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1 Almenn ákvæði. 

1.1 Vátryggingarskilmálar þessir gilda um fagörorkutryggingu sem er hópvátrygging fyrir einstaklinga 
í þeim hópi sem er nánar tilgreindur í hópvátryggingarsamningi milli vátryggingartaka og TM 
trygginga hf. 

1.2 Grundvöllur vátryggingarinnar er hópvátryggingarsamningurinn milli aðila, skilmálar þessir og 
önnur gögn sem tengjast samningnum, bæði við upprunalega gerð hans og síðar, hafi ábyrgð 
félagsins fallið niður. 

1.3 Í skilmálum þessum hafa eftirtalin hugtök eftirfarandi merkingu: 
a. félagið, TM tryggingar hf., 
b. vátryggingartaki, Félag íslenskra hljómlistarmanna (FÍH), 

 d. vátryggður, sá þátttakandi í hópnum og hvers heilsu vátryggingin tekur til, jafnframt sem 
hann er rétthafi bóta eftir að vátryggingaratburður hefur orðið. 

2. Aðild að vátryggingunni.  

2.1 Sá sem greitt hefur félagsgjöld til vátryggingartaka í sex mánuði og þannig öðlast full félagsleg 
réttindi sem félagsmaður FÍH getur orðið þátttakandi í hópnum sem fagörorkutryggingin tekur til 
enda hafi félagið móttekið umsókn hans og staðfestingu frá vátryggingartaka um full félagsleg 
réttindi í FÍH.  

3. Upphaf ábyrgðar félagsins, gildistími vátryggingarinnar og lok hennar. 

3.1 Ábyrgð félagsins gagnvart vátryggðum hefst þegar hann uppfyllir skilyrði til þátttöku í hópnum 
samkvæmt 2. gr. (grein). Ábyrgð félagsins vegna sjúkdóma hefst þó ekki fyrr en að liðnum þremur 
mánuðum frá móttöku umsóknar og staðfestingu um félagsaðild. Ábyrgð félagsins lýkur í lok þess 
almanaksmánaðar er þátttöku vátryggðs í hópnum lýkur. 

3.2 Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. (málsgreinar) tekur vátryggingin ekki til einstaklings yngri en 18 ára og 
ábyrgð félagsins lýkur við lok þess vátryggingarárs er vátryggður nær 64 ára aldri. 

3.3  Þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. mgr. fellur vátryggður úr hópnum um leið og hann hefur fengið greiddar 
bætur úr vátryggingunni. Ennfremur lýkur þátttöku vátryggðs í hópnum fullnægi hann ekki lengur 
skilyrðum fyrir félagsaðild í FÍH eða hann hafi ekki greitt þátttökugjald til vátryggingartaka sem 
fylgir þátttöku hans í hópnum. 

3.4 Vilji vátryggingartaki segja vátryggingunni upp skal uppsögnin vera skrifleg.  Vilji þátttakandi hætta 
þátttöku í hópnum áður en ábyrgð félagsins lýkur gagnvart honum sbr. (samanber) 1-3. mgr. skal 
hann tilkynna vátryggingartaka það með sannanlegum hætti.  

3.5 Ábyrgð félagsins lýkur ef hópvátryggingarsamningurinn fellur úr gildi. 

4. Iðgjaldið. 

4.1 Vátryggingartaki greiðir iðgjald til félagsins vegna hópvátryggingarsamningsins en sérhver 
þátttakandi greiðir vátryggingartaka þátttökugjald sem fylgir þátttöku hans í hópnum.  

4.2    Iðgjaldið er ákveðið samkvæmt gildandi gjaldskrá á hverjum tíma. 
4.3 Félagið áskilur sér rétt til breytinga á iðgjaldaskrá ef almenn áhættuaukning verður eða almennar 

forsendur vátryggingarinnar reynast aðrar en áætlað var í tæknilegum grundvelli 
vátryggingarinnar. 
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5          Greiðsla iðgjalds. 

