
Almennar upplýsingar

Almennar upplýsingar um tjónið

Ef um tjón á munum er að ræða

Tjónstilkynning  
vegna ábyrgðartjóna

Bls. 1 af 2

Dagsetning tjóns   Hvar varð tjónið?  

Hvernig bar tjónið að?  

 

 

 

 

Varð tjónið af tilviljun? Já   Nei     Ber einhver sérstakur ábyrgð á að tjónið varð? Já   Nei    

Varð tjónið vegna ófullnægjandi vinnubragða eða lélegs eða ólöglegs búnaðar? Já   Nei    

Voru vitni að tjóninu? Já   Nei    

Nafn   Sími  

Kom lögreglan á staðinn? Já   Nei    Var gefin skýrsla til lögreglu? Já    Nei   

Nafn eiganda     Heimilisfang   

Lýsing á munum   

 

 

Lýsing á skemmdum   

 

 

Voru munirnir afhentir vátryggingartaka til viðgerðar, geymslu, flutnings, sölu, vinnslu, hreinsunar 

eða annarrar slíkrar varðveislu? Já   Nei    

Áætlað verðmæti tjónsmuna  

Nafn vátryggingartaka   Kennitala  

Heimasími   Farsími   Netfang   



Ábyrgð á tjóni

Kröfur um bætur

Tjónstilkynning  
vegna ábyrgðartjóna

Bls. 2 af 2

Hefur verið gerð krafa á þig um bætur? Já   Nei   

Af hverjum?  

Upphæð kröfu  

Rökstuðningur fyrir kröfu   

 

 

 

 

Á tjónþoli rétt á bótum frá öðrum en þér? Já   Nei   

Frá hverjum?  

Með tjónstilkynningunni þarf að senda öll gögn sem geta skipt máli í sambandi við tjónið.

Bótagreiðslur óskast lagðar inn á reikning  

Hver ber ábyrgð á tjóninu?

Tjónþoli   Vátryggingartaki   Starfsmenn vátryggingartaka  

Tilgreinið með hvaða hætti ofangreindir aðilar bera ábyrgð á tjóninu   

 

 

Ber einhver þriðji aðili ábyrgð á tjóninu að einhverju leyti? Já   Nei    

Nafn     Heimilisfang   

  

Undirskrift
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