
Skadeanmälan skickas till: 
Skadeservice c/o AmTrust Nordic 
E-post: skador@amtrustgroup.com

   Telefon: 08-505 88 837 
Hamngatan 11, 111 47 Stockholm 

SKADEANMÄLAN - Sjukhusvistelse
Trygghetspaketet

Dokumentation/Underlag som skall bifogas: 
 Bekräftelse från läkare på ordination för vård på 

sjukhus/institution.
 Fortums faktura avseende kostnad för elhandel och 

elnät.
 Signerad samtyckeshandling (se sida 2 av denna 

skadeanmälningsblankett). 

Uppgif ter om skadan 

När blev skadelidande inlagd på sjukhus/institution?

Datum (yyyy-mm-dd): 

  Datum & ort  Underskrift

• Jag bekräftar att de uppgifter jag lämnat i denna anmälan är korrekta och att jag inte undanhåller någon 
information som är av betydelse för bedömningen av ärendet/fallet.
 

För- och efternamn: 

Personnummer: 

Adress
 

Post 
 

Ort: 

Tel 
 

E-mail:

Kontonummer inkl clearingnummer 

För- och efternamn: 

Personnummer: 

Kund hos Fortum (om annan än skadelidande) Skadelidande 

Adress: 

Postnr: Ort: 

Observera att samtliga underlag strimlas efter 
skadereglering, bifoga därmed endast kopior på underlagen 
till oss.
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Samtycke till behandling av känsliga personuppgifter 

För att kunna tillhandahålla och administrera den försäkring som du tecknat samt, vid skada, utföra 
skadereglering, behöver AmTrust International Underwriters DAC i egenskap av försäkringsgivare och 
AmTrust Nordic AB i egenskap av försäkringsbolagets generalagent (gemensamt ”AmTrust” eller ”vi”) 
behandla känsliga personuppgifter om dig, nämligen information om hälsa. För denna behandling 
behöver vi ditt samtycke. Om du inte lämnar ditt samtycke till behandling av känsliga personuppgifter 
kan AmTrust inte tillhandahålla försäkringen eller reglera skada du anmält under försäkringen. 

Du har rätt att närsomhelst återkalla lämnat samtycke i efterhand. När du återkallar ditt samtycke 
kommer AmTrust sluta behandla känsliga personuppgifter om dig men det kan komma att innebära 
att vi inte längre kan tillhandahålla din försäkring eller att vi inte kan reglera din skada. Vi kan vara 
tvungna att fortsätta behandla känsliga personuppgifter enligt lag eller då vi behöver uppgifterna på 
grund av fastställande av, göra gällande eller försvar av rättsliga anspråk.  

Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta AmTrust på följande adress; AmTrust Nordic AB, 
Hamngatan 11, 111 47 Stockholm. 

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med vår dataskyddspolicy som finns tillgänglig på vår 
hemsida www.amtrustnordic.se.  

_____________________________ 

Jag samtycker till att AmTrust behandlar känsliga personuppgifter om mig. 

Personnummer: 

Ort: 

Datum:  

 

Underskrift: 

Namnförtydligande: 
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