
Arctic Seals AB
Box 2003, 141 02 Huddinge
Av Finansinspektionen godkänd försäkringsförmedlare

Tel: 08-746 05 60
kundtjanst@arctic.se

Var god vänd → 

www.arctic.se

Skadeanmälan och bekräftelse reparatör 
Ifylles av försäkringshavaren. Skriv ut och signera det ifyllda formuläret

Försäkringsnummer

Skadenummer

Försäkringshavare (namn och adress) Personnummer

Telefonnummer Mobilnummer

E-mail

Tillverkare Modell

Serienummer Inköpsdatum

Skadedatum Datum reparatör kontaktades Datum föregående underhållsservice

Upptäcktes en äldre skada/brist i samband med ett beställt/erbjudet service-/underhållsbesök?   Ja Nej

Hur upptäckte du skadan? Vid stöld/förlust/ eller annan allriskskada: Beskriv nedan skadeorsak, händelseförlopp 

samt hur hjärtstartaren förvarades vid skadetillfället (skriv på ett separat papper om du inte får plats)

Clearingnummer    Kontonummer dit ersättning önskas  Kontoförande bank

Med min underskrift nedan bekräftar jag att alla uppgifter jag lämnat är korrekta och att jag inte undanhållit någon 
information som är relevant för bedömning av skadan, exempelvis att skada har uppmärksammats i samband med 
förlängd garanti eller vid service/underhållsbesök.

Till skadeanmälan ska följande bifogas:
-Ifylld reparatörsrapport (förutom vid stöld)  
-Kopia på reperationsfaktura eller en ny faktura vid ny produkt
-Kopia på ditt försäkringsbevis på trygghetsförsäkringen 
-Polisanmälan ska bifogas vid stöld 
-Kopia på skaderegleringserkännandet från ditt hem-& villa försäkringsbolag (endast privatperson) 
-Loggrapport vid särskilda tillfällen (återställning) 

________________________________
Underskrift försäkringshavare Namnförtydligande försäkringshavare Ort och Datum



Arctic Seals AB
Box 2003, 141 02 Huddinge
Av Finansinspektionen godkänd försäkringsförmedlare

Tel: 08-746 05 60
kundtjanst@arctic.se
www.arctic.se

Ifylles av reparatören. Vid stöld bortse från denna sida. Var vänlig texta

Tillverkare Modell Serienummer

Företag som anlitas för reperationen Organisationsnummer Telefonnummer

Utdelningsadress Postnummer Ort

Vad är din bedömning av orsak till skadan?

Defekt komponent

 Elektroder     Batteri     Annat: 

Orsak till byte av komponent

 Ursprunglig fel

 Inbrott    
 Utifrån kommande skada

 Återställning   Sabotage

Kan felet ha orsakats av bristande underhåll?  Ja  Nej 

Har yttre påverkan orsakat felet?  Ja  Nej

Är det oaktsamhet som orsakat skadan?  Ja  Nej

Vad har man gjort för att åtgärda skadan?

Utbyte av produkt?  Ja     Nej Nytt serienummer:  

Materialkostnad Arbetskostnad Om del av kostnad rör service/underhåll, ange belopp

Med min underskrift nedan bekräftar jag att alla uppgifter jag lämnat är korrekta och att jag inte undanhållit
någon information som är relevant för bedömning av skadan, exempelvis att skada har uppmärksammats i
samband med förlängd garanti eller vid service/underhållsbesök.

Ort och datum: 

_________________________________________________ 
Underskrift reparatör

_________________________________________________ 
Namnförtydligande reparatör

Underlag skickas till:
Arctic Seals AB
Box 2003
141 02 Huddinge

  Inifrån kommande skada
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