
Greiðslukortaheimild
Aviva 
PO Box 1550, Salisbury, SP1 2TW United Kingdom
Símaúmer +44(0)1722 326785 Bréfsími +44(0)1722 332005

Samningsnúmer

Samningshafi

Greiðslukortaheimild
Við tökum aðeins Mastercard eða Visacard

Credit Card Authority 
We can only accept Mastercard or Visacard.

Ef þriðji aðili greiðir iðgjöldin þá vinsamlega fyllið út ‘Auðkenni persónu og uppruni fjármagns’ (VISF) eyðublaðið.
If a third party is paying the premium, please complete a standalone VISF form.

Þar til ég gef frekari skrifleg fyrirmæli, veiti ég Aviva heimild til að skuldfæra á MASTERCARD/VISACARD* reikning minn eina ótilgreinda upphæð 

og síðan £  ÁRLEGA/MÁNAÐARLEGA (strikist út eftir því sem við á) eftir að tryggingin tekur gildi.

Kortanúmer 
Card number

Gildistími 
Expiry date M M Á Á

Nafn korthafa og upphafsstafir eins og 
fram kemur á kortinu 
Cardholder’s name and initials as 
shown on card

Póstfang 
Cardholder statement

Undirskrift 
Signature

address

Dags 
Dated D D M ÁM Á

Vinsamlega athugið að við getum ekki móttekið þetta eyðublað í 
tölvupósti. Það er hægt að senda það í pósti á heimilisfangið hér að 
ofan eða á  
faxi í númer +44 1722 416 331 (örugg lína). 

Einnig er hægt að uppfæra greiðsluupplýsingar á öruggu vefsvæði 
okkar á slóðinni www.avivacreditcard.co.uk

Þær upplýsingar sem fram koma í þessu skjali eru samkvæmt skilningi 
Aviva á núgildandi íslenskum lögum og skattlagningu, sem kunna að 
breytast. Ekki er hægt að taka neina ábyrgð á afleiðingum sem þessi 
samningur kann að hafa fyrir sköttun einstaklinga eða afleiðingum 
breytinga á skattlagningu eða löggjöf í framtíðinni.

Sé viðskiptavinur óánægður einhverra hluta vegna má senda kvörtun 
til annarrar hvorrar eftirtaldra skrifstofa:

Insurance Complaints Committee 
Höfðatúni 2 
IS-105 Reykjavík 
ICELAND 
Vefsetur: https://en.fme.is/supervision/consumer-affairs/ 
the-insurance-complaints-committee/

Financial Services and Pensions Ombudsman 
Lincoln House, Lincoln Place 
Dublin 2, D02 VH29 
Sími: + 353 (0) 1 567 7000

Netfang: info@fspo.ie

Vefsetur: www.fspo.ie

Aviva Life & Pensions Ireland Designated Activity Company, einkahlutafélag.
Skráð á Írlandi nr. 165970. Skráð skrifstofa við Building 12, Cherrywood Business Park, Loughlinstown, Co Dublin, D18 W2P5, Írlandi.
Aviva Life & Pensions Ireland Designated Activity Company, undir viðskiptaheitinu Aviva Life & Pensions Ireland og 
Friends First lúta eftirliti Seðlabanka Írlands (Central Bank of Ireland). Tilvísunarnúmer félags er C757.
Sími +353 (0)1 898 7950 olab.aviva.com
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