FJÖLSKYLDUVERND 1
Skilmálar nr. 202
Fjölskylduvernd 1 er samsett vátrygging fyrir einstaklinga og fjölskyldur. Hún innifelur innbústryggingu og ábyrgðartryggingu auk þess
sem hægt er að bæta við hana innbúskaskó og slysatryggingu í frítíma gegn aukagjaldi. Um trygginguna gilda þessir skilmálar auk
almennra skilmála félagsins nr. 001.
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Vátryggðir eru:
•
Vátryggingartaki, maki hans eða sambýlismaki og ógift börn þeirra, enda eigi þessir einstaklingar sameiginlegt lögheimili á
Íslandi, búi á sama stað og hafi sameiginlegt heimilishald.
•
Börn vátryggingartaka og maka hans eða sambýlismaka sem eru yngri en 18 ára og eiga lögheimili hér á landi annars staðar
en hjá þeim enda falli þau ekki undir heimilis- eða fjölskyldutryggingu á lögheimili sínu.
•
Maki vátryggingartaka sem á lögheimili hér á landi annars staðar en vátryggingartaki. Það á þó ekki við ef maki og
vátryggingartaki hafa skilið að borði og sæng.

1. KAFLI INNBÚSTRYGGING
1. gr.

Hvar gildir tryggingin?
Vátryggingin gildir á heimili vátryggingartaka sem skráð er á vátryggingarskírteini. Vátryggingin tekur jafnframt til búsmuna
sem eru hérlendis utan heimilis vátryggingartaka, en þá takmarkast bætur við 15% af vátryggingarfjárhæðinni (sjá
yfirlitsmynd)

2. gr.

Hvað fellur undir trygginguna?
Vátryggingin tekur til innbús, almenns og sérgreinds, sem er í eigu hinna vátryggðu og sem telst ekki vera hluti af fasteign
eða almennu fylgifé hennar. Með almennu innbúi er átt við lausafjármuni sem fylgja almennu heimilishaldi, svo sem
húsgögn, heimilistæki, laus gólfteppi, fatnað, bækur og lín. Vátryggingin nær einnig til almenns viðlegubúnaðar og
tómstundaáhalda. Þá bætist hvers kyns hlífðarbúnaður sem notaður er til aksturs ökutækja. Einnig fellur undir
vátrygginguna einn gangur sumar- eða vetrarhjólbarða undir hvern einkabíl fjölskyldunnar svo og laus hleðslubúnaður
rafbíla í eigu einhvers vátryggðra, sem geymdir eru í bílskúr eða annarri geymslu. Hjólbarðarnir og hleðslubúnaðurinn skulu
samsvara gerðarlýsingu bílsins.
Með sérgreindu innbúi er átt við:
a. Málverk, listaverk, myndavélar, upptökuvélar, sjónauka, hljóðfæri, hljómtæki, sjónvarpstæki og tölvur ásamt
fylgihlutum framangreindra tækja.
b. Peninga, verðbréf, handrit, frumteikningar, mynt- og frímerkjasöfn. Hámarks bætur 1% af vátryggingarfjárhæðinni.
Eftirfarandi fellur ekki undir vátrygginguna en hægt að vátryggja sérstaklega:
Dýr, skráningarskyld vélknúin ökutæki, óskráningarskyld vélknúin ökutæki með aflvél yfir 5 kw., skráningarskyldar
vinnuvélar, hjólhýsi, tjaldvagnar, bátar eða hlutir sem tilheyra nefndum tækjum.

3. gr.

Hvað bætir tryggingin?
Vátryggingin greiðir bætur vegna tjóns á innbúi af þeim tjónsorsökum sem tilgreindar eru í yfirlitsmynd.
Vátryggingin bætir einnig tjón á vátryggðum munum sem verða kann vegna nauðsynlegra aðgerða til að forða þeim frá
yfirvofandi bótaskyldu tjóni. Verði nauðsynlegt fyrir vátryggðan að flytja af heimili sínu vegna bótaskylds tjóns þar, greiðist
óhjákvæmilegur aukakostnaður vegna þess, þ.m.t. húsaleiga í sambærilegu húsnæði, þó aldrei hærri en sem nemur 6%
vátryggingarfjárhæðar.
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Vátryggingin
tekur til
eftirfarandi
tjónsatvika:

Undanþágur
og takmarkanir:

Sérgreint innbú

Vátryggðir munir:
Bótaskylt
Ekki bótaskylt
1)
Almennt innbú,
persónulegir
lausafjármunir.

2)
Málverk,
listaverk,
myndavélar,
sjónaukar,
hljóðfæri,
hljómtæki,
sjónvörp og tölvur.
3) Úr og skartgripir,
hámark
vátryggingarfjárhæðar.

