Ansökan
Verkställighet (skadestånd pga. brott)
Datum

Har du skyddade personuppgifter?
Om du har skyddade personuppgifter är det viktigt att du
anger detta i rutan för dina adressuppgifter och lämnar
adressfältet tomt. Kontakta oss om du vill veta hur du ska
göra om andra dokument du skickar innehåller känsliga
uppgifter.

1. Sökande
(den som ska få
betalt)

Dnr

Kronofogden

Namn

Person-/Organisationsnummer

Fullständig adress (gatuadress och postadress)

Telefonnummer

Skyddade personuppgifter (lämna adressfältet tomt)

Plusgiro-/Bankgirokonto

2. Ev ombud
för sökande i
detta ärende
(advokat,
vårdnadshavare
eller annan)

Bankkonto: Clearingnummer

Namn

Person-/Organisationsnummer

Fullständig adress (gatuadress och postadress)
Har ombudet skyddade personuppgifter kryssar du här och lämnar adressfältet tomt.

Telefonnummer

Ombudets Plusgiro-/Bankgirokonto Ombudets bankkonto: Clearingnr Kontonr

3. Skadeståndsskyldig
(den/de som ska
betala)

4. Sökandens
krav

Kontonummer

Ansökan gäller alla skadeståndsskyldiga enligt domen (gå till 4 om du kryssat här).
Ansökan gäller endast de personer i domen som specificeras nedan.
Personnummer

Personnummer

Personnummer

Personnummer

Personnummer

Personnummer

Skadestånd enligt domen (gå till 5 om du kryssat här).
Ange belopp

Del av skadestånd kvar att kräva

Begär ränta enligt domen

Om du tagit emot delar av skadeståndet från den skadeståndsskyldige, ange summan samt när du fick betalt

Summa, kr

5. Sökandens
underlag till
kravet

Dom

Datum

Strafföreläggande
Datum

Domstol/Åklagarmyndighet
Mål-/Ärendenummer

24

7. Underskrift. Om den som ska få betalt är under 18 år och har två vårdnadshavare ska båda skriva under.
Hör av dig till Kronofogden om det är den andra vårdnadshavaren som ska betala skadeståndet. Tfn 0771-73 73 00.

9506

kan vara av
värde för
handläggningen
(se ”Så här fyller
du i blanketten”)

Underskrift av sökande/vårdnadshavare/ombud

Namnförtydligande

KFM

sv

web 05

6. Övrigt som

Underskrift av sökande/vårdnadshavare/ombud

Namnförtydligande

Upplysningar till ansökan
Om den som är skyldig dig pengar inte betalar kan Kronofogden hjälpa dig att få betalt.
För att få hjälp, fyll i och skicka in denna blankett. Du kan även göra en muntlig ansökan,
men då måste du besöka något av våra kontor.
När vi har fått din ansökan, undersöker vi om den skadeståndsskyldige har några
tillgångar, t.ex lön, överskjutande skatt eller värdefulla saker.
Ansökan är avgiftsfri, men i vissa fall kan du bli tvungen att betala särskilda avgifter, till
exempel för förvaring och värdering. Kontakta oss om du vill veta mer om detta.
Om du får helt eller delvis betalt av den skadeståndsskyldige, ska du meddela oss. Då
justerar vi ditt krav på skadestånd.
Om Kronofogden inte kan driva in det skadestånd som du har rätt till kan du ansökan om
brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Läs mer om det på sista sidan.
Så behandlar vi personuppgifter
Det finns regler om hur personuppgifter som lämnas till oss får behandlas.
Lagen innehåller även bestämmelser om
- vilken uppgiftsbehandling som får ske hos oss
- rättelse av felaktiga uppgifter
- att överklaga ärenden om personuppgifter.
Vill du veta mer?
För mer information, se www.kronofogden.se/dinapersonuppgifter eller beställ skriftlig
information via vår växel 0771-73 73 00.
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Du kan också kontakta dataskyddsombud@kronofogden.se om du har frågor om vår
hantering av personuppgifter.

