Líftryggingarskilmálar
HUGTAKA- OG ORÐASKILGREININGAR:

6. GR. RÉTTHAFAR OG BÓTAGREIÐSLUR

Félagið: Sá sem með samningi skuldbindur sig til að veita
vátryggingu, hér OKKAR líftryggingar hf.

Hafi vátryggingartaki ekki tilnefnt rétthafa vátryggingarfjárhæðar
gilda ákvæði XV. kafla laga nr. 30/2004.

Vátryggingartaki: Sá sem gerir einstaklingsbundinn samning við
félagið.

Hægt er að breyta ánöfnun líftryggingarfjárhæðar með skriflegri
tilkynningu til félagsins.

Vátryggður: Sá einstaklingur sem vátryggingin tekur til.

Tryggingarfjárhæðin greiðist innan 14 daga frá því, að skrifstofu
félagsins berast í hendur fullnægjandi sannanir fyrir
greiðsluskyldu félagsins, þar með talið dánarvottorð útgefið af
lækni. Framsal þess samnings, sem í skilmálum þessum felst,
veðsetning og hvers konar umráðaskerðing réttinda þeirra sem
tilgreindir eru rétthafar að líftryggingarfjárhæðinni eða hjá
félaginu, skal þegar í stað tilkynnt félaginu með sannanlegum
hætti. Sá sem eignast hefur réttindi yfir samningnum getur ekki
beitt réttindum sínum nema nafn hans hafi verið tilkynnt félaginu
með sannanlegum hætti og hann fært sönnur á réttindi sín
samkvæmt samningnum. Félaginu er heimilt að greiða
líftryggingarfjárhæðina út við andlát hins líftryggða, samkvæmt
þeim upplýsingum sem hjá félaginu eru skráðar. Telst það
endanleg og lögfull greiðsla.

Vátryggingaratburður: Atvik sem samkvæmt vátryggingarsamningi
veldur því að til greiðslu bóta getur komið.
Vátryggingarskírteini:
Staðfesting
félagsins
vátryggingarsamningur hafi verið gerður.
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Rétthafi: Sá sem vátryggingartaki tilgreinir í vátryggingarsamningi
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.
1. GR. SAMNINGURINN
Grundvöllur líftryggingarsamningsins eru skilmálar þessir,
upplýsingar á umsóknareyðublaðinu og önnur gögn sem
tengjast samningnum, bæði við upprunalega gerð hans og síðar
hafi ábyrgð félagsins fallið niður eða takmarkast og þess óskað
að tryggingin taki gildi aftur.
Ákvæði laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004 gilda um
vátrygginguna að svo miklu leyti sem ekki er vikið frá þeim í
skilmálum þessum.

7. GR. TAKMÖRKUN Á ÁBYRGÐ FÉLAGSINS
Samningurinn fellur úr gildi ef líftryggður sviptir sig lífi innan eins
árs frá útgáfudegi tryggingarinnar.
8. GR. BREYTING
IÐGJALDS

LÍFTRYGGINGARFJÁRHÆÐAR

OG

Líftryggingarfjárhæðin og iðgjaldið eru háð aldri tryggðra og vali
tryggingartaka á eftirfarandi tilhögun.

2. GR. GILDISTAKA

a) Fast iðgjald, lækkandi líftrygging:

Ábyrgð félagsins hefst þegar félagið hefur móttekið útfyllta og
undirritaða umsókn og aðrar nauðsynlegar upplýsingar og
vottorð liggja fyrir þannig að unnt sé að meta áhættuna
samkvæmt reglum félagsins um áhættumat og endurtryggingu.
Semja má um annan gildistökutíma.

Líftryggingarfjárhæðin lækkar í samræmi við iðgjaldatöflu
félagsins einu sinni á ári, þ.e. kl. 12 á hádegi á fyrsta degi
hvers tryggingarárs. Aldur, sem miðað er við, er aldur
eiginmanns/ einstaklings.

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

Iðgjaldið hækkar í samræmi við iðgjaldatöflu félagsins einu
sinni á ári, þ.e. kl. 12 á hádegi á fyrsta degi hvers
tryggingarárs.

3. GR. SVIK OG RANGAR UPPLÝSINGAR
Hafi vátryggingartaki eða vátryggður vanrækt upplýsingaskyldu
sína, sviksamlega eða með þeim hætti sem ekki telst óverulegur,
hvað varðar atvik sem hafa þýðingu við mat félagsins á
áhættunni, getur það haft í för með sér að ábyrgð félagsins falli
niður í heild eða að hluta, uppsögn samningsins eða hækkun
iðgjalds, sbr. XIII. kafla laga nr. 30/2004.

b) Föst líftrygging, hækkandi iðgjald:

Upphafsdagur tryggingarárs er skráður á iðgjaldskvittun.
Gildandi líftyggingarfjárhæð er tilgreind í iðgjaldskvittun.
Tilkynna þarf skriflega til félagsins ef breyta á um reiknireglu.
Félagið áskilur sér rétt til að ákvarða endurnýjunariðgjald
samkvæmt nýrri iðgjaldaskrá með hliðsjón af almennri
áhættubreytingu, breytingu á kaupmætti íslensku krónunnar og
öðrum orsökum sem valda röskun á bótagrundvellinum, ef þessi
atriði virka ekki til breytinga á vátryggingarfjárhæð hins vátryggða.

