Hóplíftrygging bankamanna

HUGTAKA- OG ORÐASKILGREININGAR:
Félagið: Sá sem með samningi skuldbindur sig til að veita
vátryggingu, hér OKKAR líftryggingar hf.
Vátryggingartaki: Sá sem gerir hópsamning við félagið, hér
fjármálafyrirtæki.
Vátryggður: Sá einstaklingur sem vátryggingin tekur til, hér félagi í
SSF sem hlotið hefur fastráðningu hjá vátryggingartaka.
Vátryggingaratburður: Atvik sem samkvæmt vátryggingarsamningi
veldur því að til greiðslu bóta getur komið.
Vátryggingarskírteini:
Staðfesting
félagsins
vátryggingarsamningur hafi verið gerður.

á

því

að

Aðalgjalddagi: Aðalgjalddagi vátryggingarinnar er 1. janúar hvert
ár, nema um annað sé samið.
1. GR. INNGANGUR
Vátrygging þessi er hóplíftrygging vegna kjarasamningsbundinna
réttinda félaga í SSF. Grundvöllur vátryggingarsamningsins eru
skilmálar þessir, kjarasamningur milli SSF og SA þar sem kveðið
er á um hóplíftryggingu og önnur gögn sem tengjast samningnum
bæði við upprunalega gerð hans og síðar.
Að öðru leyti en kveðið er á um í skilmálum þessum, vátryggingarskírteini eða öðrum gögnum sem vátryggingarsamningurinn
byggir á, gilda um hann lög um vátryggingarsamninga nr.
30/2004.
2. GR. VÁTRYGGINGASVIÐ
Félagið greiðir bætur vegna andláts vátryggðs eins og greinir í
skilmálum þessum, kjarasamningi, vátryggingarskírteini eða
tilkynningu um aðalgjalddaga.
3. GR. HVAR VÁTRYGGINGIN GILDIR
Vátryggingin gildir hvar sem er í heiminum.
4. GR. GILDISTÍMI OG ALDURSTAKMÖRK
Ábyrgð félagsins hefst á útgáfudegi vátryggingarinnar.
Vátryggingin gildir fyrir það tímabil sem er tilgreint í
vátryggingarskírteini eða tilkynningu um aðalgjalddaga. Þegar
tímabilinu lýkur framlengist vátryggingin um eitt ár í senn, nema
vátryggingartaki hafi sagt henni upp innan mánaðar frá því að
félagið sendi tilkynningu um gjalddaga hins nýja tímabils. Ekki er
þó skylt að tilkynna um uppsögn fyrr en tvær vikur eru til loka
tímabilsins. Uppsögn samningsins skal vera skrifleg.
Vátryggingin tekur gildi gagnvart hverjum og einum vátryggðum
frá og með fastráðningu viðkomandi.
Vátryggingarvernd fellur niður þegar starfsmaður hættir störfum
hjá vátryggingartaka, þó aldrei síðar en þegar starfsmaður nær 65
ára aldri. Tryggingin gildir einnig í launalausu leyfi nema
starfsmaður taki á tímabilinu launað starf hjá öðrum aðila, þó
aldrei lengur en í eitt ár frá því að launalausa leyfið hefst.
5. GR. GREIÐSLA IÐGJALDS
Fyrsta iðgjald fyrir vátrygginguna fellur í gjalddaga við gildistöku
vátryggingarinnar sbr. 4. gr. Endurnýjunariðgjald fellur í gjalddaga
á endurnýjunardegi vátryggingarinnar.
Iðgjöld skulu greidd á gjalddaga. Greiðslufrestur er minnst 30
dagar frá því að félagið sendi 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, að öðrum kosti fellur
tryggingin úr gildi. Falli vátryggingin niður vegna vanskila skal
vátryggingartaki engu að síður greiða iðgjald fyrir það tímabil sem
vátryggingin var í gildi. Reiknast þá iðgjaldið eins og um
skammtímatryggingu hafi verið að ræða.

