Skaðafráboðan um
vanlukkutilburð
Skaðamál nr. /

•
•

Er talan um likamskaða, skal serstøk læknaváttan útfyllast.
Er talan um tannskaða, skal serstøk tannlæknaváttan útfyllast.

Tryggingartakari

Fornavn og eftirnavn

Tryggingarnr.

Bústaður

Kundanr.

Postnr.

Býur/bygd

Skal ikki útfyllast
(til nýtslu hjá Trygd)

Tryggingarviðurskiftini eru

Tann skaddi

Navn

Telefonnr.

í lagi
ikki í lagi
eingin trygging
P-tal

Bústaður

Postnr.

Býur/bygd

Tryggingarnr.

Telefonnr.

Kommunulækni

Vanlukkutilburðurin

Peningastovnur tygara

Kontunr.

Nær hendi skaðin?
(dd-mm-áááá)

Klokkan

Skaðin hendi

í egnum arbeiði

heima

í sambandi við ítrótt

í arbeiði fyri onnur (skriva t.d. navn á arbeiðsgevara):

Likamsskaði

Hvat slag av skaða er talan um?
(skriva, um talan er um brot, keiking e.a.)
Hvør likamslutur er skaddur?

Greið neyvari frá skaðaorsøkini og avleiðingum hennara:
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Likamsskaði

Nær var fyrsta læknakanning eftir tilburðin (dd-mm-áááá)?

Hvørjum er tann skaddi nú til viðgerðar hjá?

Tannskaði

Nær var fyrsta tannlæknakanning eftir tilburðin (dd-mm-áááá)?

Hvørjum er tann skaddi nú til viðgerðar hjá?

Skaði á brillur, kontaktlinsur,
tannprotesu ella aðra protesu

Hvat er skatt?

Brillur
Tannprotesa

Brillugløs

Brillustell

Kontaktlinsur

Onnur protesa. Hvør?

Hvat var orsøkin til, at nevndi lutur varð skaddur, og hvat varð skatt?

Hava tygum fyrr verið fyri skaða?

Ja

Nei

Um ja, hvar og nær hendi tilburðurin, og er hann fráboðaður einum tryggingarfelag?
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Samtykki:
Tá ið eg eri komin til
skaða ella eri vorðin sjúk/ur
Vanlukku-, sjúku- og tanntrygging
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 mín skaði er fevndur av trygging, um eg
havi fingið varandi mein, og hvussu stórur skaðin er. 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 upplýsingarnar 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, tannlækna og tannrøktara
• Almennum og privatum sjúkrahúsum, klinikkum, deplum og starvsstovum
• Serlæknum, alisviðgerum (fysioterapeutum), kiropraktorum og sálarfrøðingum
• Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
• Øðrum tryggingarfeløgum
• Føroya Vanlukkutryggingarráði
• Løgregluni
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
• Onnur tryggingarfeløg
• Sjúkutrygging “Danmark”
• Føroya Vanlukkutryggingarráð
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
• Løgreglufrágreiðing, oyðublað við frágreiðing um óhappið og fráboðan til løgregluna
• 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
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.
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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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