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Umsókn um aðgang að þinglýsingakerfi
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Dags. útg.: 29.11.2011

Þetta eyðublað skal fylla út þegar sótt er um aðgang að þinglýsingakerfi eða þegar aðgangi er breytt.
Vinsamlegast fyllið út umsóknina með prentstöfum eða í tölvu og sendið með pósti til Þjóðskrár Íslands,
Hafnarstræti 95, 600 Akureyri, símbréfi í faxnúmer 515-5420, eða skannað á netfangið skra@skra.is
Notendaupplýsingar

Já

Nýr notandi

Nei

Já

Breyting á aðgangi

Nafn:

Kennitala:

Netfang:

Sími:

Nei

Sýslumannsembætti
Netfang:
Hefur störf (dags)
Ósk um notandanafn
Réttindi

Þinglýsingarvettvangur
Notandi hefur réttindi til að þinglýsa og staðfesta eignir þinglýstar í fasteignaskrá.
Notandi hefur jafnframt fullan aðgang og réttindi að öðrum vettvöngum.

Aflýsingavettvangur
Notandi hefur réttindi til þess að aflýsa þinglýstum skjölum.

Dagbókarvettvangur
Notandi hefur réttindi til að dagbókarfæra skjöl sem koma til þinglýsingar.

Já

Nei

Já

Nei

Já

Nei

Já

Nei

Já

Nei

Upplýsingavettvangur
Notandi getur skoðað og prentað þinglýsingarvottorð. Notendur með aðgang að
hinum vettvöngunum hafa sjálfgefinn aðgang að Upplýsingavettvangi.

Skráningarvettvangur
Notandi hefur réttindi til að skrá efni þinglýsingabóka (skjöl) í fasteignaskrá.
Athugasemdir / Breytingar

Ábyrgðaraðili

Nafn:
Kennitala:

Sími:

Starfsheiti:

Tölvupóstur:

ÖRYGGISREGLUR
Undirritaður staðfestir hér með f.h. sýslumannsembættissins að ofangreindar upplýsingar eru réttar. Undirrituðum er ljóst að
tilkynna ber Þjóðskrá Íslands þegar framangreindur starfsmaður lætur af starfi eða fer í lengra leyfi en nemur sex mánuðum og
að aðgangi sem er ónotaður í þrjá mánuði er sjálfkrafa lokað. Óheimilt er að afhenda öðrum lykilorð eða kynna með öðrum hætti
aðgangsheimildir sínar. Notendur þinglýsingakerfis eru þagnarskyldir um þau atriði sem þeir komast að úr fasteignaskrá og leynt
eiga að fara. Ég hef kynnt eða mun kynna starfsmanni þær reglur sem gilda um notkun kerfisins.
Undirritaðir samþykkja þessa skilmála og sækja hér með um ofangreindan aðgang

Dagsetning:

Undirskrift

Sími/Tel. (+354) 515 5300
skra@skra.is
www.skra.is

Borgartúni 21
IS-105 Reykjavík
Fax (+354) 515 5310

Hafnarstræti 95
Borgartúni
Austurvegi 21
4
Hafnarstræti 95
Aus
IS-600 Akureyri
105
IS-800
Reykjavík
Selfoss
600 Akureyri
800
Fax (+354)
Fax
515
515
5420
5310 Fax
Fax
(+354)
515 5420
515Fax
5460
515
Fax 5310
515 5460 Fax 515
Fax
5420
515

