Launavernd - Sjúkra- og slysadagpeningar
Grundvöllur vátryggingarsamnings og orðskýringar
Vátryggingarsamningurinn samanstendur af skilmálum þessum, upplýsingum á umsóknareyðublaði og öðrum gögnum sem
tengjast samningnum, bæði við upprunalega gerð hans og síðar, ef ábyrgð félagsins hefur fallið niður eða takmarkast og þess
hefur verið óskað að vátryggingin taki gildi aftur. Vátryggingarskírteinið og þau atriði sem fram koma á því sem og ákvæði
laga nr. 30/2004 eru einnig hluti af vátryggingarsamningi.
Í skilmálum þessum hafa eftirtalin hugtök eftirfarandi merkingu:
Félagið: Vörður líftryggingar hf.
Vátryggingartaki: Sá sem gerir einstaklingsbundin vátryggingarsamning.
Vátryggður: Sá maður hvers lífs eða heilsu vátryggingin tekur til.
Rétthafi: Sá sem vátryggingartaki tilgreinir í vátryggingarsamningi og á rétt til þess að fá vátryggingarfjárhæðina greidda
eftir að vátryggingaratburður hefur orðið.
Samningur: Það samkomulag sem í gildi er milli félagsins og Landsbanka Íslands hf. um Launavernd og vátryggingartaki
hefur aðgang að vegna tiltekinna viðskipta við Landsbanka Íslands hf.
Hópur: Þeir vátryggingartakar sem eiga aðgang að samning milli félagsins og Landsbanka Íslands hf. um Launavernd
Landsbanka Íslands og rétt til þessara skilmála og verðlagningar sem Landsbanki Íslands hf. hefur samið um við félagið fyrir
hönd sinna viðskiptavina.
Samningstími: Sá tími sem líður frá útgáfudegi skírteinisins til þess lokadags sem þar er skilgreindur.
Vátryggingaratburður: Ef vátryggður greinist með einhvern þeirra sjúkdóma, gengst undir einhverja þá aðgerð, lendir í slysi,
andlát vátryggðs kemur til eða hann hendi eitthvert þeirra tilvika sem skilgreind eru í skilmálum tryggingar.
Vátryggingarfjárhæð: Sú fjárhæð sem til greiðslu kemur ef vátryggingaratburður verður.
Fjármálaeftirlitið: Opinber eftirlitsaðili sem hefur eftirlit með starfsemi vátryggingarfélaga hér á landi skv. lögum nr.
60/1994 og síðari breytingum.
Vísitala: Vísitala neysluverðs til verðtryggingar

Almenn ákvæði Launaverndar
Þessi kafli gildir um alla hluta þessarar vátryggingar eftir því sem við á.
1. gr. Upphaf og lok vátryggingarinnar
Ábyrgð félagsins hefst þegar það hefur móttekið og samþykkt útfyllta og undirritaða umsókn um vátryggingu ásamt öðrum
nauðsynlegum upplýsingum og vottorðum, en þó ekki fyrr en á þeim degi sem tilgreindur er í vátryggingarumsókn.
Vátryggingin gildir einungis í eitt ár frá fyrsta gjalddaga eftir að vátryggður hefur náð 6o ára aldri. Eftir það fellur hún
endanlega niður. Vátryggingin gildir fyrir það tímabil sem tiltekið er í vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun. Að því
loknu endurnýjast vátryggingin sjálfkrafa í eitt ár í senn.
Félagið áskilur sér rétt til iðgjaldabreytinga og/eða skilmálabreytinga við endurnýjun vátryggingarinnar. Iðgjald endurgreiðist
ekki við uppgjör bóta úr vátryggingunni. Hafi vátryggingaratburður orðið sem leitt hefur til alvarlegs trúnaðarbrests milli
félagsins og vátryggðs eða gerbreyting orðið á áhættumati sem er til grundvallar vátryggingunni og iðgjald miðast við, er
félaginu heimilt að segja upp tryggingunni með 60 daga fyrirvara fyrir endurnýjun. skv. 76. gr. laga nr. 30/2004 um
vátryggingarsamninga. Félagið sendir þá frá sér tilkynningu þess efnis skv. Ákvæðum sömu laga.
