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Læknaváttan 1 á baksíðuni skal vera útfylt, áðrenn skaðafráboðanin verður send inn.
Er talan um tannskaða, skal serstøk tannlæknaváttan 1 útfyllast.

(100) Tryggingartakari
101 Navn

105 Tryggingarnummar

102 Bústaður

106 Kundanummar
107 Telefonnummar

104 Býur/bygd

103 Postnummar

(200) Skaddi
201 Navn

205 P-tal

207 Tryggingarnummar

202 Bústaður

206 Starv

208 Kundanummar

203 Postnummar

204 Býur/bygd

209 Telefonnummar

210 Møguligur teldupostur, sum ráðið og tryggingarfelagið kann nýta til framhaldandi samskifti

212 Kommunulækni
211 Hjúnarbandsstøða

Gift/ur

Ógift/ur

Einkja/einkjumaður

213 Hevur tú vegna arbeiðsskaðan rætt til endurgjald vegna mista arbeiðsinntøku frá:
Arbeiðsgevara

Dagpeningaskipanini

Ert tú

fastlønt/ur

tímalønt/ur

Hevur tú undanfarnu 3 árini

gingið í skúla

inntøku uttanlanda

Lønjavningarstovuni

Øðrum

heimagangandi

annað

Um annað so:
214 Fáa tygum eftirløn ella aðra inntøku, ið ikki er arbeiðsinntøka

Nei

Ja

Um ja, so hvørja:
216 Kontonummar

215 Peningastovnur hjá tær

Betri Trygging P/F
Yviri við Strond 2
Postsmoga 34
110 Tórshavn

Tel +298 348 600
trygging@betri.fo
www.betri.fo

Tryggingarnr.

Skaðanr.:

Hending nr.:
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(300) Arbeiðsskaðin
301 Nær hendi arbeiðsskaðin (dd-mm-áááá)
304 Arbeiðsskaðin hendi í

egnum arbeiði

302 Klokkan

303 Vikudagur

húsarhaldinum

arbeiði fyri onnur, td. navn á arbeiðsgevara:

305 Hvar var skaddi staddur, tá arbeiðsskaðin hendi?

306 Hvat arbeiði tókst tann skaddi við, tá arbeiðsskaðin hendi?

(400) Likamssk
Likamsskaði
aði
401 Hvat slag av skaða er talan um? (skriva um talan er um brot, keiking o.l.)

402 Hvør likamslutur er skaddur?

403 Greið nærri frá hendingini, sum førdi til arbeiðsskaðan, og avleiðingunum?

404 Noyddist hin skaddi at gevast við arbeiði sínum, tá arbeiðsskaðin hendi?
Beinanvegin

Ongin steðgur í arbeiði

Seinni, so nær:

405 Nær var fyrsta læknakanning framd eftir skaðan?
Dagur, mánaði og ár.
406 Hvørjum er skaddi nú til viðgerðar hjá?
Lækni:

Lækni:
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(500) Skaði á brillur, kontaktlinsur, tannprotesu ella aðrar protesur (minnst til at útfylla teig 300)
501 Hvat er skatt?

Brillur

Brillugløs

Brillustell

Kontaktlinsur

Tannprotesa

Onnur protesa. Hvat fyri protesa:
502 Var omanfyri nevndi skaddi lutur í nýtslu sum slíkur, tá arbeiðsskaðin hendi?

Nei

Ja

Um nei, hvar var skaddi luturin so:
503 Hvat var orsøkin til at oman fyri nevndi lutur var skaddur? Og hvat var skatt?

(600)
601 Hvør kann vátta at tú hevur verið fyri arbeiðsskaða? Lækni:
Sjónarvitni:
Fyrstur at fáa kunnleika til tilburðin:
Sjófrágreiðing tikin? Hvar:
Politifrágreiðing tikin? Hvar:
602 Hevur tú fyrr verið fyri skaða, og hvar tá, og er tilburðurin boðaður Vanlukkutryggingarráðnum?

603 Til skadda! Eg samtykki hervið, at Føroya Vanlukkutryggingarráð og Betri Trygging P/F kunnu innheinta og geva víðari allar
upplýsingar, sum eru neyðugir fyri avgreiðsluna í málinum, so sum upplýsingar um inntøku frá Taks, heilsupplýsingum og upplýsingum
frá Almannaverkinum o.ø.

Dagfesting

Undirskrift

604 Undirskrift tryggingartakarans (Er talan um skaða á arbeiðsplássi, skal arbeiðsgevarin undirskriva fráboðanina)
Hvør er fráboðarin:

Arbeiðsgevarin

Skaddi

Onnur

Um onnur, tá hvør og hví:

Staður og dagfesting

Undirskrift

Stempul

