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Skilmáli

Upplýsingaskjal þetta tilgreinir einungis helstu atriði tryggingarinnar, s.s. hvað er innifalið og hvað ekki.
Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja.
Upplýsingaskjalið hefur ekki lagalega þýðingu og gegnir eingöngu þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini
um helstu þætti tryggingarinnar. Tryggingayfirlit og nákvæmar upplýsingar um samningsskilmála sem
gilda eru aðgengilegar á vátryggingarskírteini tryggingarinnar sem hægt er að nálgast á Mínum síðum
Varðar. Skilmálar tryggingarinnar hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina og eru
hluti af samningi aðila ásamt vátryggingarskírteini.

HVERNIG TRYGGING ER BRUNATRYGGING HÚSEIGNAR Í SMÍÐUM?
Brunatryggingin er lögboðin trygging sem bætir tjón vegna eldsvoða sem verður á húseign í smíðum,
ásamt fylgifé hennar sem fellur undir brunabótamat eignarinnar.

HVAÐ BÆTIR TRYGGINGIN?

Tjón vegna eldsvoða.

Tjón vegna eldingar.

Tjón vegna gassprengingar svo sem
gassprenginga við eldunartæki.

Tjón vegna sótfalls.

Kostnað tengdan björgunar- og
slökkvistarfi.

Tjón af völdum loftfars.

Vinsamlegast athugið að upptalningin hér að ofan er
ekki tæmandi. Nánari upplýsingar er að finna í
skilmála tryggingarinnar.

HVAÐ BÆTIR TRYGGINGIN EKKI?

Tjón af eldi sem ekki er talinn eldsvoði.

Tjón á rafmagnsvélum, lögnum eða
tækjum er orsakast af skammhlaupi

Tjón vegna annars konar sprenginga en
gassprenginga eða sprenginga í gufukatli.

Tjón af sóti eða reyk sem orðið hefur
smám saman við notkun s.s. sót frá
reykháfi eða kertum.

Kostnað vegna hreinsunar úrgangs- eða
eiturefna í umhverfi eða jarðvegi vegna
bótaskylds tjónsatburðar.

Óbeint tjón sem kann að leiða af
bótaskyldum tjónsatburðum.

Vinsamlegast athugið að upptalningin hér að ofan er
ekki tæmandi. Nánari upplýsingar er að finna í
skilmála tryggingarinnar.



ERU EINHVERJAR TAKMARKANIR EÐA VARÚÐARREGLUR?

Vátryggðum ber að fylgja varúðarreglum Varðar.

Vátryggðum ber að sjá um að umbúnaður á vátryggingarstað sé í fyllsta samræmi við reglur í
gildandi lögum og reglugerðum á hverjum tíma, eftir því sem við á. Vátryggðum ber að fara eftir
fyrirmælum eða athugasemdum frá opinberum eftirlitsstofnunum svo sem Brunamálastofnun og
Löggildingarstofu.

HVAR GILDIR TRYGGINGIN?

Tryggingin gildir aðeins á þeim stað sem tilgreindur er á vátryggingarskírteini eða
endurnýjunarkvittun.

HVERJAR ERU SKYLDUR ÞESS TRYGGÐA?

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun eða breytingar á tryggingunni.

Tilkynna tjón við fyrsta hentugleika og eigi síðar en innan árs frá tjónsatburði.

Vátryggingartaka er skylt að óska eftir framkvæmd brunabótamats eigi síður en 4 vikum eftir að
nýtt hús er tekið í notkun eða smíði þess er lokið.

Hafi húseign verið stækkuð eða endurbætt umfram venjulegt viðhald skal vátryggingartaki láta
meta hana að nýju og eigi síðar en 4 vikum eftir að stækkun eða endurbótum lauk.

HVENÆR OG HVERNIG ER GREITT FYRIR TRYGGINGUNA?

Iðgjöld tryggingarinnar ber að greiða á gjalddaga. Vörður sendir kröfur mánaðarlega í heimabanka
eða árlega ef óskað er eftir því að greiða iðgjöld í einu lagi. Hægt er að breyta greiðslumáta á
Mínum síðum Varðar. Þar er einnig hægt að velja að greiða iðgjöld með kreditkorti. Iðgjöld hvíla
sem lögveð á vátryggðri húseign og ganga í tvö ár fyrir öllum öðrum skuldbindingum sem á
húseigninni hvíla nema sköttum til ríkissjóðs.

HVENÆR HEFST VÁTRYGGINGARVERNDIN OG HVENÆR LÝKUR HENNI?

Vátryggingarsamningar gilda almennt í 12 mánuði frá samþykkt tilboðs og útgáfu tryggingar og
miðast iðgjöld við ársiðgjald. Sé tryggingu ekki sagt upp á því tímabili framlengist hún sjálfkrafa.



HVERNIG ER TRYGGINGUNNI SAGT UPP?

Hægt er að segja tryggingunni upp hvenær sem er á vátryggingartímabilinu.


