Umsókn um
Sethúsatrygd

Avgreiðsludeild
Avgreitt hevur
Tryggingarskjal nr.

Tryggingartakari 1

Fornavn

Eftirnavn

Bústaður

Postnr. og býur/bygd

Heimatelefon/fartelefon

Telefon arbeiði

P-tal

Teldupostur

Fornavn

Eftirnavn

Bústaður

Postnr. og býur/bygd

Heimatelefon/fartelefon

Telefon arbeiði

P-tal

Teldupostur

Gøtunavn og húsanr.

Postnr. og býur/bygd

Byggiár:

Matr.nr.

(verður útfylt við spjaldrastavum)

Tryggingartakari 2
(verður útfylt við spjaldrastavum)

Eru sethúsini friðaði?
Ja
Nei

Møguligt um-/uppíbyggingarár:
Stødd á størstu búhædd í sethúsinum
uttandura mát:

Samlað vídd á sethúsunum, uttandura mát:
m²

m²
Hava sethúsini innrættað loft?
Nei
Ja. Vídd í m²:

Gildiskoma og sjálvsábyrgd

Flyting/eigaraskifti

Gjaldsháttur

Tryggingin skal galda frá og við:

Hava sethúsini innrættaðan kjallara?
Nei
Ja. Vídd í m²:
Høvuðsforfall:

(dd.mm.áááá)

Uttan sjálvsábyrgd
V
 ið sjálvsábyrgd

Tryggingin verður flutt frá tygara núverandi tryggingarfelag
T
 alan er um eigaraskifti
Talan er um sethús í gerð
Tryggingargjaldið verður goldið
frammanundan:
1/1 árliga
1 /2 árliga (+2%)
1 /4 árliga (+4%)

Goldið verður við:
Gjaldsskipan
G
 iro

Peningastovnur
Kontunr.
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Tryggingarstaður

Gjaldari

Fornavn

Eftirnavn

Bústaður

Postnr. og býur/bygd

Heimatelefon/fartelefon

Telefon arbeiði

P-tal

Teldupostur

(um hesin er annar enn
tryggingartakari 1)

Váði

Er vinnuvirksemi í húsunum?
Nei
Ja

Upplýsingar um
tryggjaðu ognina

Slag av virksemi:

Vídd í m²:

Tak

Byggiháttur

Hart tak (aluminium, eternit, stál, zink)
T
 aksteinar
Takpapp/dúkur
Flagtak
Annað

Upphitingarslag

Alternativt upphitingarslag

Hitapumpa
Oljufýring
Jarðhiti við hitapumpu
Fjarhiti
A
 nnað

Úthús á sama matrikkli

Uppsøgn

Betong
T
 imbur
T
 imbur og betong
B
 etong klætt við aluminium/PVC
M
 úrstein
L
 aðað grót við timbur
A
 nnað

Hitapumpa
O
 ljufýring
Jarðhiti við hitapumpu
F
 jarhiti
V
 indmylla
S
 ólsellur
A
 nnað

Úthús
Hjallur
B
 ilhús
Bilskýli
N
 eyst
Drívhús
S
 pælihús
Skúrur
Seyðahús
Hoyggjhús

Stødd á úthúsi:

m2

(uttandura mát)

Stødd á úthúsi:

m2

(uttandura mát)

Stødd á úthúsi:

m2

(uttandura mát)

Trygd fær við hesum heimild til at siga upp mína sethúsatrygging í
Tryggingarfelag:
Dagf.
ella nýggjar treytir.

Tryggingarskjal nr.
20

ella skjótast til ber, t.d. grundað á hækkað tryggingargjald

Vinarliga gevið gætur, at tá ið talan er um eigaraskifti, skal upplýst verða um navn á tryggingarfelagi
hjá fyrrverandi eigara, eins og upplýst skal verða um nummar á tryggingarskjali og um yvirtøkudag.
Tryggingarfelag:

Tryggingarskjal nr.

Undirskrift

Tað verður váttað, at ognin ikki er ein hæddaríbúð, ognaríbúð ella landbúnaðarogn. Tryggingin verður
teknað við teimum vanligu tryggingartreytunum hjá Trygd og kemur í gildi, tá ið umsóknin verður móttikin
og góðtikin av Trygd ella eini av deildunum hjá BankNordik. Undirritaði váttar við trú og heiður, at givnu
upplýsingarnar eru sannar.

tann

20
Undirskrift tryggingartakarans
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Yvirtøkudagur:

