
Afhending persónuupplýsinga 
Sjóvá aflar einungis þeirra persónuupplýsinga sem þörf er á til þess að geta komið á samningum, uppfyllt 
samninga við viðskiptavini sína og séð um tjónaafgreiðslu. Öflun og vinnsla persónuupplýsinga er ávallt 
samkvæmt lögum og reglum um persónuvernd hverju sinni.  

Nánar er fjallað um vinnslu og meðferð persónuupplýsinga hjá Sjóvá í persónuverndarstefnu félagsins sem finna 
má á www.sjova.is. 

Við leggjum okkur fram um að persónuupplýsingar séu bæði réttar og áreiðanlegar en fara má fram á leiðréttingu 
á þeim verði einstaklingur þess var að þær séu óáreiðanlegar. 

Þetta eyðublað skal fyllt út af þeim sem óskar eftir upplýsingum um sig frá Sjóvá. Um leið samþykkir viðkomandi 
þar með vinnslu persónuupplýsinga í þessum tilgangi. Sjóvá mun afhenda gögnin innan 30 daga frá því að beiðni 
berst. Gögn verða ekki afhent nema gegn framvísun persónuskilríkja eða með rafrænni undirskrift.  

Nafn: 

Kennitala: 

Hvernig getum við náð í þig? 
t.d. netfang eða símanúmer 

☐ Grunnupplýsingar (nafn, kennitala, heimilisfang, netfang, símanúmer, bankaupplýsingar, 
greiðslumáti, tengingar við maka eða sambúðarmaka, tengiliðaskráning) 

☐ Breytingasaga grunnupplýsinga 

☐ Tilboð og fylgigögn 

☐ Umsóknir um tryggingar og fylgigögn  

☐ Tryggingar í gildi (skírteini) 

☐ Tryggingar sem fallnar eru úr gildi 

☐ Breytingasaga skírteina 

☐ Upplýsingar vegna sparnaðarlíftryggingar – hvaða: 

☐ Notkun Stofnvilda 

☐ Tjónstilkynningar og önnur gögn tengd tjónum 

☐ Skráð tjón/tjónasaga 

☐ Skráð samskipti vegna viðskipta 

☐ Greiðsluyfirlit 

☐ Uppsagnir til Sjóvár 

☐ Ábendingar (innsendar kvartanir, ábendingar og hrós) 

☐ Annað – hvað: 

Tímabil sem óskað er eftir: 

☐ 3 ár 

☐ 5 ár 

☐ Annað – hvað: 

Dagsetning Undirritun 

http://www.sjova.is/
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