TILKYNNING

vegna ábyrgðar hönnuðar/byggingarstjóra
Nafn tjónþola ______________________________________________________ kt. ___________________________
Heimilisfang ______________________________________________ Sveitarfélag ____________________________
Heimasími _____________________ Farsími _______________________ Netfang ___________________________
Nafn hönnuðar _____________________________________________________ kt. ___________________________
Nafn byggingarstjóra ________________________________________________ kt. ___________________________
já

Er byggingarstjórinn iðnmeistari við bygginguna?

nei

Hafa orðið byggingarstjóraskipti?

já

nei

Heiti byggingaraðila _________________________________________________ kt. ___________________________
Tjónsstaður ______________________________________________
Hvenær hófust framkvæmdir? (mán/ár) ________________________
Hvenær áttu mistökin sér stað? (mán/ár) _______________________
Er framkvæmdum lokið?

já

Tegund mannvirkis:
einbýli
parhús / raðhús
fjölbýli
atvinnuhúsnæði
annað

Eðli verks:
hönnun
nýbygging
breytingar
viðhald
annað

nei Ef nei, hver er staða framkvæmda? __________________________________

Hefur byggingarfulltrúi stöðvað framkvæmdir?

já

nei Hefur lokaúttekt farið fram?

já

nei

Í hverju eru mistökin fólgin og hvert er tjónið? (nákvæm lýsing)_____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
aðalhönnuð,
hönnuð séruppdrátta,
byggingarstjóra,
húsasmið,
Hvern telur þú bera ábyrgð á tjóninu?
múrara,
rafvirkja,
pípulagningamann,
málara,
dúklagningamann,
seljanda,
aðra aðila
Hefur verið óskað úrbóta af hálfu byggingaraðila?
já
nei Hefur ósk um úrbætur verið hafnað?
já
nei
já
nei Ef já, óskast niðurstaða hans send félaginu.
Hefur óháður fagaðili verið fenginn til að meta tjónið
úttektayfirlit byggingarfulltrúa,
arkitektateikningar,
Nauðsynlegt er að eftirtalin gögn fylgi tilkynningu þessari:
sérteikningar viðkomandi byggingarhluta. Ath. að afrit teikninga þurfa að vera samþykkt af byggingarfulltrúa.
verklýsing og útboðsgögn,
fundargerðir verkfunda,
Að auki óskast eftirtalin gögn lögð fram, séu þau til:
annað.
kaupsamningur,
ljósmyndir,
skoðunarskýrsla óháðs aðila,
matsgerð dómkvaddra matsmanna,
Upplýsingar um tjónið verða skráðar í Tjónagrunn sem Samtök fjármálafyrirtækja sjá um rekstur á og má
ætla að tjónasaga verði könnuð við afgreiðslu málsins.
Ég lýsi því hér með yfir að ég hef svarað öllum spurningum eftir bestu samvisku og hvorki leynt né ranglega
tilgreint upplýsingar sem skipt geta máli um ákvörðun bótaskyldu eða bótafjárhæðar.
Ég heimila félaginu að afla upplýsinga og gagna frá öðrum aðilum, m.a. öðrum tryggingafélögum og lögreglu, eftir
því sem þörf krefur til ákvörðunar bótaréttar og bótafjárhæðar.

_________________________
Dagsetning

___________________________________________________________________
Undirritun tilkynnanda, ásamt starfsheiti ef um fyrirtæki er að ræða

