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Vátryggingartaki    Kennitala  

Heimili    Sími  

Vátryggingarstaður   

Heildarvirði allra vara í kæli/frystigeymslu  

Er reglubundið eftirlit með virkni kælis/kælingu og er hitastig skráð reglulega?  

 Nei  Já    Ef já, hver ber ábyrgð?   

Er síriti? 
 Nei  Já    Ef já, 

   er síriti á öllum kælum?             Nei     Já      

   Hvar er hann staðsettur?  

   Hver hefur umsjón með honum?  

   Hvert sendir hann skilaboð?  

Er kælir/frystigeymsla tengd öryggiskerfi sem lætur vita ef hitastig breytist og/eða straumur fer af?
 Nei  Já    Ef já, 

    hver er látinn vita?  

Er viðhalds- og/eða þjónustusamningur í gildi? 
 Nei  Já   Ef já, 

    við hvern?   

Er kerfið útbúið varakælibúnaði? 
 Nei  Já  

Er til áætlun um aðgerðir ef kælibúnaður bilar?
 Nei  Já  

Er aðgangur fyrir hendi að kæli/frystigeymslu sem hægt er að flytja vörur í ef á þarf að halda?
 Nei  Já   Ef já, 

    hvar?  
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KæLI – OG FRYStIVöRUtRYGGING

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

VátRyGGINGARfjáRhæð

áhættUMAt

Fjöldi kæla  Hvernig kælar?   

    

UM kæLI/búNAð 

Skírteini nr.
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Tjónareynsla
Hefur vátryggingartaki áður lent í tjóni?

 Nei           Já    Ef já,  

  hvernig kom það til og hvenær?  

   

   

   

Er birgðastaða breytileg á vátryggingatímabili?
 Nei  Já    Ef já, áætlað hámarksverðmæti:

Eigin yfirlýsing og undirskrift
Ég undirrituð/aður staðfesti að allar upplýsingar þær sem fram koma á vátryggingarbeiðni þessari eru réttar og sannleikanum 

samkvæmar og ekki eru undanskilin atriði sem varða áhættu félagsins.

Staður/dags.    Undirskrift  

KæLI – OG FRYStIVöRUtRYGGING

janúar kr.   

febrúar kr.   

mars kr.   

apríl kr.   

maí kr.   

júní kr.   

júlí kr.   

ágúst kr.   

september kr.   

október kr.   

nóvember kr.   

desember kr.   
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