
Verkábyrgðartrygging
Staðlað upplýsingarblað um vátryggingu

Vörður tryggingar 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 VERKÁBYRGÐARTRYGGING?
Verkábyrgðartrygging tryggir verkkaupa gegn tjónum sem hann getur orðið fyrir þegar verktaki efnir ekki
skyldur sína samkvæmt samningi.

HVAÐ BÆTIR TRYGGINGIN?

Tjón sem hlýst af því að verktaki efnir ekki
skyldur sínar samkvæmt samningi, þó
aldrei hærri fjárhæð en getið er í
ábyrgðaryfirlýsingu.

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

HVAÐ BÆTIR TRYGGINGIN EKKI?

Tjón sem verður 12 mánuðum eftir
verklok.

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.

HVAR GILDIR TRYGGINGIN?

Tryggingin gildir á Íslandi.



HVERJAR ERU SKYLDUR ÞESS TRYGGÐA?

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

Sá sem leggur til veð er skylt að kaupa og viðhalda venjulegum og eðlilegum vátryggingum á því.

Vátryggingartaki skal kaupa og viðhalda vátryggingum sem eðlilegar og venjulegar eru fyrir
verktakastarfsemi.

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.

HVENÆR HEFST VÁTRYGGINGARVERNDIN OG HVENÆR LÝKUR HENNI?

Vátrygging gildir þar til verktaki hefur skilað af sér verkinu og síðan í 12 mánuði fram yfir verklok,
sé ekki um annað samið. Verkinu telst skilað þegar úttekt hefur farið fram. Vátryggingartaki skal
senda félaginu staðfestingu á úttektinni.

HVERNIG ER TRYGGINGUNNI SAGT UPP?

Viðskiptavinir geta sagt tryggingunni upp hvenær sem er á vátryggingartímabilinu.