2. gr. Landfræðilegt gildissvið
Vátryggingin gildir á Íslandi. Vátryggingin gildir annarsstaðar í heiminum í allt að sex mánuði frá brottfarardegi frá Íslandi,
nema um annað sé samið og slíkt áritað á skírteini.
3. gr. Iðgjaldagreiðslur og vanskil
Greiða skal fyrsta iðgjald þegar vátryggingin gengur í gildi og síðari iðgjöld á tilgreindum gjalddögum. Vátryggingartaki fær
30 daga frest til greiðslu frá þeim degi sem félagið sendir kröfu um greiðslu iðgjalds. Sé iðgjald enn ógreitt þegar
greiðslufresti líkur sendir félagið vátryggingartaka tilkynningu með áminningu um vanskil þar sem gefinn er 14 daga
lokafrestur til greiðslu. Krafa um greiðslu er send á heimilisfang vátryggingartaka sem tilgreint er í þjóðskrá nema hann hafi
tilgreint annað heimilisfang sérstaklega. Vátryggingarsamningurinn fellur úr gildi ef iðgjöld eru ekki greidd að loknum veittum
fresti.
4. gr. Réttur til áframhaldandi tryggingarverndar
Falli vátryggingartaki eða vátryggður úr hópnum af öðrum ástæðum en vegna aldurs eða verði samningi um Launavernd slitið
hefur hann rétt til að halda vátryggingarverndinni með einstaklingsbundnum iðgjaldaútreikningi og almennum skilmálum
félagsins án þess að veita nýjar heilsufarsupplýsingar. Skal viðkomandi tilkynnt með fullnægjandi hætti um rétt sinn til að
halda vátryggingunum áfram. Vilji hann hagnýta sér réttinn skal hann gera það innan þriggja mánaða eftir að ábyrgð
félagsins fell niður.
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5. gr. Uppsögn
Félagið getur sagt upp vátryggingu ef rangar eða ófullnægjandi upplýsingar hafa verið gefnar við töku tryggingar eða
vátryggingartaki eða vátryggður hefur sviksamlega vanrækt upplýsingarskyldu sína, sbr. 76. og 84. gr. laga nr. 30/2004.
Vátryggður getur slitið vátryggingarsamningi hvenær sem er og skal það gert skriflega, skv. 1. mgr. 75. gr., sbr. 3. mgr. 61.
gr. Laga nr. 30/2004.
6. gr. Svik og rangar upplýsingar
Við gerð vátryggingarsamnings ber vátryggingartaka eða eftir atvikum vátryggðum að veita félaginu þær upplýsingar um
vátryggingaráhættuna sem félagið óskar sbr. 82. gr. laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga. Sömuleiðis ber
vátryggingartaka og eftir atvikum vátryggðum að greina félaginu frá sérstökum atvikum sem hann veit eða má vita að hafa
þýðingu fyrir mat félagsins á áhættunni.
Hafi vátryggingartaki eða vátryggður sviksamlega vanrækt upplýsingaskyldu sína til félagsins um atvik sem haft geta áhrif á
mat þess fellur ábyrgð félagsins til vátryggingar eða bótagreiðslu niður í heild eða að hluta, sbr. 83. gr. laga nr. 30/2004.
Rangar og ófullnægjandi upplýsingar veita félaginu ennfremur rétt til að segja vátryggingunni upp, sbr. 84. gr. laga nr.
30/2004 svo og öðrum vátryggingarsamningum sem það hefur við vátryggingartaka eða vátryggðan án fyrirvara.
Veiti sá er krefur félagið um bætur 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
viðkomandi sbr. 120. gr. laga nr. 30/2004.
7. gr. Skyldur vátryggðs við tjónsatburð
Vátryggður skal án ástæðulauss dráttar tilkynna félaginu um vátryggingaratburð á þar til gerðum eyðublöðum félagsins, ef
unnt er, en annars á annan hátt til bráðabirgða. Vátryggður glatar rétti til bóta ef hann tilkynnir ekki félaginu um kröfu sína
innan árs frá því að hann vissi um atvik sem bótakrafan er reist á sbr. 125 gr. laga nr. 30/2004. Ef félagið hafnar kröfu
vátryggðs eða rétthafa í heild eða hluta glatar hann rétti til bótanna ef hann hefur ekki höfðað mál eða krafist meðferðar
málsins fyrir Úrskurðarnefnd í vátryggingarmálum innan árs frá því að hann fékk skriflega tilkynningu félagsins um að kröfu
hans væri hafnað sbr. 124. gr. laga nr. 30/2004.
