Innbústrygging
Vátryggingarskilmálar nr. EH10

Um vátrygginguna gilda:
1.
2.
3.
4.

Vátryggingarskírteinið ásamt áritunum og
sérskilmálum.
Skilmálar þessir nr. EH10.
Sameiginlegir skilmálar félagsins nr. YY10.
Lög um vátryggingarsamninga nr. 30/2004.
Ákvæði
í
vátryggingarskírteini
eða
endurnýjunarkvittun ganga framar ákvæðum í
skilmálum. Ákvæði í vátryggingarskírteini,
endurnýjunarkvittun og skilmálum ganga framar
frávíkjanlegum lagaákvæðum.

1.3

Verkfæra, varahluta og áhalda sem vátryggður á
og notar sjálfur í atvinnu sinni og bætast með allt
að 5% af vátryggingarfjárhæð, enda séu þessir
munir á skráðu lögheimili vátryggingartaka þegar
vátryggingaratburður verður.

1.4

Eins umgangs sumar- eða vetrarhjólbarða undir
hvern einkabíl sem skráður er á vátryggðu og
geymdir eru í bílskúr eða annarri geymslu.

1.5

Auka- og varahluta sem tilheyra vélknúnu
ökutæki, hjólhýsi, fellihýsi, tjaldvagni eða
skemmtibát í eigu vátryggðu og eru til
einkaafnota, geymd í bílskúr eða annarri geymslu
tilheyrandi
lögheimili
vátryggingartaka.
Hámarksbætur eru 2% af vátryggingarfjárhæð í
hverjum tjónsatburði.

2.

Vátryggður og meðvátryggðir

2.1

Vátryggingartaki er vátryggður.

2.2

Meðvátryggður eru maki eða sambúðarmaki
vátryggingartaka og ógift börn þeirra, þ.m.t.
fósturbörn, enda hafa þau sama lögheimili á
Íslandi
og
vátryggingartaki,
sameiginlegt
heimilishald og búa á sama stað.

3.

Vátryggingin gildir

Efnisyfirlit:
1. Vátryggðir hagsmunir
2. Vátryggður og meðvátryggðir
3. Vátryggingin gildir
4. Bótasvið
5. Sérstakar takmarkanir á bótaskyldu
6. Brot á varúðarreglum
7. Samsömun
8. Greiðsla iðgjalds
9. Endurgreiðsla iðgjalds
10. Vátryggingarfjárhæð
11. Eigin áhætta
12. Ákvörðun bóta
13. Undirtrygging
14. Tvítrygging
15. Fyrning
1.

Vátryggðir hagsmunir

Vátryggingin
gildir
á
skráðu
lögheimili
vátryggingartaka en tekur þó einnig til almenns
innbús, sbr. gr. 1.1.1, sem um stundarsakir er
utan lögheimilis vátryggingartaka hérlendis, en
vátrygging á slíkum hlutum takmarkast þó við
15% af vátryggingarfjárhæðinni.

Vátryggingin tekur til:
1.1

Innbús sem er í eigu vátryggðu.
Með innbúi er átt við:

1.1.1 Almennt innbú og persónulega muni sem fylgja
almennu heimilishaldi. Úr og skartgripir bætast
með allt að 5% af vátryggingarfjárhæð, enda séu
þessir munir á skráðu lögheimili vátryggingartaka
þegar vátryggingaratburður verður.
Lausafjármunir sem eiga að tilheyra brunabótamati húseignar skv. lögum og reglugerðum, geta
aldrei fallið undir skilgreininguna almennt innbú í
þessari vátryggingu.

4.

Bótasvið

4.1

Eldsvoði, elding og sprenging
Vátryggingin bætir tjón af völdum:

4.1.1 Eldsvoða. Það telst ekki eldsvoði þegar hlutir
sviðna eða bráðna ef eldur er ekki laus.
4.1.2 Eldingar.
4.1.3 Sprengingar.

1.1.2 Sérgreint innbú, þ.e. peningar, verðbréf, handrit,
frumteikningar, mynt- og frímerkjasöfn sem
bætast með allt að 1% af vátryggingarfjárhæð
innbúsins hver liður, enda séu þessir munir á
skráðu
lögheimili
vátryggingartaka
þegar
vátryggingaratburður verður.

Vátryggingin bætir ekki:
4.1.4 Tjón sem verður vegna vinnu með sprengiefni við
verklegar framkvæmdir.
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Varúðarregla:

þökum,
þeirra.

