
Försäkringstagare/försäkrad
Namn

SKADEANMÄLAN FÖRETAG

Försäkringsnr Personnr/organisationsnr

Adress Postnr Postort

Typ av skada

Skadedatum och skadeplats

Beskriv skadans omfattning
Redogör noggrant för hur skadan gick till. Stöld, förlust, inbrott, skadegörelse, rån och överfall ska polisanmälas. Bifoga polisanmälan.

Vid stöld, skadegörelse och krossat skyltfönster ska polisanmälan göras och polisintyg bifogas.

Brand/åska/elfenomen Storm

Skriv ut och skicka till:

Länsförsäkringar Skåne
251 88 Helsingborg

MobilnrTelefonnrE-postadress

Ärendenr
(fylls i av Länsförsäkringar Skåne)

Kontaktperson PG/BG/Bankkonto

Skicka via e-post:

Klicka här för att mejla till
skador.skane@lansforsakringar.se 
(fungerar endast för PC)

eller

Momsredovisningsskyldig
Ja Nej

Skadegörelse

Glas/skyltfönster

Vatten/läckage Inbrott Översvämning/skyfall

Annan skada:

När inträffade skadan?

Var inträffade skadan?

ÅÅ-MM-DD

Adress Ort Kvarter

Tid

Försäkringsförhållande
Är det stulna/skadade 
försäkrat i annat bolag?

Vem äger den stulna egendomen 
om annan än den försäkrade?

Till vem ska ersättningen betalas 
om annan än den försäkrade?

Ja Nej

Namn Adress Telefonnr

Namn Adress Telefonnr

Inbrott/inbrottsväg

Inbrottet skedde via:

Har gärningsmannen tagit sig ut 
samma väg som in?

Finns det spår eller skador?

Fönster Fönster övervåning Fönster källare Dörr Okänd

Ja Nej

Annan väg, vilken:

Om ja, ange bolag:

Om nej, vilken väg?

Om ja, vilka?
Ja Nej



Ort och datum Underskrift

Vilket lås var lokalen låst med? Typ av lås, t.ex. 
tillhållarlås/cylinderlås, fabrikat, typbeteckning.

Var lokalen/containern etc. låst med hänglås? Ja Nej

Larm (besvaras enbart vid larmkrav)

Har larm löst ut?

Om larm inte löst ut: Har larmet testats efter inbrottet?

Ja Nej

När funktionstestades larmet 
senast innan inbrottet?

Ja Nej (Om ja, bifoga larmbolagets rapport)

ÅÅ-MM-DD

Skadad byggnad
Bifoga gärna foto på skadan eller skicka dem separat med e-post till skador.skane@lansforsakringar.se. Ange alltid ditt försäkringsnummer.

Är ni enligt hyresavtal ansvarig för 
skada på fönster och entrédörrar?

Storlek på fönster i kvadratmeter 
eller längd+bredd:

Har reperatör kontaktats?

Beskriv skadorna på byggnaden/
utrymmen:

Fastighetsägarens namn Fastighetsägarens telefonnr
Ja Nej

Härmed intygar jag att alla lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande:

Beräknad reparationskostnad
Ja Nej

Om ja, ange namn:

Nr Antal Ersättnings-
anspråk

Förteckning över stulen/skadad egendom (bifoga fakturor)

1

2

3

4

5

6

7

Föremål (fabrikat, typ, modell, 
ange om köpt begagnad)

Inköpsställe Inköpsår Dagens pris 
(exkl. moms)

Bolagets 
anteckningar

Lås

Om ja, vilket (fabrikat, typ, klass)?

Om nej, varför inte?
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