Þegar það atvik, sem vátryggt er gegn, hefur gerst, eða hætta er á því að það gerist, ber vátryggðum skylda til þess að reyna
afstýra tjóninu eða lágmarka það. Vátryggðum ber að hlíta fyrirmælum félagins sem beinast að því að takmarka tjónið. Hafi
vátryggður af þessum sökum orðið fyrir útgjöldum mun félagið endurgreiða þau að því leyti sem þau teljast óhjákvæmileg.
Sinni vátryggður ekki skyldu sinni samkvæmt þessari grein getur það haft í för með sér takmörkun eða brottfall bótaábyrgðar
félagsins sbr. 2. mgr. 93. gr. laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga.
Vátryggðum ber að leita læknis strax og sjúkdóm eða slys ber að höndum, gangast undir nauðsynlegar læknisaðgerðir og
fara í öllu að fyrirmælum læknis. Við uppgjör tjóns skal vátryggður veita félaginu upplýsingar og afhenda gögn sem hann
hefur aðgang að og félagið þarf til þess að meta ábyrgð sína og greiða bætur. Félaginu er heimilt að láta trúnaðarlækni sinn
skoða vátryggða, svo og að afla sér upplýsinga um fyrra heilsufar vátryggðs. Félagið greiðir nauðsynleg læknisvottorð. Ef
vátryggður, eða sá sem á kröfu á hendur félaginu veitir af ásetningi rangar eða ófullnægjandi upplýsingar sem hann veit eða
má vita að leiða til þess að hann á ekki rétt til fellur niður allur réttur hans samkvæmt þessum og öðrum
vátryggingarsamningum vegna sömu atvika. Við sérstakar aðstæður getur vátryggður þó átt rétt til bóta að hluta sbr. 2. mgr.
120. gr. laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga. Eigi þessi grein við getur félagið sagt upp öllum vátryggingarsamningum
við viðkomandi með viku fyrirvara sbr. 3. mgr. 120. gr. laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga.
8. gr. Endurgreiðsla iðgjalds
Nýti vátryggingartaki eða félagið sér heimildir sínar samkvæmt þessum skilmála eða lögum nr. 30/2004 um
vátryggingarsamninga til þess að slíta vátryggingarsamningnum á vátryggingartímabilinu endurgreiðir félagið iðgjald
vátryggingarinnar hlutfallslega. Iðgjald endurgreiðist ekki við uppgjör bóta úr vátryggingunni.
9. gr. Greiðslur bóta og vextir
Bætur eru ekki greiddar nema vátryggingaratburður sé staðfestur á gildistíma vátryggingarinnar. Eftir að vátyggingin er fallin
út gildi er engin bótaskylda til staðar þó leiða megi líkur að því að sjúkdómar hafi verið til staðar meðan vátryggingin var í
gildi eða slys hafi átt sér stað.
Bætur eru ekki greiddar fyrr en íslenskur sérfræðingur í viðkomandi sérgrein hefur staðfest greininguna.
Krefjast má greiðslu bóta 14 dögum eftir að nægar sannanir fyrir greiðsluskyldu félagsins hafa borist því. Um vexti af
bótafjárhæðum fer samkvæmt 123. gr. laga nr. 30/2004.
Félagið greiðir ekki kostnað vegna lögmannsaðstoðar né heldur annan kostnað sem stofnað er til vegna vátryggingaratburðar
án samþykkis félagsins.
10. gr. Breyting á iðgjaldsgrundvelli
Félagið áskilur sér rétt til að breyta iðgjaldsgrundvelli ef almenn áhættuaukning verður eða almennar forsendur
vátryggingarinnar reynast aðrar en áætlað var í upphafi. Allar slíkar breytingar yrðu sendar Fjármálaeftirlitinu áður en þær
tækju gildi sbr. 58. gr. laga nr. 60/1994 um vátryggingarstarfsemi.
