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Frjálsar ábyrgðartryggingar - munatjón

Hver tilkynnir tjónið?
Vátryggingartaki

Tjónþoli

Annar, hver?

Kt.

Kt.

Nafn vátryggingartaka
Heimilisfang

Póstnr. og staður

Sími

Netfang

Starfsemi vátryggingartaka
Vátryggingartegund

Frjáls ábyrgð

Starfsábyrgðartrygging

Fjölskyldutrygging

Aðrar ábyrgðartryggingar

Kt.

Nafn tjónþola
Heimilisfang

Póstnr. og staður

Sími
Hvenær varð tjónið?

Netfang
Dags.

Mán.

Ár

Kl.

Hvað gerðist og hvar?
Hvernig vildi tjónið til?
Tjónsstaður
Hvað orsakaði tjónið?
Lýsið atvikum:

Kt.

Hver var valdur að tjóninu?

Já

Nei

Nafn

Kt.

Nafn

Kt.

Eru fleiri valdir að tjóninu? (meðvaldir)

Nei

Já, tilgreinið að neðan

Nafn

Kt.

Nafn

Kt.
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Voru vitni að tjóninu?

Hvað er skemmt?

Fasteign

Íbúð í fjölbýli nr.

Lausafé, t.d innbú

Ökutæki, bílnr.

Lýsið skemmdum

Tjónið varð vegna

Vanrækslu eða mistaka

Ef tjón af völdum vinnuvélar

Bilunar í búnaði

Nr. vélar

Tegund
Já

Hefur stjórnandi vinnuvélaréttindi?
Ef já, Nr. skírteinis

Tilviljunar
Kt. stjórnanda

Nei

Réttindi á

Var tjónið tilkynnt til lögreglu?

Já

Eru fleiri tjónþolar?

Nei

Já

Nei

Gildir frá

Var tjónið tilkynnt til Vinnueftirlits ríkisins

1. Kennitala

Sími

Netfang

2. Kennitala

Sími

Netfang

3. Kennitala

Sími

Netfang

Hver á sök á tjóninu?

Vátryggingartaki

Tjónþoli

Já

Nei

Aðrir, tilgreinið

Var vátryggingartaki með hið skemmda
Að láni

Til viðgerðar

Í geymslu

Vegna flutnings

Hefur krafa verið gerð um bætur?

Nei

Er tjónþoli með VSK-skylda starfsemi?

Já

U p p l ý s i ng ar um t i l hö g un g r ei ð s l u

eða annara varðveislu er tjónið varð

Já, hvaða upphæð

Nei

B ank ar ei k ni ng ur nr .

Kt .

Þess er óskað að eftirtalin gögn fylgi tilkynningu þessari, séu þau til
Lögregluskýrslur

Skýrsla frá Vinnueftirliti ríkisins

Tilkynning til Tryggingastofnunar ríkisins

Önnur gögn, tilgreinið

Ef tryggingartaki fyllir út tjónstilkynningu. Hversu margir starfsmenn voru á launaskrá á tjónsdegi?

Ég lýsi því hér með yfir að ég hef svarað öllum spurningum samkvæmt minni bestu vitund og sannleikanum samkvæmt.
Ég hef ekki leynt neinu er kann að skipta máli fyrir félagið um ákvörðun við mat á bótaskyldu vegna framangreinds atburðar.
Öll tilkynnt tjón eru skráð í sameiginlegan tjónagrunn vátryggingafélaga sem rekinn er af Creditinfo hf. Nánari upplýsingar um
tjónagrunninn eru í sameiginlegum skilmálum VÍS nr. YY10 og í reglum VÍS um vinnslu persónuupplýsinga.

Undirskrift
2/2

01.2019

St aður og dagset ning