4. GR. IÐGJALDAGREIÐSLUR

9. GR. VÍSITÖLUÁKVÆÐI

Iðgjöld skulu greidd á gjalddaga. Greiðslufrestur er minnst 30
dagar frá því að félagið sendir kröfu um greiðslu iðgjalds. Félaginu
er heimilt að segja upp vátryggingarsamningi með skriflegri
tilkynningu ef iðgjald hefur ekki verið greitt 30 dögum eftir
gjalddaga. Í því tilviki skal vátryggingartaki hafa 14 sólarhringa
frest til þess að greiða ógreitt iðgjald, en að öðrum kosti fellur
tryggingin úr gildi, sbr. 96. gr. laga nr. 30/2004.

Jafnframt og samtímis breytingu á líftryggingarfjárhæð og
iðgjaldi hækka líftryggingarfjárhæðin og iðgjaldið í samræmi við
þá breytingu, sem orðið hefur á vísitölu neysluverðs frá
grunnvísitölu tryggingarinnar samkvæmt eftirfarandi reglu:

Hafi ábyrgð félagsins samkvæmt vátryggingarsamningnum fallið
niður vegna vangoldinna iðgjalda en iðgjald hefur verið greitt fyrir
eitt ár hið skemmsta, getur vátryggingartaki endurvakið
vátrygginguna á grundvelli 97. gr. laga nr. 30/2004.
5. GR. HEIMILD VÁTRYGGINGARTAKA TIL UPPSAGNAR Á
VÁTRYGGINGUNNI
Vátryggður getur sagt vátryggingunni upp hvenær sem er á
vátryggingartímanum. Vátryggingunni skal sagt upp skriflega.
Vátryggingartaki skal greiða iðgjald fyrir það tímabil sem félagið er
í ábyrgð samkvæmt vátryggingunni.

Grunnvísitala tryggingarinnar er vísitala neysluverðs, sem
reiknuð var miðað við verðlag tveim mánuðum á undan
útgáfumánuði.
Auk áhrifa vísitölunnar á líftryggingarfjárhæð einu sinni á ári í
tengslum við aldur tryggðra hækkar líftryggingarfjárhæðin
ársfjórðungslega innan hvers tryggingarárs í hlutfalli við
breytingu á vísitölunni eftir framangreindum reglum. Lækki
vísitalan
hefur
það
ekki
áhrif
til
lækkunar
á
líftryggingarfjárhæðina.
Ef iðgjald greiðist oftar en einu sinni á ári hækka síðari greiðslur
í sama hlutfalli og líftryggingarfjárhæðin.

10. GR. BÓNUS

14. GR. MÁLSMEÐFERÐ

Líftryggingartaki hefur rétt til hlutdeildar í bónusi eftir reglum
félagsins sem samþykktar skulu af Fjármálaeftirlitinu.

Mál sem kunna að rísa vegna vátryggingar þessarar skulu rekin
fyrir héraðsdómi Reykjavíkur.

11. GR. ENDURKAUPSVERÐMÆTI

15. GR. GILDISTÍMI

Trygging þessi hefur ekki endurkaupsverðmæti.

Líftryggingin gildir frá útgáfudegi og endurnýjast til 70 ára aldurs
hins tryggða.

12. GR. FYRNING
Kröfur sem rísa af vátryggingarsamningum fyrnast á 10 árum frá
lokum þess almanaksárs þegar sá er kröfuna á fékk nauðsynlegar
upplýsingar um þau atvik sem krafa hans er reist á. Kröfur vegna
vátryggingarinnar fyrnast þó í síðasta lagi á 20 árum eftir lok þess
almanaksárs sem vátryggingaratburðurinn varð.
Aðrar kröfur sem tengjast vátryggingarsamningi, svo sem krafa
um iðgjald, fyrnast eftir hinum almennu reglum laga um fyrningu
skulda og annarra kröfuréttinda nr. 14/1905.
13. GR. ÁGREININGUR UM BÓTASKYLDU
Ágreiningi um bótaskyldu félagsins má leggja fyrir Tjónanefnd
vátryggingarfélaganna, málskotsaðila að kostnaðarlausu. Með
frágangi formlegs málskots og greiðslu málskotsgjalds er unnt að
leggja ágreining um bótaskyldu, sök og sakarskiptingu auk
ágreinings um atriði, er varða ákvæði laga nr. 30/2004, fyrir
Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum, sem vistuð er hjá
Fjármálaeftirlitinu. Upplýsingar um nefndir þessar og starfshætti
þeirra veitir félagið.
Þjónusta þessara aðila eða málskot til þeirra skerðir ekki rétt
hlutaðeigandi til að leggja málið fyrir almenna dómstóla hér á
landi.
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