Melding om

Send utfylt skadeskjema til:
Landkreditt Forsikring AS
Postboks 1824 Vika
0123 OSLO

Formuesskade

E-post: skade@landkreditt.no
Skademeldingsblanketten må fylles ut fullstendig og så nøyaktig som mulig. Den som bevisst gir uriktige eller ufullstendige opplysninger i forbindelse med skadeoppgjør, kan tape
enhver rett etter forsikringsavtalen, jfr. forsikringsavtaleloven § 8-1.

Forsikringstaker
Forsikringsnr

Fødselsnr/org. nr.

Forsikringstakers navn

Kontaktperson

Adresse

Telefon

Postnr

Poststed

E-post

Hvis saken gjelder annen sikret, eksempel mor/datterselskap

Org. Nr

Skadelidt/kravstiller
Org. nr/Fødselsnr.

Kontaktperson

Navn

E-post

Adresse

Telefon

Postnr

Poststed

Hvis ja, beløp
Har skadelidte/kravstiller framsatt erstatningskrav?

Hvis nei, antatt formuestap
Beskriv deres forhold til skadelidte/kravstiller

Beskriv eventuelt oppdrag for skadelidte/kravstiller

Formuestapet
Hvilken periode inntraff tapet?

Når og hvordan ble tapet oppdaget?

Når og hvor ble dere først kjent med tapet?

Når mottok dere erstatningskrav fra skadelidte/kravstiller?

Ja

Nei

Hvilken handling/unnlatelse mener dere er årsaken til skadelidtes/kravstillers tap?

Når ble den tapsforvoldende handlingen/unnlatelsen foretatt? (Hvis tapet skyldes unnlatelse, hvilken dato måtte den unnlatte handlingen senest
vært foretatt for at tapet skulle vært unngått og hvorfor)

Hvorfor mener dere at handlingen/unnlatelsen har/ikke har resultert i skadelidtes/kravstillers tap? (Hvorfor mener dere at tapet ville/ikke ville
oppstått i fravær av deres handling/unnlatelse)

Hvis tapet skyldes unnlatelse, hvorfor mener dere at dere har vært/ikke vært pliktig til å handle annerledes?
(Fremgår plikt av lov, forskrift, god skikkregler eller andre faglige retningslinjer?)

Skyldspørsmål
Hvorfor mener dere at dere eller deres ansatte kan eller ikke kan lastes for det inntruffne tapet? Uaktsomhet? I tilfelle hvem og hvorfor?

Hva kunne vært gjort fra deres side for å unngå tapet?

Mener dere at skadelidte/kravstiller selv eller tredjepart kan klandres på noen måte? I tilfelle hvorfor?

Andre opplysninger som dere mener har/kan ha betydning for saken.

For rask behandling må følgende dokumenter vedlegges:
Finnes dette tilgjengelig
Ja

Kundekontrakt
Reklamasjon
Erstatningskrav fra skadelidte/kravstiller

Ja
Ja

Nei
Nei
Nei

Er dette vedlagt
Ja
Ja
Ja

Nei
Nei
Nei

Forsikringstaker må ikke erkjenne ansvar eller forhandle med skadelidte om en eventuell erstatning uten samtykke fra forsikringsselskapet.
Undertegnede innestår for at opplysningene på denne skademelding er riktige og fullstendige. Uriktige eller ufullstendige opplysninger
kan bla medføre erstatningskrav fra forsikringsselskapet, dersom disse medfører at selskapet utbetaler uberettiget erstatning

Sted og dato

Underskrift

