Skademelding
Vann, rørledning og sanitær
Forsikringsnr/skadenummer

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. Forsikringsforhold
Er noen av tingene forsikret i annet selskap?
Ja

Nei

Huseiers navn (hvis annen en forsikringstaker)

Hvis ja, er skaden meldt dit?
Ja

Oppgi forsikringsselskap

Nei

Er huseier underrettet?
Ja

Bygningen er forsikret i (selskapets navn)

Nei

3. Opplysninger om skaden
Skadedato

Husets alder/byggeår

Alder på skadet ledning

Hvor inntraff skaden? (i hvilket rom/utvendig)

Gi en beskrivelse av skaden:

Hvilke bygningsskader er oppstått?

Fortsettelse på neste side

Alder på skadet varmtvannsbereder?

Hvis utvendig ledning, er den
felles med andre eiendommer?

Ja

Nei

Ja

Nei

Var bygningen bebodd på
skadetidspunktet?

Ja

Nei

Har du hatt eget arbeid i
forbindelse med skaden?

Ja

Nei

Ja

Nei

Har du bestilt rørlegger?

Er skaden ferdig utbedret?

Hvis ja, hvilke eiendommer?

I hvilket selskap er de/den forsikret?

Hvis ja, oppgi hvilken rørlegger

Hvis ja, av hvem?

Hvis ja, spesifiser antall timer og hva slags arbeid som er utført

Hvis ja, legg ved dokumentasjon og spesifiserte fakturaer for utført arbeid

Hvis nei, spesifiser hvilke gjenstander som gjenstår :
Er det foretatt forbedringer/ utskiftninger utover
reparasjon av selve rørbruddet?
Ja

Hvis ja, spesifiser hva som er forbedret/skiftet ut og hva dette utgjør av den totale reparasjonskostnaden:

Nei

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

Forsikringstakers underskrift

Fortsettelse på neste side

Returner til:		
			
			

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

Tlf: 02341
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

