Íbúðalíftrygging
Skilmáli nr. L-12
Hugtaka- og orðaskilgreiningar:
Félagið: Sá sem með samningi skuldbindur sig til að veita vátryggingu, hér Vörður líftryggingar hf.
Vátryggingartaki: Sá sem gerir hópvátryggingarsamning við félagið.
íbúðalán: Lán sem einstaklingar eru með hjá Arion banka hf. með veði í íbúðarhúsnæði.
Hópur: Viðskiptamenn Arion banka hf. á aldrinum 18-55 ára sem taka lán eða eru með lán sbr. skilgreiningu hér að
ofan.
Hópvátrygging: Vátrygging sem tekur til aðila í nánar tilteknum hópi.
Vátryggður: Sá sem sótt hefur um vátryggingu með sérstakri vátryggingarbeiðni og er sá aðili sem vátryggingin
tekur til.
Vátryggingaratburður: Atvik sem samkvæmt vátryggingarsamningi veldur því að til greiðslu bóta getur komið.
Vátryggingarskírteini: Staðfesting félagsins á því að vátryggingarsamningur hafi verið gerður.
Jafnaðariðgjald: Iðgjald er reiknað af vátryggingarfjárhæð og lengd samnings og helst óbreytt út samningstímann.
Rétthafi: Sá sem vátryggingartaki tilgreinir í vátryggingarbeiðni og á rétt til þess að fá vátryggingarfjárhæðina
greidda eftir að vátryggingaratburður hefur orðið.
Aðalgjalddagi: Aðalgjalddagi vátryggingarinnar er einu sinni á ári og er fyrsti dagur þess mánaðar sem vátryggingin
tók upphaflega gildi í, nema um annað sé samið.
Íbúðalíf: Líftrygging sem er í boði fyrir einstaklinga á aldrinum 18-55 ára sem fengið hafa lán hjá Arion banka hf.
sbr. skilgreiningu hér að ofan.
Fjármálaeftirlitið: Er opinber eftirlitsaðili sem hefur eftirlit með starfsemi vátryggingafélaga hér á landi, skv. lögum
nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi.
1. gr.

Inngangur
Vátrygging þessi er hóplíftrygging. Grundvöllur vátryggingarsamningsins eru skilmálar þessir, upplýsingar á
vátryggingarbeiðni og önnur gögn sem tengjast samningnum bæði við upprunalega gerð hans og síðar.
Um vátrygginguna gilda vátryggingaskírteinið ásamt áritun og sérskilmálum, skilmálar þessir, almennir
skilmálar félagsins nr. AS-1 og ákvæði laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004.
Ákvæði í almennum skilmálum ganga framar ákvæðum þessara skilmála ef ekki er fullt samræmi þar á milli..

2. gr.

Um gildistöku vátryggingarinnar og gildistíma

2.1

Vátryggingin gildir hvar sem er í heiminum.

2.2

Vátryggingin gildir frá útgáfudegi, sem tilgreindur er í vátryggingaskírteini, í 15 ár frá gildistöku, þó aldrei
lengur en til 60 ára aldurs vátryggðs. Félagið vátryggir ekki einstaklinga yngri en 18 ára.

2.3

Vátryggður hefur 30 daga iðrunarfrest til að segja vátryggingunni upp frá þeim tíma er honum barst
tilkynning frá félaginu um gildistöku samningsins.

2.4

Vátryggingin greiðir bætur vegna andláts af völdum slyss eða sjúkdóms vátryggðs, sem á sér stað á
gildistíma vátryggingarinnar sbr. þó gr. 5.

3. gr.

Bótagreiðslur samkvæmt vátryggingarsamningnum

3.1

Við andlát vátryggðs greiðist sú vátryggingarfjárhæð sem í gildi er á tjónsdegi skv. vátryggingarskírteini,
bréfi um endurnýjun og skilmálum þessum. Vátryggingin er eingreiðsluvátrygging og við greiðslu bóta fellur
hún úr gildi.

3.2

Krafa um bætur eða vátryggingarfjárhæð fellur í gjalddaga 14 dögum eftir að fullnægjandi sannanir hafa
borist fyrir bótaskyldu félagsins og unnt er að ákveða fjárhæð bótanna. Félagið áskilur sér rétt til þess að
afla nauðsynlegra og fullnægjandi gagna áður en bætur eru ákveðnar og greiddar.
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4. gr.

Rétthafi vátryggingarfjárhæðar
Hafi vátryggður ekki tilnefnt rétthafa vátryggingarfjárhæðar á vátryggingarbeiðni gilda ákvæði XV. kafla laga
nr. 30/2004.

5. gr.

Takmarkanir á ábyrgð félagsins

5.1

Félagið greiðir ekki bætur fyrstu fimm ár samningstímans ef vátryggður hefur verið, fyrir aðild hans að
þessari tryggingu, greindur með sjúkdóm eða fengið meðhöndlun við sjúkdómi sem leiðir til andláts hans á
vátryggingartímabilinu.

5.2

Svipti vátryggður sig lífi innan árs frá gildistöku vátryggingarinnar, er félagið laust úr ábyrgð.

6. gr.

Vátryggingarfjárhæð og iðgjald
Vátryggingarfjárhæð er tilgreind í vátryggingarskírteini og bréfi um endurnýjun. Vátryggingarfjárhæðin er
föst fjárhæð, valin af vátryggðum og kemur fram á vátryggingarbeiðni.

7. gr.

Frestur til lögfræðilegra aðgerða
Hafni félagið kröfu um bætur í heild eða að hluta glatar sá sem telur sig eiga rétt til bóta þeim rétti ef hann
hefur ekki höfðað mál eða krafist meðferðar málsins fyrir úrskurðarnefnd skv. 141. gr. laga nr. 30/2004
innan árs frá því að hann fékk skriflega tilkynningu um höfnunina frá félaginu, sbr. 124. gr. laganna.

8. gr.

Framhaldstrygging

8.1

Þegar hóplíftryggingu lýkur vegna atvika er tilgreind eru í gr. 9.2 skilmála þessara, eiga þátttakendur í
hópnum, hver um sig rétt á nýrri líftryggingu án heilsufarsyfirlýsingar. Samkvæmt lögum skal félagið upplýsa
vátryggðan um þennan rétt sinn. Vátryggingarfjárhæð nýrrar vátryggingar getur þó aldrei orðið hærri en
fjárhæð þeirrar vátryggingar sem í gildi var. Iðgjald nýrrar líftryggingar reiknast samkvæmt gjaldskrá
félagsins fyrir einstaklingsbundnar líftryggingar.

8.2

Beiðni um framhaldstryggingu skal vera skrifleg. Réttur til hennar fellur úr gildi þremur mánuðum eftir að
ábyrgð félagsins hefur fallið niður.

9. gr.

Lok vátryggingar

9.1

Vátrygging einstakra aðila fellur úr gildi við greiðslu bóta sbr. gr. 3.1.

9.2

Vátryggingin fellur niður við uppsögn skv. Almennum skilmálum félagsins, AS-1. Ennfremur fellur
vátryggingin úr gildi ef:

9.3

•

Vátryggður fellur úr hópnum t.d. vegna uppgreiðslu láns.

•

Breyting verður á skuldara lánsins.

•

Hópvátryggingarsamningur félagsins og vátryggingartaka fellur úr gildi.

Falli vátrygging úr gildi af öðrum orsökum en við bótagreiðslu er verðmæti hennar ekkert.
Vátryggingaskilmálar þessir gilda frá 01.01.2019
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