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1. Gildissvið vátryggingarinnar. 

1.1 Vátryggingin tekur til tjóns á vátryggðu lausafé, samkvæmt skilgreiningu í brunatryggingar-skilmálum, af 
eftirfarandi orsökum og eins og nánar greinir í 2. til 5. gr. (grein):  innbrotsþjófnaði, ráni, skemmdum á 
fasteign og þjófnaði úr sýningarskápum. 

2. Innbrotsþjófnaður. 

2.1 Það telst innbrot þegar þjófur hefur komist eða reynt að komast inn í læst húsnæði, læst herbergi eða 
læsta geymslu með því að brjóta upp dyr með stolnum lykli eða með öðrum sambærilegum, afbrigðilegum 
ráðum.  Ennfremur telst það innbrot þegar farið er inn um op, sem ekki er ætlað til inngöngu, enda séu 
gluggar og önnur op, sem komast má að utan frá, lokuð og krækt aftur nema þar sem nauðsyn krefur að fá 
innstreymi fersks lofts. 

3. Rán. 

3.1 Vátryggingin tekur til þess er vátryggðu lausafé er rænt frá vátryggingartaka eða starfsmönnum hans á 
 vátryggingarstaðnum eða í ferðum innanlands. 
3.2 Bætur takmarkast við 10% af vátryggingarfjárhæðinni en þó verða bætur aldrei hærri en fjárhæð sem er 

nánar tilgreind á vátryggingarskírteini eða iðgjaldskvittun. 
3.3 Það telst rán þegar vátryggðir munir eru teknir með líkamlegu ofbeldi eða hótunum um að beita því þegar í 
stað. 

4. Skemmdir á fasteign. 

4.1 Vátryggingin tekur til skemmda á fasteign í eigu vátryggingartaka af völdum innbrots eða tilraunar til 
innbrots.  Skemmdir á póstkössum eru þó undanskildar.  Bætur eru takmarkaðar við 10% af 
vátryggingarfjárhæðinni. 

5. Þjófnaður úr sýningarskápum. 

5.1 Félagið greiðir bætur vegna þjófnaðar úr læstum sýningarskápum eða kössum á vátryggingarstaðnum. 
5.2 Hámark greiðsluskyldu félagsins er fjárhæð sem er nánar tilgreind á vátryggingarskírteini eða 

iðgjaldskvittun. 

6. Takmarkanir á gildissviði vátryggingarinnar. 

6.1 Vátryggingin tekur ekki til: 
a.  þjófnaðar eða skemmda á lausafé sem geymt er í opnum skemmum, skýlum, húsum í smíðum eða 

geymslum sem klæddar eru pappa, plastdúk o.þ.h.(og þess háttar), 
b.  skemmda á sjálfsölum eða þjófnaðar úr þeim, 
c. glertjóns nema þess sé sérstaklega getið í vátryggingarskírteininu, 
d. ráns sem framið er með hlutdeild starfsmanns vátryggingartaka. 

7.  Varúðarreglur. 

7.1 Vátryggður skal gæta þeirra fyrirmæla sem getið er í vátryggingarsamningnum varðandi frágang 
húsnæðis, þjófavarnir o.þ.h. Brot gegn þessum fyrirmælum getur leitt til þess að ábyrgð félagsins falli 
niður í heild eða að hluta. 

8. Tilkynning um tjón. 

8.1 Þegar tjón er orðið skal vátryggður tafarlaust tilkynna félaginu um atvikið.  Auk þess skal tilkynna lögreglu 
tafarlaust um innbrot eða rán með ósk um rannsókn.  Vanræksla vátryggðs í þessu efni getur varðað 
lækkun eða missi bóta eftir lögum um vátryggingarsamninga. 
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9. Vísun til skilmála og laga um vátryggingarsamninga. 

9.1 Að öðru leyti en kveðið er á um í skilmálum þessum, vátryggingarskírteini eða öðrum gögnum sem 
vátryggingarsamningurinn byggir á gilda um hann skilmálar félagsins fyrir brunatryggingu lausafjár nr. 
(númer) 100 og lög nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga. 

 

Skráning í tjónagrunn Creditinfo Lánstrausts hf. 

Tjón sem tilkynnt eru til vátryggingafélaga eru skráð í sérstakan tjónagrunn sem rekinn er af Creditinfo 
Lánstrausts hf. samkvæmt samningi við Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) sem félagið á aðild að og samkvæmt 
heimild Persónuverndar. Félagið telst ábyrgðaraðili í skilningi persónuverndarlaga nr. 90/2018 vegna skráningar 
þess á upplýsingum í grunninn og uppflettingum sem framkvæmdar eru á vegum þess. Tilgangur með skráningu 
í tjónagrunninn er að stemma stigu við vátryggingarsvikum og ofgreiðslu vátryggingabóta. Skráðar eru 
upplýsingar um kennitölu tjónþola, tjónsnúmer, tegund vátryggingar og tjóns, dagsetning tjóns og skráningar, 
staðsetning tjóns og eftir atvikum einkvæmt númer hins vátryggða, s.s. skráningarnúmer ökutækis. Við skráningu 
tjóns fær félagið yfirlit yfir öll tjón sem tjónþoli hefur tilkynnt óháð félagi og skráð hafa verið í tjónagrunninn. 
Eingöngu starfsmenn félagsins sem skrá tjón og vinna að tjónauppgjöri hafa aðgang að tjónagrunninum. 
Upplýsingum skal eytt úr tjónagrunni þegar þeirra gerist ekki lengur þörf í þágu tilgangs vinnslunnar, í síðasta lagi 
þegar 10 ár eru frá skráningu upplýsinganna. 
 

 
 Skilmálar þessir gilda frá 15.  janúar 2019. 

 

 


