
Skadeplats: Datum:  kl: vindstyrka -riktning:

Vem förde båten då skadan skedde: Personnr:

Vem upptäckte skadan: När: kl:

Är skadehändelsen föremål för polisutredning:      Ja     Nej

Är båten försäkrad genom annan försäkring än denna:   Ja, försäkringsbolag: Nej

Var båten uthyrd vid tillfället:         Ja             Nej

Var och när kan besiktning ske:

Anser ni att annan person är skyldig till skadan:        Ja, namn: Nej

    Adress, tel. nr: Försäkringsbolag:

Kan vittnen åberopas:         Ja, namn: Nej

    Adress, tel. nr:

Har reparatör uttalat sig om skadan:         Ja, namn: Nej 

    Vad uppskattas kostnaden till: 

–  Fyll i uppgifterna nedan oberoende av skadans art. Besvara därefter på
följande sidor de frågor som berör det slag av skada som ni vill anmäla.

–  Redogör för skadehändelsen, samt specificera skadade föremål och
ersättningsanspråk.

–  Anmäl stöld och uppsåtlig skadegörelse till polisen. Intyg skickas till
Svenska Sjö.

–  Skicka skadeanmälan till oss så fort som möjligt för snabb skadereglering.

Skadeanmälan

Svenska Sjö AB 
Västerhamnsplan 2
185 31 Vaxholm

tel: 010-490 49 00
email: info@svenskasjo.se 
www.svenskasjo.se

Försäkringsnr: Personnr:

Namn:  Postadress:

Postnr: Ort:

Telefonnummer: E-post adress:

Bank – clearingnr – kontonr:

Regnr: Båtens namn: Typ/fabrikat: Tillverkningsår  

Säkerhetsbesiktningsdatum: Båtens värde före skadan:

Klubb / Sällskap: Hemmahamn:



Sjöskada
Grundstötning
Kantring
Förtöjning
Sammanstötning
Hårt väder

Uppläggningsskada
Transport
Sjösättning
Torrsättning
Stående på land

Brand

Stöld
Inbrott
Uppsåtlig skadegörelse

Skada på egen båt 

Ledande specialister på båtförsäkring sedan 1967. 
Ägs och drivs av Sveriges organiserade båtägare.

Orsak till skadan:                                 Tävling:         Ja Nej

(vid tävling) Har protest inlämnats och fullföljts:         Ja, bifoga Nej, varför:

När kontr. förtöjningen (före skadan):

När länspumpades båten (före skadan):

Vid förtöjningsskada (hur var båten förtöjd, med vilken typ och dimension på tågvirket):

Vem var ansvarig slipförman/kranförare:

Finns ansvarsförsäkring:          Ja         Nej     Vilket bolag:            

På vilket sätt var båten uppallad och stöttad:

Fanns släckare ombord:         Ja Nej  Fabrikat/typ:

Orsak till branden:

Tillgreppet omfattar:         Båt               Motor Tillbehör          Pers. effekter

När polisanmäldes skadan? (bifoga kopia):

Motorns fabrikat Tillverkningsår:

I vilka utrymmen förvarades de stulna föremålen:

Låg båten inom båtklubbsområde:        Ja             Nej  

Var samtliga utrymmen låsta:         Ja             Nej

Hur tog sig tjuven in i de låsta utrymmena:

Har åverkan gjorts i samband med stölden:         Ja        Nej

Har även grannbåtarna utsatts för stöld eller skadegörelse:     Ja           Nej

Om förövaren är känd (namn):



Skadestånd
Ansvar

Rita gärna en skiss

Skada på annan egendom eller person 

Redogör för händelsen, samt typ av skador 

Ledande specialister på båtförsäkring sedan 1967. 
Ägs och drivs av Sveriges organiserade båtägare.

Skadelidandes namn: Tel nr:

Adress: Försäkringsbolag:  

Vari består skadan:

Har ersättningsanspråk framställts:         Ja Nej  Vad är kravet:

Anser ni er vara skyldig till skadan:         Ja Nej

Om ja, lämna en förklaring: 



Föremål Fabrikat tillv. år  Föremålet inköpt Ersättnings- För
   år         för kronor anspråk Svenska Sjö

Ersättningsanspråk 
(gäller endast egen båt, motor, tillbehör och personliga effekter)

Ledande specialister på båtförsäkring sedan 1967. 
Ägs och drivs av Sveriges organiserade båtägare.

Jag försäkrar härmed att lämnade uppgifter stämmer helt med de verkliga förhållandena.

Ort Datum Namnunderteckning

Innehar nautisk kompetens        Ja           Nej Jag är medlem i  klubb/sällskap 
(lägst förarintyg) vid skadetillfället
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