SKADEANMÄLAN TFF - Kommun
Känt, okänt, oförsäkrat, utländskt trafikförsäkringspliktigt motorfordon

Alla uppgifter på denna blankett skall ifyllas för varje skada.
Fordonet är känt
Fordon okänt

Regnr: _____________ Försäkringsbolag: ______________________________
(KRYSSA)

Skadat objekt och skadans omfattning:_____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Skadedag / datum för upptäckt (stryk under korrekt alternativ):

____________________

Datum för senaste inspektion före upptäckt av skadan:

____________________

Adress / plats: ________________________________________________________________
____________________________________________________

Vägnr:_______________

Hur Kommunen fick kännedom om skadan:_________________________________________
Iakttagelser

Färgavsättningar

Märken i stötfångarhöjd

Splitter

Hjulspår

Övrigt: _____________________________________________________

SKADEUTREDNING

Utförd av (namn):____________________________________________

Kontakt med: (för att ta reda på om det finns ett känt fordon)
Polis; namn / datum / tel.nr: ________________________________________________________
Diarienummer hos polisen (om anmälan gjorts men ej är bifogad): ______________________________
Bärgare; namn / datum / tel.nr: ______________________________________________________
Annan; namn / datum / tel.nr: _______________________________________________________
Övriga upplysningar: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Referensnummer / namn hos Kommunen (som TFF bör hänvisa till vid kontakt i ärendet):____________________________

Att inspektion samt anmälan riktigt och fullständigt återger vad jag vet om uppkomsten av
skadan intygar:
Uppgiftslämnare:______________________
Skadeutredare: _______________________
Namnförtydl+tel.nr: ____________________

Namnförtydl+tel.nr:______________________

Ort och datum ________________________

Ort och datum ___________________________

Bifoga fotografi/er, faktura och fakturaspecifikation

Information om blanketten SKADEANMÄLAN – Kommun
Allmänt
Minst två foton i original skall alltid bifogas skadeanmälan. Det ena fotografiet skall tydligt utvisa hela
skadan (inklusive omkringliggande miljö). Ofta krävs dock ett fotografi i närbild av skadan samt ett
fotografi på avstånd som utvisar skadeplatsens placering i förhållande till andra anordningar. Det andra
fotografiet skall utvisa skadeplatsen efter reparation.
För det fall fotografering ej är möjlig skall skäl till detta anges samt en detaljerad beskrivning av
skadans utseende och omfattning bifogas. Lämpliga kompletteringshandlingar kan vara kartor, ritningar o
dyl.
En skadeanmälan skall upprättas för varje skadat objekt, såvida det inte är säkerställt att fler objekt
skadats vid samma tillfälle.
Alla uppgifter i skadeanmälan skall ifyllas för varje skada.
Skadeanmälan skall bifogas med faktura + fakturaspecifikation + foto.

ATT TÄNKA PÅ
 Fyll i blanketten noga. Glöm inte att ange skadeplatsens placering detaljerat, exempelvis vägnummer,
körriktning, närmaste trafikplats/ort etc samt eventuellt avstånd till denna.
 Ange alla faktorer som styrker / kan styrka:
- att skadan har orsakats av motorfordon vid ett (1) skadetillfälle
- att det orsakande motorfordonet är okänt
- skadans art och/eller omfattning
- övriga förhållanden som åberopas i skadeanmälan
 Inled efterforskningar i så nära anslutning till skadans inträffande som möjligt.
 Dokumentera alla efterforskningar som görs i syfte att identifiera det orsakande fordonet.
 Eventuella företeelser/omständigheter som ej syns av bifogade fotografier skall anges skriftligt.
 Skriv under blanketten.

