
Rétthafa- og greiðandabreyting
Undirritaðir sækja um rétthafabreytingu á eftirtaldri þjónustu:

Vinsamlegast fyllið út þá liði sem eiga við, hakið í öll þjónusta á kennitölu, eða sláið inn 
upplýsingar um allar þjónustur sem á að breyta.

Núverandi rétthafi Verðandi rétthafi

ATH. Rétthafabreyting verður ekki afgreidd nema bæði núverandi og 
verðandi rétthafi séu í skilum við Símann, þ.e. reikningar mega ekki vera 
komnir á eindaga.

Núverandi rétthafi:
Greiðir ógjaldfallna reikninga (ekki á eindaga) ef þeir eru til staðar. 

Nýr rétthafi:
Ber ábyrgð á óreikningsfærðri notkun sem fyrir er á þjónustu.
Getur greitt vanskil núverandi rétthafa til að rétthafabreyting verði fram-
kvæmd en ekki er hægt að endurútgefa reikninga með nýrri kennitölu.
Ef rétthafabreytingu er synjað er beiðnin send til baka til núverandi rétthafa.

 

Breyting á skráningu í símaskrá:
Rétthafabreyting nær ekki til skráningar í Símaskrá, breyta þarf skráningu á 
ja.is eða á tilheyrandi eyðublaði frá Já.

Afgreiðsla
Síminn áskilur sér 2 vikur til þess að framkvæma rétthafabreytingu frá því 
að beiðnin berst. Ef upplýsingar eru ekki nægjanlegar til að rétthafabreyting 
takist verður haft samband við hlutaðeigendur. Með undirritun samþykkja 
viðkomandi aðilar breytingu á rétthafa og greiðanda þjónustunnar

Kennitala núverandi rétthafa Kennitala verðandi rétthafa

Netfang / Farsími

Farsími

Internet  (Línunúmer má nálgast á reikningi í heimabanka eða í appinu. Vekjum athygli á að pósthólf færist líka yfir á nýjan rétthafa, sé slíkt fyrir hendi.)

Pósthólf

Símanúmer

Önnur þjónusta

Undirskrift verðandi rétthafa

Vottur #2 (nafn og kennitala)

Undirskrift núverandi rétthafa

Vottur #1 (nafn og kennitala)

Vinsamlegast hakið í reitinn ef verðandi rétthafi á ekki að gerast greiðandi að ofangreindri þjónustu

Öll þjónusta (Vekjum athygli á að pósthólf færist líka yfir á nýjan rétthafa, sé slíkt fyrir hendi)

Sjónvarp Símans

Netfang / Farsími
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