5%

4) Peningar, verðbréf, handrit,
frumteikningar.
Mynt
og
frímerkjasöfn.
Hámark
1%
vátryggingarfjárhæðar hver liður.
5) Læst reiðhjól, barnavagnar og
barnakerrur. Hámarksbætur vegna
tjóns á reiðhjóli eru kr. 114.400
vegna hvers tjónsatviks þegar eigin
áhætta hefur verið dregin frá.
6) Verkfæri, varahlutir og áhöld,
sem vátryggður á og notar sem
launþegi við vinnu sína. Hámark 5%
vátryggingarfjárhæðar.

A
Bruni
Bruna,
eldsvoða,
eldinga,
sprenginga,
skyndilegs
sótfalls
frá
kynditækjum.
Hraps loftfars
eða hluta af því.

B
Skammhlaup
Skemmda
á
rafmagnstækjum
vegna skammhlaups
í þeim.

C
Umferðaróhapp
Skemmda á innbúi
í ökutæki sem
lendir
í
umferðaróhappi.

Vátryggingin
bætir
ekki:
Sviðnun
eða
bráðnun sem
ekki verður talin
eldsvoði,
svo
sem
þegar
hlutur sviðnar
frá straujárni,
frá glóð vegna
tóbaksreykinga,
eldstæðum eða
þess háttar, né
tjón á munum
sem settir eru
viljandi í hættu
frá eldi eða hita.

Vátryggingin bætir
ekki: Tjón á tækjum
sem eru eldri en 10
ára.
Tjón,
sem
ábyrgð seljanda nær
til. Tjón sem rekja
má til slits, ónógs
viðhalds eða rangrar
samsetningar. Tjón
sem rekja má til
bilunar
hjá
rafmagnsveitu
og
veldur
spennubreytingu.

Vátryggingin
bætir ekki: Tjón
þegar
um
búferlaflutning er
að ræða. Tjón á
munum þegar flutt
er gegn gjaldi. Tjón
sem fæst bætt úr
öðrum
vátryggingum.

D
Innbrotsþjófnaður
Þjófnaða við innbrot í læsta íbúð,
bifreið, einkabát, einkaloftfar,
sumarhús eða hjólhýsi. Það er
forsenda fyrir bótaskyldu að á
vettvangi séu ótvíræð merki um
innbrot.

F
Rán
Töku
vátryggðra
muna
með
líkamlegu
ofbeldi
eða
Varúðarregla: Reiðhjól skulu
hótun um að
vera læst og lyklar geymdir beita
því
Varúðarregla: Dyr, gluggar og þannig að óviðkomandi hafi ekki þegar í stað.
önnur op inn á vátryggingarstað aðgang að þeim.
skulu vera tryggilega læst og lyklar
geymdir þannig að óviðkomandi
hafi ekki aðgang að þeim.
Vátryggingin bætir ekki: Tjón Vátryggingin bætir ekki: Tjón
vegna þjófnaðar úr íbúð sem verið sem verður þegar vátryggður
hefur mannlaus í meira en 6 gleymir hlut, týnir honum eða fer
mánuði. Sama á við um hjólhýsi og þannig með hann að við missi
sumarhús þegar ekki er dvalið í mátti búast. Tjón vegna
þeim. Tjón vegna þjófnaðar úr
þjófnaðar úr mannlausri íbúð,
húsnæði eða farartækjum, sem eða úr íbúð sem vátryggði leigir
vátryggður leigir eða lánar öðrum. eða lánar öðrum. Tjón vegna
Tjón vegna þjófnaðar úr ólæstum þjófnaðar sem framinn er af
vistarverum eða farartækjum. einhverjum hinna vátryggðu eða
Tjón vegna þjófnaðar á eða úr með vitneskju einhvers þeirra.
tjaldi eða tjaldvagni. Tjón vegna
þjófnaðar sem framinn er af
einhverjum hinna vátryggðu eða
með vitneskju einhvers þeirra.

Rafmagnstæki eða
hlutir
tilheyrandi
þeim.

Hámark
5%
vátryggingarfjárhæðinni í
a) geymslum utan íbúðar,
b) í útihúsum eða bílskúrum.
c) bifreiðum.

Aðeins
útvörp,
sjónvörp, hljómtæki,
og tölvur eða hlutir
tilheyrandi þeim.

Ekki í:
a) geymslum utan íbúðar,
b) útihúsum eða bílskúrum,
c) bifreiðum.

E
Þjófnaður
Þjófnaða úr grunnskóla eða
ólæstri íbúð. Forsenda bótaskyldu er að eðlileg aðgát sé
viðhöfð. Þjófnaða á reiðhjólum.

af Hámark 5% af vátryggingarfjárhæðinni. Eigin áhætta 10% í
hverju tjóni, þó að lágmarki
almenn eigin áhætta en kr.
10.600 í grunnskóla.
Hámark
5%
af
vátryggingarfjárhæðinni. Eigin
áhætta 10% í hverju tjóni, þó að
lágmarki almenn eigin áhætta.

Ekki í: a) geymslum utan íbúðar, b)
útihúsum og bílskúrum
c)
íbúðarhúsnæði sem hefur verið
mannlaust í meira en 2 mánuði, d)
bifreiðum,
einkabátum,
einkaloftförum eða hjólhýsum.
Ekki í bifreiðum, einkabátum,
einkaloftförum eða hjólhýsum.
Eigin áhætta 25% í hverju tjóni,
þó að lágmarki almenn eigin
áhætta.
Þó ekki í vinnuskúrum.
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G
Skemmdarverk

H
Útstreymi vökva

I
Óveður

J
Kæli- og frystivörur

K
Ofhitun á þvotti

L
Brot eða hrun

M
Skýfall/asahláka

N
Snjóþungi

Skemmda
á
vátryggðum
munum
sem
valdið er af
ásetningi, svo og
á húsnæði í
kjölfar innbrota,
allt að 5% af
vátryggingarfjár
hæðinni.

Skemmda af völdum
vatns eða annars
vökva sem skyndilega
og óvænt streymir úr
leiðslum
hússins,
vatnsrúmum
eða
fiskabúrum, þó ekki
niðurföllum
eða
þakrennum.

Skemmda
á
frystikistu
eða
ísskáp
svo
og
matvælum í þeim
sem verða vegna
þess
að
rafstraumur rofnar
skyndilega
og
óvænt.

Skemmda á þvotti
af
völdum
ofhitnunar
í
þvottavél
eða
þurrkara sem stafar
af
bilun
í
þvottavélinni eða
þurrkaranum.

Tjón
á
vátryggðu
innbúi sem er
afleiðing
af
skyndilegum
snjóþunga sem
sligað
hefur
þak eða veggi
hússins.

Vátryggingin bætir
ekki: Tjón af völdum
utanaðkomandi vatns
svo og grunnvatns,
úrkomu, flóða eða
snjóbráðar, eða vatns
sem þrýstist upp úr
skólpleiðslum.
Vátryggingin bætir þó
slíkar skemmdir ef
þær verða beinlínis
raktar til þess að
leiðsla stíflast eða
springur innanhúss.
Tjón sem verða á
vatnsrúmum
eða
fiskabúrum
vegna
útstreymis vatns úr
þeim sbr. ofangreint.

Vátryggingin bætir
ekki: Tjón á sjálfri
frystikistunni eða
ísskápnum,
ef
munir þessir eru
eldri en 5 ára. Tjón
sem
ábyrgð
seljanda nær til.
Tjón sem rekja má
til slits eða ónógs
viðhalds.
Tjón
vegna
lokunar
rafveitu á rafmagni.

Vátryggingin bætir
ekki: Tjón á sjálfri
þvottavélinni eða
þurrkaranum.

Skemmda sem verða á
innbúi á heimili vátryggðs
af völdum þess að munir úr
innbúinu detta skyndilega
og óvænt niður og brotna.
Með munum úr innbúinu
er átt við hluti sem festir
eru við vegg eða loft, svo
sem veggskápa, hillur,
málverk, myndir, loft og
veggljós, svo og muni sem
voru í eða á þeim munum
sem hrundu.
Vátryggingin bætir ekki:
Skemmdir á munum á eða
í skápum eða hillum ef þeir
falla einir sér niður nema
um sé að ræða sjónvarpseða hljóm-flutningstæki.
Skemmdir sem verða
þegar verið er að færa hluti
til. Skemmdir sem verða
utan heimilis vátryggðs.
Skemmdir af völdum vökva
sem hellist niður.

Tjóns á innbúi ef vatn
flæðir inn, enda hafi það
orðið
af
völdum
skyndilegrar
úrhellisrigningar (skýfalls)
eða snjóbráðar (asahláku).
Með
skyndilegri
úrhellisrigningu
og
snjóbráð er átt við að vatn
verður skyndilega svo
mikið að niðurföll leiða
það ekki frá.

Vátryggingin
bætir ekki: Tjón
á munum sem
voru utandyra
annars staðar en
á lóð við heimili
vátryggðs. Tjón
af
völdum
vátryggðs sjálfs
eða
einhvers
sem
heimild
hefur til veru á
heimili
vátryggðs.

