Instruks for utfylling av skademeldingsskjema.
Skademeldingsskjema for motorvogn er et internasjonalt felles skjema som
benyttes av alle forsikringsselskaper ved motorvognskader. Ved kollisjon eller
andre skader hvor det er 2 parter involvert, plikter partene å oppgi navn, adresse
og kjøretøyets kjennemerke.
Man er ikke forpliktet til å fylle ut felles skademelding, men det er en stor fordel.
En korrekt felles undertegnet skademelding er den beste måten å sikre bevis på,
og den beste garanti for et riktig oppgjør.
Vær klar over at partene binder seg til alle opplysningene som fremgår av forsiden på en
felles undertegnet skademelding. Partene beholder hver sin part av skademeldingsskjemaet,
hvor fører av ”Kjøretøy B”, beholder side 2.
Er det ikke en motpart involvert, utfylles skademeldingens førsteside og bakside på denne.

Noen gode råd ved utfylling av skjemaet:


Noter navn og adresse til evt. vitner



Benytt alltid avkrysningsmulighetene under punkt 12. Husk å summere antall kryss



Tegn en nøyaktig (og om mulig målsatt) skisse. Få med alle viktige detaljer



Ta forbehold under pkt. 14 ved uenighet om detaljer på skademeldingen



Ved personskade eller mistanke om dette, må det påføres skademelding



Er partene uenige om hendelsesforløpet slik at det ikke lar seg gjøre å skrive felles
skademelding, må de fylle ut hver sin skademelding
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Rekkefølgen i utfyllingen er viktig for å få et god utfylling av skjemaet:
1. Bli enig med motpart om at
dere starter med vitnene.

3

3

2. Tegn deretter skisse. Se
eksempel på omslaget.
NB: Bytt rekkefølge på nr. 1
og 2 hvis bilene må flyttes.

1

3. Fyll inn faktaopplysninger.
NB: Nøyaktig adresse om
mulig.

4

5

6

4. Fyll inn faktaopplysninger
5. Fyll inn faktaopplysninger
6. Sett inn kryss ut fra faktisk
situasjon. NB: Viktig å
krysse riktig. Avgjørende
for skylds-spørsmålet.
7. Tegn pil som viser hvor
bilen er skadet og skriv kort
inn synlige skader
8. Som pkt. 7

2

7

8

9. Skriv merknad hvis du er
uenig i noen av punktene som
er fult ut tidligere
10. som pkt. 9

9

11

10

11. BEGGE FØRERE SKAL
UNDERSKRIVE.

Sammendrag:
Hvis skademeldingen fylles ut på stedet, er det kun i felt nr. 6 at man kan være uenig. I tillegg
kan man være uenig i skissen, men denne kan man enes om hvis bilene ikke er flyttet. Er man
allikevel uenig, løses dette ved å skrive anmerkning i felt 9 og 10. I tillegg kan man gi sine
egne kommentarer på side 2 i skademeldingen.
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Utfylling av side 4 (eller 5) av skjemaet.
Denne siden skal alltid fylles ut. Det er lurt å ta første del mens man er på skadestedet og kan
kontrollere opplysninger / har disse friskt i minne. Vent ALDRI lenge med å fylle ut denne
siden.

Denne siden skal underskrives av bilansvarlig, samt av føreren. Skademeldingen skal sendes
til Bilplan snarest mulig.
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