Skademelding - Varebeskyttelse
INSTRUKSJONER FOR UTFYLLING
1. Sluttfør avsnitt 1 og 2 for alle krav.
2. For krav på grunn av Tyveri, fremskaff følgende dokumentasjon: en skriftlig politirapport som bekrefter dato, tid og omstendigheter for
tyveriet
3. For krav på grunn av Ulykke, fremskaff følgende dokumentasjon:
 For klesartikler:
Fotografi som bevis på ulykken
 For elektroniske artikler og møbler med en utsalgspris på mindre enn 1000 kr:
Fotografi som bevis på ulykken
 For elektroniske artikler og møbler med en utsalgspris på mer enn 1000 kr:
Beregning av reparasjonskostnad eller bekreftelse på at varen ikke kan repareres av selger (opprinnelig)
Følgende avsnitt fylles fullstendig ut og vedlegg all nødvendig bevismateriale som støtter din skademelding, ellers vil behandlingen bli
forsinket. Husk underskrift og dato på anmeldelsen nederst på siden.

AVSNITT 1: GENERELL INFORMASJON
Etternavn

Fornavn

Kontonummer

Adresse

Postnummer

Personnummer

Telefonnummer

Sted

E-postadresse

AVSNITT 2: EIENDOM
Kan varen/varene repareres?

 Nei  Ja

Ulykkesdato:

(vedlegg prisoverslag)

//

//

Hva slags krav er det? (Marker)

 Tyveri

 Ulykke

Oppgi kortfattet hva som skjedde:

Gjelder kravet ditt tyveri må følgende informasjon oppgis:
Dato for tyverianmeldelse:

//

//

Tyveriets referansenummer:

Navn og adresse til politistasjonen:

Telefonnummer:

Liste over alle varer på din konto du krever erstatning for (Benytt et separat ark om nødvendig).
Beskrivelse av varer

Serienummer

Modellnummer

Kjøpsdato

Katalogpris

Katalognummer

TOTAL KRAVSUM
BEKREFTELSE: Jeg bekrefter at de opplysninger som er gitt på dette skjemaet er riktige i henhold til min kunnskap og kjennskap og gir samtykke til at
utbetalinger på grunn av feilaktige opplysninger er ugyldige. Jeg gir mitt samtykke til at Resurs Bank representanter kan verifisere all informasjon og
dokumentasjon som er gitt av meg og som finnes i denne skademeldingen. Jeg forstår at den informasjonen jeg har oppgitt i dette dokumentet og
etterfølgende dokumenter vil bli brukt ved administrering av min skademelding. Ved å undertegne dette skademeldingsskjemaet har jeg gitt samtykke til at
denne informasjonen kan brukes for behandling og bedømmelse av min kravsøknad.
Fordringseiers signatur

Dato:

Send til:
Resurs Bank NUF
Postboks 979 Sentrum
0104 Oslo

