Skaðafráboðan
um ábyrgd
Vinarliga svara øllum spurningum

Tryggingartakari

Fornavn og eftirnavn

Skaðanr.

Bústaður

Postnr. og býur/bygd

Heimatelefon

Er at hitta kl.

Fartelefon

Er at hitta kl.

Teldupostadressa

Tann skaddi

Fornavn og eftirnavn
Bústaður

Postnr. og býur/bygd

Heimatelefon

Er at hitta kl.

Fartelefon

Er at hitta kl.

Kontunr.
Ja

Arbeiðir tann skaddi hjá tygum?
Eru tygum og tann skaddi í familju?
Ja

Skaðahending

Er tann skaddi MVG-skrásettur?

Nei

Ja

Skaðin hendi tann
/

Nei

Klokkan (0-24)

20

Hvar hendi skaðin?

Hendi skaðin í arbeiði?
Ja

Skaðafrágreiðing

Nei

Hvør gjørdi skaðan?

Aldur

Er løgreglufrágreiðing skrivað?

Løgreglustøð

Ja

Nei

Vóru tygum ávirkaður av
rúsevnum?

Nei

Ja

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

Ábyrgd

Hvør hevur skyldina av óhappinum?

Hví?

Hevur tann skaddi við egnum ósketni verið

1

orsøk til skaðan?

Ja

(Framhald kann skrivast á leyst pappír)

Á hvønn hátt?

(Framhald kann skrivast á leyst pappír)

Nei
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Nei

Skaði á lutir

Upplýsinar um tað skadda
Slag - merki - snið - nummar

Keypsdagur

Keypsprísur

Endurgjaldskrav

Uppgerð hjá
Trygd

Um umvæling er møgulig,
verður hetta tilskilað.

við MVG

Upphæddirnar eru:

uttan MVG

Frágreiðing um skaðan
og hvussu lutirnir eru
skaddir

Tryggingarviðurskifti

Ja

Er tryggjaði luturin tryggjaður við til dømis bil-, innbús- ella sethúsatrygging?
Trygginarfelag:

Nei

Tryggingarskjal nr.

Tryggjaði luturin varð latin tryggingartakaranum ella fólki hansara til:
Varðveitslu

Persónskaði

Nýtslu

Er tann skaddi forsyrgjari?
Ja

Hagreiðing

P-tal hjá tí skadda

Viðgerð
Árlig inntøka hjá tí skadda
uml. kr.

Nei

Er tann skaddi undir læknaviðgerð?
Ja

Flutning

Lækni (navn og bústaður)

Nei

Hvør er skaðin?

Ja

Er tann skaddi vanlukkutryggjaður í øðrum felag?
Tryggingarfelag:

Tryggingarskjal nr.

Er vanlukkutilburðurin fráboðaður til ta lógarkravdu arbeiðsskaðatryggingina?

Krav

Nei

Ja

Tryggingarfelag:

Tryggingarskjal nr.

Hvønn dag varð kravið sett ímóti tygum?
/
20

Hvussu stórt er kravið?

Nei

kr.

Vilja tygum mótmæla endurgjaldskravinum?

Eyka viðmerkingar

(Gevið gætur, at ikki er loyvt at viðurkenna endurgjaldsskyldu uttan samtykt frá Trygd)

Til nýtslu hjá P/F TRYGD

Viðmerkingar
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Samtykki:
Tá ið eg eri komin til skaða
Arbeiðsskaða- og ábyrgdartrygging
Við míni undirskrift gevi eg hervið samtykki til, at Trygd í sambandi við viðgerðina
av míni sak kann heinta, nýta og lata víðari upplýsingar, sum eru viðkomandi fyri
viðgerðina.
Trygd heintar upplýsingar fyri at kunna gera eina meting, um eg havi fingið varandi mein og/ella miss av
vinnuføri, og sum skjalprógv fyri mínum sjúkutíðarskeiði. Trygd kann í hesum sambandi lata upplýsingar
víðari fyri at eyðmerkja meg (t.d. mítt p-tal) og eisini viðkomandi upplýsingar um mína tryggingarsak
og mína heilsustøðu til teirra, sum Trygd heintar upplýsingar frá. Tað er Trygd, sum hevur ábyrgd av at
nágreina og vísa teimum, sum upplýsingar heintast frá, hvørjar upplýsingar eru viðkomandi.

Frá hvørjum kunnu upplýsingar heintast?
Við hesum samtykki kann Trygd, inntil avgerð er tikin í málinum, heinta viðkomandi upplýsingar frá:
• Mínum núverandi og fyrrverandi lækna og tannlækna
• Almennum og privatum sjúkrahúsum, klinikkum, deplum og starvsstovum
• Serlæknum, tannlæknum, alisviðgerum (fysioterapeutum), kiropraktorum og sálarfrøðingum
• Almannaverkinum
• Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
• Míni núverandi og fyrrverandi kommunu
• Løgregluni
• Føroya Vanlukkutryggingarráði
• Øðrum tryggingarfeløgum
• Taks
Tey, ið eru nevnd omanfyri, kunnu við hesum samtykki, inntil avgerð er tikin í málinum, lata víðari
viðkomandi upplýsingar til Trygd.

Til hvønn kunnu viðkomandi upplýsingar latast?
Við hesum samtykki kann Trygd í sambandi við viðgerðina av míni sak lata víðari viðkomandi upplýsingar
til:
• Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
• Serlækna, ið skal útfylla eina váttan ella gera eina serlæknafráboðan
• Mína núverandi og fyrrverandi kommunu
• Føroya Vanlukkutryggingarráð
• Onnur tryggingarfeløg
• Taks
Hvørji sløg av upplýsingum kunnu heintast, nýtast og latast víðari?
Samtykkið fevnir um at heinta, nýta og lata víðari hesi sløg av upplýsingum:
• P-tal
• Upplýsingar um heilsu, undir hesum upplýsingar um sjúku, sjúkueyðkenni og samband við
heilsuverkið
• Skjøl frá Almannaverkinum, ið lýsa mína sjúkrasøgu, mína endurvenjingargongd, roynd at arbeiða,
almenna pensjón v.m.
• Skjalprógv fyri sjúkutíðarskeiði
• Løgreglufrágreiðing, frágreiðing um gjøld og viðkomandi skaðafráboðanir til onnur tryggingarfeløg
• Fíggjarlig viðurskifti, undir hesum upplýsingar um løn, ársuppgerð og ein útgreining av
sjúkudagapeningi
• Avgerðir, ið Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hevur tikið í sakum, sum eru viðkomandi fyri mína
vanlukkutryggingarsak
• Avgerðir, ið Føroya Vanlukkutryggingarráð hevur tikið í sakum, sum eru viðkomandi fyri mína
vanlukkutryggingarsak
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Frá hvørjum tíðarskeiði kunnu upplýsingar heintast?
Samtykkið fevnir um upplýsingar frá tíðarskeiði á 10 ár undan dagfestingini á hesum samtykki og fram
til tann dag, tá ið Trygd hevur tikið støðu til mína sak.
Trygd kann við ítøkiligari grundgeving eisini heinta upplýsingar frá tíðarskeiði undan ásetta tíðarskeiðnum
omanfyri, um grundarlag er fyri hesum.
Skuldi tú angrað samtykkið
Eg kann til eina og hvørja tíð taka samtykkið aftur við virknaði fyri framtíðina. At taka samtykkið aftur
kann hava ávirkan á møguleikan hjá Trygd at viðgera mína sak.
Tú tekur samtykkið aftur við at venda tær skrivliga til Trygd.

Dagfesting:

Undirskrift:

P-tal:
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