Fartölvutrygging
Vátryggingarskilmáli nr. E-20
Í skilmála þessum merkir hugtakið “félagið” Vörð tryggingar hf.
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Hið vátryggða – hver er vátryggður?
Vátrygging þessi tekur til fartölvu og fylgihluta hennar sem eru skráðir á vátryggingarskírteini eða
endurnýjunarkvittun. Ekki er vátryggður eldri búnaður en fjögurra ára og fellur bótaskylda félagsins því niður þegar
fjögur ár eru liðin frá kaupum nýs búnaðar.
Vátryggður er eigandi þeirrar fartölvu sem tiltekin er á vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun.
Bótasvið vátryggingarinnar
Vátryggingin bætir beint tjón á hinu vátryggða af völdum skyndilegs og ófyrirsjáanlegs utanaðkomandi atviks, sem
gerist án vilja vátryggingartaka eða umráðamanns fartölvunnar og eru ekki undanskilin annarsstaðar í skilmálum
þessum.
Undanþágur frá bótaskyldu
Vátryggingin bætir ekki eftirfarandi tjónsatvik:
Tjón sem orsakast af hita- og/eða rakabreytingum.
Tjón vegna framleiðslu- eða efnisgalla svo og tjón vegna rangra tenginga, rangrar rafspennu eða rangrar
samsetningar.
Tjón sem rekja má til eðlilegs slits, ónógs viðhalds svo og tjón sem eingöngu veldur útlitsgalla en rýrir ekki notagildi
hins vátryggða.
Tjón vegna tæknilegra bilana, bilana í dagsetningar- eða hugbúnaði, gangtruflana eða titrings á skjámyndum.
Tjón vegna tapaðra eða skemmdra gagna og /eða hugbúnaðar.
Tjón sem seljandi, viðgerðaraðili eða flutningsaðili ber ábyrgð á samkvæmt samningi eða lögum.
Tjón sem verða þegar hið vátryggða gleymist, týnist, misleggst eða er skilið eftir á almannafæri.
Varúðarreglur
Vátryggðum ber að sýna eðlilega aðgát við vörslu hins vátryggða hlutar. Vátryggðum ber að læsa tryggilega
hýbýlum, bifreiðum, bátum, loftförum og öðrum sambærilegum geymslustöðum þegar þessir staðir eru mannlausir
og/eða án eftirlits og sjá til þess á allan hátt að óviðkomandi eigi ekki greiðan aðgang að hinu vátryggða.
Vátryggður, heimilisfólk hans eða starfsmenn skulu fara með vörslur og umsjón hins vátryggða. Sé hið vátryggða
afhent öðrum til vörslu eða umsjónar ber að fá samþykki félagsins fyrir því.
Landfræðilegt gildissvið
Vátryggingin gildir hvar sem er í heiminum.
Vátryggingarfjárhæðir
Vátryggingarfjárhæðir koma fram á vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun.
Uppgjör tjóns
Bætur eru greiddar, að frádreginni eigin áhættu, fyrir vinnu og varahluti við lagfæringu fartölvunnar þannig að hún
komist í sama ástand og hún var fyrir tjónið. Einnig er greiddur eðlilegur útlagður kostnaður við flutning hins
vátryggða til viðgerðar.
Þegar um altjón er að ræða fara bætur eftir aldri fartölvunnar sem miðast við dagsetningu þess
vátryggingarskírteinis, þegar vátryggingin var fyrst keypt, nema önnur dagsetning sé tilgreind sérstaklega í
vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun. Miðast þá hámarksbætur við eftirfarandi töflu:
Aldur
Mánuðir frá- til
0 -12
13- 18
19- 24
25- 30
31- 36
37- 42
43- 48

Hlutfall hámarksbóta búnaðar af vátryggingarfjárhæð
%
100
88
75
62
50
38
25

Altjón kallast það þegar viðgerðarkostnaður er jafn hár eða hærri en hámarksbætur samkvæmt töflunni. Eigin
áhætta kemur til frádráttar bótum sem þannig eru reiknaðar.
