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Försäkring Direkt Frys

Ifylld ansökan skickas med post till: Försäkring Direkt, Box 38044, 100 64 Stockholm. 

Eller scanna och skicka med e-post till:  kundservice@forsakringdirekt.com

Försäkringsuppgifter Försäkringsnummer Försäkringstagarens namn

Utdelningsadress Personnummer

Postnummer & ort Telefon dagtid

Bank Cleasingnummer & bankkonto eller pg/bg

Uppgifter om frysen Fabrikat Serie-/tillverkningsnummer

Inköpsdatum Leverans/Igångsättande

Uppgifter om skadan Skadeställe, om annat än ovan Skadedatum

Skadeorsak, händelseförlopp

Vid strömavbrott ange el-leverantör

Vilken reparatör har anlitats? Bifoga servicerapport

Åtgärder som vidtagits för att förhindra skadans uppkomst eller omfattning

Annat försäkrings- 
bolag

I vilket bolag har ni hem-, villa- eller fritidshusförsäkring?

Försäkringsnummer

Ersättningsanspråk Ersättningsanspråk enl. spec. på baksida Är skadan anmäld till annat försäkringsbolag? 
         Nej         Ja, vilket:

Underskrift Lämnade uppgifter på skadeanmälan är korrekta

Ort & datum Försäkringstagarens underskift

OBS! Kom ihåg att fylla i specifikationen på baksidan
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Mängd/
vikt

Varuslag Leverantör/tillverkare Bruttopris 
(st/liter/kg)

Sammanlagt 
brutto pris

Ersättnings-
anspråk

Summa 

Skadereglerarens anteckningar Skadenummer
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