Skaðafráboðan um bilar
Eru tveir ella fleiri partar í málinum og frágreiðingarnar ikki samsvara,
tilskilar TRYGD sær rætt til at senda avrit av frágreiðingini til mótpartin/
partarnar í málinum. Allir spurningar ynskjast svaraðir.

Tryggingartakari

Nummarpláta

Skaðanr.

Fornavn og eftirnavn
Bústaður

Postnr. og bygd/býur

Heimatelefon

Bilførari undir
óhappinum

Er at hitta kl.

Fartelefon

Er at hitta kl.

Teldupostadressa

MVG-skrásettur?

Ja

Fornavn og eftirnavn

Aldur á bilførara

Telefon

Bústaður

Postnr. og bygd/býur

Nei

Bilførarin var:
Eigari

Koyrikort

Hjúnafelagi/sambúgvi

Koyrikortnr. hjá bilførara

Dóttir/sonur

Lánari

Útflýggjað tann

Galdandi til
A

Umvælari

B

C

Annar – tá hvør

D

E

Prutl

Útflýggjari av koyrikortinum

Tíð og staður
Løgreglufrágreiðing

Hvar hendi óhappið?
Skaðadagur, tann

20

kl. (0 -24)
Løgreglustøð

Er skaðahendingin fráboðað løgregluni?
Ja
Nei
Varð rúsdrekkaroynd tikin?

Førarin

Ja

Nei

Mótparturin

Ja

Nei

Hvør skaði er
komin á akfarið?
Um skaðin er av samanstoyti við annað akfar, verður upplýst

Eigari av akfari hjá mótparti

Bilførari

Nummarpláta

Telefon

Fornavn og eftirnavn

Akfarsslag

Bústaður

Tryggingarfelag

Navn

Telefon

Bústaður

Skaði á akfar hjá mótpartinum
Gevið gætur: Verður bert svarað, um skaði er komin á persón ella lut
Hvørjir lutir eru skaddir?
Hvat slag av skaða er talan um?

Persónskaði

Navn, starv og bústaður
Aldur á tí skadda

Óvildig vitni

Mett endurgjaldskrav kr.

TR2370

Skaði á lutir

Hvat slag av skaða er talan um?

Navn, bústaður, møgulig telefonnummur og upplýsingar um hvar tey vóru stødd, tá óhappið hendi
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Frágreiðing um óhappið

Hvør var ferðin? (km/t)

Hvussu vóru koyrilíkindini?
Vánalig

Hvussu var veðrið?
Koyrdu tygum:
Komu tygum:

Turt

Regn

Kavi

á høvuðsvegi

Gler

Hampulig
Stilt

Vindur

Góð
Stormur

Mótparturin kom frá:

ella stóð akfari parkera

høgru

frá vegi við lítlari ferðslu

vinstru

frá vegi við vanligari víkiskyldu

aftanífrá

frá vegi við treytaleysari víkiskyldu

frammanífrá

frá vegi við skerpaðari víkiskyldu
frá vegi uttan uppmerking
út av støðuplássi

Frágreiðing um umstøðurnar,
tá óhappið hendi. Skal vera
so nágreinilig, sum gjørligt,
so at eingin ivi er um hvussu
óhappið hendi og hvussu
umstøðurnar vóru.
Serliga skulu upplýsingar
verða givnar um
yvirlitsumstøðurnar, tekin
givin við broytan av koyrileið
og um bremsing.

Vís á, hvar skaðin hendi

Skitsa yvir staðið,
har skaðin hendi

Tygara akfar

Tygara akfar

Akfarið hjá mótpartinum

Akfarið hjá mótpartinum

Skyld

Hvør hevur eftir tygara tykki skyldina av óhappinum?

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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