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Þessi kafli gildir um alla hluta þessarar vátryggingar eftir því sem við á.
Gildistaka – greiðsla iðgjalds - uppsagnarréttur
Vátrygging þessi tekur gildi þegar að félagið eða umboðsmaður þess hefur samþykkt vátryggingarbeiðni. Iðgjald ber
að greiða þegar vátryggingin tekur gildi og síðari iðgjöld á tilgreindum gjalddögum. Félagið sendir vátryggingartaka
tilkynningu um greiðslu iðgjaldsins. Í tilkynningunni skal greiðslufrestur tilgreindur sérstaklega sem skal vera einn
mánuður hið skemmsta frá þeim degi sem tilkynningin er send. Sé iðgjald ekki greitt innan greiðslufrests reiknast
dráttarvextir á iðgjaldið.
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Sé iðgjald ekki greitt þegar greiðslufresti lýkur skv. 1. mgr. er félaginu heimilt að senda sérstaka aðvörun, þar sem
greiðslu er krafist innan 14 daga, ella fellur vátryggingin og ábyrgð félagsins niður, sé iðgjald þá enn ógreitt.
Vátryggingartaki skal engu að síður greiða iðgjald fyrir það tímabil sem vátrygging var í gildi.
Hafi vátryggingartaki ekki samið sérstaklega við félagið um greiðslu iðgjaldsins áður en frestur skv. 2. mgr. rennur
út telst það ógreitt, ef það er ekki að fullu greitt þegar fresturinn er úti.
Krafa um greiðslu iðgjalds er send á heimilisfang vátryggingartaka sem tilgreint er í þjóðskrá nema hann hafi
tilgreint annað heimilisfang sérstaklega. Breytingar á heimilisfangi skal þegar í stað tilkynna félaginu.
Vátryggingin gildir fyrir það tímabil sem tiltekið er í vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun. Að því loknu
endurnýjast vátryggingin sjálfkrafa í eitt ár í senn, sé vátryggingunni ekki sagt upp af hálfu vátryggingartaka innan
mánaðar frá því félagið sendi endurnýjunarkvittun. Vátryggingataka er þó ekki skylt að tilkynna uppsögn fyrr en með
15 daga fyrirvara fyrir endurnýjun. Vátryggingartaka er jafnframt heimilt að segja upp vátryggingu, sem endurnýjast
sjálfkrafa, vegna flutnings vátryggingarinnar til annars félags, sbr. 14. gr. og 75 gr. laga um vátryggingarsamninga
nr. 30/2004. Skal þá tilkynna félaginu um uppsögn með mánaðar fyrirvara og miðast uppsögn við næstu
mánaðamót þar á eftir. Upplýsa skal til hvaða vátryggingafélags er flutt og frá hvaða tíma. Þegar vátryggingin er
tekin vegna atvinnurekstrar, þar sem umfang rekstraraðila samsvarar fleiri en fimm ársverkum eða starfsemi fer að
mestu leyti fram erlendis, getur vátryggingartaki aðeins sagt vátryggingunni upp við endurnýjun hennar og skal
uppsögn í síðasta lagi hafa borist félaginu einum mánuði fyrir lok vátryggingartímabilsins. Félagið áskilur sér rétt til
iðgjaldabreytinga og/eða skilmálabreytinga við endurnýjun vátryggingarinnar.
Séu sérstakar ástæður fyrir hendi skv. 18. gr. laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga er félaginu heimilt að
segja upp vátryggingarsamning með 60 daga fyrirvara fyrir endurnýjun. Félagið sendir þá frá sér tilkynningu þess
efnis skv. ákvæðum sömu laga.
Upplýsingaskylda vátryggingartaka
Við gerð eða endurnýjun vátryggingarsamnings ber vátryggingartaka, eða eftir atvikum vátryggðum, að veita
félaginu þær upplýsingar um vátryggingaráhættuna sem félagið óskar. 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.
Skýri vátryggingartaki sviksamlega frá eða leyni atvikum, er skipta máli um áhættu félagsins, eða gefur að öðru leyti
rangar upplýsingar til félagsins, getur það haft í för með sér að bótaábyrgð félagsins takmarkast eða fellur niður skv.
