Skademelding
Fritidsbåt Brann, 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.		

Tyveriet er meldt politiet i:

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. Båten

2. Motoren

Båtens navn

Reg. nr

Fabrikat, type

Byggeår

Materiale i skrog

Størrelse

Motorens fabrikat

Motorens serienr.

Utenbords motor

Diesel

Innenbords motor

Ytelse HK

Hekk aggeregat

Fabrikasjonsår

Kjøpt år

Bensin

3. Fører
Navn

Alder

Hadde eier gitt tillatelse til turen?
Ja

Var båten utleid?

Nei

Ja

Var fører påvirket av berusende/
bedøvende middel?
Ja

Nei

Nei

4. Uhellet
Når inntraff skaden?
Dato

Hvor inntraff skaden? (angi sted og posisjon så nøyaktig som mulig)
Klokkeslett

5. Politi/Sjøforklaring
Personskade eller skade ved brann, tyveri eller skadeverk skal meldes til politiet. Eventuelt oppgjør kan ikke påregnes før rapport er kommet fra politiet.
Er skaden meldt til politiet?

Ja

Nei

Er politi- eller sjøforklaring opptatt?

Ja

Nei

Hvilket politikammer/sorenskriver

6. Assistanse/berging
Godtgjøres bare etter avtale med selskapet.
Assistanse/berging, utført av - navn og adresse

A. Navn og adresse - hvor befant vitnet seg?

Assistanse/berging besto i

B. Navn og adresse - hvor befant vitnet seg?

C. Navn og adresse - hvor befant vitnet seg?

Fortsettelse på neste side

7. Skadeomfang

8. Brann
Var det folk ombord?

Var motoren igang?

Ja

Nei

Ja

Nei

Hvis ja, hvem?

Var kokeapparat/kjøleskap o.s.v igang?

Hvilket brannslokkingsutstyr var ombord?

Ja

Nei
Ble brannslokkingsutstyr benyttet?
Ja

Nei

Beskriv hendelsen

9. Tyveri/skadeverk
Hvem oppdaget tyveriet/skaden - og når?

Hvor var forsikringstaker/leietaker da skaden skjedde?

Beskriv hvordan tingene var fastlåst/innelåst

Hva ble stjålet? - Bruk evt. egen vedlagt skadeoppgave.
Oppgi fabrikat, type, modell, fabrikasjonsår, hvor og når kjøpt, opprinnelig pris, dagens pris, og om mulig legg ved kvittering/garantibevis.

10. Skade på andre fartøy/ting
Skaden består i:

Motpartens navn

Adresse

Hvem er etter Deres mening ansvarlig for skaden, og hvorfor?

6. Samtykkeerklæring
Jeg bekrefter med min underskrift at overstående opplysninger er korrekte og fullstendige. Jeg er klar over at det å gi uriktige op- plysninger til selskapet (svik) kan
medføre politianmeldelse og fratar meg retten til erstatning, helt eller delvis, og at Nemi da kan si opp alle forsikringsavtaler med meg, jfr. Forsikringsavtalelovens
§§ 8-1 og 18-1.

Jeg aksepterer elektronisk kommunikasjon. Jfr. Fal 20-3.
Sted og dato

Returner til:		
			
			

Forsikringstakers underskrift

Nemi Forsikring AS
Østensjøveien 43, 0667 Oslo 		
Tlf: 02341
Postboks 126 Bryn, 0611 Oslo E-post: skade@nemiforsikring.no

Skadeoppgave
Vedlegges skademelding
Oversikt over skadede eller tapte ting. Skadede ting som kreves erstattet må oppbevares for eventuell besiktigelse.
Hvis kvittering, avbetalingskontrakt eller garantiseddel forefinnes, vennligst vedlegg originalen.
Post
nr

Gjenstander
Fabrikat, type, modell

Kjøpt/fått
hvor

Alder

Var gjenstanden
ny ved anskaffelse
Ja

Kan gjenstanden
repareres?

Nei

Ja

Nei

Gjenskaffelses/
reparasjon
(dagens pris)

Kvittering/avbet.kontrakt/
garanti følger vedlagt
Ja

Nei

Skadede 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: skade@nemiforsikring.no

