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Skadeanmälan Inkomstförsäkring
 

Fullständigt ifylld skadeanmälan skickas till: 
Solid Försäkring, Box 22151, 250 23 Helsingborg 
Telefon: 0771-113 113, E-post: inkomstforsakring@solidab.se

Uppgifter om försäkringstagare
För- och efternamn Personnummer

Adress

Postnummer och ort Telefon dagtid

E-postadress Kontonummer för utbetalning (clearing- och kontonummer)

Senaste arbetsgivare
Arbetsgivare Kontaktperson och telefonnummer

Adress Postnummer och ort

Försäkringstagarens anställningsdatum Typ av anställning (tillsvidare, vikariat, etc.)

Datum för varsel om uppsägning Datum för uppsägning

Orsak till uppsägning

Övriga uppgifter
Är du medlem i något fackförbund?

Omfattas du av någon annan inkomstförsäkring, t.ex. via fackförbund eller annat bolag?

Omfattas du av trygghetsavtal, t.ex. Trygghetsrådet eller liknande?

Underskrift 
Härmed intygas att ovan lämnade uppgifter är riktiga och sanningsenliga.

Ort och datum Försäkringstagarens underskrift

Till denna skadeanmälan skall följande handlingar bifogas:
•  Arbetsgivarintyg från samtliga arbetsgivare från försäkringens tecknande.

•  Kopia på varsel om uppsägning.

•  Beslut om dagsersättning från Arbetslöshetskassan.

•  Utbetalningsspecifikationer över ersättning från Arbetslöshetskassan.

•  Beslut samt utbetalningsspecifikationer om annan ersättning, t.ex. annan inkomstförsäkring, Trygghetsrådet, m.m.

NEJ JA, vilket:

NEJ JA, vilken (bifoga även beslut därifrån):

NEJ JA, vilket (bifoga även beslut därifrån):

Solid Försäkring, Box 22068, 250 22 Helsingborg | 0771-113 113 | kunder@solidab.se | solidab.se

Din rätt enligt försäkringsavtalet bortfaller eller begränsas enligt bestämmelserna i försäkringsavtalelagen om du in bedrägligt syfte uppgivit,  
förtigit eller dolt något av betydelse för skadans bedömning eller om du åsidosatt dina skyldigheter enligt gällande villkor.  
Observera att vi polisanmäler alla försök till försäkringsbedrägeri.
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