Skemmda
á
hinu vátryggða
af
völdum
óveðurs (28,5
m/sek.
eða
meira)
og
tjónið
er
afleiðing þess
að
vindur
hefur
rofið
þak,
glugga
eða aðra hluta
hússins.
Vátryggingin
bætir
ekki:
Tjón á munum
utanhúss.
Tjón,
sem
verður vegna
flóða í kjölfar
óveðurs. Tjón
af
völdum
úrkomu nema
það verði bein
afleiðing
af
skyndilegu
tjóni
á
hlutaðeigandi
húsi.

Vátryggingin bætir ekki:
Tjón
af
völdum
utanaðkomandi vatns frá
svölum, þakrennum eða
frárennsliseiðslum þeirra
eða vegna sjávarfalla
og/eða grunnvatns. Sama
á við um vatnstjón sem
Náttúruhamfaratryggingu
Íslands er skylt að bæta.

Vátryggingin
bætir
ekki:
Tjón af völdum
snjóflóða né
heldur
tjón
sem
er
afleiðing
af
byggingargalla.

Hámark 2% af
vátryggingarfjárhæðinni
fyrir
matvæli í frystikistu
eða ísskáp.

Eigin áhætta er 25%
í hverju tjóni, þó að
lágmarki almenn
eigin
áhætta
(Reikningur vegna
viðgerðar
á
þvottavélinni eða
þurrkaranum fylgi
bótakröfu).

Vátryggðir
munir:
Bótaskylt
Ekki bótaskylt
Hámark 5% af
vátryggingarfjár
hæðinni
í a) geymslum
utan íbúðar,
b) í útihúsum
eða bílskúrum.

Varúðarregla: Það er
skilyrði fyrir bótaskyldu
félagsins að vátryggður
hreinsi frá niðurföllum við
húseignina svo að snjór,
klaki eða óhreinindi stífli
þau ekki

Ekki í:
a)
geymslum
utan íbúðar,
b) í útihúsum
eða bílskúrum,
c) utandyra.

Eigin áhætta er
25% í hverju
tjóni, þó að lágmarki almenn
eigin áhætta.
Aðeins í
tengslum við
þjófnað úr
læstum híbýlum
en ekki
vinnuskúrum.

Allar tilgeindar fjárhæðir í yfirlitsmynd eru miðaðar við vísitölu neysluverðs án húsnæðis þegar hún var 962 stig og breytast
í samræmi við þá vísitölu.
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4. gr.

Hvernig eru bætur ákvarðaðar?
Bætur miðast við, að svo miklu leyti sem unnt er, að fjárhagsleg staða vátryggðs verði hin sama og fyrir tjónið. Þegar bætur
eru greiddar með peningum nemur fjárhæð bóta að hámarki þeirri fjárhæð sem félagið hefði greitt fyrir viðgerð eða
enduröflun hins vátryggða. Bætur greiðast jafnan á grundvelli verðs á nýjum hlutum. Frádráttur vegna aldurs og notkunar
kemur því aðeins til greina, að notagildi hlutanna hafi minnkað verulega fyrir vátryggðan. Þegar um er að ræða bætur vegna
eftirtalinna muna hefur félagið heimild til þess að styðjast við eftirfarandi afskriftarreglur:

Fatnaður fullorðinna
Fatnaður barna
Gleraugu
Rafmagnstæki
Tómstundaáhöld
Myndavélar
Reiðhjól
Skíða- og viðlegubúnaður

Ár án aldurs frádr.
1 ár
1 ár
1 ár
1 ár
1 ár
2 ár
1 ár
1 ár

Eftir það árl. frádr.
20%
30%
10%
20%
15%
10%
20%
20%

Frádráttur getur þó hæstur orðið 70%. Bætur vegna hvers kyns miðla til afritunar takmarkast við verð á nýjum óáteknum
miðlum. Stolnir eða glataðir munir sem koma fram eftir að félagið hefur bætt tjónið, eru eign félagsins og skal þeim skilað
til þess. Vátryggður getur þó haldið mununum ef hann óskar þess, með því að endurgreiða bæturnar. Félaginu er heimilt
að krefjast framvísunar á skemmdum munum sem bættir hafa verið að fullu.
Tölvur og spjaldtölvur afskrifast um 25% á 12 mánaða fresti frá kaupdegi til tjónsdags og afskrifast að fullu á 5 árum. Símar,
snjallsímar, snjallúr og fylgihlutir þeirra afskrifast um 20% á sex mánaða fresti frá kaupdegi til tjónsdags og afskrifast að fullu
á 30 mánuðum.
Þegar tjón veldur eingöngu útlitsgalla en rýrir ekki notagildi hins vátryggða greiðast ekki bætur. Minjagildi og töpuð gögn
bætast ekki.