Í upphafi hvers vátryggingartímabils skal áætla iðgjald samkvæmt
upplýsingum frá vátryggingartaka um áætlaðan fjölda vátryggðra
starfsmanna. Vátryggingartaka er skylt að láta félaginu í té, innan
tveggja mánaða frá lokum vátryggingartímabilsins, allar þær
upplýsingar sem það telur nauðsynlegar til endanlegrar
iðgjaldsákvörðunar. Sé sú upplýsingaskylda vanrækt ákvarðar
félagið endanlegt iðgjald eins og það telur sanngjarnt. Ef hið
endanlega iðgjald er hærra en bráðabirgðaiðgjaldið sem greitt var
í upphafi vátryggingartímabils ber vátryggingartaka að greiða
mismuninn innan viku frá því að þess var krafist. Sé endanlegt
iðgjald lægra ber félaginu að endurgreiða mismuninn innan viku
frá því að niðurstaðan lá fyrir.
6. GR. SVIK OG RANGAR UPPLÝSINGAR
Hafi vátryggingartaki eða vátryggður við gerð eða endurnýjun
vátryggingarsamnings sviksamlega eða með öðrum hætti vanrækt
skyldu sína til að veita félaginu upplýsingar um atvik sem haft
geta þýðingu fyrir mat þess á áhættunni og vátryggingaratburður
hefur orðið, fellur ábyrgð félagsins niður í heild eða að hluta, sbr.
83. gr. vátryggingarsamningalaga. Rangar og ófullnægjandi
upplýsingar veita félaginu ennfremur heimild til þess að segja
vátryggingunni upp, sbr. 84. gr. vátryggingarsamningalaga.
Veiti sá er hyggst krefja félagið bóta rangar upplýsingar sem hann
veit eða má vita að leiða til þess að hann fær greiddar bætur sem
hann á ekki rétt til fellur bótaréttur hans niður og félagið getur sagt
upp öllum vátryggingarsamningum sínum við vátryggðan, sbr.
120. gr. vátryggingarsamningalaga.
7. GR. VÁTRYGGINGIN BÆTIR
Við andlát greiðir félagið þá vátryggingarfjárhæð sem í gildi var á
andlátsdegi samkvæmt kjarasamningi SSF og SA en breytast
með vísitölu neysluverðs í réttu hlutfalli við breytingu vísitölunnar
frá dánardegi til uppgjörsdags.
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.
8. GR. VÁTRYGGINGARFJÁRHÆÐ
Um vátryggingarfjárhæð og vísitölutengingu fer eftir ákvæðum
kjarasamnings.
Líftryggingarfjárhæðir vátryggðra sem eru eldri en 50 ára lækka
þó um 4% af grunntryggingarfjárhæðum fyrir hvert aldursár
umfram 50 ár.
Á 51. ári = 96%
á 52. ári = 92%
á 53. ári = 88%
á 54. ári = 84%
á 55. ári = 80%

á 56. ári = 76%
á 57. ári = 72%
á 58. ári = 68%
á 59. ári = 64%
á 60. ári = 60%

á 61. ári = 56%
á 62. ári = 52%
á 63. ári = 48%
á 64. ári = 44%
á 65. ári = 40%

9. GR. RÉTTHAFI VÁTRYGGINGARFJÁRHÆÐAR
Um rétt til greiðslu vátryggingarfjárhæðarinnar fer samkvæmt
reglum XV. kafla laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga.
10. GR. TAKMARKANIR Á ÁBYRGÐ FÉLAGSINS
Svipti hinn vátryggði sig lífi innan árs frá því að vátryggingin öðlast
gildi, er félagið laust úr ábyrgð, nema sannað teljist að
vátryggingin hafi verið tekin án þess að sjálfsvíg hafi verið haft í
huga.
Dánarbætur greiðast ekki, ef þátttakandi deyr af völdum slyss og
dánarbætur greiðast af samningsbundinni slysatryggingu.

11. GR. IÐGJALDABREYTINGAR, BREYTINGAR Á FJÁRHÆÐ
OG RÉTTUR TIL BREYTINGA Á SKILMÁLUM
Félagið áskilur sér rétt til að breyta skilmálum og iðgjaldi
vátryggingarinnar á vátryggingartímanum í samræmi við 133. gr.
laga nr. 30/2004.
12. GR. FYRNING
Kröfur um bætur úr vátryggingu þessari fyrnast samkvæmt reglum
125. gr. vátryggingarsamningalaga.
13. GR. RÉTTUR TIL FRAMHALDSTRYGGINGAR
Við starfslok skal vátryggðum bjóðast sams konar líftrygging og
hann hafði í hópnum af hálfu félagsins. Iðgjald þeirrar líftryggingar
reiknast eftir gjaldskrá félagsins fyrir einstaklingsbundnar
líftryggingar.
Vátryggður skal tilkynna félaginu um að hann óski eftir
framhaldstryggingu og skal slík beiðni berast með sannanlegum
hætti innan þriggja mánaða frá starfslokum. Að þeim tíma liðnum
fellur
réttur
til
framhaldstryggingar
niður.
Réttur
til
framhaldstryggingar fellur sömuleiðis niður ef starfsmaður nýtur
sambærilegrar hóplíftryggingar hjá nýjum vinnuveitanda.
Um hámark fjárhæðar í framhaldstryggingu og vísitölutengingu
hennar fer eftir ákvæðum kjarasamnings.
14. GR. ÁGREININGUR UM BÓTASKYLDU
Verði ágreiningur um vátrygginguna skal íslenskur dómstóll skera
úr honum samkvæmt íslenskum lögum, nema annað leiði af
þjóðréttarsamningi sem Ísland er bundið af.
Ágreining varðandi vátryggingarsamning og bótaskyldu félagsins
að öðru leyti má skjóta til Úrskurðarnefndar í vátryggingamálum
sem vistuð er hjá Fjármálaeftirlitinu. Upplýsingar um nefndina og
starfshætti hennar má fá hjá félaginu og á heimasíðu
Fjármálaeftirlitsins,
www.fme.is.
Meðferð
máls
fyrir
Úrskurðarnefnd
í
vátryggingamálum
skerðir
ekki
rétt
málskotsaðila til þess að leggja málið fyrir almenna dómstóla.
15. GR. MÁLSMEÐFERÐ
Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík. Mál sem rísa kunna
vegna vátryggingar þessarar skulu rekin fyrir héraðsdómi
Reykjavíkur.
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