
TJÓNSTILKYNNING – HÚSEIGN
Nafn vátryggingartaka

Heimili Heimasími

Heimasími

Vinnusími

Vinnusími Kennitala

Kennitala

Nafn tilkynnanda (ef annar en vátr.taki)

Hvar gerðist tjónið? (götuheiti – húsnúmer – póstnúmer)

Hvenær gerðist tjónið?  Klst., mán., ár. (Áætlaðu ef ekki er vitað með vissu)

Er um að ræða:            einbýlishús            fjölbýlishús             sumarhús             atvinnuhúsnæði? 
Annað – hvað?

Eignarhluti húseiganda?               %

Er húseignin einnig vátryggð hjá öðru vátryggingarfélagi?                  JÁ           NEI.     Ef já, þá upplýstu hvar.

Hvernig gerðist tjónið og í hverju liggur það? Lýstu nákvæmlega.
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Ef um tjón vegna innbrots er að ræða þá óskast spurningum nr. 8 og 9 svarað

Hefur lögreglu verið tilkynnt um innbrotið?                     JÁ             NEI

Var húsnæðið læst þegar innbrotið var framið?             JÁ             NEI.   Ef já þá upplýsið hvernig farið var inn í húsnæðið.

Tjónnúmer Skírteinisnúmer



Sundurliðun á skemmdum munum og upplýsingar vegna útreiknings bóta. Tilgreindu tegund og vörunúmer

Kaupdagur og verð Endurkaupsverð Útflyllist af vátr.fél.

Ár Mán. Verð Bótafjárhæð1
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Samtals bætur

Dagsetning Undirskrift vátryggðs

Framlagning kaupnóta/kvittana fyrir hinum skemmdu eða töpuðu munum hraðar tjónsuppgjöri.

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.
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