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Skadeanmälan – Säljarförsäkring 

 
 
Uppgifter om försäkringstagaren: 
 

Försäkringstagare 
 

 

Adress 
 

 

Postnummer & postort 
 

 

E-post 
 

 

Telefonnummer (dagtid)  
 

 

 
Uppgifter om skadan: 
 

Fastighetens beteckning 
 
 

 

Fastighetsmäklare vid försäljning 
 
 

 

Årtal och datum då säljaren/ 
försäkringstagaren förvärvade fastigheten 
 

 

Datum då köparens reklamation mottogs 
 
 

 

Är något annat försäkringsbolag inkopplat?  
Om, ja vilket? 
 

 

 
Med skadeanmälan bifogas:  
 

1. Köparens skriftliga krav (skall vara riktat mot säljaren/försäkringstagaren) 
2. Eventuella egna kommentarer till kravet 
3. Försäkringsbrev 
4. Köpekontrakt inkl. bilagor (objektsbeskrivning, tilläggskontrakt, frågelista) 
5. Överlåtelsebesiktning 

 
Skadeanmälan skickas till:      
Chubb         
Skadeavdelningen, Box 868      
101 37  Stockholm, saljaransvar@chubb.com   
 
Med anledning av bifogat krav översänder jag härmed skadeanmälan rörande ovan nämnda fastighet: 
 
Ort:___________________________________ Datum:_____________________________ 
 
Namnteckning:_____________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande:_________________________________________________________ 
 
Vid det fall att mäklaren insänder skadeanmälan skall fortfarande skadeanmälan vara undertecknad av säljaren. 
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Uttryckligt samtycke för Personskada 

 

Med att markera i 'jag godkänner' rutan härunder bekräftar du och godkänner följande:  

Dataskyddsförordningen  

Vi utvärderar ditt krav noggrant och vidtar även åtgärder som är branschpraxis för att identifiera falska skadeanmälningar. Av 
dessa skäl kan vi behöva använda information om din hälsa som är relevanta för ditt krav och, i förekommande fall, hälsodata t 
om andra personer som är relevanta för det krav du lämnar till oss. Du måste se till att andra personer vars information du 
tillhandahåller oss förstår och inte gör invändningar mot denna användning av deras uppgifter, och (om så krävs enligt gällande 
lag) medger att vi använder deras information för de syften som beskrivs här. 

Du är inte tvingad att ge oss följande samtycke, och du kan återkalla det när som helst, men om du inte ger det eller väljer att 
senare dra tillbaka det, kan det påverka vår förmåga att behandla ditt krav. 

Vi använder inte uppgifter om din hälsa i något annat syfte och kommer alltid att följa villkoren (inklusive säkerhetsstandarder) 
som anges i vår Personuppgiftspolicy 

              Jag godkänner 

Viktig information 

I syfte att förbereda för Storbritanniens utträde ur den Europeiska Unionen, genomför Chubb vissa ändringar. Det är för 
närvarande förväntat att Chubb European Group Limited under 2018 kommer att konverteras till ett publikt aktiebolag, som 
kommer att verka under namnet Chubb European Group Plc. Det är därefter föreslaget att bolaget  konverteras till europabolag 
(Societas Europaea), som kommer att verka under namnet Chubb European Group SE. Bolaget kommer fortsatt ha sin hemvist 
och huvudkontor i England, och kommer fortsatt att vara auktoriserat av Prudential Regulation Authority, och reglerat av 
Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority. 

För att hålla dig uppdaterad med våra Brexit-förberedelser och för mer information om vad det innebär för dig, vänligen besök 
vår hemsida www.chubb.com/nordic-en. 

Personuppgiftspolicy 

 
Vi använder personuppgifter som du förser oss med för underwriting, administrering  av försäkringsavtal, skadereglering och 
andra försäkringsrelaterade syften, som ytterligare beskrivs i vår Personuppgiftspolicy, tillgänglig på 
https://www.chubbforsakringar.se/chubbs-personuppgiftspolicy/ eller genom att söka på Personuppgiftspolicy på 
https://www.chubbforsakringar.se.  Du kan begära en papperskopia av Personuppgiftspolicyn när som helst, genom att 
kontakta oss på dataprotectionoffice.europe@chubb.com. 


