
Plats för TFF:s 
stämpel 

Skadeanmälan Ren 

Krav på ersättning för trafikskadade renar sänds in till Trafikförsäkringsföreningen (TFF). Ärendet sänds sedan av TFF, efter registrering av 

statistiska uppgifter, vidare till respektive försäkringsbolag för handläggning. TFF handlägger själv skador genom okända, oförsäkrade eller 

utländska fordon. 

Behandling av personuppgifter
Bifogat denna anmälan finns en utförlig information om hur TFF behandlar dina personuppgifter i samband med hanteringen av renskador. 
Fullständig information om hur TFF behandlar personuppgifter finns på tff.se

För skadestatistiken nödvändiga uppgifter (återfinns i regel i polisrapporten) 

Påkörande motorfordons regnr: ______________________________________________________ 

Försäkringsbolag: __________________________________________________________________ 

Skadedag: ________________________________________________________________________ 

Skadeplats (vägnr): _________________________________________________________________ 

Vart återfanns renen? ______________________________________________________________ 

Djurtyp (antal)  _____ st Vaja   _____ st Tjur  _____ st Kalv 

Antal reflexförsedda vajor : ______ st. 

Renarna tillhör ägare i: _______________________________________________________Sameby 

Krav på ersättning för trafikskadad ren med belopp enligt gällande överenskommelse mellan svenska samernas 
riksförbund (SSR) och TFF. 

Fyll i antal: 

Vaja: _____  Tjur: _______ 

Reflexförsedd vaja: ______   Kalv: ______ 

Renen identifierad av: _____________________________________________________________ 

Renen ägs av: 
Renägare/Namn Adress 

_________________________________________________________________________________ 
Organisationsnummer/personnummer Postnummer och postadress 

_________________________________________________________________________________ 
E-post/telefon

__________________________________________________________________________________ 

Ersättning insättes på:______________________________________________________________ 

Ersättning önskas på utbetalningsavi:   □

Ort Datum Namnunderskrift 

OBS! Kopia av polisrapport ska alltid bifogas. En förutsättning för eventuell ersättning är att samtliga uppgifter är ifyllda 

samt att lämnade uppgifter är exakta och sanningsenliga.
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Så här behandlar Trafikförsäkringsföreningen (TFF) dina personuppgifter 

Trafikförsäkringsföreningen är ett samarbetsorgan för trafikförsäkringsbolag i 

Sverige. Vi har en central roll i det svenska trafikförsäkringssystemet och betalar ut 

ersättning till de personer som blivit skadade eller fått något förstört av ett okänt, 

oförsäkrat eller utländskt fordon.  

TFF ansvarar för att vår behandling av personuppgifter i skadeärenden går rätt till. 

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse och 

kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Uppgifterna används 

för skadereglering, regresshantering, bokföring och statistik.  

Vilka uppgifter registrerar vi och varför? 

De uppgifter vi behandlar om dig är namn och personnummer, eventuellt ombud, 

kontaktuppgifter och registreringsnummer på fordon.  

I vissa fall behandlas uppgifter om personer som företräder en juridisk person, 

myndigheter, företag eller organisationer som vi samverkar med. Det kan t ex vara 

kontaktpersoner på försäkringsbolag.  

Om du kontaktar oss per telefon antecknar vi vad som sägs. Brev eller e-post 

skannas och läggs till ditt ärende i vårt IT-system.  

Känsliga uppgifter kan behandlas 

Vi kan komma att behandla känsliga uppgifter om t ex din hälsa och dina 

ekonomiska förhållanden om du eller ditt ombud har lämnat sådana uppgifter till 

oss eller om vi, genom din fullmakt, har begärt in uppgifterna från en tredje part. 

För att vi ska kunna bedöma rätten till ersättning i personskadeärenden kan 

känsliga uppgifter komma att lämnas till medicinsk rådgivare och 

översättningsföretag. I vissa fall kan uppgifter lämnas till rehabiliteringsföretag. 

Vem kan se dina personuppgifter? 

De som handlägger ditt ärende kan se dina personuppgifter. I vissa fall kan även 

vår IT-personal se uppgifterna vid felsökning eller utveckling av systemet.  

Vi och de vi lämnar uppgifter till behandlar som huvudregel endast dina 

personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan uppgifter lämnas till tredje land inom 

ramen för det internationella Gröna kort-samarbetet.  

Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

Vi sparar inte personuppgifter i skadeärenden längre än nödvändigt men tiden kan 

variera beroende på vilken typ av skada det gäller. Utgångspunkten är vad som är 

tillåtet enligt tillämplig lag och praxis.  

Så tar du tillvara dina rättigheter 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du 

tycker att någon personuppgift som vi behandlar är felaktig, kan du under vissa 

förutsättningar ha rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina 

uppgifter.  

Om du vill klaga på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till 

Datainspektionen.  

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finns på www.tff.se 
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