Skadeanmälan
Ärendenr

Vattenfall Eldistribution AB
Reklamationer och skadestånd
RU 2560
169 92 Stockholm

Namn

Kundnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ortnamn

Telefon dagtid

E-postadress

Betalning önskas till

Nummer (vid bankkonto även clearingnummer, bank och ort)

plusgiro

bankkonto

bankgiro

Kryssa i

Kryssa i

Konsument

Organisationsnummer

Redovisningsskyldig för moms

Näringsidkare

Ja

Anläggning
Anläggningens adress (om annan än ovan)

AnläggningsID

735 999 100
Skadetidpunkt

Vad har skadats?
Byggnad

Lös egendom

Har skadan reglerats via annan försäkring?
Ja

Nej

Försäkringsbolag

Om JA, bifoga en kopia på skadeanmälan
och försäkringsbolagets beslut.
Försäkringsnummer
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Händelseförlopp och övriga upplysningar

Vattenfall Eldistribution AB Adress: RU 2560, 169 92 Stockholm | www.vattenfalleldistribution.se
Kundservice privat: T 020-82 00 00 kundservice@vattenfall.com | Kundservice företag: T 020-82 10 00 foretagskundservice@vattenfall.com

Nej

Ärendenr

Förteckning över skadad egendom.

Bifoga kvitton, värderingsintyg eller andra handlingar som styrker innehav och värde.
Näringsidkare och övriga som deklarerar moms anger ersättningsanspråk exkl moms.
Föremål

Fabrikat, modellbeteckning

Inköpt år

Inköpspris

Marknadsvärde vid
skadetillfället, enl. intyg

Dagens inköpspris
för nytt föremål

Reparationskostnad

Anspråk

Summa

Övrigt ersättningsanspråk

Är ovan nämnda ersättningsanspråk exkl moms?

Ja

Summa

Nej

Summa ersättningsanspråk

Underskrift
Namnteckning

Datum

Samtliga uppgifter i denna anmälan är till alla delar korrekta vilket härmed bekräftas.

Upplysningar
För anslutningen till elnätet och överföringen av el tillämpas – utöver
vad som anges i författning – vid var tid gällande allmänna och särskilda
avtalsvillkor mellan Vattenfall Eldistribution AB och kunden. Skadeståndsanspråket prövas mot bakgrunden härav. Den kund som inte nöjer sig

med Vattenfall Eldistribution AB:s ställningstagande eller med eventuellt
ersättningsbelopp kan alltid låta frågan prövas av Vattenfalls Kundombudsman, Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol.
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För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt
stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Vanliga anledningar till att vi hanterar dina personuppgifter kan t.ex. vara i syfte att utföra en tjänst som du har
begärt eller som del av relationen med dig som kund, intressent, ombud eller leverantör. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka
rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på www.vattenfalleldistribution.se/personuppgifter/. Du kan nå vårt dataskyddsombud
på dpo.nordics@vattenfall.com eller 08-739 50 00. Frågor som rör personuppgiftsbehandling kan du ställa till dataskyddsombudet eller via det allmänna
kontaktformuläret på vår webb.
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