4.1.5 Vátryggður skal sjá til þess að munir séu ekki
settir í hættu frá eldi eða hita.
4.2

Sótfall
Vátryggingin bætir tjón af völdum:

4.2.2 Sóts eða reyks sem safnast hefur smám saman
fyrir við notkun.
4.3

eða

frárennslisleiðslum

4.4.7 Vatns sem þrýstist upp úr skolp- eða
frárennslisleiðslum eða ef skolpleiðslur geta
skyndilega ekki flutt allt það vatn er að berst, þó
með þeirri undantekningu ef leiðsla stíflast eða
springur innanhúss.
Varúðarreglur:

4.2.1 Sótfalls sem verður skyndilega og óvænt frá
viðurkenndu kynditæki eða eldstæði.
Vátryggingin bætir ekki tjón af völdum:

þakrennum

4.4.8 Vátryggður skal sjá til þess að lokað sé fyrir
vatnsaðstreymi í óupphituðu húsi og vatnslagnir
tæmdar þegar hætta er á frosti til að fyrirbyggja
frostskemmdir.
4.4.9 Vátryggður skal sjá til þess að niðurföll séu í lagi
með því að hreinsa frá þeim til að fyrirbyggja
söfnun yfirborðsvatns.

Slökkvi- og björgunaraðgerðir
Vátryggingin bætir:

4.5
4.3.1 Tjón
og
kostnað
vegna
slökkviog
björgunaraðgerða
þegar
markmið
með
ráðstöfununum er að forðast eða takmarka tjón
sem fellur undir vátrygginguna og ráðstafanirnar
teljast sérstakar og réttlætanlegar.
4.3.2 Kostnað vegna nauðsynlegs flutnings á innbúi í
sambandi við bótaskylt tjón.
4.3.3 Muni sem glatast við ofangreindar aðgerðir.
4.4

Þjófnaður
Vátryggingin bætir tjón vegna:

4.5.1 Þjófnaðar úr íbúðarhúsnæði eða geymslu
tilheyrandi lögheimili vátryggingartaka.
4.5.1.1Þjófnaðar á reiðhjóli, barnavagni og barnakerru
miðast greiðsluskylda félagsins við allt að 1% af
vátryggingarfjárhæð, nema framvísað sé
ábyrgðarskírteini eða greiðslukvittun sem sannar
hærra verðmæti hinna vátryggðu hluta.

Vatn, gufa og olía
Vátryggingin bætir tjón af völdum:

4.4.1 Vatns, gufu og olíu sem óvænt og skyndilega
streymir úr leiðslum hússins og á upptök innan
veggja hússins.
4.4.2 Vatns sem streymir óvænt og skyndilega úr
vatnsrúmum eða fiskabúrum vegna bilana á
tækjunum.
4.4.3 Vatns sem flæðir úr hreinlætistækjum vegna
mistaka eða bilana á tækjunum.

4.5.2 Þjófnaðar úr bifreið, einkabáti, einkaloftfari,
bílskúr eða geymslu utan íbúðarhúsnæðis, með
allt að 5% af vátryggingarfjárhæðinni. Þó
takmarkast
bætur
vegna
þjófnaðar
á
geisladiskum
við
allt
að
1%
af
vátryggingarfjárhæðinni.
4.5.3 Þjófnaðar úr sumarhúsi, hjólhýsi og veiðihúsi.
4.5.4 Skemmda á íbúð vátryggðu sökum innbrots, að
undanskildum brotnum rúðum, með allt að 5% af
vátryggingarfjárhæðinni.
Varúðarreglur:

4.4.4 Leka frá frystikistum og kæliskápum, þó ekki á
tækjunum sjálfum ef þau eru eldri en 5 ára.
4.4.5 Yfirborðsvatns sem orsakast af skyndilegu úrhelli
eða asahláku og vatnsmagn verður svo mikið að
frárennslisleiðslur ná ekki að flytja það frá. Hafa
skal til hliðsjónar við ákvörðun bótaskyldu hvort
almennt eignatjón hafi orðið á tjónssvæðinu af
völdum úrhellis- og/eða asahláku er vátryggingaratburðurinn átti sér stað.
Vátryggingin bætir ekki tjón af völdum:

4.5.5 Læsa
skal
íbúðarhúsum,
sumarhúsum,
veiðihúsum, hjólhýsum, bílskúrum, geymslum,
bifreiðum, bátum og loftförum og loka öllum
gluggum og krækja aftur. Vátryggður skal sjá til
þess að ekki sé skilið við ólæst og mannlaust
íbúðarhúsnæði.
4.5.6 Vátryggður skal læsa reiðhjóli þegar hann skilur
við það og geyma skal lykla á öruggum stað.
4.6

4.4.6 Utanaðkomandi vatns, svo sem grunnvatns,
úrkomu, flóða, sjávarfalla eða vatns frá svölum,
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Rán
Vátryggingin bætir tjón af völdum ráns þegar hinir
vátryggðu munir eru teknir með líkamlegu ofbeldi
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5.

eða hótun um að beita því þegar í stað, sbr. 252.
gr. almennra hegningalaga nr. 19/1940.

10.2

Upphæð vátryggingarfjárhæðar er ekki sönnun
fyrir verðmæti hinna vátryggðu hagsmuna.

Sérstakar takmarkanir á bótaskyldu

10.3

Vátryggingarfjárhæð breytist samkvæmt vísitölu
neysluverðs án húsnæðis.

11.

Eigin áhætta

11.1

Af hverju tjóni ber vátryggingartaki eigin áhættu
sem tiltekin er í vátryggingarskírteini eða
endurnýjunarkvittun.
Eigin
áhætta
vegna
þjófnaðar á reiðhjóli skv. grein 4.5.1.1 er 25% í
hverju tjóni, þó aldrei lægri en eigin áhætta sem
gildir í innbúslið vátryggingarinnar.

11.2

Þegar tilgreindar eru í % hámarksbætur af
vátryggingarfjárhæð innbús er átt við bætur þegar
búið er að draga eigin áhættu frá.

11.3

Fjárhæð eigin áhættu breytist samkvæmt vísitölu
neysluverðs án húsnæðis.

12.

Ákvörðun bóta

12.1

Bætur skulu miðaðar við verðmæti á tjónsdegi á
nýjum hlut, sambærilegum þeim sem skemmdist.
Félaginu er heimilt að draga frá bótum verðrýrnun
vegna aldurs, notkunar og annarra atriða sem
geta haft áhrif á verðmæti hlutarins.

12.2

Félagið getur annað hvort greitt áætlaðan
viðgerðarkostnað eða ráðstafað hlutnum til
viðgerðar og greitt viðgerðarkostnað, ef unnt er
að gera við hlutinn þannig að hann verði í svipuðu
ástandi og fyrir tjón og það borgar sig að mati
félagsins.

12.3

Félagið getur greitt bætur í peningum eða
útvegað sambærilegan hlut og varð fyrir tjóninu
að teknu tilliti til verðrýrnunar samkvæmt gr. 12.1,
ef hluturinn skemmist það mikið að ekki er unnt
að gera við hann eða það borgar sig ekki að mati
félagsins. Hafi félagið greitt bætur samkvæmt
þessari grein áskilur það sér rétt til að gera tilkall
til hlutarins sem skemmdist.

12.4

Félagið hefur rétt til að greiða mismun á verðmæti
hlutarins sem skemmdist eins og það var fyrir
vátryggingaratburð
og
verðmæti
eftir
vátryggingaratburð.

12.5

Þrátt fyrir gr. 12.1 geta afskriftir af eftirfarandi
hlutum ekki orðið hærri en fram kemur í töflunni
hér á eftir. Afskriftir geta aldrei orðið hærri en
70%, sbr, þó 12.5.1 og 12.5.2.

Vátryggingin bætir ekki tjón eða aukningu á tjóni
sem beint eða óbeint hlýst af eða er af völdum:
5.1

Jarðskjálfta, eldgoss, skriðufalls, snjóflóðs eða
annarra náttúruhamfara.

5.2

Styrjaldar,
innrásar,
hernaðaraðgerða,
borgarrósta, uppreisnar, uppþots, verkfalls eða
svipaðra aðgerða.

5.3

Kjarnabreytingar, jónandi geislunar, mengunar af
geislavirkum efnum, kjarnaeldsneytis eða
kjarnaúrgangsefnis.

6.

Brot á varúðarreglum
Skylt er að fara eftir varúðarreglum í skilmálum
þessum. Sé varúðarreglum ekki fylgt getur
ábyrgð félagsins fallið niður í heild eða að hluta,
sbr. 26. gr. laga um vátryggingarsamninga nr.
30/2004.

7.

