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Försäkringstagare  

Skada nr (Fyll
 

Namn 
 

Person-/Organisationsnr 
 

Telefon bostad

      
Postadress 

 
Telefon arbete

      
Postnr och ort 
 

E-post adress 

 

Ersättning betalas till: 
Betalningsmottagare Bankens namn Bankens clearing nr Bankkon

Plusgiro nr (Fd Postgiro) Bankgiro nr Redovisningskyldig för moms 
 

 Ja                Nej 

Uppgifter om fordonet 
Försäkringsnr 
 

Fordonets registreringsnr 
 

När inträffade händelsen – datum 
 

Fabrikat och modellbeteckning Årsmodell Mätarställn

Var fordonets dörrar låsta? 
 

 Ja      Nej 
Var fordonets baklucka/dörr låst? 
 

 Ja      Nej 
Var fordonets ratt- eller växelspakslås i funktion? Om Nej –
 

 Ja      Nej, 

MC och moped 
Var stöldlåsen i funktion? Vid Nej – ange varför 
 

 Ja      Nej,  

 
Ange stöldlåsens fabrikat och typ (minst två lås) 
 

Fram:                                                                      Bak: 

Stöldskydd 1. Finns godkänt larm monterat i/på fordonet?  Nej  Ja 
Ange larm

 2. Var larmet i funktion vid stöldtillfället?  Nej  Ja 
 

 3. Finns elektroniskt stöldskydd monterat i/på  
    fordonet?  Nej  Ja 

Ange fabri

Utrustning A. Finns stereoapparat monterad i fordonet?  Nej  Ja 
Ange fabri

 B. Är stereon stöldskyddskodad och detta är  
    utmärkt på bilen med särskild dekal?  Nej  Ja 

 

 C. Är stereon försedd med löstagbar frontpanel?     Nej  Ja 
 

 D. Var frontpanelen urtagen ur fordonet vid  
     inbrottet?  Nej  Ja 

 

 
Skadeplats 
Fordonets uppställningsplats (gata, p-plats etc) Om platsen inte var den vanliga, ange orsak 

När parkerades fordonet – datum? Av vem?  

Klockan? (Om annan person var närvarande, ange dennes namn och adress) 

När upptäcktes stölden? Av vem?  

Klockan? (Om annan person var närvarande, ange dennes namn och adress) 

 
Fortsättning på nästa sida! 
           Stöld
kadeanmälan 
s i av LF) 

 (även riktnr) 

/Mobiltfn (även riktnr) 

to nr 

och klockslag 

ing i mil 

 ange varför 

ets fabrikat och typ 

kat och typ 

kat, typ och årsmodell 

 
 



  

Fylls i vid stöld/tillgrepp av hela fordonet 
Har fordonet återfunnits? 
 

 Nej         Ja 
Om Ja – ange när Var? Av vem? 

När fick du veta att fordonet återfunnits? Om fordonet återfunnits – var finns det nu? 

Extra utrustning – kännetecken, t ex lättmetallfälgar, taklucka, tonade rutor, stöldmärkning etc. Färg 

Vilka skador finns på fordonet? 

 

Fanns tidigare skador på fordonet? 
 

 Nej         Ja 
Om Ja – ange vilka 

Fordonets inköpsdatum? Säljarens namn och telefonnr? Inköpspris i kronor? 

Finns avbetalningsskuld? 
 

 Nej      Ja 
Om Ja – kontantinsats vid köpet? Kvarstående skuld idag? 

Datum för senaste besiktning? Blev fordonet godkänt? 
 

 Nej         Ja 
Om Nej – orsak? 

Fylls i vid skada på fordonet 
Vilka skador finns på fordonet? 

 

Fanns tidigare skador på fordonet? 
 

 Nej         Ja 
Om Ja – ange vilka 

Fylls i vid stulen/skadad utrustning eller tillbehör m.m   (Originalkvitto/garanti ska bifogas) 

Stulna föremål Fabrikat, typ och modell Var i fordonet förvarades 
föremålet Inköpsår Inköpt Inköpspris 

     Ny 
 Beg  

     Ny 
 Beg  

     Ny 
 Beg  

     Ny 
 Beg  

     Ny 
 Beg  

     Ny 
 Beg  

     Ny 
 Beg  

Fanns stöldskydd i form av hjullås monterat på fordonet? Om Ja – nyckel ska uppvisas för LF) 
 

 Nej      Ja Kompletterande 
uppgifter vid stöld     
av fälgar och däck Däck - mönsterdjup i mm på hjulparen 

 

Fram:                  Bak: 
Antal körda mil med däcken Dimension på fälgar/däck 

Underskrift 
Undertecknad intygar att samliga uppgifter i denna anmälan är korrekta,  
och jag förbinder mig att snarast möjligt underrätta försäkringsbolaget om stulen egendom kommer till rätta. 
Datum Försäkringstagarens namnteckning Namnförtydligande 
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