Samtliga handlingar skickas till:
Sedgwick Sweden AB
Box 1141
171 22 Solna
Tfn: 08- 98 33 60, Epost: info@se.sedgwick.com

Reparatörsrapport
Räkningen utställs på försäkringstagaren, inte på försäkringbolaget
Försäkringsnummer (ifylles alltid)

Skadenummer (Försäkringsbolagets notering)

Försäkringstagarens namn

Försäkringstagarens org. nr.

Försäkringstagarens adress

Försäkringstagarens postnr

Reparationsföretag

Kontaktperson hos reparatören

Reparatörens adress

Reparatörens postnr

Reparatörens postort

Reparatörens e-post

Reparatörens telefonnummer

Reparationsföretagets org. nr.

Försäkringstagarens postort

Skadan
Datum när reparatören fick uppdraget

Datum när reparationen förväntas vara klar

Skadat föremål

Tillverkningsnummer

Föremålets ålder (ifylles alltid)

Installationsår

Föremålets fabrikat, modell, storlek, KW-effekt

Föremålets typbeteckning

Skadeorsak

Omfattas skadan av garanti eller annan försäkring
Nej

Ja, ange bolag:

Beskrivning av skadans art och omfattning

Om föremålet inte går att reparera, ange orsak samt förslag till ny produkt. Precisera med fabrikat och typ. Ange även eventuellt restvärde

Beräknad reparationskostnad i arbete och material specificeras

Innebär reparationen förändringar och/ eller förbättringar i förhållande till maskinens skick före skadan?
Nej

Värde på förbättringen i kronor

Ja

Nyanskaffningsvärde inkl. montering, exkl. moms i kronor

Maskinens värde före skadan enligt er åsikt i kronor

Ytterligare upplysningar. VIKTIGT! Om kostnader avviker från denna rapport, kontakta oss omgående

OBS! Prisuppgifter skall anges exklusive moms
Reparatörens underskrift

Ort och datum

Reparatörens namnförtydligande

F-skattebevis
Nej

Ja

Behandling av personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU9 2016/679).
Uppgifter som lämnas till försäkringsgivaren, eller annat bolag inom försäkringsgivarkoncernen, samt dess samarbetspartners kommer att
behandlas av bolagen för att bolagen skall kunna fullgöra begärda åtgärder, ingångna avtal eller skyldigheter som följer av lag eller annan
författning. Vissa känsliga personuppgifter, såsom sjukdomsinformation och uppgifter om hälsotillstånd, kan komma att inhämtas och behandlas i
samband med riskbedömning och skadereglering. Försäkringstagaren/försäkrad är införstådd med att sådana uppgifter kan vara nödvändiga att
inhämta och behandla för att avtalet skall kunna fullgöras. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser,
statistik, affärs-, produkt- och metodutveckling. Personansvarig kan komma att samköra personuppgifter med andra register i syfte att uppdatera
registren. Vidare kan uppgifterna även komma att behandlas för informations- och marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan för nu angivna
ändamål komma att lämnas ut till bolag inom den koncern försäkringsgivaren tillhör och till andra bolag, såväl inom som utom EU-och EESområdet, och som bolag i denna koncern samarbetar med. All behandling av personuppgifter kommer att ske med stor försiktighet för att skydda
den enskildes personliga integritet. Personuppgifter kommer därför endast att vara tillgängliga för person som behöver ha tillgång till uppgifterna för
att kunna utföra sitt arbete. Uppgifter kommer vidare endast att göras tillgängliga i den utsträckning som behövs för ovanstående ändamål.
Försäkringsbolaget har rätt att registrera anmälda skador med anledning av detta försäkringsavtal i ett skadeanmälningsregister som är gemensamt
för försäkringsbranschen.

