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Nafn Kennitala 

Heimilisfang Póstnúmer Staður 

Tölvupóstfang Símanúmer / GSM númer 

Sótt er um skírteini í fyrsta sinn Sótt er um endurnýjun skírteinis 

Til að fá útgefið hæfnisskírteini ber að skila inn eftirfarandi gögnum: 

1. Afrit af skírteini frá skóla eða námskeiðshaldara 

2. Gilt læknisvottorð frá viðurkenndum sjómannalækni 

3. Nýlega mynd í vegabréfastærð á ljósmyndapappír 

4. Kvittun fyrir greiðslu skírteinis 

Samgöngustofa metur af fyrirliggjandi gögnum hvaða réttindi / skírteini umsækjandi fær útgefið. 

Ófullnægjandi gögn tefja útgáfu skírteinis og geta einnig valdið því að umsókn sé hafnað. 

Öll rafræn gögn sendist á:  sigling@samgongustofa.is og merkt með kennitölu. 

Þeir flokkar skírteina þar sem þörf er á að skila inn læknisvottorði eru stjörnumerktir*

Hæfnisskírteini sem sótt er um - Certificate of Proficiency  CoP: 

Aðstoðarmaður í brú – (Rating forming part of a navigational watch)* STCW II/4 

Aðstoðarmaður í vél – (Rating forming part of an engineering watch)* STCW III/4 

Vaktstöðuskírteini sérhæfðs þilfarsliða – (Able seafarer deck)* STCW II/5 

Vaktstöðuskírteini sérhæfðs vélaliða – (Able seafarer engine)* STCW III/5 

Hæfnisskírteini aðstoðarmanns skiparafvirkja – (Electro-technical rating)* STCW III/6 

Hæfnisskírteini yfirmanna og háseta á tankskipum – (Oil, chemical and liquified gas tankers) STCW V/1 

Hæfnisskírteini yfirmanna og annarra á farþegaskipum – (Crisis, crowd and human behaviour management) 

Hæfnisskírteini verndarfulltrúa skips  SSO – ( Ship´s Security Officer)* STCW VI/5 

Hæfnisskírteini - verndarliða (Ship security awareness and specific security duties) STCW  VI/6 

Hæfnisskírteini - STCW (A-VI/1-2, A-VI/2-1 og 2-2, VI/3, A-VI/4-1 og 4-2) 

Flýtimeðferð er möguleg (1-3 dagar) gegn greiðslu tvöfalds gjalds (merkið í reitinn) 

Greiðsluupplýsingar 

Greiðsla fyrir skírteini fer eftir gjaldskrá Samgöngustofu (kt. 540513-1040) og er kr. 11.310.  
Greiðist inn á reikning í Íslandsbanka nr. 515-26-210777. 
Greiðslukvittun sendist rafrænt  á: sigling @samgongustofa.is 

Staður og dagsetning Undirskrift  

Skírteinið óskast sent á heimilisfang umsækjanda 

Skírteinið verður sótt:  Samgöngustofa, Ármúla 2, 108 Reykjavík 

Skírteinið óskast sent: 
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