11. gr. Þagnarskylda og persónuvernd
Félagið og starfsfólk þess fer með upplýsingar um sjúkdómatrygginguna sem trúnaðarmál og er bundið af reglum laga nr.
77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.
Félagið notar persónuupplýsingar sem aflað er vegna vátryggingarinnar aðeins við mat á tryggingarbeiðnum og við afgreiðslu
bótakrafna.
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12. gr. Meðferð ágreiningsmála
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 vátryggingarmálum, sem vistuð er hjá
Fjármálaeftirlitinu. Þjónusta þessara aðila eða málskot til þeirra skerðir ekki rétt hlutaðeigandi til að leggja málið fyrir
almenna dómstóla hér á landi.
13. gr. Varnarþing
Mál sem kunna að koma upp vegna vátryggingar þessarar skulu rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.
14. gr. Lög um vátryggingarsamninga
Að öðru leyti vísast í skilmála á samningi eða öðrum gögnum sem samningurinn byggir á, vátryggingarskírteini og lögum um
vátryggingarsamninga nr. 30/2004.
15. gr. Almennar undanþágur frá bótaskyldu
Vátryggingin bætir ekki:
• Sys eða sjúkdóma sem vátryggður verður fyrir í handalögmáli eða við þátttöku í refsiverðum verknaði.
• Slys eða sjúkdóma vegna ljósabaða, lækningameðferðar, skurðaðgerðar eða lyfjanotkunar, nema meðferðin sé að
læknisráði vegna bótaskylds slyss og gerð á viðurkenndri heilbrigðisstofnun.
• Slys eða sjúkdóma sem orsakast af neyslu eitur- eða nautnalyfja.
• Slys eða sjúkdóma vegna eitraðra lofttegunda, nema það hafi orðið skyndilega og án vilja vátryggðs.
• Slys eða sjúkdóma af völdum hryðjuverka vegna hvers konar efnafræðilegra áhrifa og/eða eitrunar, þ.m.t. sýkla og veira.
• Slys eða sjúkdóma sem stafa beint eða óbeint af jarðskjálftum, eldgosum, flóðum, skriðum, snjóflóðum og öðrum
náttúruhamförum.
• Tjón sem stafa af kjarnorku, jónandi geislun, geislavirkum efnum, styrjöldum, borgarastríði eða óeirðum.
16. gr. Biðtími dagpeninga - upphæð dagpeninga
Með biðtíma er átt við það slysa- eða sjúkratímabil sem samkvæmt vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun á að líða,
áður en dagpeningagreiðslur hefjast. Fyrir þetta tímabil eru ekki greiddir dagpeningar.
Regluleg dagpeningagreiðsla getur ekki verið hærri en 80% af heildarlaunum vátryggðs. Komi til tjóns getur félagið farið fram
á að vátryggður framvísi launamiðum þriggja næstliðinna mánaða fyrir tjónsdag ellegar skattframtali.
17. gr. Breytingar á áhættu
Sé tiltekið á vátryggingarskírteini að vátryggður sinni tilteknu starfi og sá starfsvettvangur breytist ber
vátryggingartaka/vátryggðum að tilkynna félaginu það án tafar. Við slíkar aðstæður er félaginu heimilt að hækka iðgjald frá
þeim tíma er áhættubreytingin varð. Hafi félaginu ekki borist tilkynning skv. 1. mgr. í síðasta lagi við greiðslu fyrsta iðgjalds
eftir áhættubreytinguna og leiði vanrækslan til þess verður ekki hækkað, lækkar ábyrgð félagsins hlutfallslega sbr. 88. gr.
laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga.
18. gr. Ásetningur eða stórkostlegt gáleysi vátryggðs
Ef tjón verður rakið til ásetnings vátryggðs fellur bótaábyrgð félagsins niður.
Valdi vátryggður tjóni af stórkostlegu gáleysi getur það leitt til takmörkunar eða brottfalls bótaábyrgðar félagsins skv. 90. gr.
laga nr. 30/2004. Við mat á ábyrgð félagsins skal líta til sakar vátryggðs, hvernig vátryggingaratburð bar að, hvort
vátryggður var undir áhrifum áfengis eða fíkniefna og atvik að öðru leyti.
