
4. Materiella skador
Vid materiella skador, (vägmärken, staket, mm.) tänk på att du har 

skyldighet att anmäla skadan till polis eller till ägaren av egendomen.
(Om du inte anmäler skadan, kan detta betraktas som obehörigt

avvikande från trafikolycka.)

5. Vittnesuppgifter
Fyll i uppgifter från vittnen (även passagerare i den egna bilen). 

Vi kommer (vid behov) att begära ett skriftligt vittnesintyg. Det är viktigt 
att vi får dessa uppgifter så tidigt som möjligt så att betydelsefulla 

detaljer inte glöms bort.
3. Personskador

Markera om någon fått personskador oavsett om det
skett i eget fordon eller motpartens.

Polis och blodprov
Om polis känner till händelsen och om något blod- eller 
utandningsprov tagits på någon part måste detta anges.

Till eget bolag
Dessa uppgifter ligger till grund för vållandebedömningen:

Fyll i allt noggrant. Är det något du inte vet eller kommer ihåg, 
skriv ett ”?” i respektive ruta.

Skador
Fyll i alla uppgifter så att vi kan

kontakta berörda parter.

Händelseförlopp
Beskriv händelsen så noggrant som möjligt,

det underlättar vållandebedömningen och påskyndar
regleringen av skadan.

Underskrift
Den är nödvändig för att vi skall veta vem som är uppgifts-

lämnare och för att undvika missförstånd.

13. Händelsen
Rita gärna en skiss över händelsen. Markera bilarna med 

A respektive B. Obs! Om skadeanmälan är underskriven av 
båda parter, så skall skissen göras gemensamt.

9. Körkortet
Glöm inte att fylla i giltighetsdatum för 

körkortet. Körkortsnummer är detsamma som 
personnummer

8. Grönt kort nr.
Endast vid utlandsskada.

SÅ HÄR FYLLER DU I SKADEANMÄLAN.

Har du frågor om skadeanmälan motorfordon
så är du välkommen att ringa på 054-22 12 00.
Vi svarar gärna på dina frågor.

Visa alltid med pil var skadan sitter på bilen 
och ange i text vad som skadats under synliga 
skador. Vid personskada är det viktigt att Du 
anger personnummer på den/de skadade så vi 
kan kontakta personen/personerna.

Tänk på att tydligt redogöra för händelseförlopp 
och tidpunkt när skadan skett. Det är viktigt 
för att försäkringen ska gälla och regleringen
ska gå snabbare.


