Skadeanmälan
OKQ8 BackUp / BackUp Plus
+

+

Om ägaren/försäkringstagaren till fordonet som anmälan avser:
Personnummer / Organisationsnummer

För- och efternamn / Företagsnamn

Adress

Postnummer

Telefon

Postadress

E-post

Om fordonet som anmälan avser:
Registreringsnummer

Markera var skadan/skadorna finns

Mätarställning

Om händelsen
Ange skadedatum

Ge en kortfattad beskrivning om händelsen

Om din ordinarie försäkring:
Är anmälan gjord till din ordinarie försäkring?
JA

NEJ

Om ”JA” ange bolag

Om ”JA” ange skadenummer

Skadeanmälan skickas till:
okq8backup@adminsure.nu
Eller till postadress:
OKQ8 BackUp
FE 50600
832 82 Frösön
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Självriskersättning – Om din skadeanmälan gäller självriskersättning,
vänligen kryssa i vilken skadetyp det gäller nedan:
Brand

Söker du ersättning för faktiska kostnader för Bärgning
som ej nått upp till kostnaden för självrisken?
JA

Glas

NEJ

Maskin- elektronikskada

Om ”JA” ska du kryssa för Räddning/bärgning och ange kostnaderna
under ”Förteckning av faktiska kostnader” på nästa sida.

Räddning/bärgning*

Ange självrisken som du söker ersättning för:

Rättsskydd
Stöld
Trafik
Vagnskada/Vagnskadegaranti

Bifoga kopia på beslutet från ditt skadeärende i din ordinarie
fordonsförsäkring samt underlag som styrker din erlagda självrisk.
Har du fått utbetalning från annan självriskskyddsförsäkring
utöver BackUp för händelsen som denna anmälan avser?
JA – ange belopp:

NEJ

Skadeersättning – Om din skadeanmälan gäller skadeersättning,
vänligen kryssa i vilken skadetyp det gäller nedan:
Feltankning
Hjälm/skyddsutrustning
Gäller händelsen stöld/skadegörelse?

Hyrbil eller avbrottsersättning
Vad är orsaken till stilleståndet?
Reparation på verkstad

JA – (Bifoga polisanmälan)

Stöld (Bifoga polisanmälan)

NEJ

Inlösen

Markis och förtält (Bifoga bild på skadan)
Nyckelförlust (Bifoga polisanmälan)
Punktering av däck

Vilken typ av ersättning önskar du?
Hyrbil (75% av hyrbilskostnad)
Avbrottsersättning (150 kr per dag)
Ange hur många dagar
stilleståndet varat:

Skada i kupé och bagageutrymme
Skada på takbox och friluftsutrustning
(Bifoga bild på skadan)

Om du svarat ”Reparation på verkstad”,
ange namnet på verkstaden:

Toppbox och dess innehåll
Gäller händelsen stöld/skadegörelse?
JA – (Bifoga polisanmälan)

Bifoga intyg från verkstaden som
styrker stilleståndstiden.

NEJ
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Förteckning över faktiska kostnader
Beskrivning av kostnad

Datum

Belopp i kr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bifoga kopia på kvitto eller annat underlag som styrker dina faktiska kostnader eller självrisk
för händelsen. Bifoga kopia på försäkringsbrevet avseende din ordinarie försäkring.

Summa:

Godkännande, kontroll och intygande
Jag godkänner att bli kontaktad via e-post (snabbare återkoppling)
JA

NEJ

Jag har kontrollerat att de bilagor som anges för skadetypen ovan är bilagda
JA

NEJ

Jag intygar att lämnade uppgifter är sanningsenliga
Namn

Datum

Skadeanmälan skickas till:
okq8backup@adminsure.nu
Eller till postadress:
OKQ8 BackUp
FE 50600
832 82 Frösön
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