20. gr. laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004.
Félaginu er heimilt að skoða hið vátryggða og umbúnað þess þegar félagið óskar.
Varúðarreglur
Vátryggður og þeim sem samsamast honum ber að fara eftir þeim varúðarreglum sem félagið setur í
þessum skilmála eða á vátryggingarskírteini. Misbrestur á því getur leitt til skerðingar eða brottfalls
bótaábyrgðar skv. 26. gr. laga nr. 30/2004.
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. 27. gr. laga nr. 30/2004.
Skyldur vátryggðs við tjónsatburð
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 eða lágmarka tjónið. Hafi vátryggður af þessum sökum orðið fyrir útgjöldum mun félagið
endurgreiða þau að því leyti sem þau teljast réttlætanleg. Vanræksla í þessu efni getur valdið lækkun eða missi bóta
skv. 28. gr. laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga. Sama gildir ef vátryggður fær vitneskju eða grun um að
skaðabótakrafa, sem ætla má að vátryggingin nái til, verði gerð á hendur honum.
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. Ef félagið hafnar kröfu vátryggðs í heild eða hluta glatar hann rétti til bótanna ef hann
hefur ekki höfðað mál eða krafist meðferðar málsins fyrir Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum innan árs frá því að
hann fékk skriflega tilkynningu félagsins um að kröfu hans væri hafnað.
Vátryggður skal veita félaginu þær upplýsingar og þau gögn sem hann hefur undir höndum eða getur útvegað og
félagið þarf til þess að meta ábyrgð sína og greiða bætur. Ef vátryggður veitir af ásetningi rangar eða ófullnægjandi
upplýsingar sem hann veit eða má vita að að leiða til þess að hann fær bætur, sem hann á ekki rétt á, fellur niður
allur réttur hans samkvæmt vátryggingarsamningnum.
Uppsagnarréttur félagsins
Félagið getur sagt upp þessum vátryggingarsamning vegna eftirfarandi aðstæðna, nema annað sé lögboðið:
Með 14 daga fyrirvara ef veittar eru rangar eða ófullnægjandi upplýsingar um vátryggða áhættu, sbr. 21. gr. laga
um vátryggingasamninga nr. 30/2004. Hafi vátryggingartaki sviksamlega vanrækt upplýsingaskyldu sína getur
félagið sagt upp vátryggingunni sem og öðrum vátryggingasamningum sem vátryggingartaki hefur hjá félaginu án
fyrirvara.
Með viku fyrirvara ef vátryggður veitir af ásetningi rangar eða ófullnægjandi upplýsingar sem hann veit eða má vita
að leiða til þess að hann fær greiddar bættur sem hann á ekki rétt til sbr. 47. gr. laga um vátryggingasamninga nr.
30/2004. Félaginu er ennfremur heimilt að segja upp öllum öðrum vátryggingarsamningum sem vátryggður hefur
hjá félaginu, með sama fyrirvara, þegar svo stendur á.
Með tveggja mánaða fyrirvara ef notkun vátryggðs hlutar, starfsemi vátryggðs, eða aðstæður að öðru leyti breytast
á vátryggingartímabili á þann hátt að félagið hefði ekki samþykkt vátrygginguna ef slíkar upplýsingar hefðu legið
fyrir við upphaf vátryggingatímabilsins.
Með tveggja mánaða fyrirvara, í kjölfar tjónsatviks og er félaginu jafnframt heimilt að segja upp öðrum
vátryggingarsamningum sem vátryggingartaki hefur hjá félaginu með sama fyrirvara:
þegar tjónaþungi vátryggingar er meiri en eðlilegt getur talist, t.d. 3 tjón eða fleiri á 12 mánuðum;
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ef vátryggður hefur valdið tjóni af ásetningi;
ef vátryggður brýtur gegn varúðareglum;
ef alvarlegur trúnaðarbrestur hefur orðið milli vátryggðs og félagsins.

7. gr.
