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2.0 - Skilyrði fyrir því að þín skoðun komi í stað heimsóknar skoðunarmanns eru eftirfarandi:

•
•
•
•
•
•
•
•

Myndirnar þurfa að vera skýrar og teknar við góðar aðstæður svo ástand þess sem myndað er, sjáist greinilega
Allar myndirnar skulu vera teknar á sama tíma
Mynda þarf húsið frá öllum hliðum
Mynda þarf öll rými hússins að innan
Mynda þarf lagnagrind
Mynda þarf inn í vaskaskápa
Eigi tryggingin einnig að ná yfir sólpall, heitan pott eða frístandandi hús þarf að mynda viðkomandi hlut sérstaklega
Öllum spurningum skal vera svarað eftir bestu getu

3.0 - Vinsamlega merktu við þá reiti sem eiga við þitt sumarhús

Hitakerfi

Neysluvatn

Lagnagrind

Rafmagnshitakerfi

Lokað er fyrir neysluvatn þegar húsið er yfirgefið

Lagnagrind er staðsett innan veggja hússins

Lokað vatnshitakerfi

Opið er fyrir neysluvatn þegar húsið er yfirgefið

Lagnagrind er í sér rými utan hússins

Opið vatnshitakerfi

Öryggis- og eftirlitskerfi

Aðgangur að sumarhúsasvæði

Öryggis- eða eftirlitskerfi er til staðar í húsinu

Aðgangsstýrt eða læst hlið er inn á sumarhúsasvæði

Öryggis- eða eftirlitskerfi er ekki til staðar í húsinu

Aðgangsstýrt eða læst hlið er ekki inn á sumarhúsasvæði

4.0 - Hvert er núverandi ástand hússins eftir þinni bestu vitund?

Ég lýsi því hér með yfir að þær upplýsingar sem koma fram í þessari beiðni eru réttar samkvæmt bestu vitund, engum upplýsingum hefur verið
haldið leyndum. Mér er ljóst að upplýsingar þessar grundvalla skilmála, iðgjöld og eigin áhættu og að mér ber að upplýsa félagið ef þær breytast.
Ég hef kynnt mér skilmála vátryggingarinnar og samþykki þá og geri mér grein fyrir að vátryggingin tekur ekki gildi fyrr en beiðnin hefur verið
samþykkt af félaginu og að hún sé þá hluti af vátryggingarsamningi ef hann kemst á. Ég átta mig á að þessi upplýsingagjöf er í samræmi við
skyldur mínar skv. lögum um vátryggingasamninga nr. 30/2004.
Vakin er athygli á því að rangar upplýsingar geta valdið missi vátryggingabóta.
Félagið áskilur sér rétt til þess að hafna beiðninni án sérstaks rökstuðnings.
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