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Frjálsar ábyrgðartryggingar - slys á fólki
Hver tilkynnir tjónið?
Vátryggingartaki

Tjónþoli

Annar, hver?

Kt.

N af n v át r y g g i ng ar t ak a

Kt .

Heimilisfang

Póstnr. og staður

Sími

Netfang

Starfsemi vátryggingartaka
Vátryggingartegund

Frjáls ábyrgð

Starfsábyrgðartrygging

Fjölskyldutrygging

Aðrar ábyrgðartryggingar

Nafn tjónþola

Kennitala

Heimilisfang

Póstnr. og staður

Sími
Hvenær varð slysið?

Netfang
Dagur

Mánuður

Ár

Kl.

Hvað gerðist? Hvernig vildi slysið til, staður, hvað orsakaði slysið, hver varð aﬂeiðingin? Lýsið atvikum.

Tengsl hins slasaða við vátryggingartaka
Hvenær hóf hinn slasaði störf hjá vátryggingartaka?
Nei

Já, tilgreinið að neðan

Nafn

Kt.

Sími

Nafn

Kt.

Sími
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Voru sjónarvottar að slysinu?

Starfsheiti

Var slysið tilkynnt til lögreglu?

Já

Nei

Var slysið tilkynnt til Vinnueftirlits ríkisins?

Kom lögreglan á staðinn?

Já

Nei

Ef nei, af hverju ekki?

Kom Vinnueftirlit ríkisins á staðinn?

Já

Nei

Ef nei, af hverju ekki?

Fjarvera vegna slyssins

Já

Nei

Frá

Já

Nei

Til

Hvar var fyrsta læknishjálp?

Hver á sök á tjóninu?

Tjónþoli

Vátryggingartaki

Annar, hver?

Á verkstjóri eða aðrir starfsmenn sök á tjóninu?

Nei

Já, tilgreinið

Er einhver utanaðkomandi meðábyrgur á tjóninu?

Nei

Já, tilgreinið

Eru fjölskyldutengsl milli tjónvalds og tjónþola?

Nei

Já, tilgreinið

Hefur krafa verið lögð fram um bætur?

Nei

Já

Ef svo er, hversu mikil og frá hverjum?
Bent er á að haﬁ tjónþoli í gildi heimilistryggingu, kaskótryggingu eða aðrar eignatryggingar sem taka til tjónsins þá ber honum skv. 19. gr.
skaðabótalaga nr. 50/1993 að sækja rétt sinn í þær tryggingar.

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.
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S t að ur o g d ag s et ni ng

