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Information om vår skadereglering 
 
Om du har råkat ut för en skada under en tjänsteresa och vill anmäla detta till oss behöver du skicka in en 
skadeanmälan. Skadeanmälan gör du lättast på vår webb, gå in på svedea.se och välj Företagsförsäkring 
och gå sedan in på Vid skada. 
 
För att vi ska kunna ta ställning till om skadan omfattas av försäkringen ber vi dig förklara så utförligt som 
möjligt vad som har hänt.  
 
Vid skada på bil 
Om du drabbats av en skada på din bil under en tjänsteresa och vill ha ersättning för din självrisk ber vi dig 
komplettera skadeanmälan med: 

 Kvittot från verkstaden som visar den självrisk du fått betala 
 
Vid sjukdom/olycksfall 
Om du drabbats av sjukdom/olycksfall under tjänsteresa ber vi dig komplettera skadeanmälan med: 

 Originalkvitton från sjukhuset och en redogörelse för eventuella övriga kostnader 
 
Vid bagageförsening 
Om ditt bagage blivit försenat under en tjänsteresa ber vi dig komplettera skadeanmälan med: 

 Underlag (t.ex. bagage claim report) som visar att du anmält förseningen till flygbolaget 

 Kvitton på eventuella inköpa av kläder och hygienartiklar under tiden bagaget var försenat 
 
Vid stöld/inbrott 
Om du råkat ut för en stöld eller ett inbrott ber vi dig komplettera skadeanmälan med: 

 Kopia på polisanmälan 

 Redogörelse för och inköpskvitton på stulen egendom 

 Kvitton på nyinförskaffad egendom 
 
Vid förlust 
Om du blivit av med något, till exempel väska, dator eller mobiltelefon ber vi dig komplettera 
skadeanmälan med: 

 Kvitton på/redogörelse för förlorad egendom 

 Kvitton på nyinförskaffad egendom 
 
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-160 161 eller via mejl 
skadorforetag@svedea.se  
 
 

 
  


