
Skadeanmeldelse – Bygning/Løsøre 
Udarbejdet d. 3. februar 2015 

Udfyld venligst anmeldelsen, og send via mail hurtigst muligt til din kontaktperson. 
Forsikringsselskab: 1. 

Kontakt person ved EFD.: 

2. Navn: CVR nr.: 

Adresse: 

Telefon nr.: 

Er De momsregistreret på skaden? 
 Nej   Ja 

Skade forhold: 3. Bygningsbrand  Indbrudstyveri  Sanitet 
 Løsørebrand  Tyveri  Glas 
 Kortslutning  Hærværk  Entreprise 
 Eksplosion  Vandskade  Anden 
 Tilsodning  Stormskade 
 Lynnedslag  Påkørsel  Rørskade  

- Skjulte rør        
 - Synlige rør       

Bygningsbeskadigelse 
ved indbrud 

Frostsprængning 
af rørinstallationer 

Skaden: 4. Hvornår skete skaden?
Dato: Kl.: 
Hvorledes er skaden opstået? 

Hvad er beskadiget/stjålet? 

Hvis Ja, Navn:  

Øvrige oplysninger: 5. Er skaden anmeldt til politi/brandvæsen eller andre? 
 Nej  Ja – til hvem:

Anmeldelsesdato: 

Hvis der optaget politirapport, fra hvilken station? 

Reparationer forventes udført af: 
Navn: CVR nr.: Tlf: Anslået udgift inkl. moms: 

 

Politikvittering fremsendes:  Nej  Ja 

Ønskes besigtigelse:  Nej  Ja 

Øvrige oplysninger – Beskriv: 

Regning følger:  Nej  Ja 

Er skaden udbedret?  Nej  Ja 

Navervej 16 A • 7451 Sunds • www.eforsikring-danmark.dk • info@eforsikring-danmark.dk • Tlf. 40 62 18 84 • CVR nr.: 32 84 13 41 

Forsikringstager:

Journal nr.:

Selskab:

-Udsivning
-Udstrømning

Reg/kontonr.: 

Nej        Ja Er skadevolder kendt?

CVR/CPR. nr.:

Forsikringsselskab: Police nr.:

Hvor skete skaden? Postnr./By: 
Vej/nr.:

Momssats               %

Kontakt pers.: 

E-mail

EFD-policenr.: 

Reg. nr.:

Forventet skadesudgift:



Oplysninger vedr. 
indbrud: 

6. Var døren låst?
 Nej  Ja 

Var vinduet lukket? 
 Nej  Ja 

Er der installeret tyverialarm? 
 Nej  Ja 

Evt. andre oplysninger: 

Ved at aftjekke nedenstående boks erklærer jeg herved, at ovenstående oplysninger i 

overensstemmelse med de faktiske forhold, og at jeg vil yde forsikringsselskabet enhver 

assistance i forbindelse med skaden.

Samtykke: 

Dato:
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Samtykke: 7. HUSK at vedhæfte billeder af det skadede til anmeldelsen.
HUSK at vedhæfte fakturaer, hvis skader allerede er udbedret.
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