
SKADEANMÄLAN

Sid 1 (3)

Påkörd hund/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  

Ja    Nej  

Ja    Nej  Innekatt  Utekatt  

Tik/Hona     Hane  

Skadad hund     Avliden hund     Skadad katt     Avliden katt 

Registreringsnummer SKK/SVERAK Ras Färg och ev. särskiljande tecken  

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

Beskrivning av olyckan
När hände olyckan?  Var hände olyckan? 

Vad var hastighetsbegränsningen på sträckan? Hur var väglaget/sikten?  

Var hunden/katten kopplad vid olyckstillfället?  Är din katt 

Om din hunden varit kopplad eller om du har en innekatt, beskriv hur hunden/katten kunde komma lös till olycksplatsen.  

Om hunden var okopplad beskriv platsen där hunden befann sig samt ange avstånd till olycksplatsen.
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Fordonsuppgifter
Är fordonet som körde på Om ja, fyll i nedanstående uppgifter. Om nej, vänligen bifoga kopia på polisanmälan.  

hunden/katten identifierat?  

Registreringsnummer Försäkringsbolag 

Förarens namn Förarens personnummer  

Förarens telefonnummer  Fordonsägarens namn (Om annan än föraren) 

Fordonsägarens personnummer Fordonsägarens telefonnummer 

Hade föraren möjlighet att upptäcka hunden/katten vid olyckstillfället? Om ja, beskriv på vilket sätt 

Avliden hund/katt
Om din hund/katt avlidit till följd av trafikolyckan behöver vi två ojäviga personer som intygar att hunden/katten inte längre är i livet. Plats för 

vittnens intyg finns på baksidan av blanketten. 

Hund som skadats/avlidit under jakt
Om hunden skadats/avlidit på grund av trafikskada under jakt behöver vi en karta över jaktområdet. På kartan ska det aktuella jaktområdet 

med vägar och hastighetsbegränsningar tydligt framgå och det ska vara markerat var hunden släpptes och var den återfanns

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

Ort och datum  Namnteckning  Namnförtydligande

Ja  Nej  

Ja    Nej  
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SKADEANMÄLAN Påkörd hund/katt

Skadeanmälan skickas till: 
Svedea AB
Box 3489
103 69 Stockholm

0771-160 190

djurskador@svedea.se

svedea.se

Vittnens intyg 
Härmed intygas att  Härmed intygas att

Om hunden/katten har dött, har du sett den döda hunden/katten?  Om hunden/katten har dött, har du sett den döda hunden/katten? 

Om ja, ange datum och tid.  Om ja, ange datum och tid. 

Namn Namn

Adress Adress

Postnummer och ort Postnummer och ort

Telefon Telefon

Mejl Mejl

Ort och datum Ort och datum

Underskrift Underskrift

Ja    Nej  Ja    Nej  
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