Skada nr

Skadeanmälan
Stockholms Stads Reseförsäkring för elever och andra omsorgstagare
Försäkringsnummer

Besvaras alltid

830 777 143

Ange här i vilken förvaltning/
bolag du arbetar
Personuppgifter

Organisationsnummer
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Utdelningsadress
Postnummer

Postadress

E-post

Eventuell ersättning
utbetalas till

Bankgiro/Postgiro/personkonto

Bankens namn

Clearingnummer

Bankkonto

Bankens ort

Betalningsmottagare

Resmål, resdag(ar)

Resmål

Markera om skadan anmälts
till
Finns försäkring i annat
försäkringsbolag

Polis
Transportföretag
Ja
Försäkringsbolag
Nej

Avresedatum
Hotell
OBS!
Nej, ingen anmälan är gjord
Försäkringsnummer

Hemkomstdatum

Bifoga anmälan!
Har anmälan gjorts till försäkringsbolaget

Förlust av eller skada på egendom
Datum, klockslag

Plats

Försenad utresa

Från

Planerad utresa, klockan

Verklig utresa, klockan

Försenad hemresa

Från

Planerad hemresa, klockan

Verklig hemresa, klockan

Försenat bagage

Upptäckt datum, klockan

Återfick datum, klockan

Plats

Datum, klockslag

Plats

När och var inträffade
eller upptäcktes skadan?
Var förvarades föremålen?

Försenad resa/bagage

Självriskskydd
När och var inträffade
eller upptäcktes skadan?
Vilken typ av skada gäller
det?

Inbrott i bostad under tjänsteresa
Skada på egen bil under tjänsteresa

Självrisk i kr

Skadehändelsen
Beskriv här hur skadan inträffat

Var god fortsätt på sid 2

Sjukdom eller Olycksfall
Sjukdomens/skadans art
samt datum för händelsen
När och var anlitades läkare?

Sjukdom/skada
Datum

Plats

Inlagd på sjukhus

Från datum

Till datum

Går du fortfarande på
behandling?
Befaras framtida men?
Har du tidigare lidit av
samma sjukdom?

Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej

Datum, ev. klockslag

Vet ej
Om ja, när?

Ersättningsanspråk
Specifikation

Inköpsår

Inköpspris, kr

Erättningsanspråk, kr

Summa
Fullmakt Ett X i denna ruta kan ge oss möjlighet att handlägga skadan snabbare vid sjukdom/olycksfall.
Fullmakt för Europeiska att hos läkare, sjukvårdsinrättningar, allmän försäkringskassa och Riksförsäkringsverket inhämta upplysningar som kan vara erforderliga för bedömning av mina ersättningsanspråk. Fullmakten innefattar rätt att ta del av sjukjournaler
och läkarintyg avseende mina sjukskrivningsförhållanden. Jag medger att ovannämnda handlingar får utlämnas till Europeiska oavsett
bestämmelserna i sekretesslagen.
Fullmakt för Europeiska att i mitt ställe från Försäkringskassan återkräva ev. ersättning för sjukvårdskostnader i EU/ESS
– och andra länder.

Underskrift – obligatorisk
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga.
Namnteckning

Datum

Intyg från arbetsgivaren
Härmed intygas den skadelidande är anställd i Stockholms stad och att denne befann sig på tjänsteresa när skadan inträffade.
Namnteckning

Datum

Namnförtydligande

Befattning

Blanketten skickas till:
Europeiska Försäkringsbolaget
Box 1
172 13 SUNDBYBERG

