Afla og veiðarfæratrygging
Vátryggingarskilmáli nr. M -9
Í skilmála þessum merkir hugtakið “félagið” Vörð tryggingar hf.
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Vátryggingin bætir eftirtalin tjón:
Algert tjón ef hið vátryggða ferst með skipinu.
Algert tjón og partstjón ef þau stafa beinlínins af því að skipið strandar, sekkur, því hvolfir eða það rekst á annað
skip, fasta hluti eða fljótandi.
Brunatjón skv. skilmálum félagsins nr. E-3 um brunatryggingu lausafjár.
Þátttöku í samtjóni, samtjónskostnaði eða hliðstæðum kostnaði og björgun
Vátryggðir hagsmunir – Hver er vátryggður
Vátryggingin nær til afla og/eða veiðafæra sem er um borð í því skipi sem nefnt er í vátryggingarskírteininu þegar
vátryggingaratburður verður.
Eigandi þeirra hagsmuna sem nefndur er í vátryggingaskírteini er hinn vátryggði.
Skaðatrygging
Um vátryggingu þessa gildir sú grundvallarregla að hún er skaðatrygging og greiðast ekki hærri bætur en þarf til að
bæta tjón það sem orðið hefur. Miða skal við enduröflunarverð á hinum vátryggðu hagsmunum.
Vátryggingarverð
Vátryggingarfjárhæð er tiltekin á vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun. Vátryggingarfjárhæð hins vátryggða
skal vera sem næst sannvirði.
Siglingasvæði
Félagið er laust úr ábyrgð ef skipið fer suður fyrir 40° norðlægrar breiddar eða norður fyrir 70° norðlægrar breiddar
á tímabilinu frá 16. nóvember til 15. maí.
Vátryggingin bætir ekki eftirfarandi tjónsorsakir:
Tjón af völdum ófullnægjandi viðhaldi, fúa, þreytu, tæringu, sliti eða sambærilegum orsökum um borð í skipi því sem
hið vátryggða er tryggt í. Sama gildir um tjón sem rakið verður til hönnunargalla skipsins.
Tjón sem stafar af því að skipið sem hið vátryggða er tryggt í var óhaffært er það lét síðast úr höfn, ófullnægjandi
útbúið eða var ekki tryggilega hlaðið.
Tjón sem verður rakið til stríðs, óeirða, uppþots, verkfallsaðgerða eða annarra sambærilegra atburða. Sama gildir
um tjón af völdum kjarnorku, jónandi geislunar og geislavirkra efna.
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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.
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.
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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.
2.3
Hafi félagið fengið frá vátryggingartaka rangar eða ófullnægjandi upplýsingar um áhættuna getur það sagt upp
vátryggingunni með 14 daga fyrirvara. Hafi vátryggingartaki viðhaft sviksamlega háttsemi getur félagið slitið
vátryggingunni án fyrirvara sem og öllum öðrum vátryggingarsamningum sem vátryggingartaki hefur hjá félaginu.
2.4
Félaginu er heimilt að skoða hið vátryggða og umbúnað þess þegar félagið óskar.
3. gr.
Varúðarreglur- áhættuaukning
3.1
Vátryggðum 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.
3.2
Iðgjald þessarar vátryggingar fer eftir notkun vátryggðs hlutar eða starfsemi sem hann er notaður í og
gefnar eru upplýsingar um við vátryggingartöku. Sé tiltekin ákveðin notkun/starfsemi á hinu vátryggða
á vátryggingarskírteini og notkun/starfsemi breytist þannig að áhætta félagsins eykst ber vátryggðum
og/eða þeim sem réttar njóta samkvæmt vátryggingu þessari að tilkynna félaginu það jafnskjótt og þeim
er kunnugt um breytinguna. Misbrestur á því getur valdið takmörkun á ábyrgð félagsins skv. 25. gr. laga
nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga.
4. gr.
Ásetningur eða stórkostlegt gáleysi vátryggðs
4.1
Ef tjón verður rakið til ásetnings vátryggðs fellur bótaábyrgð félagsins niður.
4.2
Valdi vátryggður tjóni af stórkostlegu gáleysi getur það leitt til takmörkunar eða brottfalls bótaábyrgðar félagsins
skv. 27. gr. laga nr. 30/2004.
5. gr.
Skyldur vátryggðs við tjónsatburð
5.1
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.
5.2
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.
5.3
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. Félaginu er ennfremur heimilt þegar svo stendur á að segja
upp vátryggingarsamningunm sem og öllum öðrum vátryggingarsamningum sem vátryggður hefur hjá félaginu með
viku fyrirvara.
5.4
Félaginu er heimilt, er vátryggingaratburður verður, að segja vátryggingunni upp með 30 daga fyrirvara.
Uppsagnarréttur þessi fellur niður sé hann ekki notaður innan 30 daga frá því að bætur eru greiddar eða kröfu um
þær synjað.
6. gr.
Tvítrygging - undirtrygging - tjón á vátryggingartímabilinu
6.1
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.
6.2
Sé heildarverðmæti hins vátryggða hærra en vátryggingarfjárhæðin greiðir félagið aðeins hlutfallslegar bætur
samkvæmt eftirfarandi formúlu:
Tjónabætur =
Vátryggingarupphæð x Tjónsupphæð
Raunverulegt heildarverðmæti þess sem er vátryggt
6.3
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.
8. 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.
9. gr.
Vísitala- vextir af tjónskröfum
9.1
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.
9.2
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.
10.gr. Endurgreiðsla iðgjalds- eigandaskipti
10.1
Nýti vátryggingartaki eða félagið sér heimildir sínar, skv. þessum skilmála eða lögum nr. 30/2004 um
vátryggingarsamninga, til þess að slíta vátryggingarsamningnum 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.
10.2
Verði eigandaskipti að hinu vátryggða eða það fært undir aðra útgerðarstjórn fellur vátrygging þessi niður.
11. gr. Réttur þriðja manns- Samsömum
11.1
Nú eru hinir vátryggðu hagsmunir veðsettur og telst þá vátryggingin einnig vera veðhafa til hagsbóta enda sé
veðhafi tiltekin á vátryggingarskírteini. Veðhafi öðlast aldrei meiri rétt gagnvart félaginu en hinn vátryggði.
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Sé vátrygging þessi notuð í atvinnustarfsemi getur félagið borið fyrir sig háttsemi starfsmanna vátryggingartaka eða
vátryggðs sbr. 3. mgr. 29. gr. laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga.
12. gr. 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.
13. gr. 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.

Sk il d a gi
Frystar afurðir
Sé þess sérstaklega getið á skírteini tekur trygging þessi einnig til frystra afurða um borð í tilgreindu skipi, vegna
tjóns sem verður af neðangreindum orsökum.
1. Tjón á frystum afurðum sem orsakast af sjóskaða, skyndilegum olíuleka, leka frystivökvans eða óviðráðanlegri
bilun eða stöðvun frystivéla eða frystikerfis.
2. Undanskilin eru tjón vegna breytinga á hitastigi nema bilun eða stöðvun frystivéla vari í það minnsta samfellt í 24
klukkustundir.
3. Afurðirnar eru vátryggðar um borð í skipinu og í frystigámum eða öðrum frystigeymslum þar til útskipun fer fram.
4. Vátryggingin greiðir aldrei hærri bætur en sem nemur andvirði þeirra frystu afurða sem um borð eru hverju sinni.
5. Sjálfsábyrgð vegna tjóna sem falla undir þennan skildaga er kr. 250.000 í hverju tjóni.
Skilmáli þessi gildir frá 01.07.2016
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