
Skadeanmälan 
Trafikeftersöksförsäkring

FE 1646, 838 83 Frösön 
0775-88 88 88
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Hundägares
uppgifter

Utdelningsadress

Efternamn, förnamn

Postnummer och ort

Uppgifter om
djuret

Djurets namn Födelsedatum

Hane

Kön

Hona
Ras Färg, tecken

Skade
beskrivning

Personnummer

Registrerings-/Id-nummer

När skadades djuret? (år, mån, dag, ev klockslag) Är hunden avliden/avlivad

Beskriv händelseförloppet (använd gärna baksidan för ytterligare utrymme)

Underskrift

Telefonnummer (även riktnr) (Medlemsnummer i Svenska Jägareförbundet )

Använd egna ord 
och förklara så 
utförligt som 
möljligt

Övriga
upplysningar

Har ersättning begärts eller kan ersättning erhållas från annat håll, till exempel annat försäkringsbolag, hundens enskilda försäkring eller av 
allmänna medel?

Nej Ja Vid "Ja", ange närmare  (försäkringsbolag, försäkringsnummer etc)

I övrigt hänvisas till

Intyg från ojäviga personer Obduktionsintyg

Övriga upplysningar på baksidan

Skaderegleringen syftar till att inom ramen för gällande villkor ge försäkringstagaren en rättvis ersättning. Försäkringstagaren är 
enligt lag skyldig att lämna alla de upplysningar som erfordras för denna prövning. Det är ett gemensamt intresse för alla 
försäkringstagare att skaderegleringen sker omsorgsfullt och att erforderlig kontroll äger rum så att inte ersättningar felaktigt betalas 
ut. Uppgifter som lämnas i skadeanmälan eller på annat sätt måste därför vara sanningsenliga. Felaktiga uppgifter kan medföra 
straffpåföljd.

Jag har tagit del av ovanstående och försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och korrekta. Jag intygar även att det är jag 
som är ägare till hunden.
Ort och datum Hundens ägare

Ska eventuell ersättning sättas in på konto?

Nej Ja Vid "Ja", fyll i nedanstående uppgifter
Bankens namn och ort Bankkonto, även clearingnummer

Plusgiro Bankgiro Personkonto

Hundförarens
uppgifter
(om annan än 
hundägaren)

Utdelningsadress

Efternamn, förnamn Personnummer

Postnummer och ort Telefonnummer (även riktnr)

Eftersöksområde

Vid trafikskada Fordonets registreringsnummer Trafikförsäkringsbolag

Ja

Har polisutredning gjorts?

Nej
Fordonetsägare (namn, adress, postadress)

Hastighetsbestämmelse på olycksplatsen Tidpunkt för olyckan

Trafikmålsanteckningar

Kontouppgifter

Fortsättning på baksidan

Polisens händelsnummer



Anvisningar för skadeanmälan

Skadeanmälan ska fyllas i fullständigt och sändas in snarast efter det att 
skadefallet har inträffat. Reglering av skadan kan endast göras om 
frågorna på blanketten besvarats och om de intyg och eventuella kvitton 
som behövs finns med.

Vid marginalrubriken "Skadebeskrivning" ska du med egna ord beskriva 
hur skadan yttrade sig och utvecklades. Även var och när skadan 
inträffade samt vilket område som eftersöket skedde på.

Om hunden avlidit/avlivats måste du visa upp hunden för veterinär som 
utfärdar ett veterinärintyg som bifogas skadeanmälan.

Vid marginalrubriken "Vid trafikskada" ska - om föraren är känd - uppgifter 
om namn, adress, bilens registreringsnummer och trafikförsäkringsbolag

fyllas i. Är föraren okänd ska kopia av polisanmälan 
(trafikmålsanteckning) alltid sändas in. Dessutom behöver vi veta var 
olyckan inträffade, hastighetsbestämmelse på platsen och väglag.

Glöm inte att ange kontonummer för utbetalning av eventuell ersättning. 
Ersättning utbetalas till den skadelidande.

Skicka din skadeanmälan till:
Agria Djurförsäkring
FE 1646
838 83 Hackås

Vittnesintyg Hundens namn Hundens namnFödelsedatum Födelsedatum

Färg/tecken Färg/tecken

Beskrivning av händelsen (skadan)

Vittne 1 Vittne 2

Beskrivning av händelsen (skadan)

Underskrift Ort och datum Ort och datum

Vittnes namn Vittnes namn

Utdelningsadress Utdelningsadress

Postnummer och ort Postnummer och ort

Namnteckning Namnteckning
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