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Hund och katt
Försäkringsnummer (obligatoriskt)

Skadenummer – försäkringsbolagets notering

Anmälan avser
            Jag har skyldighet att redovisa moms

Dina personuppgifter
Förnamn     Efternamn     Personnummer – 10 siffror

Telefon dagtid/mobil    Mejl            

Ange till vilket konto du önskar ev. utbetalning. Vi behöver både clearingnummer och kontonummer.

Uppgifter om din hund/katt 
Namn       Född (år-mån-dag) Kön   ID-nummer     

 

Ja    Nej  

Bortttappat    Stulet    Förstört  

Ja    Nej  

Ja    Nej  

Hona     Hane  

Hund    Katt   

Avbeställningsskydd         Undersökning, vård och behandling    

Avbruten resa                Förlängd vistelse    Förlorat pass  

Registreringsnummer SKK   Ras      Färg och ev. särskiljande tecken   

Har du köpt hunden/katten?   Om, ja ange säljare, inköpspris och inköpsdatum (år-mån-dag)    

Avbeställningsavgifter 
Planerat avresedatum  Avbeställningsdatum  Orsak till avbeställningen      

Du behöver bifoga bokningsbekräftelse för originalbokning och ombokning samt kostnadsspecifikation för avbokningskostnaden. Du måste 

även bifoga ett journalutdrag för ditt djurs sjukdom.

Avbruten resa 
Planerat hemresedatum  Nytt hemresedatum  Orsak till den avbrutna resan      

Du behöver bifoga bokningsbekräftelse för originalbokning och ombokning samt kostnadsspecifikation för ombokningskostnaden.  Du måste 

även bifoga ett journalutdrag för ditt djurs sjukdom.

Förlängd vistelse 
Planerat hemresedatum  Nytt hemresedatum  Orsak till den förlängda resan      

Du behöver bifoga bokningsbekräftelse för originalbokning och ombokning samt kostnadsspecifikation för ombokningskostnader och logikostnader. Du 

måste även bifoga ett journalutdrag för ditt djurs sjukdom. Journalutdraget bör vara skrivet på svenska, engelska, tyska, franska eller ett nordiskt språk. 

Förlorat djurpass 
        Datum för upptäckten     Polisanmält

Om ditt djurs djurpass är stulet, borttappat eller förstört måste du polisanmäla detta på 114 14 och bifoga kopia på anmälan. Bifoga även ditt kvitto för 

det nya passet.
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Skadeanmälan skickas till: 
Svedea AB
Box 3489
103 69 Stockholm

0771-160 190

djurskador@svedea.se

svedea.se

Hund och kattSKADEANMÄLAN RESEFÖRSÄKRING

Undersökning, vård och behandling
Om hunden undersökts, vårdats eller behandlats utomlands för en exotisk sjukdom behöver du skicka in ett journalutdrag och kvitto för  

behandlingen från veterinären som är utfärdat på svenska, engelska, tyska, franska eller ett nordiskt språk.

Underskrift                 
Jag intygar att de uppgifter jag lämnat är fullständiga och korrekta 

Ort och datum     Namnteckning      Namnförtydligande