5.1 Greiða skal fyrsta iðgjald þegar vátryggingin gengur í 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. 

5.2   Iðgjald ákveðst skv. (samkvæmt) gildandi gjaldskrá á hverjum tíma og greiðir vátryggingartaki 
iðgjald fyrir alla í hópnum. Í lok hvers vátryggingarárs greiðir vátryggingartaki iðgjald fyrir hvern 
þann sem gengið hefur í hópinn á árinu og reiknast iðgjaldið hlutfallslega fyrir þann tíma sem 
ábyrgð félagsins gilti gagnvart viðkomandi. Jafnframt endurgreiðir félagið vátryggingartaka iðgjald 
fyrir þann sem gengið hefur úr hópnum á sama tímabili og endurgreiðist það hlutfallslega fyrir þann 
tíma sem liðinn er frá úrgöngunni. 

5.3 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 niður sé iðgjaldið þá enn 
ógreitt. 

5.4 Hafi vátryggingartaki ekki samið sérstaklega við félagið um greiðslu iðgjaldsins áður en frestur skv. 
3. mgr. rennur út telst það ógreitt, ef það er ekki að fullu greitt þegar fresturinn er úti. 

5.5 Krafa um greiðslu iðgjalds er send á heimilisfang vátryggingartaka sem tilgreint er í þjóðskrá nema 
hann hafi tilgreint annað heimilisfang sérstaklega.  Breytingar á tilgreindu heimilisfangi skal þegar 
í stað tilkynna félaginu. 

5.6 Falli vátrygging niður skv. 3. mgr. skal vátryggingartaki engu að síður greiða iðgjald fyrir það tímabil 
sem vátryggingin var í gildi í hlutfalli við það sem eftir er af vátryggingartímabilinu.   

6. Svik og rangar upplýsingar. 

6.1 Hafi vátryggingartaki við gerð vátryggingarsamnings eða endurnýjun eða vátryggður í tengslum 
við umsókn sína um aðild að hópnum 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. laga 
um vátryggingarsamninga.  Rangar og ófullnægjandi upplýsingar veita félaginu ennfremur rétt til 
að segja vátryggingunni upp, sbr. 84. gr. laga um vátryggingarsamninga. 

6.2 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 viðkomandi eins og nánar greinir í 120. gr. laga 
um vátryggingarsamninga. 

7. Vátryggingaratburðurinn – bótasvið. 

7.1 Vátryggingaratburður samkvæmt vátryggingu þessari telst hafa orðið þegar vátryggður hefur af 
völdum sjúkdóms eða slyss misst til frambúðar getu sína og færni að öllu leyti (100%) til að hafa 
atvinnu af því starfi sem aðild hans að FÍH er bundin við. 

7.2 Það er skilyrði fyrir bótaskyldu úr vátryggingunni að vátryggingaratburðurinn verði á þeim tíma sem 
vátryggður var þátttakandi í hópnum. 

8. Takmarkanir á bótaskyldu. 

8.1  Vátryggingin bætir ekki tjón, ef vátryggingaratburður verður: 
a. af völdum sjúkdóms sem hefur greinst eða sýnt einkenni, þ.á.m. (þar á meðal) af völdum 

slyss, áður en ábyrgð félagsins hefst, 
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 b.    af völdum slyss sem verður áður en ábyrgð félagsins hefst,  
 c. af völdum slyss eða sjúkdóms sem vátryggður verður fyrir í handalögmáli eða við þátttöku 

í refsiverðum verknaði, 
 d. af völdum slysa í keppni eða við æfingar til undirbúnings fyrir keppni í hvers konar íþróttum, 
 e. af völdum slyss í hnefaleikum, hvers konar glímu, akstursíþróttum, drekaflugi, svifflugi, 

fallhlífarstökki, teygjustökki, fjallaklifri, bjargsigi eða við froskköfun, 
 f. vegna ljósbaða, lækningameðferðar, skurðaðgerðar eða lyfjanotkunar, nema það sé að 

læknisráði vegna slyss eða sjúkdóms, sem leitt hefði til bótaskylds vátryggingaratburðar, 
 g. af völdum matareitrunar, drykkjareitrunar eða neyslu áfengis, deyfi- og/eða eiturlyfja eða 

annarra nautnalyfja, 
 h. af völdum eitraðra lofttegunda, nema það hafi orðið skyndilega og án vilja vátryggðs, 
 i. beint eða óbeint af völdum kjarnabreytinga, jónandi geislunar, mengunar af geislavirkum 

efnum, kjarnaeldsneytis og kjarnaúrgangsefnis eða af völdum styrjaldar, innrásar, 
hernaðaraðgerða, borgararósta, uppreisnar, uppþots eða svipaðra aðgerða, 

 j. beint eða óbeint af völdum jarðskjálfta, eldgoss, flóða, skriðufalla, snjóflóða eða annarra 
náttúruhamfara, 

 k. rakinn til slyss vegna hvers konar líffræðilegra eða efnafræðilegra áhrifa og/eða eitrunar, þar 
með talið vegna sýkla og veira, af völdum hryðjuverka, 

8.2 Valdi vátryggður vátryggingaratburði af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi fer um ábyrgð félagsins 
eftir því sem segir í 89. og 90. gr. laga um vátryggingarsamninga. 

8.3 Vátryggingin bætir ekki tjón, ef vátryggður deyr innan þrjátíu daga eftir að vátryggingaratburður 
varð hvort sem andlátið er vegna sömu atvika og leiddu til vátryggingaratburðarins eða af öðrum 
orsökum. Ef vátryggður deyr áður en endanlegt örorkumat hefur farið fram greiðast ekki bætur. 

 

9. Ráðstafanir og tilkynningar um vátryggingaratburð eða hættu á honum, gagnaöflun og áhrif 
þess sé ekki tilkynnt um atburðinn. 

9.1 Vátryggður skal leita læknis strax eftir að slys eða sjúkdóm hefur borið að höndum, gangast undir 
nauðsynlegar læknisaðgerðir og fara í öllu að fyrirmælum læknis svo komast megi hjá eins og 
kostur er að vátryggingaratburður verði. 

9.2 Tilkynna skal tafarlaust um vátryggingaratburð, svo og slys og sjúkdóma sem hætta er á að leitt 
geti til vátryggingaratburðar, á þar til gerðum eyðublöðum félagsins, ef unnt er, annars á annan 
hátt til bráðabirgða. 

9.3 Þegar félaginu hefur borist tilkynning skv. 2. mgr. skal vátryggður láta í félaginu té öll gögn sem 
nauðsynleg eru til að sannreyna bótakröfu. 

9.4 Þegar öll nauðsynleg gögn, sbr. 3. mgr. liggja fyrir skal félagið afla mats á afleiðingum slyss eða 
sjúkdóms í samráði við vátryggðan og skal kvaddur til þess læknir sem ennfremur skal staðfesta 
hvenær vátryggingaratburður varð. Slíkt mat skal lagt til grundvallar við ákvörðun bóta úr 
vátryggingunni. Félagið greiðir kostnað við öflun matsgerðarinnar og nauðsynlegra gagna.    

10. Greiðslur bóta. 

10.1 Bætur skulu greiðast vátryggðum innan 14 daga eftir að félagið átti þess kost að afla þeirra gagna 
sem þörf var á til að meta vátryggingaratburðinn og ákveða fjárhæð bóta.  Þó skulu þær aldrei 
greiddar fyrr en að liðnum 45 dögum frá þeim degi er vátryggingaratburður varð.  Greiðir þá félagið 
í einu lagi bæturnar miðað við þá vátryggingarfjárhæð sem í gildi var á þeim degi sem 
vátryggingaratburður varð.  
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10.2 Vátryggður á rétt á vöxtum af kröfu sinni skv. 123. gr. laga um vátryggingarsamninga. 
10.3 Ef vátryggður deyr, sbr. þó gr. 8.3, greiðast bætur til maka eða sambýlismaka með sameiginlegt 

lögheimili annars til barna vátryggðs sem hann hafði á framfæri.  

11. Vísitölubinding og breyting vátryggingarfjárhæðar. 

11.1 Vátryggingarfjárhæðin, eins og hún er í upphafi hvers vátryggingartímabils, kemur fram á 
vátryggingar- eða endurnýjunarskírteini. Hún reiknast af grunnvátryggingafjárhæð sem er 
16.374.469 krónur og mánaðarlegri breytingu á vísitölu neysluverðs í hlutfalli við grunnvísitölu sem 
er 559,3 stig. 

11.2 Eftir að vátryggður nær 50 ára aldri lækkar grunnvátryggingarfjárhæðin frá og með upphafi hvers 

vátryggingartímabils um 5% miðað við hvert aldursár, þar til hann nær 64 ára aldri, sbr. gr. 3.2, 

samkvæmt eftirfarandi: 

Aldur   Skerðing 
50 ára og yngri  0% 
51    5% 
52    10% 
53    15% 
54    20% 
55    25% 
56    30% 
57    35% 
58    40% 
59    45% 
60    50% 
61    55% 
62    60% 
63    65% 
64    70% 

11.3 Lækki vísitalan hefur það ekki áhrif til lækkunar á vátryggingarfjárhæð.. 
11.4 Verði breyting á grundvelli vísitölu neysluverðs skal fara að fyrirmælum Hagstofu Íslands um 

tengingu vísitölu skv. nýjum grundvelli við vísitölu skv. eldri grundvelli. 

12. Fyrning. 

12.1   Krafa um vátryggingarfjárhæðina fyrnist á tíu árum frá lokum þess almanaksárs sem vátryggður 
fékk nauðsynlegar upplýsingar um þau atvik sem krafa hans er reist á.  Krafan fyrnist þó í síðasta 
lagi á 20 árum eftir lok þess almanaksárs sem vátryggingaratburður varð.  Aðrar bótakröfur, sem 
kunna að vera reistar á vátryggingarsamningnum, fyrnast á fjórum árum frá lokum þess 
almanaksárs sem vátryggður fékk nauðsynlegar upplýsingar um þau atvik sem kröfurnar eru 
reistar á.  Þær fyrnast þó í síðasta lagi á 10 árum. 

12.2 Aðrar kröfur sem tengjast vátryggingarsamningi, svo sem krafa um iðgjald, fyrnast eftir almennum 
lagareglum um fyrningu skulda og annarra kröfuréttinda. 

13. Þagnarskylda. 

13.1 Félagið og starfsfólk þess fer með upplýsingar varðandi vátrygginguna og hvaðeina er viðkemur 



 

 

343 Fagörorkutrygging FÍH  

VÁTRYGGINGARSKILMÁLAR 
 

343 Fagörorkutrygging FÍH 
 Síða 5 af 5 

 

kröfum um bætur og uppgjöri bóta sem trúnaðarmál. 

14. Lög um vátryggingarsamninga. 

14.1 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. (númer) 
30/2004. 

15. Meðferð ágreiningsmála. 

15.1 Verði ágreiningur um vátrygginguna skal íslenskur dómstóll skera úr honum samkvæmt íslenskum 
lögum. 

15.2 Ágreiningi varðandi vátryggingarsamning og bótaskyldu félagsins að öðru leyti má skjóta til 
úrskurðarnefndar í vátryggingamálum.  Upplýsingar um nefndina og starfshætti hennar má fá hjá 
félaginu. 

15.3 Þrátt fyrir úrræði 2. mgr. er aðilum heimilt að leggja ágreininginn fyrir dómstóla. Slík mál, svo og 
önnur mál sem rísa út af vátryggingu þessari, skulu rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.  Félaginu 
er þó einnig heimilt að höfða mál út af vátryggingunni á heimilisvarnarþingi vátryggingartaka. 

15.4 Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík. 

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 1. janúar 2023 

 
 


