Fráboðan um
ferðaskaða, stolnar/skaddar
lutir og seinkað viðføri
Tryggingartakari

Navn og eftirnavn

P-tal

Bústaður

Postnr. og býur/bygd

Heimatelefon

Er at hitta kl.

Fartelefon

Teldupostadressa

Er at hitta kl.

Kontunr.

Teigurin niðanfyri verður bert útfyltur, um tann skaddi er annar enn tryggingartakarin.

Skaddi

Navn og eftirnavn

P-tal

Bústaður

Postnr. og býur/bygd

Heimatelefon

Er at hitta kl.

Fartelefon

Teldupostadressa

Skaðadagur/stað

Upplýsingar um
feriustað

Kontunr.

Dagfesting
/

Er at hitta kl.

Klokkan

Í hvørjum landi hendi skaðin /sjúkutilburðurin?

20

Frítíðarstaður / Ferðamál /Gistingarhús

Slag av ferð:
Frítíð

Vinna

Frítíð og vinna

Fráferð
/

Klokkan
20

Ætlað heimferð
/

Annað

Klokkan

20
(Summi gjaldskort hava ferðatrygging við)

TR2372

Hvørji gjaldskort hevur tú?

1
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Viðvíkjandi skaðanum

Kravið um endurgjald viðvíkir:
Brunaskaða

Hvat hendi?

Skaddum luti

Seinkaðum viðføri

Stuldri, innbroti ella ráni

Samanblanding

Nágreinilig frágreiðing um skaðahendingina
(Framhald kann skrivast á leyst pappír)

Fráboðan til løgreglu

Er skaðin fráboðaður til løgreglu/flogfelag ella líknandi?

Nei (greið frá hví)

Ja (kvittan skal fylgja við)

(Framhald kann skrivast á leyst pappír)

Eigaraviðurskiftir

Navn og eftirnavn

Bústaður

P-tal

Býr viðkomandi einsamallur?

Hvør eigur skaddu/stolnu lutirnar?
Um so er, at útibúgvandi børn
eiga skadda/stolna lutin, vinarliga
upplýs hetta.

Ja

Aldur á útibúgvandi børnum:

Hevur viðkomandi sjálvur børn?
Ja

Stuldur frá hotellkamari
ella bygningi

Nei

Var brotsstaðurin læstur?
Ja

Um ja, hvussu?

Nei
Um ja, hvørji?

Eru sjónlig brot eftir innbrotið?
Ja

Nei

Er brotsfólkið orsøk til bygningsskaða?
Ja

Stuldur frá bili/bussi/
tjaldi/húsvogni

Um ja, hvønn?

Nei

Vóru bilurin/tjaldið læst?
Ja

Nei

Vórðu bilurin/tjaldið eisini stolin?

Nei

Ja

Hvar vóru stolnu lutirnir?

Nei

Í handskarúminum. Var tað læst?
Í viðførisrúminum. Var tað læst?

Eru sjónlig spor eftir, at brotið varð upp við
makt?

Ja

Nei
Nei

Um ja, hvørji?

Biltilhoyr skal fráboðast skrokktryggingini á bilinum

Nei

Nummarplátan á bilinum

Skaðauppgerð

Ja

Nei

Viðvíkjandi stuldri av radioútgerð og tilhoyri, var
hetta fast monterað?
Ja

Ja

Slag av luti
(um møguligt merki og slag)

Bilmerki/snið

Keypsdagur

Keypsprísur

Prísur á líknandi
nýggjum luti

Umvælingarkostnaður/ krav

Vinarliga legg við skjalprógv um krav tygara. Viðvíkjandi kravi um skaddar lutir undir ferðini skulu
flogferðaseðlar við viðføriskvittan og PIR-rapport leggjast við.

Undirskrift

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

20
Undirskrift tryggingartakarans

2

