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Forsikringstaker

Kjøretøy

Sikring av kjøretøy

SKADEMELDING 
MOTORVOGN 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, se forsikringsbeviset.

Tyveri av/fra kjøretøy skal omgående meldes til politiet. 

Storebrand Forsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker. Telefon: 91508880. 
E-post:  naeringsbil@storebrand.no

FORSIKRINGSNR.:

NAVN:

ADRESSE:

FØDSELSNUMMER (11 SIFFER) ORG.NR.:

TLF. PRIVAT:

TYVERIET ER MELDT POLITIET I: 

BANK/POST KONTONR.:

TLF. ARBEID:

TLF. MOBIL:

Tyveri av                          Kjøretøy som er kommet til rette                Kjøretøy som ikke er kommet til rette                Gjenstander fra kjøretøyet

Er du oppgavepliktig etter lov om merverdiavgift?  Ja  Nei

Var stjålet musikkanlegg tilleggsutstyr fastmontert?   Ja  Nei

Var bagasjerom/dører låst?              Ja  Nei

Har De tidligere hatt skader?    Ja  Nei

Var MC/moped låst med original(e) lås(er)?     Ja  Nei

Var nøkkel oppbevart adskilt fra kjøretøyet?     Ja  Nei

Var ratt- eller gearlås i bruk?       Ja  Nei

POSTNR.:

HVIS JA, HVOR MANGE - OG HVA SLAGS SKADER:

POSTSTED:

HVILKE(T) FORSIKRINGSSELSKAP ERSTATTET SKADEN(E):

KJENNEMERKE (REG.NR.):

KJENNEMERKE (REG.NR.):

FABRIKAT/MODELL:

FABRIKAT/MODELL:

ÅRSMODELL:

ÅRSMODELL:

KM.STAND:

KM.STAND:

Var godkjent alarm i drift?        Ja                   Nei

Var godkjent tilleggslås i bruk?       Ja                   Nei

HVIS JA, OPPGI FABRIKAT/TYPE:

OPPGI LÅSTYPE OG FABRIKAT:

ANTALL NØKLER OVERTATT VED KJØP AV KJØRETØYET: ANTALL LEVERT SELSKAPET ETTER TYVERIET: HVIS DIFFERANSE, OPPGI HVOR NØKLENE BEFINNER SEG:
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Oppgaven skal inneholde oversikt over stjålne og skadde ting. For ting som kreves erstattet, skal originalkvittering sendes med.

Gjenstand, fabrikat og type Kjøpt dato
Kjøpt:

Innkjøpspris Selger
Oppbevart i:

 

Sted og tid for tyveriet

Stjålet kjøretøy som er kommet til rette

Skadeoppgave ved tyveri fra kjøretøy

Egenerklæring motorvogn

HVOR VAR KJØRETØYET PARKERT (ADRESSE):

NÅR BLE KJØRETØYET PARKERT (DATO / KLOKKESLETT):

HVEM FANT KJØRETØYET:

HVILKE SKADER ER PÅFØRT KJØRETØYET:

KOMMUNE:

HVEM OPPDAGET TYVERIET:

NÅR BLE KJØRETØYET PARKERT (DATO / KLOKKESLETT):

HVEM VAR TIL STEDE DA TYVERIET BLE OPPDAGET:

HVEM PARKERTE KJØRETØYET: HVEM VAR TIL STEDE DA KJØRETØYET BLE PARKERT:

HVOR BLE KJØRETØYET FUNNET (ADRESSE): NÅR BLE KJØRETØYET FUNNET (DATO / KLOKKESLETT):

NÅR FIKK DE VITE AT KJØRETØYET VAR FUNNET (DATO / KLOKKESLETT):

HANSKE-/BAG.ROM KUPÈNY BRUKT

HVOR KAN KJØRETØYET BESIKTIGES:

Fylles ut ved tyveri av kjøretøy som ikke er kommet til rette.

HVIS JA, I HVILKET SELSKAP:

DEKNINGSNR.:

 DATO FOR SISTE GODKJENNING:

HVIS JA, BESKRIV SKADENE:

HVA SLAGS OG HOS HVEM:

BELØP:

SKADER PÅ KJØRETØYET FORÅRSAKET AV INNBRUDDET:

Har De annen forsikring på de stjålne/skadde ting?  Ja                Nei

Er skaden meldt dette selskapet?    Ja                Nei

Foreligger innkalling til kontroll?                              Ja               Nei

Har kjøretøyet ureparerte skader?                              Ja               Nei

Foreligger avbetalingskontrakt/andre heftelser?            Ja               Nei

KJØRETØYET ER KJØPT (MND. OG ÅR): SELGER: KJØPESUM: REG. FØRSTE GANG:

Originalbilag for større reparasjoner må vedlegges
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Karosseri

Lakk

Interiør

Dekk og felger

HVIS JA, GI NÆRMERE BESKRIVELSE:

HVORDAN VAR LAKKENS TILSTAND ETTER DERES MENING:

HVORDAN VAR TILSTANDEN PÅ SETER OG INNVENDIGE TREKK ETTER DERES MENING:

HVIS JA, GI NÆRMERE BESKRIVELSE:

Har kjøretøyet rustskader?     Ja                Nei

Har det vært utført større karosserireparasjoner? Ja                Nei

Lakktype:                 Vanlig               Metallic

Var kjøretøyet omlakkert?               Helt                   Delvis

HVIS JA, OPPGI NÅR: KJØRETØYETS FARGE:

Hvilke dekk var kjøretøyet utstyrt med på tyveritidspunktet?

Hvordan var dekkenes tilstand etter deres mening?         Helt nytt    Delvis slitt    Slitt

Hvilke type felger var kjøretøyet utstyrt med på tyveritidspunktet?       Original                    Stål                     Lettmetall

DEKKMERKE: DIMENSJON: CA. KJØRTE KM:

Motor

Gearkasse og drivverk

Hjuloppheng, styring og bremser

Ekstrautstyr

HVIS JA, GI NÆRMERE BESKRIVELSE:

HVIS JA, GI NÆRMERE BESKRIVELSE:

HVIS JA, GI NÆRMERE BESKRIVELSE:

Er det kjente feil eller mangler som ikke var utbedret før tyveriet?           Ja           Nei

Er det kjente feil eller mangler som ikke var utbedret før tyveriet?           Ja           Nei

Er det kjente feil eller mangler som ikke var utbedret før tyveriet?           Ja           Nei

Har det vært utført større reparasjoner?            Ja           Nei

Har det vært utført større reparasjoner?            Ja           Nei

Har det vært utført større reparasjoner?            Ja           Nei

HVIS JA, GI NÆRMERE BESKRIVELSE:

HVIS JA, GI NÆRMERE BESKRIVELSE:

HVIS JA, GI NÆRMERE BESKRIVELSE:

OPPGI NÅR REPARERT:

OPPGI NÅR REPARERT:

OPPGI NÅR REPARERT:

GI NÆRMERE OPPLYSNINGER OM EKSTRAUTSTYR UT OVER STANDARDUTRUSTNING FRA FABRIKK:

Skadde 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.

STED OG DATO: FORSIKRINGSTAKERS OG FØRERS UNDERSKRIFT:
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