
If skadeforsikringIf skadeforsikringIf skadeforsikring Skadenummer :
Fylles ut av selskapet

Skademelding 
instrument og utstyr

Returneres til   De Unges Orkesterforbund (UNOF)
Postboks 4651 Sofienberg, 0506 Oslo 
De Unges Orkesterforbund (UNOF)
Postboks 4651 Sofienberg, 0506 Oslo 
De Unges Orkesterforbund (UNOF)
Postboks 4651 Sofienberg, 0506 Oslo 

eller på epost til  unof@unof.nounof@unof.nounof@unof.no

Medlem av  De Unges Orkesterforbund (UNOF) De Unges Orkesterforbund (UNOF) De Unges Orkesterforbund (UNOF) De Unges Orkesterforbund (UNOF) De Unges Orkesterforbund (UNOF)
Polisenummer: 7919737 Avtale nr:1007 Telefonnr. til forbund :  94 00 11 00

Skade meldt av ::: Bruker :Bruker :
Adresse  : : : : Telefon :   
Postnummer     : Sted :Sted :Sted : Mobiltlf. :
Fødselsnr.   :: Oppgjør overføres til konto :  Oppgjør overføres til konto :  Oppgjør overføres til konto :  
e-post adresse ::::

Skadedato       : Hvor skjedde skaden :
Hva skjedde : ( ved tyveri - oppgi til hvilke politi-/lensmannskontor tapet er meldt, dato tyveriet ble meldt og saksnr. )Hva skjedde : ( ved tyveri - oppgi til hvilke politi-/lensmannskontor tapet er meldt, dato tyveriet ble meldt og saksnr. )Hva skjedde : ( ved tyveri - oppgi til hvilke politi-/lensmannskontor tapet er meldt, dato tyveriet ble meldt og saksnr. )Hva skjedde : ( ved tyveri - oppgi til hvilke politi-/lensmannskontor tapet er meldt, dato tyveriet ble meldt og saksnr. )

Ved skade på instrument, oppgi type instrument, fabrikat, serienr.:

Når instrument blir reparert, oppgi hvem som har utført reparasjonen, fakturadato, fakturanummer, totalsum på faktura samt 
telefonnummer til den som har utført reparasjonen:

Når instrument ikke blir reparert, oppgi hvem har skrevet bekreftelsen, når den er datert og hva et tilsvarende nytt 
instrument koster:

Ved skade på annet utstyr, oppgi hva som er skadet, tingens alder og hva tilsvarende koster nytt:

Spørsmål om avtalen rettes til De Unges OrkesterforbundDe Unges OrkesterforbundDe Unges Orkesterforbund
Spørsmål om skadebehandling rettes til If skadeforsikring - servicetelefonSpørsmål om skadebehandling rettes til If skadeforsikring - servicetelefonSpørsmål om skadebehandling rettes til If skadeforsikring - servicetelefon Telefon   815 00 818

Sted                                          DatoSted                                          Dato Sign.:Sign.:

Forbundets kommentar:Forbundets kommentar:Forbundets kommentar:Forbundets kommentar: Maksimal erstatning i flg. avtale:Maksimal erstatning i flg. avtale:

Sted Oslo Dato: Godkjent av

Forbundet returnerer skademelding til If skadeforsikring, Postboks 240, 1326 Lysaker, med post 
eller fakser til : 67 84 02 50.

Denne skademelding skrives ut av forbundet og sendes skadelidte på epost eller 
post. Fyll ut aktuelle punkter og send skademeldingen i returneres til forbundet. 
De vil kontrollere det du har skrevet og videresender den til If skadeforsikring.

mailto:unof@unof.no
mailto:unof@unof.no