2. KAFLI ÁBYRGÐARTRYGGING
5. gr.

Hvar gildir tryggingin?
Vátryggingin gildir á Íslandi og á ferðalagi erlendis í allt að þrjá mánuði talið frá brottfarardegi.

6. gr.

Hvað bætir tryggingin?
Skaðabótaskylda að lögum:
Vátryggingin vátryggir gegn þeirri skaðabótaskyldu er fellur á vátryggðan sem einstakling samkvæmt íslenskum lögum, enda
sé skaðabótaskyldan bein afleiðing af tjóni á mönnum eða munum, þar með töldum fasteignum og dýrum, af völdum
skyndilegs atburðar og ekki víðtækari en venjuleg skaðabótaskylda utan samninga. Vátryggingin bætir því ekki
skaðabótaskyldu sem fellur á vátryggðan vegna atvinnu hans, hvort sem um er að ræða eigin atvinnurekstur eða sem
launþegi.
Bætur umfram lagaskyldu:
Félagið bætir, án tillits til skaðabótaskyldu að lögum, tjón á mönnum eða munum sem barn vátryggingartaka yngra en 10
ára veldur. Ef sá sem verður fyrir tjóni er meðvaldur eða meðábyrgur skerðist bótarétturinn í samræmi við það.
Vátryggingarverndin gildir ekki þegar barnið á aðild að umferðartjóni og tjón verður á skráningarskyldu ökutæki í notkun.
Þegar barn vátryggingartaka veldur tjóni sem önnur vátrygging tekur til stofnast ekki bótaréttur sbr. 19. gr. skaðabótalaga
nr. 50/1993.

7. gr.

Undanþágur
Ábyrgðartryggingin bætir ekki tjón:
a. Sem hinir vátryggðu valda hverjir öðrum.
b. Á munum sem vátryggður hefur að láni, til leigu, geymslu eða af öðrum ástæðum eru í vörslu hans, þar á meðal munum
sem vátryggður hefur með höndum heimildarlaust.
c. Sem vátryggður ber ábyrgð á sem eigandi, notandi eða stjórnandi skips, báts, loftfars, skráningarskylds vélknúins
ökutækis, óskráningarskylds ökutækis með aflvél yfir 5 kw, skráningarskyldrar vinnuvélar, skotvopns eða dýrs.
d. Sem stafar af eldsvoða, vatni vegna slökkvistarfs, reyk, sóti eða sprengingu.
e. Vegna sekta, málskostnaðar eða annarra útgjalda í sambandi við refsimál.
f. Sem fellur á vátryggðan sem eiganda húseignar eða húseignarhluta.
g. Vegna endurkröfu frá tryggingum Íslands eða öðrum opinberum tryggingastofnunum.
h. Sem verður sökum mengunar lofts, jarðar, gróðurs, vatns eða sjávar. Félagið bætir þó þess háttar tjón ef það verður
rakið til eins ákveðins atburðar.
i.
Félagið bætir ekki tjón sem hlýst af langvarandi raka eða vatnsleka og/eða myglu og sveppagróðri.
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3. KAFLI INNBÚSKASKÓ
Vátrygging þessi er sértrygging sem hægt er að kaupa sem viðbót við Fjölskylduvernd 1 gegn aukagjaldi.
8. gr.

Hvar gildir vátryggingin?
Vátryggingin gildir á Íslandi og á ferðalagi erlendis í allt að 3 mánuði.

9. gr.

Hvað bætir tryggingin?
Vátryggingin tekur til tjóns á innbúi sem rætur á að rekja til skyndilegs og ófyrirsjáanlegs utanaðkomandi atviks. Nánari
skilgreiningu á innbúi er að finna í kafla um innbústryggingu.

10. gr.

Undanþágur
Vátryggingin bætir ekki:
a. Tjón á peningum, verðbréfum, handritum, frumteikningum, mynt- og frímerkjasöfnum.
b. Tjón á hlífðarbúnaði sem notaður er til aksturs ökutækja, öðrum en hlífðarfatnaði.
c. Tjón sem stafar af eðlilegu sliti, galla, rangri samsetningu, ónógu viðhaldi eða innri bilunum, svo sem vélrænum
bilunum.
d. Tjón sem eingöngu veldur útlitsgalla en rýrir ekki notagildi hins vátryggða.
e. Tjón sem verður þegar vátryggður munur er mislagður, gleymist, týnist eða er skilinn eftir á almannafæri.
f. Tjón vegna þjófnaðar.
g. Tjón af snöggum hita- og/eða rakabreytingum.
h. Tjón sem rekja má til myglu eða sveppagróðurs.
i.
Tjón sem stafar af klóri og nagi eða losun þvags og saurs frá gæludýrum.
j.
Tjón sem verða á vél- eða rafknúnum tómstundatækjum við notkun þeirra.

