
Vátryggingartaki

Tjónvaldur (sá sem veldur tjóni)

Tjónþoli (sá sem varð fyrir tjóni)

Almennar upplýsingar um tjónsatburð:

Vátryggingartaki

Tjónstilkynning  
Ábyrgð einstaklinga

Bls. 1 af 2

Nafn   Kennitala  

Heimilisfang   Heimasími   Vinnusími   

Netfang  

Hvaða tengsl eru milli vátryggingartaka og tjónvalds?  

Hvers vegna var tjónvaldur á tjónsstað?  

Var tjónvaldur undir áhrifum áfengis/lyfja?  

Nafn   Kennitala  

Heimilisfang   Heimasími   Vinnusími   

Netfang  

Hvers vegna var tjónþoli á tjónsstað?  

Er tjónþoli virðisaukaskattsskyldur?  

Hvenær varð tjónið? Þann   20   kl.    Hvar varð það?  

Hverning atvikaðist það? (Þessari spurningu þarf að svara ítarlega)   

 

 

 

 

 

 

 

Voru sjónarvottar að atburðinum? Nöfn og kt.  

 

 

 

Nafn   Kennitala  

Heimilisfang   Heimasími   Vinnusími   

Netfang  



Var slysið tilkynnt lögreglu?   Kom lögreglan á staðinn?  

Hver á sök á tjóninu (hverjum var um að kenna)?  

Hvers vegna?  

Skemmdir á eignum (munum)

Slys á mönnum

Athugasemdir:

Er tjónþoli með fjölskyldutryggingu?   Fasteignatryggingu?   

Er skemmdur munur tryggður sérstaklega?   Eigin áhætta kr.  

Hvaða tengsl eru milli vátryggingartaka og tjónvalds?  

Sundurliðun skemmdra muna og upplýsingar vegna útreiknings bóta:

Í hverju felst tjónið?  

 

 

 

Er tjónþoli slysatryggður?   Vátryggingafélag?   

 

 

 

Kaupdagur og verð Endurkaups verð Útfyllist af vátr.
félagi

Upptalning á hinu skemmda Ár Mán. Verð Bótafjárhæð

Ath. framlagning kaupnóta/kvittana fyrir skemmda muni hraðar og auðveldar tjónsuppgjör.

Ath. vegna slysa þarf slasaði að fylla út sérstaka tilkynningu um slysið 

Upplýsingar um tjónið verða skráðar í Tjónagrunn sem Samtök fjármálafyrirtækja sjá um rekstur á og má ætla að 
tjónasaga verði könnuð við afgreiðslu málsins.

Ég lýsi því hér með yfir að ég hef svarað öllum spurningum eftir bestu samvisku og hvorki leynt né ranglega tilgreint 
upplýsingar sem skipt geta máli um ákvörðun bótaskyldu eða bótafjárhæðar. 

Ég heimila félaginu að afla upplýsinga og gagna frá öðrum aðilum, m.a. öðrum tryggingafélögum og lögreglu, eftir því sem 
þörf krefur til ákvörðunar bótaréttar og bótafjárhæðar.

Dags.

Vátryggingartaki/vátryggður
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