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Hvenær kom ágreiningurinn upp? Hvenær var leitað til lögmanns?
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NetfangHeimasími /  Farsími /  Vinnusími

Bls. 1/1

Óskað er eftir að spurningum sé svarað eins ítarlega og hægt er, en það stuðlar að því að meðhöndlun málsins og tjónsuppgjör 
taki styttri tíma. Með tjónstilkynningunni þarf að senda öll gögn, sem máli geta skipt í sambandi við tjónið.

Tilkynning vegna réttaraðstoðar

II. Upplýsingar um ágreining

Um hvað snýst ágreiningurinn?

III. Aðrar upplýsingar 
Nokkur atriði sem hafa ber í huga:
Réttaraðstoðartrygging gildir eingöngu um einkamál en ekki opinber mál.
Það er skilyrði að vátryggður ráði sér lögmann.
Bætur eru ekki greiddar nema dómur falli eða gerð sé réttarsátt í málinu.
Vátryggður ber eigin áhættu í hverju máli sem fram kemur á vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun.
Hámarksbóta�árhæð kemur fram á vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun.
Að öðru leyti er vátryggðum bent á skilmála vátryggingarinnar.

(Ef annar en vátryggingartaki)

Hvenær gerðust þeir atburðir/atvik sem liggja til grundvallar kröfunni um bætur úr réttaraðstoðartryggingunni?

Hefur verið sótt um gjafsókn? Já Nei

Ef já, hver var niðurstaða Gjafsóknarnefndar?

Greiðslur óskast lagðar inn á bankareikning nr. 

IV. Eigin yfirlýsing og undirskrift 

Staður og dagsetning Undirskrift

Ég, undirritaður(uð), votta hér með að svör mín við framangreindum spurningum eru samkvæmt minni bestu vitund rétt og sann-
leikanum samkvæmt og þar er ekki leynt atriðum sem kynnu að skipta máli við ákvörðun félagsins um bótaskyldu og bóta�árhæð.
Einnig heimila ég félaginu að a�a frekari upplýsinga og gagna hjá lögmanni mínum er fer/fór með mál mitt. 

Öll tjón sem tilkynnt eru til félagsins eru skráð í tjónagrunn. Nánari upplýsingar um tjónagrunninn má �nna í almennum 
skilmálum félagsins nr. AS-1 og á heimasíðu félagsins.TJ
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