11. gr.

Hvernig eru bætur ákvarðaðar?
Bætur eru ákvarðaðar með sama hætti og fram kemur í innbústryggingu. Í hverju tjóni getur vátryggður valið hvort bætur
greiðast úr innbústryggingu eða innbúskaskó. Félagið greiðir ekki samtímis bætur úr innbústryggingu og innbúskaskó vegna
eins og sama tjóns.

4. KAFLI SLYSATRYGGING Í FRÍTÍMA
Vátrygging þessi er sértrygging sem hægt er að kaupa sem viðbót við Fjölskylduvernd 1 gegn aukagjaldi.
12. gr.

Hvar gildir tryggingin?
Vátryggingin gildir hvar sem er í heiminum. Þrátt fyrir ákvæði í inngangstexta skilmála þessara gildir vátryggingin fyrir
námsmenn sem flytja tímabundið frá heimili, innanlands eða erlendis, í allt að 9 mánuði.

13. gr.

Hvað bætir tryggingin?
Vátryggingin greiðir bætur vegna slyss sem vátryggður verður fyrir í frístundum, við heimilisstörf, við skólanám eða
almennar íþróttaiðkanir, enda leiði það til:
a. Tannbrots.
b. Tímabundins missis starfsorku.
c. Varanlegrar læknisfræðilegrar örorku.
d. Dauða.
Með orðinu slys er hér átt við skyndilegan utanaðkomandi atburð sem veldur meiðslum á líkama vátryggðs og gerist án vilja
hans. Við meiðsl á útlimum er þess þó eingöngu krafist að um skyndilegan atburð sé að ræða sem veldur meiðslum á líkama
vátryggðs og gerist án vilja hans. Vátryggingin tekur ekki til slysa sem vátryggður verður fyrir í starfi hvort sem um er að
ræða launað starf eða arðbært í eigin þágu eða annarra sem atvinnuslysahætta fylgir. Vátryggingin nær ekki til slyss sem
vátryggður verður fyrir af völdum skráningarskylds vélknúins ökutækis á Íslandi, né slyss af völdum vélknúins ökutækis sem
skráð er erlendis þar sem lögboðið er að vátryggja vegna slíkra slysa.

14. gr.

Bætur vegna tannbrots
Félagið greiðir viðgerðir á heilbrigðum og vel viðgerðum tönnum sem brotna eða laskast við slys. Greiðsla félagsins
takmarkast þó við 5% af grunnfjárhæð örorkubóta vegna hvers slyss og samanlagðar greiðslur vegna slysa á einu
vátryggingarári við 7,5% af sömu fjárhæð. Félagið bætir þó ekki brot á tönnum sem verða við vinnuslys, sbr. lög um
almannatryggingar. Félagið bætir ekki heldur brot á tönnum sem ber að höndum þegar vátryggður matast.

15. gr.

Bætur vegna tímabundins missis starfsorku
Verði vátryggður óvinnufær af völdum slyss greiðir félagið dagpeninga þá sem í gildi voru á slysdegi. Dagpeningar eru
greiddir eftir að biðtíma lýkur, þar til vátryggður verður vinnufær að nýju eða við lok bótatíma, þó ekki fyrir tímabil að
loknum þremur árum frá slysdegi. Biðtími reiknast frá upphafi óvinnufærni og greiðast dagpeningar eftir það í hlutfalli við
starfsorkumissinn.
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Bætur eru ekki greiddar vegna tímabundins starfsorkumissis sem er minni en 50% af óskertri starfsorku. Félagið ákveður
hve mikill starfsorkumissirinn hefur verið og varanleika hans á grundvelli læknisvottorða og annarra gagna sem fyrir liggja.
Félagið greiðir ekki bætur fyrir tímabundinn starfsorkumissi eftir að hann er orðinn varanlegur samkvæmt læknisvottorði
eða örorkumati. Stafi starfsorkumissir slasaða að einhverju leyti af öðrum orsökum en slysinu, lækka dagpeningar í beinu
hlutfalli við það hvern þátt þessar orsakir eiga í missi starfsorkunnar.
16. gr.

