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1. Útgáfa yfirlýsingar um verktryggingu. 

1.1 Félagið gefur að ósk vátryggingartaka, sem verktaka, út yfirlýsingu um verktryggingu til hagsbóta fyrir 
verkkaupa þann sem skráður er á vátryggingarskírteinið. 

2. Greiðsla iðgjalds og dráttarvextir. 

2.1 Iðgjald fyrir verktrygginguna skal vátryggingartaki inna af hendi þegar þess er krafist.  Ef vanskil verða skal 
greiða dráttarvexti eftir reglum laga nr. (númer) 38/2001 um vexti og verðtryggingu. 

3. Endurgreiðsla. 

 3.1 Vátryggingartaki ábyrgist félaginu endurgreiðslu á öllu því fé sem TM tryggingar hf. þarf að inna af hendi 
vegna yfirlýsingar sem verktryggingin tekur til.  Skal vátryggingartaki greiða endurkröfuna til félagsins 
innan eins mánaðar eftir að hún var sett fram.  Endurgreiðslan skal tryggð með ábyrgð og/eða veði, sbr. 
(samanber) 4. og 5. gr. (grein). 

4. Skylda ábyrgðarmanns. 

4.1 Sá sem gengið hefur í ábyrgð vegna skuldbindinga vátryggingartaka við félagið skal efna skyldu sína ef 
vátryggingartaki innir ekki af hendi gjaldfallna greiðslu til félagsins.  Ábyrgðarmenn bera persónulega og 
óskipta ábyrgð. 

5. Veð. 

5.1 Veð sem vátryggingartaki, ábyrgðarmenn eða aðrir setja eru til tryggingar hverri kröfu sem félagið eignast 
á hendur vátryggingartaka, ábyrgðarmanni eða veðsala vegna þessa vátryggingarsamnings. Heimildir 
félagsins samkvæmt þessari grein eru háðar því skilyrði að greiðsluskylda hafi fallið á félagið vegna 
vátryggingarinnar. 

6. Atkvæðisréttur. 

6.1 Félagið öðlast atkvæðisrétt sem fylgir veðsettum eignarhlut í félagi. 

7. Rýrnun veðs. 

7.1 Rýrni veð eða sé hætta á því að það rýrni eða hækki krafa í erlendum gjaldmiðli vegna gengisbreytingar 
getur félagið krafist þess að vátryggingartaki eða ábyrgðarmenn setji tafarlaust nýtt veð til viðbótar hinu 
eldra. 

8. Vanefndir. 

8.1 Vanefni vátryggingartaki skuldbindingu þá sem yfirlýsingin tekur til á félagið rétt á að grípa til 
innheimtuaðgerða gagnvart honum og/eða ábyrgðarmönnum og koma veði í verð. Félagið tekur ákvörðun 
um að hvaða skuldara eða veði skuli gengið. 

9. Vátryggingar á veðum. 

9.1 Vátryggingartaka og/eða veðsala er skylt að kaupa og halda við venjulegum og eðlilegum vátryggingum á 
veðum.  Vátrygginguna skal kaupa hjá vátryggingarfélagi sem leyfi hefur til að reka starfsemi á Íslandi.  
Séu ekki lögð fram gögn um að slík vátrygging sé fyrir hendi má félagið kaupa hana fyrir hönd þess sem 
skylt var að gera það. 

10. Breytingar. 

10.1 Félaginu er heimilt án leyfis ábyrgðarmanns að veita vátryggingartaka greiðslufrest eða samþykkja að 
vátryggður veiti vátryggingartaka frest og/eða semja um breytingar á kjörum yfirlýsingarinnar um 
verktrygginguna eða veðsins þar á meðal að gefa eftir ábyrgð eða veð. 
Þegar breytingar sem þessar verða getur ábyrgðarmaður eða veðsali ekki krafist þess að verða leystur 
undan skyldum sínum að nokkru eða öllu leyti. 

10.2 Það hefur eigi áhrif á kröfu félagsins gagnvart öðrum skuldurum þótt félagið nýti ekki setta tryggingu eða 
láti hjá líða að krefja skuldara um greiðslur þar á meðal að lýsa kröfu í bú. 



 

 

910 Verktrygging 

VÁTRYGGINGARSKILMÁLAR 

910 Verktrygging Síða 2 af 2  

11. Ársreikningur. 

11.1 Vátryggingartaki skal árlega eins fljótt og unnt er, eftir að reikningsári lýkur, senda ársreikning sinn til 
félagsins.  Skal hann vera undirritaður af löggiltum endurskoðanda. 

12. Óviðráðanleg ytri atvik (Force Majeure). 

12.1 Geti félagið vegna óviðráðanlegra atvika ekki efnt skyldur sínar samkvæmt vátryggingunni eða greiðsla 
dregst af þeim sökum ber félagið ekki ábyrgð á afleiðingum greiðslufalls eða greiðsludráttar.  Með 
óviðráðanlegum ytri atvikum er átt við óvenjuleg atvik sem félaginu verður ekki um kennt og eru þess eðlis 
að telja verður að félagið hefði ekki átt að hafa þau í huga þegar vátryggingarsamingur var gerður svo sem 
styrjöld, óeirðir, uppþot, verkfall, verkbann eða opinber höft. 

13. Ágreiningsmál. 

13.1 Úr málum vegna kröfu sem rís af vátryggingu þessari á hendur vátryggingartaka, ábyrgðarmönnum eða 
veðsölum og félagið á aðild að skal að vali félagsins skorið af gerðardómi eða almennum dómstólum, sbr. 
þó ákvæði hér á eftir um varnarþing í héraði. 

14. Gerðardómur. 

14.1 Óski félagið gerðardóms um ágreiningsmál skal hvor aðili um sig innan 14 daga tilnefna gerðarmann.  
Gerðarmenn sem þannig hafa verið tilnefndir skulu velja oddamann innan átta daga.  Velji aðili ekki sinn 
gerðarmann eða samkomulag næst ekki um oddamann skal þess óskað að dómstjóri Héraðsdóms 
Reykjavíkur kveðji til annan gerðarmanninn eða, eftir atvikum, oddamanninn.  Oddamaður er formaður 
gerðardóms. 

14.2 Formaður ákveður fresti til framlagningar kröfugerðar og greinargerðar og gætir þess að aðalflutningur 
máls fari fram innan fjögurra mánaða frá því að gerðardómur var skipaður.  Leggi aðilinn ekki fram 
kröfugerð eða greinargerð innan frests sem ákveðinn var gefur formaður aðila kost á að tjá sig munnlega í 
einu eða fleiri þinghöldum áður en aðalflutningur fer fram. 

14.3 Úrskurður gerðardóms skal liggja fyrir innan fjögurra vikna frá því að aðalflutningi lauk. 

15. Meðferð ágreiningsmála. 

    15.1 Verði ekki leyst úr ágreiningi með gerðardómi samkvæmt 9. gr., má skjóta ágreiningi varðandi 
 vátryggingarsamning og bótaskyldu félagsins að öðru leyti til úrskurðarnefndar í vátryggingamálum.  
 Upplýsingar um nefndina og starfshætti hennar má fá hjá félaginu.   
    15.2 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.   

16.1 Að öðru leyti en kveðið er á um í skilmálum þessum, vátryggingarskírteini eða öðrum gögnum, sem 
vátryggingarsamningurinn byggir á, gilda um hann 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. 

 


