Riftun eigendaskipta að ökutæki

Kennitala fyrrum seljanda

Kennitala fyrrum meðeiganda

Tegund ökutækis

Fastanúmer ökutækis

Dagsetning kaupsamnings

Kaupverð ökutækis

Kennitala kaupanda

Kennitala meðeiganda/ umráðamanns

Fyrrum kaupandi þarf að vera skráður eigandi – Seljandi, kaupandi og meðeigandi verða að vera orðnir 18 ára (sjá leiðbeiningar)
Nafn fyrrum seljanda
Nafn fyrrum kaupanda
Heimilisfang fyrrum seljanda

Heimilisfang fyrrum kaupanda

Netfang fyrrum seljanda / Sími

Netfang fyrrum kaupanda / Sími

Nafn fyrrum meðeiganda

Nafn ☐fyrrum meðeiganda / ☐fyrrum umráðamanns
1
2.

Tilgreina skal tryggingafélag fyrrum seljanda / umráðamanns
Notkunarflokkur - Bílaleigubifreið
80 ☐Sjóvá-Almennar tyrggingar hf.
70 ☐Tryggingamiðstöðin hf Ef ökutækið er skráð í notkunarflokkinn ökutækjaleiga breytist
notkunarflokkurinn sjálfkrafa í almenna notkun nema sérstaklega sé
90 ☐Vátryggingafélag íslands hf.
10 ☐Vörður tryggingar hf
beðið um annað við eigendaskipti.
98 ☐Eftirvagn / tengitæki á
☐_________________
tryggingu ökutækis
Fyrrum seljandi, kaupandi, meðeigandi og umráðamaður skulu undirrita beiðnina – Ef undirritað er fyrir hönd aðila þarf umboð (sjá
Undirskrift fyrrum seljanda
Undirskrift fyrrum kaupanda
................................................................................
Undirskrift fyrrum meðeiganda

...................................................................................
Undirskrift fyrrum meðeiganda / umráðamanns

................................................................................

....................................................................................
....................................................................................

Vitundarvottur að undirskrift

Kt.

Vitundarvottar þurfa að vera orðnir 18 ára.
Vitundarvottur að undirskrift

Kt.

Afhenda skal Samgöngustofu frumrit Riftun eigendaskipta að ökutæki
Greiðsla: Greiða þarf fyrir Riftun eigendaskipta að ökutæki, kr. 500, samkvæmt gjaldskrá Samgöngustofu. Ef greitt er með
millifærslu skal leggja inn á reikning515-26-210867, kennitala 540513-1040. Vinsamlega látið kvittun fylgja tilkynningu eða
sendið kvittun á eigandi@samgongustofa.is og setjið fastanúmer ökutækisins í skýringu.
Undirritun: Seljandi, kaupandi, meðeigandi og umráðamaður skulu sjálfir undirrita tilkynningu. Ef undirritað er fyrir þeirra hönd
skal umboð fylgja tilkynningu (sjá Efni umboðs). Prókúruhafi, samkvæmt skráningu í fyrirtækja- og hlutafélagaskrá
ríkisskattstjóra, skal undirrita fyrir höndlögaðila með því að rita pr.pr. fyrir framan nafn sitt. Sé undirritun ógreinileg áskilur
Samgöngustofa sér rétt til að hafna tilkynningu um eigendaskipti.
Vátryggingafélag: Tilgreina skal vátryggingafélag sem fyrrum seljandi ætlar að vátryggja ökutæki hjá, samkvæmt
umferðarlögum. Ekki þarf að tilgreina tyrggingafélag ef ökutæki er eftirvagn eða tengitæki (t.d. hjólhýsi eða tjaldvagn) og skal þá
merkja í viðeigandi reit.
Vitundavottar: Votta þarf undirskrift seljanda/meðeiganda og kaupanda/meðeiganda. Vottar skulu rita nafn sitt og kennitölu og
vera orðnir 18 ára.
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