Bætur vegna varanlegrar örorku
Verði vátryggður fyrir varanlegu líkamstjóni vegna slyss greiðir félagið örorkubætur. Örorku skal meta í hundraðshlutum
samkvæmt töflum Örorkunefndar um miskastig sem í gildi eru þegar örorkumat fer fram. Metin er skerðing á líkamlegri
færni, án tillits til starfs, sérstakra hæfileika eða þjóðfélagsstöðu hins slasaða. Við mat á örorku skal beitt hlutfallsreglu þegar
við á. Sé áverka hins slasaða ekki getið í töflum Örorkunefndar um miskastig skal meta hann sérstaklega með hliðsjón af
töflunum. Örorka getur aldrei talist meiri en 100%. Lægri varanleg örorka en 15% bætist ekki. Missir eða bæklun á útlim
eða líffæri sem var ónothæft fyrir slysið gefur ekki rétt til örorkubóta. Vegna missis eða bæklunar á útlim eða líffæri sem
áður var bæklað skal meta örorku með hliðsjón af bækluninni fyrir slysið. Örorkubætur eru ekki greiddar vegna slysa sem
eingöngu valda lýti eða vegna tannbrota.
Meta skal örorku í fyrsta lagi einu ári frá slysdegi og eigi fyrr en þegar greiðslum dagpeninga lýkur með hliðsjón af ástandi
vátryggða þá. Telji vátryggður eða félagið að örorka geti breyst, getur hvor aðili um sig krafist þess að endanlegu örorkumati
verði frestað, þó ekki lengur en þrjú ár frá slysdegi. Þótt gera megi ráð fyrir að ástand vátryggða kunni að breytast skal
framkvæma örorkumat í síðasta lagi þremur árum eftir að slysið varð. Ef líkur eru til að ástand hins vátryggða megi bæta
með læknismeðferð, þjálfun eða öðrum slíkum aðgerðum og hann veigrar sér við án gildra ástæðna að gangast undir slíkar
aðgerðir, ber samt sem áður við ákvörðun örorku að taka tillit til hugsanlegs bata sem slíkar aðgerðir kynnu að hafa í för
með sér. Vilji vátryggður eða félagið ekki una niðurstöðu örorkumats, sem borist hefur félaginu innan framangreindra
tímamarka, getur hvor aðili um sig lagt fram nýtt örorkumat á eigin kostnað innan 6 mánuða frá því að fyrri matsgerð barst
félaginu. Frestur til framlagningar endanlegrar matsgerðar er þó aldrei skemmri en 3 ár frá slysdegi.
Ef vátryggður deyr áður en örorkumat fer fram skal örorka metin á grundvelli læknisfræðilegra gagna og greiða bætur í
samræmi við það. Beri andlát að innan árs frá slysdegi greiðast engar örorkubætur.

17. gr.

Dánarbætur
Valdi slys dauða vátryggðs innan eins árs frá slysdegi greiðist rétthafa dánarbætur að frádregnum bótum fyrir varanlega
örorku, sem félagið kann að hafa greitt vegna sama slyss. Maki eða sambúðarmaki, samkvæmt inngangstexta skilmála
þessara, er rétthafi dánarbóta. Ef vátryggður lætur ekki eftir sig maka/sambúðarmaka fellur vátryggingarfjárhæðin til
erfingja vátryggðs samkvæmt lögum eða erfðaskrá. Dánarbætur greiðast því aðeins að slysið sé bein og eina orsök þess að
vátryggður deyr.

18. gr.

Undanþágur
Vátryggingin bætir ekki:
a. Slys sem vátryggðir 16 ára og eldri verða fyrir við iðkun keppnisíþrótta. Með iðkun keppnisíþrótta er hér átt við keppni
og æfingar fyrir keppni í einstaklings- og liðsíþróttum, sem æfðar eru reglulega undir leiðsögn þjálfara á vegum félaga
og samtaka sem hafa íþróttakeppni að tilgangi. Þessi takmörkun á þó ekki við um almenningsþátttöku í æfingum og
keppni í golfi, götuhjólreiðum og víðavangs- eða götuhlaupi svo og öðrum íþróttum þar sem almenningi gefst kostur á
þátttöku án skilyrða um lágmarksfærni eða -getu.
b. Slys sem vátryggður verður fyrir í
•
hvers konar akstursíþróttum,
•
bardagaíþróttum ef vátryggður er 16 ára eða eldri,
•
ferðum á fjöll sem eru hærri en 4000 metrar yfir sjávarmáli, fjalla-, kletta- eða ísklifri og bjargsigi,
•
kajakferðum, siglingum niður straumharðar ár eða fljót og siglingum á rib-bátum,
•
dreka-, loftbelgja- og svifflugi, teygjustökki, fallhlífarstökki, og köfun með lofthylki,
•
öðrum athöfnum sem eru sambærilegar eða eðlisskyldar því sem ofan greinir.
c. Slys sem verða í flugi, nema að vátryggður sé farþegi í áætlunar- eða leiguflugi á vegum aðila sem hefur tilskilin leyfi
hlutaðeigandi flugmálayfirvalda.
d. Slys sem verða vegna ljósbaða, lækningameðferðar, skurðaðgerðar eða lyfjanotkunar, nema það sé að læknisráði
vegna bótaskylds slyss.
e. Slys sem verður vegna matareitrunar, drykkjareitrunar eða neyslu nautnalyfja.
f. Slys er vátryggður verður fyrir í handalögmáli eða við þátttöku í refsiverðum verknaði, nema sannað sé að ekkert
samband hafi verið á milli ástands þessa og slyssins.
g. Slys vegna eitraðra lofttegunda, nema það hafi orðið skyndilega og án vilja vátryggðs.
h. Slys af völdum hryðjuverka, vegna hvers konar líffræðilegra eða efnafræðilegra áhrifa og/eða eitrunar, þ.m.t. vegna
sýkla og veira.
i.
Slys sem verður á beinni leið í eða úr vinnu.
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19. gr.

