Skaðafráboðan um
innbúgv/leysafæ
Vinarliga svara øllum spurningum

Tryggingartakari

Fornavn og eftirnavn

Skaðanr.

Bústaður

Postnr. og býur/bygd

Heimatelefon

Er at hitta kl

Fartelefon

Teldupostadressa

Er at hitta kl.

Kontunr.

Ja

Eru tygum MVG-skrásettur?

Skaðastaður og
skaðadagur

Hvar hendi skaðin?

Eigari

Eigur tryggingartakarin sjálvur skaddu lutirnar?

Nei

Í hvørjum rúmi?

Skaðadagur
/

Um nei, eru lutirnir læntir

leigaðir

Ja

ella keyptir

20

Nei
? (set x)

Navn og bústaður hjá kreditori/ognara

Trygging aðrastaðni

Ja

Eru lutirnir tryggjaðir móti sama váða í øðrum felag?
Um ja, vinarliga upplýsið tryggingarfelag

Tryggingarskjal nr.

Frágreiðing um
skaðahending

Hvussu hendi skaðin/stuldurin?(Framhald skal skrivast á leyst pappír)

Løgreglufrágreiðing

Er hendingin fráboðað løgregluni?

Tryggingarupphædd

(Lýs gjølla, hóast løgreglufrágreiðing er/verður skrivað)

Ja

(Avrit skal leggjast við)

Køli- og djúpfrostskaði

Nei

Løgreglustøð?
Nei

Hvør var orsøkin til streymslitið?

Stødd á køliskápi/frystiskápi/frystiboks (litrar ella hædd x breidd x djúpd)

Hvør skaði er hendur?

(Møgulig frágreiðing frá umvælara skal leggjast við)
TR2371

Streymskaði

Hvør er orsøkin til skaðan?

Upplýsingar um tað skadda (Próvførsla skal leggjast við)
Verksmiðjumerki:
Umvælingarútreiðslur kr.

Slag:

Aldur:
Prísur fyri líknandi nýggjan lut
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Stuldur

Nær hendi stuldurin?

Stuldur úr bilum

Var rúmið stongt?

(kl. 0-24)

Millum kl.

tann

/

20

og kl.

tann

/

20

Ja

Eru sjónlig prógv um, at innbrot hevur verið? Hvørji?

Hvør meldaði stuldurin til løgregluna?

Hvaðan vórðu lutirnir stolnir?

Var rúmið stongt?

Kabinu

Viðførisrúmi

Nei

Ja

Nei

Handskarúmi
Ja

Var bilurin stongdur og allir rútar afturlatnir?

Nei

Hvørji tekin vóru um innbrot?

Útgreining av stolnum/skaddum lutum og upplýsingar til endurgjaldsuppgerð
Stolin/skaddur lutur:

Keypsdagur
(dd.mm.áá)

Slag - merki - snið - nummar

Prísur á luti,
tá hann varð
keyptur

Prísur á
líknandi
nýggjum luti

Samlað krav:

Upphæddirnar eru:

Mett virði
undan skaða/
stuldri

Kunnu tygum prógva kravið
við kvittan, mynd ella
øðrum? Um so er, hvussu?

Kr.

við MVG

uttan MVG

Kvittanir og onnur skjalprógv skulu leggjast við

Undirskrift

Undirritaði váttar við trú og heiður, at givnu upplýsingar eru sannar.
tann

20
Undirskrift tryggingartakarans

Til nýtslu hjá P/F TRYGD

