SKADEANMELDELSE
Bygningsskade
_______________________________________________________________________________________

Vi ønsker at kunne hjælpe dig bedst muligt og
derfor er det vigtigt, at vi får et godt indblik i
hvilken skade, du har været udsat for og dens
omfang.

Hvis du står over for et problem, som kræver en
meget hurtig løsning, er du selvfølgelig
velkommen til at kontakte os.
Vi beder dig venligst returnere anmeldelsen.

Derfor beder vi dig besvare spørgsmålene
omhyggeligt og supplere, hvis der er specielle
forhold, som ikke bliver belyst tydeligt nok i
anmeldelsens rubrikker.

Venlig hilsen
Skadeafdelingen

Generelt gælder det, at reparationer ikke må
påbegyndes eller skadede effekter bortkastes, før
vi eller vores taksator har givet tilladelse eller
erstatningen er udbetalt.

_______________________________________________________________________________________

DFA FORSIKRINGSAGENTUR ApS
Att: SKADE
John Tranums Vej 23
6705 Esbjerg Ø
Tlf. +45 73 40 41 44

www.dfaforsikring.dk
skade@dfaforsikring.dk
CVR. 29 80 66 91
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Skadetype
Brand - bygning
Kortslutning
Eksplosion

Tilsodning
Lynnedslag
Tyveri

Indbrud
Vand
Storm

Svamp/råd
Insekt
Rør/stikledning

Hærværk
Glas/sanitet
Påkørsel

Anden:

1. Reference

Policenummer:
DFA-

2. Forsikringstager

Navn:

3. Kontakt

E-mail:

4. Skadetilfældet

Skadedato

5. Bygningen

Opført på betonblokke
Areal m2.:

6. Politirapport

CPR nr.:

Telefonnr.:
Skadetidspunkt

Opført på
muret/støbt fundament
Anvendelse:

Opført direkte på
jord

Hvis politirapport er optaget, så anfør hvilken station og journal nr.:

7. Beskrivelse af
skaden

skade@dfaforsikring.dk

www.dfaforsikring.dk

Andet:
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8. Skadens omfang
og udbedring

Udførlig beskrivelse af bygningsskadens omfang

Hvem skal udbedre
skaden?

Anslået reparationsudgift
(skriftligt overslag skal
vedlægges)
kr.
kr.
kr.
kr.

Ved skade på glas, se pkt. 11
kr.
Skaden, inkl. moms, forventes at beløbe sig til i alt:

9. Eventuel
skadevolder

Hvem har forvoldt skade? (navn, adresse og ved børn alder og værgens navn)

Har vedkommende tegnet ansvarsforsikring?
JA

NEJ

Selskab:

Police nr.:

10. Evt. yderligere
oplysninger

11. Besvares kun
ved anmeldelse af
skade på glas

Glassets nøjagtige mål i centimeter

12. Besvares kun
ved brandskade

Er der konstateret brand (ildsvåde)?

Glasskade dækkes
kun ved speciel
påtegning i policen

Glassets art og anvendelse

JA

Hvem slukkede branden og hvordan?

NEJ

Ved lynnedslag: Nøjagtig hvor slog lynet ned?

skade@dfaforsikring.dk

www.dfaforsikring.dk
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Beskrivelse af hvordan I mener, at tyven(e) er kommet ind i bygningen?

13. Besvares kun
ved tyveri/indbrudsskade

Inden for hvilket tidsrum antages det, at tyveriet/indbruddet er sket?
Mellem den

/

– kl.

(0-24) og den

/

– kl.

(0-24)

Er døre, porte, vinduer eller andre bygningsdele blevet beskadiget?

Kvittering for
politianmeldelse skal
altid indsendes

JA

NEJ Hvilken skade er sket:

Er der installeret tyverialarm?
JA

Blev alarmen aktiveret? Hvis nej, hvorfor ikke

NEJ

JA

NEJ

Mærke:

På hvilket underlag er tæppet anbragt?

14. Tæppeskade

Er tæppet fastgjort?
JA

NEJ

Tæppets størrelse i
m2.

15. Kontooverførsel

Hvis ja, hvordan:

Tæppets alder

Tæppets nypris

Skadens omfang i
m2.

En eventuel kontanterstatning kan overføres direkte til din bank.
Opgiv derfor venligst reg.nr. og konto nr.

______________________
Reg.nr.

16. Underskrift

Tæppets købspris

______________________________________________________________
Konto nr.

Undertegnede giver herved selskabet tilladelse til, at indhente oplysninger,
der måtte være nødvendige for sagsbehandlingen.
Er skaden/sagen anmeldt til Politiet, giver jeg samtidig selskabet min tilladelse til at indhente
eventuelle oplysninger/rapporter hos dem.
Dato

skade@dfaforsikring.dk

Underskrift

www.dfaforsikring.dk

