
Vi ber deg 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. 
 

SKADEMELDING FRITIDSBÅT 
EGENERKLÆRING

Forsikringsnr

Reg. nr Båten er kjøpt (mnd/år) Navn, adresse og telefon til selger:

2. Båten som skaden gjelder

Foreligger avbetalingskontrakt/andre heftelser?
Ja Nei

Hva slags og hos hvem? Beløp

Har båten mangler?
Ja Nei

Hvis ja, beskriv manglene

Er båt eller motor brukt-/nyimportert?
MotorBåt

Selger
ForhandlerPrivat

Kjøpesum BetalingsmåteEr kjøpesummen betalt?
Ja Nei

Type båt, merke og modell Type motor (innenbords/utenbords) merke og modell

3. Skrog - Originalbilag for større reparasjoner må vedlegges

Har båten ureparerte skader?
Ja Nei

Har båten skrogskader?
Ja Nei

Tidligere store skader på båten?
Ja Nei

Hvis ja, gi nærmere beskrivelse

Hvis ja, gi nærmere beskrivelse, og hvem som har utført dette

Hvis ja, gi nærmere beskrivelse

4. Motor og drivverk

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

Har det vært utført reparasjoner?
Ja Nei

Hvis ja, gi nærmere beskrivelse, og hvem som har utført dette Oppgi når reparert

Hvis ja, beskriv skadene

Fortsetter neste side

5. Interiør
Beskriv nærmereInteriørets tilstand

Meget bra Normal Mindre bra

6. Utrustning / utstyr

Annen utrustning / ettermontert utstyr

GPS Takluke Kompass

Kartplotter Kjøleskap Autopilot

Alarm

VHF-Radio Dusj Sporingssystem

Stereoanlegg Propan apparat Brannslukkingsapp.

Anker Bøye Moring

7. Finnes bilder av nyere dato, ber vi om at disse sendes inn

Bilder finnes
Ja Nei

Hvis ja:
Følger vedlagt Ettersendes

Er båten lagt ut for salg?
Ja Nei

Hvis ja: Oppgi når/hvor Salgspris

1. Forsikringstaker
Navn: Kundenummer: Dekningsnummer:



Sted og dato Kontonummer for evt. erstatningUnderskrift

Retur til Eika Forsikring AS, Postboks 332, 2303 Hamar

Vennligst legg ved: 
 - Originalbilag for større reparasjoner 
 - Kvittering for ettermontert utstyr 
 - Bilder av båten 
 - Kopi av kjøpekontrakt

Skadde eller tapte ting som blir erstattet fullt ut, er selskapets eiendom. Skulle de tapte ting komme til rette, plikter jeg å 
underrette selskapet umiddelbart.

8. Tillegg / øvrige opplysninger til selskapet
Oppgi annen informasjon eller opplysninger til selskapet
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Vi ber deg 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.
 
SKADEMELDING FRITIDSBÅT
EGENERKLÆRING
2. Båten som skaden gjelder
Foreligger avbetalingskontrakt/andre heftelser?
Har båten mangler?
Er båt eller motor brukt-/nyimportert?
Selger
Er kjøpesummen betalt?
3. Skrog - Originalbilag for større reparasjoner må vedlegges
Har båten ureparerte skader?
Har båten skrogskader?
Tidligere store skader på båten?
4. Motor og drivverk
Er det kjente feil eller mangler som ikke var utbedret før skaden?
Har det vært utført reparasjoner?
Fortsetter neste side
5. Interiør
Interiørets tilstand
6. Utrustning / utstyr
7. Finnes bilder av nyere dato, ber vi om at disse sendes inn
Bilder finnes
Hvis ja:
Er båten lagt ut for salg?
1. Forsikringstaker
3. Kjøretøy
Var stjålet musikkanlegg/tilleggsutstyr
Har bilen forsikringsgodkjent alarm?
MC/moped: Var denne låst med original(e) lås(er)?
Var bagasjerom/alle dører låst?
Hvis ja; var alarmen i funksjon?
For  MC: Var godkjent tilleggslås i bruk?
4. Sted og tid for innbruddet/tyveriet
5. Stjålet kjøretøy som er kommet til rette
2. Tyveriet gjelder
Tyveri av/fra kjøretøy skal omgående anmeldes til politiet. Bekreftelse på det anmeldte forhold skal sendes til selskapet.
Fortsetter neste side
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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.
 
SKADEMELDING MOTORVOGN
TYVERI
1. Forsikringstaker
Oppgavepliktig etter Lov om mva
Har De tidligere vært utsatt for skader?
6. Stjålet kjøretøy som ikke er kommet til rette
Benytt egenerklæringsskjema for kjøretøy som ikke er kommet til rette. Vedlegg dette sammen med skademeldingen
7. Skadeoppgave ved tyveri fra kjøretøy Oppgaven skal inneholde oversikt over stjålne og skadde ting.
Gjenstand, fabrikat og type
Kjøpt dato
Kjøpt 
Ny/Brukt
Innkjøpspris
Selger
Oppbevart i hanskerom/
bagasjerom/kupè
Originalkvittering 
(Ja/Nei)
Har De andre forsikringer på de 
stjålne/skadde ting?
Er skaden meldt dette selskapet?
Ved tyveri fra kupè eller bagasjerom i stasjonsvogn/varebil: 
Var det innsyn til gjenstandene fra ute?
8. Skader på kjøretøyet forårsaket av innbruddet
9. Tillegg / øvrige opplysninger til selskapet
Vennligst legg ved:
         - Bekreftelse på anmeldt forhold
         - Originalkvitteringer for stjålet utstyr
         - Egenerklæringsskjema ved kjøretøy som ikke er kommet til rette
Skadde eller tapte ting som blir erstattet fullt ut, er selskapets eiendom. Skulle de tapte ting komme til rette, plikter jeg å
underrette selskapet umiddelbart.
Retur til Terra Forsikring AS, Postboks 332, 2303 Hamar
7. Skadeoppgave ved tyveri fra kjøretøy Oppgaven skal inneholde oversikt over stjålne og skadde ting.
Gjenstand, fabrikat og type
Kjøpt dato
Kjøpt 
Ny/Brukt
Innkjøpspris
Selger
Oppbevart i hanskerom/
bagasjerom/kupè
Originalkvittering 
(Ja/Nei)
Har De andre forsikringer på de 
stjålne/skadde ting?
Er skaden meldt dette selskapet?
Ved tyveri fra kupè eller bagasjerom i stasjonsvogn/varebil: 
Var det innsyn til gjenstandene fra ute?
8. Skader på kjøretøyet forårsaket av innbruddet
9. Tillegg / øvrige opplysninger til selskapet
Vennligst legg ved:
         - Bekreftelse på anmeldt forhold
         - Originalkvitteringer for stjålet utstyr
         - Egenerklæringsskjema ved kjøretøy som ikke er kommet til rette
Skadde eller tapte ting som blir erstattet fullt ut, er selskapets eiendom. Skulle de tapte ting komme til rette, plikter jeg å
underrette selskapet umiddelbart.
Retur til Terra Forsikring AS, Postboks 332, 2303 Hamar
Retur til Eika Forsikring AS, Postboks 332, 2303 Hamar
Vennligst legg ved:
         - Originalbilag for større reparasjoner
         - Kvittering for ettermontert utstyr
         - Bilder av båten
         - Kopi av kjøpekontrakt
Skadde eller tapte ting som blir erstattet fullt ut, er selskapets eiendom. Skulle de tapte ting komme til rette, plikter jeg å
underrette selskapet umiddelbart.
8. Tillegg / øvrige opplysninger til selskapet
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