Samsömun
Við ákvörðun bótaábyrgðar áskilur félagið sér rétt
til að bera fyrir sig háttsemi maka vátryggðs og
manns sem hann býr með í föstu varanlegu
sambandi,
sbr.
29.
gr.
laga
um
vátryggingarsamninga nr. 30/2004.

8.

Greiðsla iðgjalds

8.1

Iðgjald fyrir vátrygginguna fellur í gjalddaga þegar
greiðslu þess er krafist.

8.2

Vanskil á greiðslu iðgjalds geta valdið
réttindamissi og niðurfellingu vátryggingarsamnings, sbr. 33. gr. laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004.

9.

Endurgreiðsla iðgjalds
Falli vátryggingarsamningur úr gildi áður en
vátryggingartímabili lýkur endurgreiðir félagið
iðgjald í hlutfalli við þann tíma sem vátryggður
hefur greitt fyrir og vátryggingin er ekki í gildi.
Þetta gildir þó ekki ef vátryggingarsamningur
hefur fallið úr gildi vegna þess að félagið hefur
fullnægt skyldum sínum með því að greiða
vátryggingarfjárhæð innbús að fullu vegna
bótaskylds tjóns.

10.

Vátryggingarfjárhæð

10.1

Vátryggingarfjárhæð nemur fjárhæð þeirri er
kemur fram
í vátryggingarskírteini eða
endurnýjunarkvittun.
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Tegund

12.5.1

Ár án afskrifta

Afskr. á ári

12.7

Tölvugögn og hugbúnaður bætist ekki.

____________________________________

12.8

Minjagildi bætist ekki.

Fatnaður

1 ár

20%

12.9

Húsgögn

1 ár

10%

Vátryggður
skal
ekki
hagnast
á
vátryggingaratburði. Vátryggingin skal einungis
bæta raunverulegt tjón vátryggðs.

Hljómflutningstæki

1 ár

10%

Myndavélar

1 ár

20%

Sjónvörp og spilarar

1 ár

20%

Reiðhjól

1 ár

10%

Skíða- og viðlegubúnaður

1 ár

20%

Gleraugu

1 ár

10%

Heyrnatæki

1 ár

20%

14.

Tvítrygging

Þráðlausir hátalarar

1 ár

20%

14.1

Önnur rafmagnstæki

1 ár

10%

Ef sama tjón fellur undir fleiri en eina vátryggingu
getur vátryggður valið hvaða vátryggingu hann vill
nota þar til hann hefur fengið þær bætur sem hann
á kröfu til.

14.2

Ef fleiri en eitt vátryggingarfélag bera ábyrgð á
tjóni samkvæmt gr. 14.1 skulu þau, sé ekki um
annað samið, greiða bætur hlutfallslega eftir
ábyrgð hvers þeirra um sig á tjóninu.

15.

Fyrning

12.10 Stolnir 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.
13.

Sé heildarverðmæti vátryggðra muna meira en
vátryggingarfjárhæð bætist tjón hlutfallslega.

Eftirtaldir munir afskrifast að fullu eftir 2 ár:
Tegund
Afskrifast á
Afskriftir %
_________________________________________

Snjallsímar og aðrir
farsímar ásamt
fylgihlutum

6 mán.
fresti

25%

12.5.2 Eftirtaldir munir afskrifast að fullu eftir 5 ár:
Tegund

Afskrifast á

Afskriftir %

_________________________________________

12.6

Undirtrygging

Spjaldtölvur og
lófatölvur ásamt
fylgihlutum

12 mán.
fresti

25%

Borðtölvur og
fartölvur ásamt
fylgihlutum

12 mán.
fresti

25%

Bætur vegna tjóns á hljóð- og myndritum
takmarkast við andvirði óritaðs disks, bands eða
filmu að teknu tilliti til eðlilegra afskrifta. Þó
greiðast bætur vegna útgefinna hljóð- og
myndrita og miðast þá við kaupverð að teknu tilliti
til eðlilegra afskrifta.
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Krafa um bætur fyrnist á 4 árum. Fresturinn hefst
við lok þess almanaksárs er vátryggður fékk
nauðsynlegar upplýsingar um þau atvik sem eru
grundvöllur kröfu hans. Krafan fyrnist þó í síðasta
lagi á 10 árum frá lokum þess almanaksárs er
vátryggingaratburður varð.

Vátryggingarskilmálar þessir gilda frá
9.maí 2017
______________________________
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