Útfyllist af vátryggingartaka

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

I. Almennar upplýsingar
Nafn vátryggingartaka _______________________________________________ Kennitala _____________________
Heimili ________________________________________ Póstnúmer ________ Sími ___________________________
Nafn tilkynnanda __________________________________________ Starfsheiti ______________________________
Sími ___________________________ Netfang _________________________________________________________

II. Upplýsingar um slasaða
Nafn slasaða ______________________________________________________ Kennitala ______________________
Heimili ________________________________________ Póstnúmer ________ Sími ___________________________
Netfang _______________________________________ Flokkur sem slasaði leikur með _______________________
Fær slasaði laun frá félaginu
Ef já, hversu lengi?__________________________________
Já
Nei

III. Upplýsingar um slysið
Hvenær gerðist slysið? __________ / __________ / __________
Klukkan ______________________________
Gerðist slysið
á æfingu
í leik
í frítíma
Slysstaður _____________________________________________________
Innanhúss
Utanhúss
Hvernig bar slysið að? ( Vinsamlega gefið greinargóða lýsingu á aðdraganda slyssins ) _________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Voru vitni að slysinu?
Já
Nei
Ef svarið er já, þá gefið upp nöfn og símanúmer __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

IV. Afleiðingar
Hvaða meiðsl hlutust af slysinu? ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Aðrar athugasemdir ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Hver var fyrsta læknishjálp? __________________________________________________________________________
Hvenær var það? __________ / __________ / __________
Klukkan ______________________
Undirrituð/aður vottar hér með að ofangreind svör mín og upplýsingar eru samkvæmt minni bestu vitund rétt og sannleikanum samkvæmt
og er þar ekki leynt atriðum sem kunna að skipta máli við ákvörðun félagsins um bótarétt og bótafjárhæð. Mér er ljóst að röng eða ófullnægjandi svör kunna að hafa áhrif á bótarétt. Með undirritun staðfestist að slysið hafi átt sér stað hinn tilgreinda dag og á tilgreindan hátt.

__________________________________________

__________________________________________

Undirskrift

Staður og dagsetning

Skráning í tjónagrunn Creditinfo Lánstrausts hf.
Tjón sem tilkynnt eru til félagsins eru skráð í sérstakan tjónagrunn sem rekinn er af Creditinfo Lánstrausts hf. samkvæmt samningi
við Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) sem félagið á aðild að og samkvæmt heimild Persónuverndar. Félagið telst ábyrgðaraðili í skilningi persónuverndarlaga nr. 90/2018 vegna skráningar þess á upplýsingum í grunninn og uppflettingum sem framkvæmdar eru á
vegum þess. Tilgangur með skráningu í tjónagrunninn er að stemma stigu við vátryggingarsvikum og ofgreiðslu vátryggingabóta.
Skráðar eru upplýsingar um kennitölu tjónþola, tjónsnúmer, tegund vátryggingar og tjóns, dagsetning tjóns og skráningar, staðsetning tjóns og eftir atvikum einkvæmt númer hins vátryggða, s.s. skráningarnúmer ökutækis. Við skráningu tjóns fær félagið yfirlit yfir
öll tjón sem tjónþoli hefur tilkynnt óháð félagi og skráð hafa verið í tjónagrunninn. Eingöngu starfsmenn félagsins sem skrá tjón og
vinna að tjónauppgjöri hafa aðgang að tjónagrunninum. Upplýsingum skal eytt úr tjónagrunni þegar þeirra gerist ekki lengur þörf í
þágu tilgangs vinnslunnar, í síðasta lagi þegar 10 ár eru frá skráningu upplýsinganna.
Skráður tjónþoli getur nálgast upplýsingar um uppflettingar í tjónagrunninum á „Mitt Creditinfo “ hjá Creditinfo. Fyrirspurnum og
athugasemdum vegna uppflettinga og rangra upplýsinga skal beina til Creditinfo.
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