Båtskadeanmälan
via Nordisk Yacht Assurance
Box 266, 185 22 Vaxholm
Anvisningar
• Hur försäkringen gäller och egendom värderas framgår av Ditt försäkringsvilkor.
• Självrisken framgår av Ditt försäkringsbrev.
• Släng inte skadad egendom innan Nordisk Yacht lämnat medgivande.
• När Du sänt in anmälan återkommer vi snarast möjligt till Dig.
• Bifoga polisanmälan vid stöld och skadegörelse, har du ej fått anmälan be då om diarie nummret.
• Glöm inte att underteckna anmälan.
• OBS! Vattenskadade motorer skall omedelbart tas om hand för att hindra följdskador.
• Har hela båten stulits eller kommit till skada, Telnr 0911-181 40

Allmänna
uppgifter

Namn

Försäkringsnummer

Utdelningsadress

Personnummer

Postnummer

Postgiro/Bankgiro

Ortnamn

Telefon dagtid

Telefon kvällstid

Telefon mobil

Redovisningsskyldig för moms?

Registreringsnummer

Byggnadsår

Motorstyrka
Hkr

Tillverkningsår

Ja

Ifylles
alltid

Båttyp (Fabrikat och tillv. nr)

Motorfabrikat

Motornummer

Drev typ och nummer

Nej

Båtens värde före skadan
(inkl motorn)

Under vilken tid inträffade skadan?
Datum

Klockslag

Var har skadan inträffat?

Var båten uthyrd vid skadetillfället?

Var och när kan skadan besiktigas?

Nej
Har reparatör uttalat sig om skadan?
Ja

Om ”Ja”, namn och telefonnummer

Nej

Var den skadade egendomen försäkrad genom annan försäkring?
Nej

Bolag

Försäkringsnummer

Ja

Förarens/ägarens namn och adress

Uppgifter om
annan båt varit
inblandad i
skadan

Ja

Vad uppskattas kostnaden till?

Båttyp (Fabrikat)

Telefonnummer

Registreringsnr

Bolag och försäkringsnummer

Anser Du motparten ansvarig till
skadan
Ja
Nej

Vittnen – Namn, adress och telefonnummer

Orsak till skadan? (Beskriv händelseförloppet på nästa sida)

Sjöskada
på egen
båt

Vem förde båten vid skadetillfället?

Vindstyrka, riktning, sikt

Vilket förtöjningsmaterial användes vid skadetillfället? (Typ och dimension)

Fart vid skadetillfället
När kontrollerades båtens förtöjning?

Vid förtöjningsskada –
Har protest inlämnats och fullföljts?
Ja (bifoga)

Vid kappseglingsskada –

Nej (ange varför)

Orsak till skadan? (Beskriv händelseförloppet på nästa sida)

Uppläggningsskada
och transportskada

På vilket sätt var båten uppallad och stöttad? (Beskriv på nästa sida)

Orsak till branden? (Beskriv händelseförloppet på nästa sida)

Brand
Fanns brandsläckare?
Ja

Brandsläckarens fabrikat, typ och vikt
Nej

Användes brandsläckaren?
Ja

Nej

OBS! Glöm inte att underteckna anmälan på nästa sida.

Tillgreppet omfattar

Stöld

motor
jolle
hela båten
Förvarades de stulna föremålen i låst utrymme?
Nej

tillbehör

Vid stöld av motor, låsfabrikat?
personlig lösegendom
Har åverkan gjorts i samband med stölden?

Ja, de förvarades i

Ja

Nej

Orsak till skadan? (Beskriv ”Händelseförloppet” nedan)

Ansvarsskada
person eller
egendom

Skadelidandes namn, adress och telefonnummer

Telefon

Telefon mobil

Anser Du Dig skyldig till skadan?
Ja

Försäkringsbolag och försäkringsnummer

Vilka ersättningsanspråk har ställts?

Nej

Händelseförlopp (bifoga gärna skiss)

Vilka skador uppstod?
På egen båt

På annans egendom eller person

Ersättningsanspråk (Gäller ej ansvarsskada)
Specifikation
över skadade
eller förlorade
föremål

Bifoga kvitton, garantisedlar och värdehandlingar i original samt eventuella foton. Specifcera varje enskilt föremål för sig.
OBS! Tillhör egendom annan än Dig – eller om den är inköpt begagnad – skall detta särskilt anges.

Föremål

Inköpsår

Inköpspris

Dagens
inköpspris

Ersättningsanspråk

Nordic Yacht’s
noteringar

Samtliga uppgifter i denna anmälan är till alla delar korrekta vilket härmed bekräftas. Om ersatt egendom kommer tillrätta förbinder jag mig att snarast underrätta Nordic Yacht
eller försäkringsgivaren.
Innehar nautisk kompetens
(lägst förarintyg)
Ja

Nej

Jag var medlem i

Underskrift
Datum

Namn

klubb/sällskap vid skadetillfället

