STÖLDANMÄLAN
Pro. Nr

Namn

Org.nr

HLL HYRESLANDSLAGET STHLM AB

556887-4753 740002

Försäkr. Nr

Bankgiro/Postgiro/Kontonr

458-9693

Kontaktad HLL depå/personal

Kunduppgifter (ifylls av HLL)
Kundnamn

Kund/Organisationsnummer

Adress

Post.nr/Ort

Ansvarig på arbetsplatsen

Telefonnummer

Allmänna uppgifter om stölden (ifylls av kund)
Var inträffade stölden
Mellan vilka tider inträffade stölden (datum-tid)

Vem upptäckte stölden, Namn & telnr

Utförlig beskrivning av händelseförloppet

Stulna föremål (Grå fält fylls i av HLL)
Föremål

Individnummer

Fabrikat/Typbeteckning

Tillverkningsnummer

Inköps år

Inköpspris

Obs! Bilder bifogas på inbrottet
Obs! Inventering av stulet gods ska göras innan stöldanmälan mailas till HLL.
☐ Jag har tagit del av HLLs Hyrföräkringsvillkor
☐ Jag har gjort polisanmälan, diarienr_______________________________________________________________
Har ni hyrt ersättningsmaskiner efter stölden? ☐ Ja

☐ Nej

OBSERVERA: HLL stöldanmälan och polisanmälan ska vara HLL tillhanda inom tio dagar. Därefter debiteras hyra.
Viktigt: Glöm inte ange HLL Hyreslandslaget Sthlm AB som målsägare på polisanmälan

Underskrift
Datum/Ort

Underskrift

Namnförtydligande

*Denna blankett ska tillsammans med polisanmälan mailas till skadeanmalan@hllab.se *
Blanketten ska inte lämnas på HLL depå.

Fleet

HLLs hyresförsäkring – En trygghet för dig som Kund
Hyreslandslagets försäkring för uthyrd egendom
I samarbete med försäkringsförmedlaren Howden Insurance Brooker erbjuder Hyreslandslaget dig som hyr av
oss möjligheten att teckna en hyresförsäkring för de maskiner och material som du hyr hos någon av
Hyreslandslagets depåer.
Vad omfattas av försäkringen
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd utifrån kommande fysisk skada såsom brand, stöld,
skadegörelse eller vattenskada.
Vid samtliga försäkringsärenden skall rimliga åtgärder ha vidtagits för att förhindra stöld och skadegörelse.
Exempel på rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra stöld är att:
Egendom ska låsas in i lokal eller inhägnad eller låsas fast så att egendomen inte utan stora svårigheter
kan stjälas.
Begränsningar i försäkringen
Plötslig och oförutsedd utifrån kommande skada är inte bl.a. förslitning, förbrukning, korrosion, vårdslöst
handhavande, sprängning eller klotter.
Försäkringen gäller i Norden.
Om skada eller stöld inträffar
Kontakta snarast din närmaste HLL depå eller maila till HLLs skadeavdelning.
skadeanmalan@hllab.se
•
•
•
•

Uppge kund, adress, telefon, kontaktperson och ordernummer.
Uppge skadad eller stulen egendom samt individnummer.
Beskriv vad som hänt och vilka skador som uppkommit.
Beskriv vilka åtgärder som vidtagits (vid stöld, inbrott och skadegörelse ska polisanmälan
bifogas anmälan till HLL depå).

•

Observera att om skadeanmälan och polisanmälan inte har inlämnats inom 10 dagar från
skadetillfället debiteras hyra.

I samband med stöld tänk på följande:
1) Tidpunkt för brottet skall kunna preciseras
2) Rimliga åtgärder skall ha vidtagits av hyrestagaren med hänsyn till egendomens värde och
stöldbegärlighet.
3) Ange ert företag och HLL som målsägare i polisanmälan
4) Kopia på polisrapport skall snarast skickas till HLL
Villkor
Avgiften för försäkringen uppgår till 5% av bruttopriset exklusive moms enligt gällande prislista.
Självrisken är 0,1 prisbasbelopp per skadetillfälle 0,1 x 46 500* = 4 650 kr. Vid skada som understiger
självrisken debiteras verklig kostnad.
*Prisbasbeloppet för 2019 är = 46 500 kr
www.hyreslandslaget.se

