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A – Fylgigögn  Öll neðangreind gögn skulu fylgja umsókninni ea vera til hjá Samgöngustofu – setja skal ☒ í viðeigandi reiti

☐ Skírteini (CPL/IR (MPA)) ☐ Heilbrigðisvottorð í gildi (afrit) ☐ Staðfesting á tungumálafærni (ef við á) 
☐ Flugdagbók (útfyllt og undirrituð) ☐ Passamynd ☐ Gögn um ATPL færnipróf (LF-1.240) 

☐ Skilríki (afrit) 

B – Upplýsingar um umsækjanda  Vélritið eða skrifið með hástöfum
Nafn Kennitala 

Heimilisfang (gata og póstnúmer) Skírteinisnúmer: 

Flugskóli (ATO) Netfang Sími 

C – Fartímar – Fartímar í flugdagbók skulu fullnægja kröfum FCL.510 A (b) 

1  Fartímar í starfrækslu í fjölstjórnarumhverfi (≥ 500) Klst. 

2  Heildarfartími sem flugstjóri (PIC) eða flugstjóri undir umsjón (PICUS). (Fyllið út a, b eða c) 

a) Heildarfartímar PICUS ≥ 500 klst. Klst. 

b) Heildarfartímar PIC ≥ 250 klst. Klst. 

c) Heildarfartímar PIC og  ≥ 70 klst. Klst. 

Heildarfartímar PICUS ≥ 180 klst. Klst. 

3  Heildarfartímar í landflugi (X-C) ≥ 200 klst Klst. 

Þar af fartímar sem PIC eða PICUS ≥ 100 klst Klst. 

4  Heildarblindflugstímar ≥75 Klst. 

Þar af blindflugsæfingatímar á jörðu Hámark 30 klst Klst. 

5  Næturflug sem PIC eða co-pilot ≥ 100 klst Klst. 

6  Heildarfartímar á flugvél ≥ 1500 klst Klst. 

Þar af í FFS Hámark 100 klst Klst. 

Þar af í FNPT II Hámark 25 klst Klst. 

Note: Fartímar sem flugstjóri undir umsjón (PICUS) skulu auðkenndir og staðfestir í flugdagbók skv. AMC1 FCL.050(b)(1)(v)  

D – Undirskrift  
Undirritaður umsækjandi staðfestir að vera ekki handhafi, umsækjandi að eða verið sviptur þeim réttindum eða 
sambærilegum og sótt er um í aðildarríki EASA.  Ég geri mér fulla grein fyrir því að gefi ég rangar eða villandi upplýsingar í 
sambandi við umsóknina má neita mér um eða fella úr gildi réttindi sem hafa þegar verið gefin út. 

Staður og dagsetning Undirskrift umsækjanda 
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