
kfkfkfkBílasamningur - Kaupleiga 

kt. kt. Nafn Nafn 

Samþykki umsækjanda 

Vitundarvottar að réttri undirskrift, dagsetningu og fjárræði aðila.  

Umsækjandi / Umsækjendur 
Nafn umráðamanns/-manna/eiganda   Kennitala  Heimilisfang Staður  GSM sími Heimasími 

Netfang/Netföng: Númer vegabréfs: 

Upplýsingar um tæki 
Tækjalýsing: 
Verksmiðjunúmer:  Fastanúmer: 
  

Ferðaupplýsingar 
Dvalarstaður erlendis: Flutningsaðili: 
Brottfarartími: 

Eftirfarandi skilyrði þurfa að vera uppfyllt 
 Samningur / lán umsækjanda/umsækjenda í skilum 
 15.000 kr. kostnaður, vegna leyfis til útflutnings, greiddur / á næsta gjalddaga 
 Greiðslutrygging / bankaábyrgð / fasteignaveð ef um er að ræða útflutning tækis utan orlofstíma 
 Umsækjandi með 12 mánaða samfellda greiðslusögu hjá Ergo 

Yfirlýsing: 
Ég undirrituð/undirritaður umsækjandi /við undirritaðir umsækjendur staðfesti/staðfesta að ofangreindar upplýsingar eru réttar og veittar 
eftir bestu vitund. Ég skuldbind mig/ við skuldbindum okkur til að koma með tækið aftur til Íslands á tilgreindum komutíma. Brjóti ég 
/brjótum við á einhvern hátt ofangreind skilyrði, samþykki ég/við rétt Ergo til að nema tækið úr minni/okkar vörslu eða þeirra sem hafa 
tækið í sinni vörslu á hverjum tíma, allt á minn /okkar kostnað og ábyrgð. Ég skuldbind mig/við skuldbindum okkur ennfremur til að nota 
tækið ekki í þeim löndum sem undanskilin eru í skilmálum þjófnaðartrygginga og ég lýsi/við lýsum því yfir að mér/okkur er kunnugt um 
að verði tækinu stolið og fæst ekki bætt með vátryggingum ber ég/við fulla ábyrgð gagnvart Ergo á verðmæti tækisins.

Undirritun Ergo 

Gögn sem þurfa að fylgja með umsókninni 
 Græna kortið (ábyrgðar- og kaskótrygging meðan á dvöl erlendis stendur) 
 Þjófnaðartrygging 
 Greiðslukvittun vegna flutningskostnaðar 
 Vegabréf umsækjanda  

Umsókn og yfirlýsing vegna tímabundins útflutnings tækis 

Númer samnings/láns: 
Umsóknarnúmer: 

Samþykki umsækjanda 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

  

Staður:   Dagsetning:
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