Undanþágur vegna sjúkdóma o.fl:
Vátryggingin bætir ekki slys sem beint eða óbeint orsakast af sjóndepru, heyrnardeyfð, hreyfihömlun, geðsjúkdómum,
flogaveiki, krampa, slagi, sykursýki eða öðrum alvarlegum sjúkdómum eða veiklun. Þá bætir vátryggingin ekki tjón af völdum
sýkingar af skordýrabiti eða stungu. Hafi slíkar ástæður verið þess meðvaldandi að vátryggður missir starfsorku sína um
stundarsakir eða varanlega, er einungis greitt fyrir þann starfsorkumissi sem ætla má að hann hefði orðið fyrir ef þessar
ástæður hefðu ekki komið til. Jafnvel þótt slys verði talin sönnuð orsök greiðir félagið ekki bætur vegna eftirfarandi
sjúkdóma eða sjúklegs ástands: Brjóskloss, þursabits (lumago ischias), liðagigtar, slitgigtar eða hvers konar annarra
gigtarsjúkdóma.
Ef sjúkdómur, veiklun eða sjúklegt ástand vátryggðs eru meðorsakir dauða hans, greiðast ekki dánarbætur. Þetta gildir hvort
sem ástand þetta var fyrir þegar slysið varð eða skapaðist síðar, án þess þá að vera beinlínis og einungis afleiðing af slysi
sem vátryggingin nær til.

20. gr.

Hvernig eru bætur ákvarðaðar?
Bótafjárhæðir örorkubóta, dánarbóta og bóta vegna tímabundins missis starfsorku reiknast á grundvelli gildandi
vátryggingarfjárhæðar á slysdegi en breytast með vísitölu neysluverðs án húsnæðis frá slysdegi til uppgjörsdags.
Hámarksfjárhæð bóta vegna tannbrota barna tekur vísitölubreytingum frá slysdegi til uppgjörsdags.
Aldursmörk
a. Tímabundinn missir starfsorku: Bótafjárhæðir taka mið af aldri vátryggðs á slysdegi. Börn, yngri en 16 ára, eru ekki
vátryggð gegn tímabundnum missi starfsorku. Sé vátryggður á slysdegi á aldursbilinu frá 16 til 66 ára miðast
bótafjárhæðir vegna tímabundins missis starfsorku við 100% af grunnfjárhæð vikulegra bóta. Sé vátryggður á aldrinum
frá 67 til 70 ára á slysdegi miðast hámarksbætur vegna tímabundins missis starfsorku við 50% af grunnfjárhæð
vikulegra bóta. Sé vátryggður á slysdegi 71 árs eða eldri, greiðast ekki bætur vegna tímabundins missis starfsorku.
b. Varanleg örorka: Bætur greiðast valdi slys vátryggðum varanlegri örorku innan þriggja ára frá slysdegi.
Örorkubætur greiðast í hlutfalli við grunnfjárhæð örorkubóta, þó þannig að hvert örorkustig frá 26-50% verkar
tvöfalt,hvert örorkustig frá 51-75% verkar fjórfalt og hvert örorkustig frá 76-100% verkar sexfalt. Bætur við örorku sem
metin er 100% verða því 325% af grunnfjárhæð örorkubóta sem tilgreind er á vátryggingarskírteininu.
Vátryggingarfjárhæðir sem tilgreindar eru í vátryggingaskírteini lækka um 5% fyrir annað hvert aldursár frá því að
vátryggður nær 60 ára aldri vátryggðs en um 10% frá því hann verður 68 ára. Aldurslækkun verður mest 80% við 77
ára aldur.
c. Dánarbætur: Dánarbætur greiðast að fullu ef vátryggður var á dánardegi 16 - 69 ára og hafði barn eða fullorðinn
einstakling á framfæri sínu. Að öðrum kosti nema bætur 25% af grunnfjárhæð dánarbóta.

Skilmálar þessir gilda frá 15. júní 2020.
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