
Skadeanmälan
Skog

Skriv tydligt – texta helst.

Beskriv vilket slag av skog som skadats. Ange skogens ålder, trädslag, virkesförråd, kvalitet, växtlighet (bonitet) etc. Vid skada på plantskog, ange vilket år 
skogen anlades.

Den skadade arealen på den 
försäkrade skogen är

skadans omfattning

Personnummer/organisationsnummer

Postgirokonto/bankgirokonto (nummer) 

Försäkringsnummer

Namn

försäkringstagare, försäkringsställe, skadeorsak
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If Skadeförsäkring AB (publ), Säte: Stockholm, Huvudkontor: Barks väg 15 Solna, Organisationsnummer: 516401-8102

Utdelningsadress, postnummer och ort

Bekräftelsedatum (ifylls av If)Skogsskada nummer (ifylls av If)

Skadedatum

Skadeorsak

Mejladress

Fastighetens/stadsägans namn och registernr Prod skogsmark enligt senaste fastighetstaxering

ha

Brand, explosion,  
åskslag eller luftfartyg

Storm, snöbrott

Torka, frost, sork-, 
svamp- eller insekts-
angrepp

Länsbokstav Kommun Församling

Skadad areal

ha

Den skadade arealen är fördelad 
på flera skadeobjekt

Antal objekt

st

Telefon dagtid (även riktnummer) Telefon kvällstid (även riktnummer)

Beskriv var på fastigheten skadan är belägen – rita en enkel skiss på blankettens baksida. Då järnväg förorsakat brand:
Ange bansträcka samt brandplatsens läge i km från närmaste station eller anhalt.

skadans belägenhet

Avstånd från närmaste bilväg till den 
plats där skadan är belägen

Avstånd
m

Vad är i övrigt bekant rörande skadans uppkomst och omständigheterna i samband med denna?

övriga uppgifter

Är skogsinnehavet försäkrat även i annat försäkringsbolag?
Ja Nej

Försäkringsbolag Försäkringsnummer

Var premien för den löpande försäkringstiden erlagd  
när skadan inträffade?

Ja Nej

Har skogsskadan även berört annan markägares  
skogsinnehav?

Ja Nej
Försäkringsbolag Försäkringstagare

Datum Försäkringstagarens/ombudets namnteckning

namnunderskrift
Namnförtydligande vid skadeanmälan genom ombud

Skickas till:
If
F200
106 80 Stockholm

Telefon dagtid (även riktnummer) Telefon kvällstid (även riktnummer)
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