Forsikringsnr

SKADEMELDING MOTORVOGN
EGENERKLÆRING

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.

1. Kjøretøy som skaden gjelder
Reg. nr

Kjøretøyet er kjøpt (mnd/år)

Selger

Km stand på kjøpetidspunkt

Kjøpesum

Er kjøpesummen betalt?
Ja
Nei

Betalingsmåte

Er årsavgift for inneværende periode betalt? (Vedlegg kvitt.)
Ja
Nei

Foreligger avbetalingskontrakt/andre heftelser?
Ja
Nei

Hva slags og hos hvem?

Foreligger innkalling til periodisk kjøretøykontroll?
Ja
Nei

Dato for siste godkjenning

Km stand på skadetidspunkt

Beløp

Er kjøretøyet brukt-/nyimportert?
Ja
Nei

Hvis ja, beskriv manglene

Har kjøretøyet mangler?
Ja
Nei

2. Karosseri - Originalbilag for større reparasjoner må vedlegges
Har kjøretøyet ureparerte skader?
Ja
Nei

Hvis ja, beskriv skadene

Har kjøretøyet rustskader?
Ja
Nei

Hvis ja, beskriv skadene

Tidligere store skader på kjøretøyet
Ja
Nei

Hvis ja, beskriv skadene

3. Lakk
Lakkens tilstand
Meget bra

Beskriv nærmere
Normal

Mindre bra
Når ble den i tilfelle omlakkert, og hva ble lakkert?

Er kjøretøyet omlakkert?
Helt
Delvis

4. Interiør
Interiørets tilstand
Meget bra
Normal

Beskriv nærmere
Mindre bra

5. Dekk og felger
Påmonterte dekk på tyveritidspunktet
Sommerdekk
Vinterdekk m/pigg

Vinterdekk u/pigg

Påmonterte felger på tyveritidspunktet
Original
Lettmetall

Stålfelger

Dekkmerke

Dimensjon

Antall kjørte km

Kjøpsmnd/år

Hos forhandler

Pris betalt

Fins kvittering?

Felgmerke

Dimensjon

Antall kjørte km

Kjøpsmnd/år

Hos forhandler

Pris betalt

Fins kvittering?

6. Motor
Er det kjente feil eller mangler som ikke var utbedret før tyveriet?
Ja
Nei
Har det vært utført reparasjoner?
Ja
Nei

Hvis ja, beskriv skadene

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

Oppgi når reparert

7. Gearkasse og drivverk
Er det kjente feil eller mangler som ikke var utbedret før tyveriet?
Ja
Nei
Har det vært utført reparasjoner?
Ja
Nei

Hvis ja, beskriv skadene

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

Oppgi når reparert

Fortsetter neste side

8. Hjuloppheng, styring og bremser
Hvis ja, beskriv skadene

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

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

Har det vært utført reparasjoner?
Ja
Nei

Oppgi når reparert

9. Utrustning / utstyr
Foreligger servicehefte til dagens dato?
Ja
Nei
Lakktype
Vanlig

Metallic

Kjøretøygruppe
Sedan

Lakkfarge

Interiørfarge

Seter
Skinn

Annet

Delskinn

Annen type:
St.vogn

Cabriolet

Stoffseter
Antall dører

Drivstofftype

Varebil

9.1 Fabrikkmontert utstyr
Servo

Takluke

Air condition

ABS

Hengerfeste

Sentrallås

Elektriske vinduer

Automatisk klima

Automatgir

Xenonlys

Alarm

Elektrisk speil

Webasto / Eber

4-hjulstrekk

Ekstralys

Startsperre

Motorvarmer

El. kupèvarmer

Stereoanlegg

Navigasjon

Ryggesensor

Differensialsperre

Setevarmere

El. justering stoler

Annen utrustning / ettermontert utstyr

10. Finnes bilder av nyere dato, ber vi om at disse sendes inn
Bilder finnes
Ja
Nei

Hvis ja:
Følger vedlagt

Ettersendes

Er kjøretøyet lagt ut for salg?
Ja
Nei

Hvis ja: Oppgi når/hvor

Salgspris

11. Tillegg / øvrige opplysninger til selskapet
Oppgi annen informasjon eller opplysninger til selskapet

Vennligst legg ved:
- Originalbilag for større reparasjoner
- Evt kvittering for felger, dekk og ettermontert utstyr
- Bilder av kjøretøyet
- 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.
Sted og dato

Underskrift

Retur til Eika Forsikring AS, Postboks 332, 2303 Hamar

Kontonummer for evt. erstatning

