Skadeanmälan – Arbetslöshetsförsäkring
106 60 Stockholm

Anmälan avser

Försäkrings nr

Försäkringstagarens namn

–
Personnummer (12 siffror)

Utdelningsadress

–
Postnr och ort

Telefon dagtid, (även riktnr)

E-post

Utbetalning önskas insatt på bankkontonummer
Bank

Clearingnr

Kontonummer

Anställningsförhållande - Senaste anställning före arbetslöshet (vid behov fortsätt på övriga upplysningar)
t o m, datum

Tillsvidare

Provanställning
År, Mån, Dag

Tidsbegränsad – Avtalat slutdatum

Behovsanställning (Intermittent anställning)

Arbetsgivarens/Företagets namn

Namn på ev. personansvarig

Utdelningsadress

Telefon (även riktnr)

Postnr och ort

E-post

Anställning hos ovan angiven arbetsgivare sedan (År, Mån, Dag)

Anställning hos ovan angiven arbetsgivare (År, Mån, Dag)

Orsak till anställningens upphörande

Yrke

Sedan när har du haft vetskap om att risk för arbetslöshet finns/fanns? (År, Mån, Dag)

Lön - inkomst per månad (före skatt)

Medlem i fackförening
Nej

Annan ersättning
Har du annan inkomstförsäkring eller annan ersättning till följd av arbetslösheten?
Nej

Ja

Har du för närvarande annat inkomstbringande arbete eller verksamhet?
Nej

Ja

Övrigt
Betalas inkomstskatt utanför Sverige?
Nej

S 11767 16-02

Om ja, ange vilken/vilka

Ja (ange land)

Land

Om ja. ange vad

Ja, ange vilken:

Övriga upplysningar

Underskrift
Tre Kronor Försäkring AB och dess samarbetspartners behandlar personuppgifter vid skaderegleringen
i enlighet med försäkrinsvillkoren. Behandlingen sker uteslutande för att fullfölja avtalet. Om du har
frågor angående behandlingen kan du kontakta personuppgiftsansvarig på Tre Kronor Försäkring AB,
telefon 0771-23 33 33. När skada anmäls till Tre Kronor Försäkring AB, kan anmälan även komma att
göras till GSR.
Kontrollera att alla uppgifter är ifyllda och samtliga handlingar bifogade

Jag intygar härmed att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga. Jag är medveten om att
Tre Kronor Försäkring AB och dess samarbetspartners behandlar mina uppgifter vid skaderegleringen.

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Viktigt att bifoga
• A-kassans beslut om ersättning
• Utbetalningsspecifikationer från din A-kassa (från arbetslöshetens första dag och framåt)
• Arbetsgivarintyg (det som inlämnats till A-kassan)

Blanketten skickas till Arbetslöshetsförsäkring, Tre Kronor Försäkring, 106 60 Stockholm.

