Retur til:
Kalaallit Forsikring Agentur A/S
Postboks 1071
3900 Nuuk
Telefax: +299 34 27 27
Anmeldelse af vand- og rørskade

Skade nr.

Må vi sende e-mail istedet for brev i denne skade.
Ja
Nej
E-mail:

Police nr.

Forsikringstager
Deres stilling og navn

Forsikringssum

Adresse (husk postnummer)

Police nr.

Skaden
Er skaden sket på forsikringsstedet?

Nej

Ja

Er der sket sprængning af koldtvandsrør fra vandværk,
centralvarme- eller varmtvandsrør?

Nej

Ja

Er sprængningen forårsaget ved frost?

Nej

Ja

I bekræftende fald, var de lokaler, hvori skaden opstod opvarmet?

Nej

Ja

Tilhører de beskadigede genstande forsikrede?

Nej

Ja

Nej

Ja

I modsat fald: Hvor?

Hvornår skete tyveriet? (Dato og klokkeslet)

Hvorledes opstod skaden, og hvad har forårsaget den?

I modsat fald: Hvem?
Er forsikring mod samme skade tegnet hos noget andet selskab?
I bekræftende fald, hvilket selskab og for hvilken sum?

På hvilket telefonnr. kan der træffes aftale om besigtigelse, eller hvornår er der sædvanligvis nogen til stede?

Er de momsregistreret?

Dato
Adresse: Stamholmen 159
Postnummer: 2650 Hvidovre
Telefon: 70 12 24 24
Telefax: 70 12 24 25

Nej

Ja

(Forsikredes underskrift)
If Skadeforsikring, filial af
If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige
CVR-nr: 24 20 32 12
Svensk reg. nr (Finansinspektionen):
516401-8102

www.if.dk

Opgørelse
Angivet værdi

Fortegnelse over de stjålne eller
beskadigede genstande

Evt. fradrag
Anskaffet Anskaffelses- for værdiprisen
forringelse
år
kr.

De anførte priser er

uden moms

med moms

kr.

Skade
før skaden

efter skaden

kr.

kr.

kr.

Ialt

Betaling: If udbetaler via Nemkonto, hvilket gør det mere enkelt for dig at få udbetalt eventuel erstatning fra If.
Læs mere om Nemkonto på www.nemkonto.dk og www.if.dk

Jeg erklærer herved på tro og love, at ovenstående oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og at jeg
er indforstået med at If forbeholder sig ret til at genoptage sagen ved køretøjets tilvejekomst.

Dato

(Forsikredes underskrift)

Udfyldes af agenturet:
Hvornår anmeldtes skaden til Dem?

Den

/

20

Er den sidste forfaldne præmie betalt?
Har De besigtiget skaden?

52-105-12.03

Bemærkninger til erstatningskravet og
andre oplysninger af interesse.

Dato

(Assurandørens underskrift)

