
Skademelding om  
arbeidsmessig uførhet/ 
omsorg for nærstående 

Sendes til: 
   Gjensidige Försäkring  

Box 3031 Telefon: 
   103 61 Stockholm E-post: 

33 22 29 70 
skademelding@sambla.no 

1. Opplysninger om skadelidte
For- og etternavn Fødselsnummer 

Adresse E-post Forsikringsnummer 

Postnummer og poststed Telefon dagtid Mobil 

2. Kontonummer
Kontonummer 

3. Opplysninger om sykdom/ ulykke/ omsorg for nærstående
Hvilken dato oppstod sykdommen/ulykken? Fra og med hvilken dato ble du/din nærstående 100 % ufør? 

Dato for første legebesøk for den aktuelle sykdommen/ulykken? Legens navn og kontaktopplysninger: 

Er du eller nærstående fortsatt sykemeldt? 
Ja, til og med: 

  Nei, friskmeldt fra og med: 

Skade meldt til NAV i (angi poststed) 

Hva er årsaken til sykemeldingen i henhold til legens uttalelse? 

 Dersom sykemeldningen skyldes en ulykke. Når og hvordan inntraff ulykken og hva er årsaken til at den kunne oppstå? 

4. ØVRIGE OPPLYSNINGER
Mottok du eller din nærstående noen form for økonomisk støtte i form av 
feks. sykepenger innen sykdom/ulykke inntraff?  
Ja, hvorfor:                                                             Nei 

Har du eller nærstående oppsøkt lege eller mottatt behandling for samme 
sykdom/ulykke innen 12 måneder før forsikringen ble tegnet? 
Ja                                                                  Nei 

5. Vedlegg
Følgende dokumenter skal vedlegges skademeldingen: 

 - Sykemelding  
 - Kopi av eventuelle utbetalinger fra NAV 

6. Underskrift

Undertegnede innestår for at opplysningene på denne skademelding er riktige og fullstendige.

Sted og dato Forsikringstakers underskrift 

Telefonnummer Navnefortydning 



Skademelding  

Ufrivillig arbeidsløshet 
Sendes til: 
Gjensidige Försäkring 
Box 3031  Telefon 
103 61 Stockholm E-post 

33 22 29 70 
skademelding@sambla.no 

1. Opplysninger om skadelidte
For- og etternavn Fødselsnummer 

Adresse E-post Forsikringsnummer

Postnummer og poststed Telefon dagtid Mobil 

2. Kontonummer
Kontonummer 

3. Opplysninger om ufrivillig arbeidsløshet
Hvilken dato påbegynte du ditt siste arbeidsforhold? Hvilken dato mottok du beskjed om at ditt arbeidsforhold skulle opphøre? 

Hvilken dato opphørte arbeidsforholdet? Hvilket dato mottok du din siste lønneutbetalning? 

Hvor mange timer i uken arbeidet du i ditt seneste arbeidsforhold? Var du fast ansatt? 
Ja Nei, type av ansettelsesforhold: 

Arbeidsgiverens navn, samt telefonnummer til kontaktperson hos 
arbeidsgiveren.

Hva var årsaken til at arbeidsforholdet opphørte? 

Er du fortsatt 100 % arbeidsledig?   Er/var du registrert som arbeidssøker hos NAV under den tiden som du er/var 
  arbeidsledig? 

  Ja Nej 

4. ØVRIGE OPPLYSNINGER
Her kan du gi oss andre opplysninger du mener vi har behov for å vite 

5. Vedlegg
Følgende skal vedlegges skademeldingen: 

- Kopi av Arbeidsbevis der årsaken til oppsigelsen fremgår 
- Bevis på at du er registrert som aktiv arbeidssøker hos NAV 

6. Underskrift
Undertegnede innestår for at opplysningene på denne skademelding er riktige og fullstendige. 
Sted og dato Forsikringstakers underskrift 

Telefonnummer Navnefortydning 




