærmere opplysninger om ekstrautstyr ut over standardutrustning fra fabrikk

Skadde eller tapte ting som blir erstattet fullt ut, er selskapets eiendom. Skulle de tapte ting komme til rette, plikter jeg å underrette selskapet med en gang.
Jeg aksepterer elektronisk kommunikasjon. Jfr. Fal 20-3.
Sted og dato

Returner til:		
			
			

Forsikringstakers og førers underskrift

Nemi Forsikring AS
Østensjøveien 43, 0667 Oslo 		
Postboks 126 Bryn, 0611 Oslo		

Tlf: 02341
E-post: bilskade@nemiforsikring.no