19. gr. Upplýsingaskylda vátryggingartaka
Við gerð eða endurnýjun vátryggingarsamnings ber vátryggingartaka, eða eftir atvikum vátryggðum, að veita félaginu þær
upplýsingar um vátryggingaráhættuna sem félagið óskar sbr. 82. gr. laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga. Sömuleiðis
ber vátryggingartaka, og eftir atvikum vátryggðum, að greina félaginu frá sérstökum atvikum sem hann veit eða má vita að
hafa þýðingu fyrir mat félagsins á áhættunni. Vátryggingartaki, eða eftir atvikum vátryggður, skal við endurnýjun
vátryggingarsamnings, veita félaginu nýjar upplýsingar um heilsufar sitt, ef félagið óskar þess skriflega sbr. 3. mgr. 79. gr.
laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga. Félaginu er heimilt að afla sér upplýsingar um fyrra heilsufar vátryggðs að
fengnu samþykki hans.
20. gr. Endurkröfuréttur félagsins
Eigi vátryggður fébótakröfu á hendur öðrum vegna bótaskylds tjóns, öðlast félagið þann rétt að svo miklu leyti sem það hefur
greitt bætur vegna tjónsins.
21. gr. Vísitölubinding bótafjárhæða – aldurstenging iðgjalds
Vátryggingarfjárhæðir í þessari vátryggingu fylgja þróun verðlags í landinu og breytast þessar fjárhæðir og samsvarandi
iðgjald því samkvæmt vísitölu neysluverðs við hverja endurnýjun þessarar vátryggingar. Iðgjald vátryggingarinnar hækkar
við hverja endurnýjun í samræmi við aldur vátryggðs. Bótafjárhæðir reiknast á grundvelli vátryggingarfjárhæða á
slysdegi/veikindadegi en breytast með vísitölu neysluverðs á grundvelli verðlags í byrjun næsta mánaðar á undan.
Dagpeningar breytast á hverjum tíma í réttu hlutfalli við breytingu vísitölunnar frá slysdegi eða upphafi sjúkratímabils.
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A. Slysatrygging
1. gr. Bótasvið
Félagið greiðir bætur vegna slyss er vátryggður verður fyrir, eins og kemur fram í vátryggingarskírteini eða
endurnýjunarkvittun, enda leiði það til tímabundins missis starfsorku. Með orðinu "slys" er átt við skyndilegan utanaðkomandi
atburð, sem veldur tjóni á líkama þess, sem vátryggður er, og gerist án vilja hans.
Valdi slys vátryggðum tímabundnum missi starfsorku, greiðir félagið dagpeninga í samræmi við þá fjárhæð sem í gildi var á
slysdegi. Dagpeningarnir greiðast í hlutfalli við starfsorkumissinn frá lokum biðtíma og svo lengi sem vátryggður er óvinnufær
að mati læknis, þó ekki lengur en í þann hámarksbótatíma er kemur fram á vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun og
ekki fyrir tímabil að loknum 3. árum frá slysdegi.
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.
Félagið metur starfsorkumissinn og varanleika hans á grundvelli læknisvottorða og annarra gagna, sem fyrir liggja.
2. gr. Vátryggingin bætir ekki:
• Slys, sem verða í keppni eða við æfingar til undirbúnings fyrir keppni í hvers konar íþróttum.
• Slys er verða við að klífa fjall, í bjargsigi, hnefaleikum, hvers konar glímu- og bardagaíþróttum, akstursíþróttum, drekaflugi,
fallhlífarstökki, froskköfun og teygjustökki.
• Slys, sem verða í hvers kyns flugi, nema vátryggður sé farþegi í áætlunar- eða leiguflugi á vegum aðila, sem hefur tilskilin
leyfi hlutaðeigandi flugmálayfirvalda.
• Tjón sem stafa af brjósklosi, þursabiti (lumago ischias), slitgigt eða hvers kyns öðrum gigtarsjúkdómum, jafnvel þótt slys
verði talin sönnuð orsök.
