
Skicka anmälan till:
If Skadeförsäkring
P100
106 80 Stockholm

Telefon: 0771-655 655

så här fyller du i skadeanmälan

Skadeanmälan måste du fylla i så noggrant du kan. Vi kan inte reglera 
skadan om inte frågorna på blanketten är besvarade och/eller om veteri-
närintyg saknas.

Det är mycket viktigt att du fyller i alla uppgifter sanningsenligt. Felaktiga 
uppgifter kan innebära att ersättningen sänks eller uteblir helt. Det är 
dessutom straffbart att undanhålla några uppgifter eller lämna felaktiga 
uppgifter.

Delersättning – innebär att du får ersättning med en del av livförsäkrings-
beloppet. Det innebär samtidigt att livförsäkringen upphör eller minskas 
kraftigt. Kontakta oss om du har frågor kring detta.

Veterinärintyg – be din veterinär fylla i det bifogade veterinärintyget. Det 
är mycket viktigt att detta bifogas denna anmälan.

Har ditt djur dött plötsligt?

Katt och hund – har djuret livförsäkring och om djuret är yngre än 3 år 
eller om försäkringen är nytecknad eller nyligen ändrad, så krävs obduktion 
om djuret plötsligt dör av inre sjukdom och veterinären inte kan fastställa 
orsaken. Tala med din veterinär om detta och kontakta alltid oss om du är 
osäker. Är orsaken till dödsfallet ersättningsbar betalar If Skadeförsäkring 
kostnaden för obduktionen.

Häst – kontakta If Skadeförsäkring.

Har ditt djur dött på grund av en olycka behöver du inte låta obducera det.
Veterinär skall intyga dödsfallet.

Trafikskada – har ditt djur blivit påkört ska du fylla i namn och adress på 
bilföraren, registreringsnummer på bilen samt hastighetsbegränsningen 
på platsen. Vet du inte vilken bil som varit inblandad är det viktigt att du 
polisanmäler händelsen. Du kan anmäla händelsen till polisen på nummer 
114 14, dagtid. Bifoga polisanmälan.

Anvisningar:

1. Fosterskada häst
 Kontakta If Skadeförsäkring.

2. Din egen skadebeskrivning – här skall du berätta med egna ord vad 
som hänt och hur du upplevt att sjukdomen/skadan uppstått och 
utvecklats. Du skall inte hänvisa till veterinärens beskrivning.

3. Liknande symptom tidigare – du skall fylla i om djuret haft samma 
eller liknande besvär tidigare. Om så är fallet skall du ange när och vil-
ken veterinär som anlitats.

4. Trafikskada – har ditt djur blivit påkört ska du fylla i namn och adress 
på bilföraren, registreringsnummer på bilen, hastighetsbegränsningen på 
platsen samt hur djuret kom ut på vägen.

5. Djuret har kommit bort eller stulits – Har ditt djur kommit bort eller 
blivit stulet så skall du polisanmäla detta och annonsera i pressen. Kopior 
av detta skall bifogas anmälan. Kontakta oss gärna för råd. (Gäller ej 
katt. Katt ersätts ej om den försvinner.)

6. Övriga upplysningar – du måste skriva om du fått ersättning för 
samma skada från annat håll.

kontakta oss gärna med dina frågor

Telefonnummer: 0771-655 655
Mail: djurskador@if.se

Skadeanmälan sänder du till:
If Skadeförsäkring
P100
106 80 Stockholm

Kom ihåg att underteckna skadeanmälan!

 Livskadeanmälan
Djur

underskrift

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och korrekta och att jag har tagit del av ovanstående information.

Datum Namnteckning

Ort Namnförtydligande
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If Skadeförsäkring AB (publ), Säte: Stockholm, Organisationsnummer: 516401-8102

Djurslag

 Häst    Hund    Katt

Anmälan avser

 Full ersättning    Delersättning    Foster/föl

Forts. sidan 4

 Nej    Ja

Namn Ras

uppgifter om djuret
Födelsedatum

Reg-nr eller ID-nr Färg och tecken

Kön

Inköpt InköpsprisSäljare Inköpsdatum

 Ja    Nej  Dog   Skadades    Insjuknade

Fostret förlorades Datum

1. avser endast häst föl/fosterskada
Datum

Vid kastning: har stoet kastat förut? Om ja, i så fall när?

Fölet

Telefon, mobilTelefon, dagtid

Ersättning/betalning önskas till följande konto

 Plusgiro      Bankgiro      Bankkonto

Telefon, kvällstid

Kontonummer med clearingnummer Redovisningsskyldig för moms

 Ja                    Nej

Försäkringsnummer

Skadenummer/personnummer

Förnamn

försäkringstagare

Utdelningsadress

SkadedatumPostnummer och ortnamn Mail

Efternamn

Specifikation över kostnader ska bifogas vid förlust av foster

 Ja    Nej

2. din egen skadebeskrivning (se anvisningar på första sidan)

Djuret insjuknade/skadades (datum)

Hur yttrade och utvecklade sig sjukdomen/skadan?

 Djuret självdog    Djuret avlivat
Datum

 Livskadeanmälan
Djur



4. vid trafikskada
Fordonets ägare (namn och adress)

Fordonets registreringsnr Försäkringsbolag för trafikförsäkringen Hastighetsbegränsning på platsen Har polisanmälan gjorts?

 Ja    Nej

Händelseförlopp/iakttagelser

6. övriga upplysningar
Har ersättning begärts eller erhållits från annat håll t.ex. nytt djur av säljaren, försäkringsbolag? Från vem?

I övrigt hänvisas till

Andra uppgifter av betydelse

 Nej    Ja

 veterinärintyg    intyg av utomstående personer    obduktionsintyg    polisintyg

5. djuret har kommit bort eller stulits
När försvann djuret?

Hur gick det till när djuret försvann?

 Ja    Nej  Ja   Nej

Liknande symptom tidigare? Datum

3. symptombeskrivning
Datum Behandlades djuret?

 Ja    Nej

Anlitades veterinär? Besöksdatum Veterinärens namn
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Forts. sidan 4

Forts. sidan 4

Forts. sidan 4

Forts. sidan 4
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