Så här fyller du i blanketten
1. Sökande (uppgifter om den som ska få betalt)
Har du skyddade personuppgifter kryssar du i rutan och lämnar adressfältet tomt. Var
också vaksam om du bifogar andra dokument som innehåller känsliga personuppgifter.
Kontakta oss för att få råd om hur du kan gå till väga.
Om det konto som används för utbetalning tillhör en av vårdnadshavarna ska det finnas en
fullmakt från den andra vårdnadshavaren. I den ska det framgå att han eller hon tillåter att
pengarna tas emot på detta konto.
2. Eventuellt ombud för sökande
Dessa uppgifter ska du bara fylla i om du har ett ombud för skadeståndsärendet i
kontakterna med Kronofogden. I så fall sker all kontakt via ombudet. Är sökanden under
18 år ska vårdnadshavaren/vårdnadshavarna vara ombud.
3. Skadeståndsskyldig (uppgifter om den/de som ska betala)
Om ansökan avser samtliga skadeståndsskyldiga enligt domen kryssar du i rutan för det
och går vidare till punkten 4.
Om din ansökan inte gäller alla, ska du ange personnummer på dem du vill ha skadestånd
av. Saknas det utrymme i blanketten kan du komplettera uppgifterna på ett annat papper.
Observera att rätten till eventuell brottsskadeersättning kräver att du måste försöka få
betalt av samtliga personer som dömts att betala skadeståndet solidariskt.
4. Sökandens krav
Vill du ha skadestånd enligt domen kryssar du i rutan för det och går vidare till punkten 5.
Om du redan har tagit emot en del av skadeståndet från den skadeståndsskyldige kryssar
du i rutan ”Del av skadestånd” och anger det belopp som återstår att kräva. Tänk på att
även kryssa i om du begär ränta enligt domen. På nästa rad anger du hur mycket du har
tagit emot och när du fick pengarna.
Utöver skadeståndet kan du ha rätt till ersättning via din försäkring. Kontakta ditt
försäkringsbolag för mer information.
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5. Sökandens underlag till kravet
Om domen/strafföreläggandet vunnit laga kraft (inte kan överklagas) behöver du inte
skicka med domen eller strafföreläggandet till oss. Fyll i så fall endast i uppgifterna så att
vi kan koppla ihop din ansökan med rätt dom eller strafföreläggande.
6. Övrigt som kan vara av värde för handläggningen
Här anger du sådant som kan vara till hjälp för ditt ärende. Det kan till exempel gälla
tillgångar som du vet att den/de som ska betala har, telefonnummer till den/de som ska
betala, namn och kontaktuppgifter till arbetsgivare. Saknas det utrymme i blanketten kan
du komplettera uppgifterna på ett annat papper och skicka med det.
7. Underskrift av ansökan
Här skriver du som sökande under med din namnteckning. Om sökanden är under 18 år
ska vårdnadshavaren skriva under. Finns det två vårdnadshavare ska båda skriva under.
Om det är den andra vårdnadshavaren som ska betala skadestånd, hör av dig till oss för
besked om hur du gör med underskriften. Tfn 0771-73 73 00.

Du kan få hjälp att få ersättning
– men du måste vara aktiv själv
I det här informationsbladet beskriver vi vad du kan göra för att få ersättning för
dina skador om den som är skyldig att betala skadestånd inte gör det frivilligt.
Ersättning genom försäkringen
Har du blivit utsatt för brott ska du alltid anmäla
skadan till ditt försäkringsbolag. I hemförsäkringen ingår ett överfallsskydd som du kan ha
rätt till ersättning från. Du kan också ha rätt till
ersättning via din arbetsgivare eller din fackförening. Att du har undersökt dina möjligheter att få
ersättning från din försäkring är en förutsättning
för att du ska kunna få brottsskadeersättning från
Brottsoffermyndigheten, om det blir aktuellt.

Ersättning genom Kronofogden
Om den skadeståndsskyldige inte betalar frivilligt
kan du vända till Kronofogden. När du skickar
in blanketten ”Ansökan om verkställighet –
skadestånd pga. brott” undersöker vi om den
skadeståndsskyldige har några tillgångar.
Om den skadeståndsskyldige saknar tillgångar
får du en utredningsrapport som visar att denne
inte kan betala. Rapporten är en förutsättning för
att du ska kunna få brottsskadeersättning från
Brottsoffermyndigheten.
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Brottsskadeersättning genom
Brottsoffermyndigheten
Om den skadeståndsskyldige inte betalar skadeståndet och du inte får full försäkringsersättning,
kan du i vissa fall få kompensation från staten.
Den ersättningen kallas brottsskadeersättning. Du
måste ansöka inom tre år efter att brottet begicks,
förundersökningen lades ned eller domen ”vann
laga kraft”, det vill säga att domen inte längre går
att överklaga. Barn som utsatts för brott har alltid
rätt att ansöka om brottsskadeersättning till den
dag hon eller han fyller 21 år. Ersättningen täcker
framför allt fysiska och psykiska skador samt
kränkning.

Du ansöker om brottsskadeersättning efter det att
du fått utredningsrapporten från Kronofogden.
Ansökningsblanketten finns på
www.brottsoffermyndigheten.se.

Om du har frågor eller behöver mer hjälp
Kontakta gärna Kronofogden, ditt försäkringsbolag,
Brottsoffermyndigheten och frivilliga hjälporganisationer.
-

Kronofogden: www.kronofogden.se, telefon
0771-73 73 00

-

Brottsoffermyndigheten:
www.brottsoffermyndigheten.se,
telefon 090-70 82 00

-

Frivilliga hjälporganisationer, till exempel
Brottsofferjouren. Kontaktuppgifter finns på
www.brottsoffermyndigheten.se.