Sumar af áhættum þeim sem undanskildar eru samkvæmt þessari grein er þó unnt að innifela í vátryggingunni með áritun á
vátryggingarskírteinið og greiðslu viðbótariðgjalds.
3. gr. Meðorsakir
Vátryggingin bætir ekki slys, sem beint eða óbeint orsakast af blindu, mikilli nær- eða fjarsýni, sjóndepru, heyrnardeyfð,
lömun, bæklun, flogaveiki, slagi, sykursýki eða öðrum alvarlegum sjúkdómum og/eða sjúkdómseinkennum.
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.

B. Sjúkratrygging
1. gr. Bótasvið
Félagið greiðir bætur af völdum sjúkdóms er vátryggður fær og stafar ekki af slysi, eins og kemur fram í vátryggingarskírteini
eða endurnýjunarkvittun, enda leiði það til tímabundins missis starfsorku.
Sjúkratímabil er það tímabil þegar stöðugur missir starfsorku er fyrir hendi af völdum sjúkdóms, hvort sem einn sjúkdómur
eða fleiri liggja til grundvallar missi starfsorkunnar.
Bætur fyrir tímabil þegar um einangrun í sóttkví er að ræða á heimili eða sjúkrahúsi að fyrirmælum heilbrigðisyfirvalda,
greiðast á sama hátt og við sjúkdóm.
Valdi sjúkdómur vátryggðum tímabundnum missi starfsorku, er nemur 50% eða meira, greiðir félagið dagpeninga í samræmi
við þá fjárhæð sem í gildi við upphaf sjúkratímabils sbr. Almenn ákvæði, 21. gr.
Dagpeningar greiðast í hlutfalli við starfsorkumissinn frá lokum biðtíma og svo lengi sem vátryggður er óvinnufær að mati
læknis, þó ekki lengur en í þann hámarksbótatíma er kemur fram á vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun.
Stafi starfsorkumissir vátryggðs að einhverju leyti af öðrum orsökum en sjúkdómi, lækka dagpeningar í beinu hlutfalli við það
hvern þátt þessar orsakir eiga í missi starfsorkunnar.
Félagið metur starfsorkumissinn og varanleika hans á grundvelli læknisvottorða og annarra gagna sem fyrir liggja.
Bætur fyrir sama sjúkdóm eða sama sjúkdómstilfelli greiðast eigi lengur samanlagt en í það tímabil er kemur fram í
vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun. Sama gildir um sjúkdóma, þar sem tengsl eru á milli, læknisfræðilega séð.
Þegar skemmra er á milli sjúkdómstilfella en sem nemur tímabili, er að lengd jafngildir því hámarki bótatímabils sem
vátryggingarskírteinið ákveður, gildir sú regla, að sjúkratímabilin eru lögð saman, og bætur eru ekki greiddar lengur
samanlagt en í þann árafjölda er kemur fram í vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun. Þegar nýtt sjúkratímabil hefst
innan tólf mánaða frá því að sjúkratímabili lauk, styttist biðtíminn um samanlagða lengd sjúkratímabila, sem voru lengri en
7 dagar og féllu í heild eða að hluta innan þessara tólf mánaða. Fyrir hið nýja sjúkratímabil gildir þó minnst 7 daga biðtími, sé
ekki missir starfsorku augljóslega bein afleiðing af fyrri sjúkdómi.
Bætur eru ekki greiddar samtímis fyrir starfsorkumissi af völdum slyss og sjúkdóms.
2. gr. Vátryggingin bætir ekki:
• Starfsorkumissi sem kona verður fyrir á meðgöngutíma, við fæðingu eða fósturlát, nema því aðeins að missir starfsorkunnar
sé af völdum fylgikvilla. Í slíkum tilfellum er biðtími eigi skemmri en einn mánuður.
• Sjúkdóm sem fyrst hafði sýnt einkenni, áður en vátryggingin gekk í gildi, nema að félagið hafi vitað um sjúkdóminn við
gildistökuna og veitt vátrygginguna þrátt fyrir það.
• Sjúkdóm sem fyrst sýndi einkenni áður en vátryggingin tók gildi, nema félagið hafi vitað um sjúkdóminn þegar vátryggingin
tók gildi.
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