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Hej, 

Vänligen läs igenom och följ nedan steg för att ditt försäkringsärende ska kunna hanteras korrekt. 

 

1. Skicka in fullständigt ifylld skadeblankett tillsammans med ett kostnadsförslag på reparation 

samt polisanmälan vid stöld/brand/förlust till nfeforsakring@nordea.com. Om reparation ej 

är möjlig, skicka då in kostnadsförslag på ersättning av objektet. 

2. Invänta återkoppling för utlåtande från försäkringsbolaget om skadeärendet blivit godkänt 

eller inte samt om eventuell kompletterande information efterfrågas.  

3. Om kompletterande information efterfrågas, skicka detta till nfeforsakring@nordea.com i 

samma mejltråd och invänta återkoppling. 

4. Om skadeärendet godkänns, skicka in fakturan på reparation till nfeforsakring@nordea.com. 

Fakturan måste vara utställd på Nordea Finance Equipment för att den ska kunna hanteras. 

5. Nordea Finance Equipment betalar fakturan och fakturerar er för självrisken.  

6. Skadeärendet är avslutat. 

 

Fullständiga försäkringsvillkor hittar du på vår hemsida. https://www.nordeafinance.se/fore-

tag/Finansiering.html 

 

Vänliga hälsningar 

Nordea Finance Equipment 
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Anmälan om skada på leasing-/hyresobjekt 
 
Försäkringstagare  

Namn: 
Nordea Finance Equipment AS, Sverige filial 

Organisationsnummer: 
516403-7086 

Försäkringsnummer: 
SP264988 

Adress: 
Box 1534 

Postnummer och ort: 
171 29 Solna 

Bankgironummer: 
5397-3152 

E-post: 
forsakring@nordeafinance.com 

Telefon: 
08 - 470 95 35 

Skyldig redovisa moms: 
 Ja  Nej 

Leasetagare  
Leasing-/hyreskontraktsnummer: 
      
Namn: 
      

Kontaktperson: 
      

Adress: 
      

Postnummer och ort: 
      

E-post: 
      

Telefon:
      

  Uppgifter om skadan 
Skadeställe (tomt, kvarter):                  Postnummer och ort: 
             

Skadan upptäcktes datum samt tid: 
      

Skadan avser objekt (beteckning och tillverkningsnummer): 
      

Ålder på skadat objekt: 
      

Skadebelopp kr:       

Kostnadsberäkningen uppgjord av: 

 Försäkringstagaren 
Annan (ange vem) 

Redogörelse för skadans orsak, omfattning etc:  
(bifoga gärna separat beskrivning om plats saknas) 

      
 

 Brand 

 Maskin 

 Inbrott  
(polisanmälan ska bifogas) 

 Övrig skada  
(t.ex. förmögenhetsbrott) 

 Vatten  
(även annan vätska, ånga eller gas) 

Är egendomen även försäkrad i annat bolag: 
 Nej  Ja (ange bolag)       

  Underskrift (intygas att ovan lämnade uppgifter stämmer med verkliga förhållanden) 
Underskrift Ort och datum 

      

Namnförtydligande: 
 

Leasetagare: 
      

Ifylles av Nordea Finance 
 

Objektsnummer: 
      

Självriskklass: 
      

                     
            Glöm inte att bifoga offert på reparation eller ny utrustning samt i förekommande fall polisanmälan inklusive godsförteckning.  

Skadeanmälan mailas till forsakring@nordeafinance.com. 

 




