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Søludagur:

Henda veðhavaralýsing viðvíkur bert einum tryggingarskjali.
Felagið og veðhavari fáa hvør sítt eintak.

Tryggingarskjalið umfatar skrokktrygging:

Merki, typa, og árgangur akfarsins:

Stellnummar:

Navn:

Navn:

Bústaður:

Bústaður:

Seljari/veðhavari – navn og bústaður

Seljari/veðhavari – navn og bústaður Omanfyri nevnda verður ásannað:

Omanfyri nevndu rættindi eru burturfallin:

Skrásetingarnr.:

Navn:

Bústaður:

Keyparans/tryggingartakarans navn og bústaður

Betri Trygging P/FOmanfyri nevnda verður ásannað:
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Tryggingarskjal nr.

Staður

tann

tann

tann

tann

tann

/

/

/

/

/
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- 20

Veðhavaralýsing: Akfar

Undirskrift seljarans/veðhavarans Undirskrift keyparans/tryggingartakarans

Vegna Betri Trygging P/F

Tá ið restskuldin er goldin, ger so væl at siga felagnum 
frá, at veðhavaralýsingin kann strikast.

Undirskrift felagsins

Undirskrift felagsins

VEÐHAVARALÝSING

Niðanfyri nevndi seljari/veðhavari og niðanfyri nevndi keypari /tryggingartakari, sum ávikavist hava selt og keypt omanfyri nevnda
motorakfar upp á borg/avgjald ella givið og fingið lán á tí nevnda degi, biðja felagið – viðvíkjandi tí peningi, seljarin (veðhavarin)
eigur til góðar í motorakfarinum – átekna hesa veðhavaralýsing til tær treytir, ið standa á síðu 2.
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Veðhavaralýsing: Akfar (framhald)

Treytir við veðhavaralýsingini

Við undirskrift síni á forsíðuni á hesi lýsing hava partarnir afturat teimum vanligu treytunum í
tryggingarskjalinum samtykt hesar treytir:

a. at skrokk/brunatrygging er teknað.

 at tryggingin mótvegis veðhavaranum verður hildin í gildið 14 dagar eftir, at felagið hevur givið boð um, at hon er hildin uppat.

 at broyting í teirri teknaðu tryggingini ikki fær gildi mótvegis veðhavaranum fyrr enn 14 dagar eftir, at hann hevur fingið boðini. Veðhavarin 
verður tí altíð – og serlig fráboðan um hetta krevst ikki – at eftirlíka, at tryggingin verður teknað við sjálvsábyrgd, sambært tryggingarskjalinum.

b.  at felagið, tá ið skaði gerst, og endurgjaldsupphæddin – fallið tryggingargjald frádrigið – ikki verður havt til tess at gera akfarið aftur, tá ikki skal 
rinda meira enn liggur omanfyri skuldeftirstøðuna hjá akfarinum.

Eru keypari og veðhavari ósamdir um eftirstøðuna, er tryggingin tó leys við sínar skyldur, og hon deponerar endurgjaldsupphæddina.

c.  at felagið, tá ið skaði gerst, og rættur tryggingartakarans til endurgjald heilt ella partvís er burturdottin, tá rindar veðhavaranum tað, sum hann 
eigur á, so langt endurgjaldsupphæddin røkkur, tá ið fallið tryggingargjald er frádrigið, men ikki øðrvísi enn

 1.  at felagið í mesta lagi svarar til eftirstøðukrav veðhavarans, tá ið tey avgjøld, sum skaðadagin vóru fallin til gjaldingar, eru frá. Tó skal felagið  
  svara til í mesta lagi 5 mánaða fallin avgjøld, tá ið soleiðis er at veðhavarin hevur tikið og framt rættarstig móti skuldaranum so kvikliga  
  sum reglunar í lóg og avgjøld loyva. Renta ella rentuupphæddir (haruppií fíggjarviðbót), sum er tilskilað í avtaluni, verður rindað til   
  uppgerðarstundar.

 2.  at veðhavarin hevur skyldu til at lata krav sítt heinta inn hjá veðsetaranum fyrst. Felagið svarar ikki til innheintingar – ella annan kostnað til  
  at fáa vissu fyri, at veðsetarin er ikki gjaldingarførur, uttan so at slík rættarstig eru gjørd í semju við felagið.

 3.  at felagið, um tað metir at tað ikki loysir seg peningaliga at gera akfarið aftur – hevur rætt til at velja, um tað vil taka við tí skadda   
  akfarinum, ella draga rovsvirðið frá í endurgjaldinum.

d. at veðhavarin er í somu støðu sum undir deild c viðgjørdu, um hann hvørki visti ella átti at vita, at akfarið varð nýtt til koyring í útlandi og ikki 
tryggjað til tess.

Felagið er ikki bundið, uttan tá ið skrokk/brunatryggingartilburður hevur verið.
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