7.1

Tvítrygging - undirtrygging - tjón á vátryggingartímabilinu
Séu hagsmunir þeir sem vátryggðir eru í þessari vátryggingu, jafnframt vátryggðir annarri vátryggingu hjá félaginu
ræður vátryggður hvaða vátrygging greiðir tjónið. Sé í gildi vátryggingarsamningur hjá öðru vátryggingarfélagi
greiðir þessi vátrygging hlutfallslegar bætur eftir ábyrgð hvers félags um sig.
Sé heildarverðmæti hins vátryggða hærra en vátryggingarfjárhæðin greiðir félagið aðeins hlutfallslegar bætur
samvkæmt eftirfarandi formúlu:
Tjónabætur =
Vátryggingarupphæð x Tjónsupphæð
Raunverulegt heildarverðmæti þess sem er vátryggt
Hafi félagið greitt tjón úr vátryggingunni á vátryggingatímabilinu þá lækkar vátryggingarfjárhæðin um það sem
bótunum nemur frá tjónsdegi til loka vátryggingartímabils, nema greitt sé hlutfallslegt aukaiðgjald það sem eftir lifir
tímabils.
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.
Almenn undanþága frá bótaskyldu
Vátryggingin bætir ekki tjón sem stafa af kjarnorku, jónandi geislun, geislavirkum efnum, styrjöldum, borgarastríði
eða óeirðum. Þá bætir vátryggingin ekki tjón af völdum jarðskjálfta, eldgoss, skriðufalla, snjóflóða eða annarra
náttúruhamfara.
Vísitala- vextir af tjónskröfum
Vátryggingarfjárhæðir og fjárhæðir sjálfsábyrgða í þessari vátryggingu fylgja þróun verðlags í landinu og breytast
þessar fjárhæðir því samkvæmt vísitölu neysluverðs við hverja endurnýjun þessarar vátryggingar.
Vátryggður á rétt á almennum vöxtum af tjónskröfu sinni þegar liðnir eru tveir mánuðir frá því að tilkynning um
vátryggingaratburð var sendur félaginu. Vextir eru þeir sömu og reiknast á almennar skaðabætur skv. lögum nr.
38/2001 um vexti og verðtryggingu.
Endurgreiðsla iðgjalds
Nýti vátryggingartaki eða félagið sér heimildir sínar, skv. þessum skilmála eða lögum nr. 30/2004 um
vátryggingarsamninga, til þess að slíta vátryggingarsamningunum á vátryggingartímabilinu endurgreiðir félagið
iðgjald vátryggingarinnar hlutfallslega. Sé iðgjald ákveðið árstíðabundið er heimilt að taka tillit til þess við
endurgreiðslu iðgjaldsins, sbr. 2. mgr. 17. gr. laga nr. 30/2004. Sé andvirði hins vátryggða greitt út við altjón og
vátryggingin fellur niður af þeim sökum kemur ekki til endurgreiðslu iðgjalds.
Réttur þriðja manns- Samsömum
Vátrygging þessi er ekki til hagsbóta fyrir veðhafa nema félaginu sé tilkynnt það sérstaklega og það skráð á
vátryggingarskírteini. Meðvátryggður getur aldrei eignast meiri réttindi á hendur félaginu heldur en vátryggður.
Sé vátrygging þessi notuð í atvinnustarfsemi getur félagið borið fyrir sig háttsemi starfsmanna vátryggðs.
Lög um vátryggingarsamninga
Að öðru leyti, en því sem kveðið er á um í þessum skilmála, gilda um vátryggingarsamning þennan lög um
vátryggingarsamninga nr. 30/2004.
Heimili - Varnarþing - Ágreiningur
Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík. Ágreiningi um bótaskyldu má skjóta til Úrskurðarnefndar í
vátryggingamálum. Upplýsingar um nefnd þessa og starfsháttu má fá hjá félaginu. Dómsmál sem kunna að rísa
vegna þessa vátryggingarsamnings skulu rekin gegn félaginu fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.
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Skilmálar þessir gilda frá 01.07.2016
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