
Etternavn, fornavn Yrke

Postadresse Oppgavepliktig Har De tidligere vært utsatt for tyveriskade?
etter lov om Antall skader Forsikringsselskapenes navn
merverdiavgift

Postnr. - Poststed
Nei Ja Nei Ja

Kjennetegn (Reg.nr.) Årsmodell Fabrikat, type Km-stand

Var kjøretøyets dører         Var bagasjerommet           Var ratt- eller gearlås Har kjøretøyet montert alarm, som var i drift?
låst? låst? i bruk? Type, fabrikat

Nei             Ja Nei Ja                   Nei Ja Nei  Ja

Var stjålet radio/båndspiller Tyveriet er meldt til politiet i:
fastmontert? Tyveri av eller fra motorkjøretøy skal alltid meldes til politiet.

Bekreftelse fra politiet sendes straks til forsikringsselskapet.

Skadested (Hvor kjøretøyet var parkert) Når ble kjøretøyet parkert? Når ble tyveriet oppdaget?
Dato Kl. Dato Kl.

Hvem parkerte kjøretøyet? Var noen andre til stede da kjøretøyet ble parkert?
Evt.  hvem?

Nei Ja

Hvem oppdaget tyveriet? Var det noen andre tilsted når tyveriet ble oppdaget?
Evt.  hvem?

Nei Ja

Kjøretøyet Selger Kjøpesum Registrert første gang Foreligger innkalling til
mnd. år mnd. år kontroll fra Biltilsynet?

Nei Ja

Større overhaling som nylig er foretatt Beskrivelse Heftelser, avbetaling-
kontrakt el.l. på
kjøretøyet

Siste understellsbeh.          Foreligger det noen           Tidligere skader som ikke er
mnd. år rustskader reparert?

Nei Ja Nei                Ja Nei Ja

Ekstrautstyr (Radio, båndspiller, tilhengerfeste, kupévarmer eller annet) Oppgi tilstand (G, M, D = god, middels, dårlig)
Dekk foran Dekk bak Lakk Seter, inv. trekk

G       M       D        G       M       D        G        M       D        G        M      D

Skademelding
Motorkjøretøy

TYVERI
av kjøretøy
som er kom-
met til rette 

Skade nr.

Telefon

1. FORSIKRINGSTAKER

2. KJØRETØY, SIKRING MOT TYVERI

3. STED OG TID FOR TYVERIET - INNBRUDDET

5. STJÅLET KJØRETØY SOM IKKE ER KOMMET TIL RETTE

6. FAST MONTERT TILBEHØR STJÅLET FRA KJØRETØY

7. DATO, UNDERSKRIFT

Motor Bremser Gearkasse/ Forstilling/
drivverk styreinnredning

Dato Forsikringstakerens underskrift

av kjøretøy
som ikke er
kommet til
rette 

av gjenstander
fra motor-
kjøretøy 

Gjenstand, fabrikat, type (for dekk også antall km kjørt). Legg ved faktura Kjøpt Kjøpt Inkj.pris Selger
mnd. år ny brukt

Skader på kjøretøyet forårsaket ved innbrudd

4. STJÅLET KJØRETØY SOM ER KOMMET TIL RETTE

Skadested (Hvor kjøretøyet var parkert) Når ble kjøretøyet funnet? Når fikk de vite at det var funnet?
Dato Kl. Dato Kl.

Hvem fant kjøretøyet? Hvilke skader er påført kjøretøyet som følge av tyveriet?
(Gjenstander som er stjålet føres opp under punkt 6)

Hvor kan kjøretøyet besiktiges?

Opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning.
Jeg er inneforstått med at selskapet kan ta erstatningens størrelse opp
til ny vurdering hvis stjålet kjøretøy/gjenstand kommer til rette
etter at erstatning er utetalt, og det viser seg at opplysningene gir
et feilaktig bilde av kjøretøyets tilstand før tyveriet.

Vedlegg:




