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1. Grundvöllur vátryggingarskilmála, rafræn samskipti og orðskýringar. 

1.1 Vátryggingarskilmálar þessir gilda um hópvátryggingu sem er líftrygging m e ð  sjúkra- og 
slysaörorkutryggingarþætti. Hún er gefin út í tengslum við samning vátryggðs um námslán hjá 
vátryggingartaka og hefur það að meginmarkmiði að greiða til vátryggingartaka skuld vátryggðs 
(lántaka) við vátryggingartakann við andlát vátryggðs eða varanlegt líkamstjóns af völdum slyss eða 
sjúkdóms með þeim skilyrðum og innan þeirra marka sem nánar er kveðið á um í skilmálum þessum og 
vátryggingarskírteini. 

1.2 Auk skilmála þessara er grundvöllur hópvátryggingarinnar útfyllt og undirrituð vátryggingarbeiðni 
vátryggðs ásamt fylgigögnum, vátryggingarskírteini og önnur gögn sem tengjast vátryggingunni, bæði 
við töku hennar í upphafi og síðar, hafi ábyrgð félagsins fallið niður. 

1.3 Í vátryggingarbeiðni gefur vátryggður upp netfang sem hann staðfestir og samþykkir að sé virkt og rétt 
boðleið fyrir félagið varðandi nauðsynlegar tilkynningar vegna vátryggingarinnar, svo sem tilkynningar 
um greiðslu iðgjalda, breytingar á skilmálum, vanskil og niðurfellingu vátryggingar.  Vátryggðum er skylt 
að tilkynna félaginu með tölvupósti á tmlif@tm.is um breytingar á uppgefnu netfangi.  Það er á ábyrgð 
vátryggðs að netfangið sé rétt skráð í vátryggingarbeiðni eða í tilkynningu um breytingu á því, svo og að 
netfangið sé virkt, sé vátryggðum aðgengilegt og það geti tekið á móti tölvupósti hverju sinni. 

1.4 Í skilmálum þessum hafa eftirtalin hugtök eftirfarandi merkingu: 
a félagið, TM líftryggingar hf., 
b vátryggingartaki, Framtíðin námslánasjóður hf., 
c. vátryggður, lántaki hjá vátryggingartaka sem er sá maður hvers lífs og heilsu vátryggingin tekur til, 
d staða lánsins, sá hluti höfuðstóls námslánsins sem greiddur hefur verið lántaka ásamt áföllnum 

lántökukostnaði, vöxtum og öðrum kostnaði samkvæmt námslánasamningi þeim er vátryggingin tekur til allt að 
frádregnu endurgreiðslum námslánsins,    

e. slys, skyndilegur utanaðkomandi atburður sem veldur meiðslum á líkama vátryggðs og gerist án vilja 
hans. 

2. Þátttaka í hóplíftryggingunni.  Upphaf og lok ábyrgðar félagsins. 

2.1 Skilyrði fyrir þátttöku í hóplíftryggingunni er að félagið hafi fengið staðfestingu frá vátryggingartaka um 
lánsloforð með fyrirvara um að þátttaka í hópnum verði samþykkt á grundvelli áhættumats félagsins.  
Vátryggingartaki sendir félaginu staðfestingu þar um auk tilgreiningar á vátryggingarfjárhæðum.  Þá skal 
vátryggður afhenda félaginu vátryggingarbeiðni með útfylltum upplýsingum meðal annars um heilsufar á 
eyðublaði sem félagið lætur í té.   

2.2 Ábyrgð félagsins hefst þegar vátryggður fullnægir skilyrðum til þátttöku í hóplíftryggingunni skv. 
(samkvæmt) 1. mgr. (málsgrein), nema vátryggður óski eftir að ábyrgð félagsins hefjist á síðara 
tímamarki, sem getur þó aldrei verið síðar en við útgreiðslu námsláns. Ábyrgð félagins tekur ekki til tjóns 
af völdum atvika sem höfðu gerst fyrir móttöku beiðninnar og félagið hefði fengið vitneskju um við 
athugun sína á henni og leitt hefðu til þess að vátryggingunni hefði verið hafnað. 

2.2 Ábyrgð félagsins lýkur þegar skuld vátryggðs samkvæmt lánasamningi vátryggðs við vátryggingartaka 
er að fullu greidd og fellur vátryggður þá úr hópnum.  Þá fellur ábyrgð félagsins niður við greiðslu bóta 
skv.  gr. (grein) 6.1, við uppsögn hópvátryggingarsamnings vátryggingartaka og félagsins eða þegar 
iðgjald er ekki greitt skv. 4. gr. skilmála þessara.  Ábyrgð félagsins fellur þó alltaf niður í síðasta lagi 
þegar vátryggður nær 67 ára aldri. 

3. Framhaldstrygging. 

3.1 Falli vátryggður úr hópnum eða verði hópvátryggingarsamningi slitið hefur hann rétt til að halda 
líftryggingunni með einstaklingsbundnum iðgjaldaútreikningi og almennum líftryggingarskilmálum 
félagsins án þess að veita nýjar heilsufarsupplýsingar. Skal viðkomandi tilkynnt með fullnægjandi hætti 
um rétt sinn til að halda líftryggingunni áfram.  Vilji hann hagnýta sér réttinn skal hann gera það innan 
þriggja mánaða eftir að ábyrgð félagsins féll niður. 

4 Iðgjaldsgreiðslur og áhrif þess sé iðgjald ekki greitt. 

4.1 Vátryggður greiðir iðgjöld vegna vátryggingarinnar.  Greiða skal fyrsta iðgjald þegar vátryggingin gengur 



 

 

344 Hópvátrygging Framtíðarinnar                      

 

VÁTRYGGINGARSKILMÁLAR 

344 Hópvátrygging Framtíðarinnar Síða 2 af 4  

í gildi og síðari iðgjöld á gjalddaga 1. janúar ár hvert. 
4.2 Vátryggðum er send tilkynning um greiðslu iðgjaldsins. Í tilkynningunni skal greiðslufrestur tilgreindur 

sérstaklega sem skal vera einn mánuður hið skemmsta frá þeim degi sem tilkynningin er send. 
4.3 Hafi iðgjald ekki borist félaginu á þeim tíma sem mælt er fyrir um í 1. mgr. sendir félagið sérstaka 

aðvörun til vátryggðs og vátryggingartaka þar sem greiðslu er krafist innan 14 daga ella fellur 
vátryggingin niður sé iðgjaldið þá enn ógreitt. 

4.4 Við innheimtu iðgjalds er félaginu heimilt að innheimta sérstakt gjald, sem nánar skal tilgreint í 
iðgjaldaskrá til að standa straum af kostnaði við innheimtu iðgjaldsins.  Þess skal einnig getið 
sérstaklega í tilkynningu um greiðslu iðgjaldsins. 

5. Svik og rangar upplýsingar. 

5.1 Hafi vátryggður við gerð eða endurnýjun vátryggingarsamnings 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. 
(samanber) 83. gr.  vátryggingarsamningalaga nr. (númer) 30/2004. Rangar og ófullnægjandi 
upplýsingar veita félaginu ennfremur rétt til að segja vátryggingunni upp, sbr. 84. gr. laganna. 

5.2 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. 
vátryggingarsamningalaga. 

6. Bætur vegna andláts. 

6.1 Líftryggingarfjárhæðin, sem fram kemur í vátryggingarskírteini, greiðist við andlát. 
6.2 Líftryggingarfjárhæðin greiðist vátryggingartaka að því marki sem svarar til stöðu lánsins þegar félagið 

innir greiðsluna af hendi. Nemi líftryggingarfjárhæðin þá hærri fjárhæð en svarar til stöðu lánsins skal 
mismunurinn greiddur rétthafa skv. reglum 2.-4. mgr. 100. gr. laga um vátryggingarsamninga hafi 
rétthafi ekki verið tilnefndur sérstaklega. 

6.3 Svipti vátryggður sig lífi innan eins árs frá því að ábyrgð félagsins hófst, er félagið laust úr ábyrgð 
umfram stöðu lánsins, nema sannað teljist að vátryggingin hafi verið tekin án þess að sjálfsvíg hafi verið 
haft í huga. 

7 Bætur vegna varanlegs líkamstjóns. 

7.1 Valdi slys eða sjúkdómur, sem verður eftir að ábyrgð félagsins hófst gagnvart vátryggðum, varanlegu 
líkamstjóni greiðast örorkubætur á grundvelli niðurstöðu örorkumats um varanlegt líkamstjón.  Bæturnar 
ákvarðast skv. þeirri vátryggingarfjárhæð sem tilgreind er í vátryggingarskírteini á því 
vátryggingartímabili þegar slys bar að höndum eða vátryggður hefur greinst með sjúkdóm sem leiða 
mun til að minnsta kosti 15% örorku. 

7.2 Varanlegt líkamstjón skal meta til örorku í hundraðshlutum samkvæmt töflum örorkunefndar um 
miskastig sem í gildi eru þegar örorkumat fer fram.  Meta skal skerðingu á líkamlegri færni án tillits til 
starfs, sérstakra hæfileika eða þjóðfélagsstöðu vátryggðs. Sé einkenna líkamstjóns ekki getið í töflum 
örorkunefndar um miskastig, skal meta þau sérstaklega með hliðsjón af töflunum eða eftir atvikum með 
hliðsjón af öðrum viðurkenndum töflum um miskastig.   

7.3 Missir eða bæklun á útlim eða líffæri sem var ónothæft fyrir vátryggingaratburð gefur ekki rétt til 

örorkubóta. Vegna missis eða bæklunar á útlim eða líffæri sem áður var bæklað skal meta örorku með 
hliðsjón af bækluninni fyrir vátryggingaratburð. Valdi vátryggingaratburður einungis lýti greiðast engar 
bætur. 

7.4 Örorkan skal metin í fyrsta lagi einu ári eftir vátyggingaratburð með hliðsjón af ástandi vátryggða þá.  
Telji vátryggður eða félagið að örorkan geti breyst getur hvor aðili um sig krafist þess að endanlegu 
örorkumati verði frestað, þó ekki lengur en í þrjú ár frá vátryggingaratburði.  Í þessu tilfelli ber að ákveða 
örorkuna eins og gera má ráð fyrir að hún verði endanleg. 

7.5 Örorka getur aldrei talist meiri en 100% í einstökum vátryggingaratburði.  Vegna 100% örorku greiðist öll 
vátryggingarfjárhæðin, en við minni örorku hlutfallslega. Lægri örorka en 15% í hverjum 
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vátryggingaratburði bætist ekki.  Heildargreiðsla vegna allra vátryggingaratburða innan hvers 
vátryggingartímabils getur ekki orðið hærri en nemur vátryggingarfjárhæð tímabilsins sem tilgreind er í 
vátryggingarskírteini. Leiði vátryggingar-atburður til dauða vátryggðs áður en bætur vegna hans eru 
greiddar greiðist líftryggingarfjárhæðin eingöngu. 

7.6 Bætur greiðast vátryggingartaka að því marki sem svarar til stöðu lánsins á því tímamarki sem félagið innir 
greiðsluna af hendi.  Nemi bótafjárhæðin hærri fjárhæð en svarar til stöðu lánsins skal mismunurinn greiddur 
vátryggðum. 

8. Vísitölubinding vátryggingarfjárhæða og bóta.  Breyting á vátryggingarfjárhæðum. 

8.1 Vátryggingarfjárhæðir þær sem greindar eru í skírteini eða endurnýjunarkvittun breytast fyrsta dag hvers 
mánaðar í réttu hlutfalli við vísitölu neysluverðs til verðtryggingar miðað við grunnvísitölu þá sem greind 
er í skírteini eða endurnýjunarkvittun.  

8.2 Bótafjárhæðir reiknast á grundvelli vátryggingarfjárhæða er vátryggingaratburður varð en breytast með 
 vísitölu neysluverðs til uppgjörsdags. 

8.3 Auk breytinga á vátryggingarfjárhæðum sem mælt er fyrir um í 1. mgr. getur vátryggður farið fram á 
lækkun vátrygingarfjárhæða á samningstímanum enda liggi fyrir samþykki vátryggingartaka fyrir 
lækkuninni skv. námslánasamningi aðila.   Hafi vátryggingartaki tekið að sér greiðslu iðgjalda, sbr. gr. 
4.3, er honum heimilt að fara fram á lækkun vátryggingarfjárhæða skv. námslánasamningi aðila.   

9. Undanskildar áhættur vegna slysa og sjúkdóma. 

9.1 Vátryggingin nær ekki til: 
a) slysa eða sjúkdóma sem beint eða óbeint eru af völdum kjarnabreytinga, jónandi geislunar, mengunar af 

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

b) slysa eða sjúkdóma sem beint eða óbeint eru af völdum jarðskjálfta, eldgoss, flóða, skriðufalla, snjóflóða eða 
annarra náttúruhamfara, 

c) slysa eða sjúkdóma vegna hvers konar líffræðilegra eða efnafræðilegra áhrifa og/eða eitrunar, þar með talið 
vegna sýkla og veira, af völdum hryðjuverka, 

d)  hvers konar tjóns, beint eða óbeint, sem rekja má til asbests, 
e) sjúkdóms 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, 
f) sjúkdóms sem fyrst sýndi einkenni á tímabili þegar vátryggingin var úr gildi nema félagið hafi vitað um 

sjúkdóminn þegar vátryggingin tók gildi að nýju, 
g) versnandi heilsufars sem rekja má til þess tímabils er vátryggingin var úr gildi og félagið vissi ekki um þegar 

vátryggingin tók gildi að nýju, 
h) slysa sem verða í flugi á vegum aðila sem ekki hefur tilskilin leyfi hlutaðeigandi flugmálayfirvalda, 
i) slysa eða sjúkdóma er vátryggður verður fyrir í handalögmáli eða við þátttöku í refsiverðum verknaði, 
j)  slysa eða sjúkdóma sem verða vegna ljósbaða, lækningameðferðar, skurðaðgerðar eða lyfjanotkunar, nema 

það sé að læknisráði vegna slyss eða sjúkdóms, 
k)  slysa eða sjúkdóma sem orsakast af matareitrun, drykkjareitrun eða neyslu nautnalyfja, 
l) sjúkdóms sem orsakast hefur af notkun áfengis eða ávana- og fíkniefna, 
m) slysa sem verða í fjallaklifri, ísklifri, bjargsigi, froskköfun, hnefaleikum, hvers konar glímu, akstursíþróttum, hvers 

konar svif- og drekaflugi, fallhlífarstökki og teygjustökki og 
n) slysa sem verða í keppni eða við æfingar til undirbúnings fyrir keppni í hvers konar íþróttum. 

9.2 Þrátt fyrir ákvæði í i-n-liðum 1. mgr. fer um rétt vátryggingartaka til bóta í þeim tilvikum samkvæmt gr. 
7.6.     

9.3 Félagið bætir ekki slys sem beint eða óbeint orsakast af sjóndepru, heyrnardeyfu, lömun, bæklun, 
flogaveiki, krampa, slagi, sykursýki eða öðrum alvarlegum sjúkdómum eða veiklun. Þá bætir félagið ekki 
tjón af völdum sýkingar af skordýrsbiti eða –stungu. 

9.4 Jafnvel þótt slys verði talin sönnuð orsök greiðir félagið ekki bætur vegna eftirtalinna sjúkdóma eða 
sjúklegs ástands: Brjóskloss, þursabits (lumbago ischias), liðagigtar, slitgigtar eða hvers konar annarra 
gigtarsjúkdóma. 

10  Greiðsla bóta og vextir. 

10.1 Krefjast má greiðslu bóta samkvæmt 6. og 7. gr. 14 dögum eftir að félagið átti þess kost að afla þeirra 
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gagna sem þörf var á til að meta vátryggingaratburðinn og greiðsluskyldu sína. 
10.2 Rétthafi bóta á rétt á vöxtum af kröfu sinni skv. 123. gr. vátryggingarsamningalaga. 

11. Breyting á iðgjaldsgrundvelli. 

11.1 Verði veruleg breyting á dánarlíkum áskilur félagið sér rétt til að breyta iðgjaldsgrundvelli í iðgjaldaskrá 
sinni. 

12. Þagnarskylda. 

12.1 Félagið og starfsfólk þess fer með upplýsingar um trygginguna sem trúnaðarmál. 

13. Veðsetning. 

13.1  Vátryggðum er óheimilt að veðsetja rétt sinn samkvæmt vátryggingu þessari. 

14. Lög um vátryggingarsamninga. Meðferð ágreiningsmála og varnarþing. 

14.1 Að öðru leyti en kveðið er á um í skilmálum þessum, vátryggingarskírteini eða öðrum gögnum gilda lög 
um vátryggingarsamninga nr. 30/2004. 

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

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

14.4 Þrátt fyrir úrræði 3. 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.  

14.5 Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík. 
 
 

Skilmálar þessir gilda frá 10. maí 2019. 

 
 

 

 


