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Vátryggingartaki

Netfang

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 um vinnuslys – Fyllist út af vinnuveitanda

I. Grunnupplýsingar

Heimilisfang

Kennitala

Póstnúmer Staður

II. Upplýsingar um  hinn slasaða 

III. Upplýsingar um  slysið

Heimasími /  Farsími

Nafn hins slasaða

Netfang

Heimilisfang

Kennitala

Póstnúmer Staður

Heimasími /  Farsími

Stéttarfélag og kjarasamningur

Hvenær hóf starfsmaður störf hjá fyrirtækinu? Starfsheiti Starfshlutfall %

Var lögregla kölluð til? Var Vinnueftirlitið kallað til?

Dagsetning slyss

Lýsing á tildrögum slyssins

Klukkan

Já Nei Já Nei

Já NeiVarð hinn slasaði óvinnufær af völdum slyssins? Ef já, hversu lengi?

Já NeiMun hinn slasaði halda áfram störfum hjá fyrirtækinu? Ef nei, hvers vegna?

Já NeiVar hinn slasaði heilsuhraustur og vinnufær fyrir slysið? Ef nei, um hvaða meiðsli/veikindi var að ræða?

Vinsamlega látið eftirtalin gögn fylgja eftir því sem við á:

Lögregluskýrsla            Tilkynning til Vinnueftirlits ríkisins            Tilkynning til Tryggingastofnunar            Umsögn Vinnueftirlits

Hversu lengi var hinn slasaði á launum hjá vinnuveitanda eftir slysið? Mánaðarleg �árhæð:

Frá dags. til dags.

Slysstaður

Var sjónarvottur að slysinu? Ef já, hver?

Sjónarvottur - nafn Sími Netfang

Já Nei
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V. Eigin yfirlýsing og undirskrift 
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 IV. Aðrar upplýsingar

Staður og dagsetning Undirskrift og starfsheiti

Greiðslur óskast lagðar inn á bankareikning fyrirtækisins nr. 

Athugasemdir

Dagpeningar greiðast vátryggingartaka að biðtíma loknum meðan hann greiðir þeim sem vátryggður er laun samkvæmt 
kjarasamningi en síðan þeim sem vátryggður er. 

Þar sem félaginu er lögskylt að draga staðgreiðslu af greiddum dagpeningum og skila til ríkissjóðs, þarf tjónþoli að skila skattkorti 
sínu til Varðar trygginga hf. til að geta nýtt sér persónuafsláttinn. 

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.
Vátryggingartaki veitir Verði tryggingum hf. fulla heimild til ö�unar gagna vegna slyssins frá lögreglu, Vinnueftirliti ríkisins og 
Tryggingastofnun. 

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.
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