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HUGTAKA-  OG ORÐASKILGREININGAR: 
Félagið: Sá sem með samningi skuldbindur sig til að veita 
vátryggingu, hér OKKAR líftryggingar hf. 
Vátryggingartaki: Sá sem gerir einstaklingsbundinn samning við 
félagið. 
Vátryggður: Sá einstaklingur sem vátryggingin tekur til. 
Söfnunarleið: Val vátryggingartaka á hvernig iðgjaldi hans er varið 
til fjárfestinga. 
Endurkaupsverð: Endurkaupsverð vátryggingarinnar er 
uppsafnaður sparnaður ásamt vöxtum, að frádregnum kostnaði 
samkvæmt gjaldskrá. 
Vátryggingarfjárhæð: Endurkaupsvirði samningsins að viðbættu 
1,0 %. Eftir 70 ára afmælisdag vátryggðs er vátryggingarfjárhæð 
endurkaupsvirði samningsins að viðbættu 0,1%. 
Vátryggingaratburður: Atvik sem samkvæmt vátryggingarsamningi 
veldur því að til greiðslu bóta getur komið.  
Vátryggingarskírteini: Staðfesting félagsins á því að 
vátryggingarsamningur hafi verið gerður. 
Rétthafi: Sá sem vátryggingartaki tilgreinir í vátryggingarsamningi 
og á rétt til þess að fá vátryggingarfjárhæðina greidda eftir að 
vátryggingaratburður hefur orðið. 
Aðalgjalddagi: Aðalgjalddagi vátryggingarinnar er einu sinni á ári 
og er fyrsti dagur þess mánaðar sem vátryggingin tók upphaflega 
gildi í, nema um annað sé samið. 

1. GR. INNGANGUR 
Vátrygging þessi er söfnunarlíftrygging. Grundvöllur 
vátryggingarsamningsins er skilmálar þessir, upplýsingar á 
vátryggingarumsókn og önnur gögn sem tengjast samningnum, 
bæði við upprunalega gerð hans og síðar. 
Ákvæði laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004 gilda um 
vátrygginguna að svo miklu leyti sem ekki er vikið frá þeim í 
skilmálum þessum.  

2. GR. UM GILDISTÖKU VÁTRYGGINGARINNAR OG 
GILDISTÍMA 
Vátryggingin gildir hvar sem er í heiminum. 
Ábyrgð félagsins hefst á útgáfudegi, þegar það hefur móttekið og 
samþykkt undirritaða umsókn með nauðsynlegum fylgigögnum 
samkvæmt reglum félagsins, nema um annað sé samið. 
Vátryggingin gildir frá útgáfudegi, sem tilgreindur er í 
vátryggingarskírteini, og til þess tíma sem tiltekinn er í 
vátryggingarskírteini. 
Vátryggingartaki hefur 30 daga frest (iðrunarfrestur) til að segja 
vátryggingunni upp frá þeim tíma er honum barst tilkynning frá 
félaginu um gildistöku samningsins. 

3. GR. GREIÐSLA IÐGJALDS 
Iðgjöld greiðast mánaðarlega eða árlega auk þess sem heimilt er 
að greiða viðbótariðgjald í eingreiðslu. Mismunur kaup- og 
sölugengis kemur fram í gjaldskrá félagsins sem og aðrar 
þóknanir sem félagið áskilur sér rétt til að innheimta.  

4. GR. HEIMILD VÁTRYGGINGARTAKA TIL UPPSAGNAR Á 
VÁTRYGGINGUNNI 
Vátryggður getur sagt vátryggingunni upp hvenær sem er á 
vátryggingartímanum. Vátryggingunni skal sagt upp skriflega. 
Vátryggingartaki skal greiða iðgjald fyrir það tímabil sem félagið 
ber ábyrgð samkvæmt vátryggingunni.  

5. GR. BÓTAGREIÐSLUR SAMKVÆMT VÁTRYGGINGAR-
SAMNINGNUM 
Við andlát vátryggðs greiðir félagið rétthafa þá 
vátryggingarfjárhæð sem í gildi er á andlátsdegi samkvæmt 
vátryggingarskírteini, endurnýjunarkvittun og skilmálum þessum. 
Krafa um bætur eða vátryggingarfjárhæð fellur í gjalddaga 14 
dögum eftir að fullnægjandi sannanir hafa borist fyrir bótaskyldu 
félagsins og unnt er að ákveða fjárhæð bótanna. Félagið áskilur 
sér rétt til þess að afla nauðsynlegra og fullnægjandi gagna áður 
en bætur eru ákveðnar og greiddar.  

6. GR. RÉTTHAFI VÁTRYGGINGARFJÁRHÆÐAR  
Hafi vátryggingartaki ekki tilnefnt rétthafa vátryggingarfjárhæðar 
gilda ákvæði XV. kafla laga nr. 30/2004. 

7. GR. FJÁRFESTINGARSTEFNA 
Fjárfestingarstefna er valin af vátryggingartaka og tekur hann að 
öllu leyti áhættu á söfnunarleið sinni og gefur félagið engin loforð 
um ávöxtun. Upphaflega valin fjárfestingarstefna vátryggingartaka 
kemur fram á umsókn. Ósk um breytingar á fjárfestingarstefnunni 
þarf að vera skrifleg. 

8. GR. BREYTINGAR Á SAMNINGI 
Vátryggingartaki getur gert breytingar á innborgunum á 
samningstímanum. Vátryggingartaki getur einnig flutt inneign sína 
milli fjárfestingarleiða að uppfylltu skilyrði um lágmarksfjárhæðir. 
Ósk um breytingar þarf að vera skrifleg. Gjald fyrir slíkar 
breytingar er skv. gjaldskrá félagsins á hverjum tíma. Breytingar á 
samningi taka gildi á næsta kaupdegi eftir að umsókn um 
breytingu hefur borist félaginu. 

9. GR. ENDURKAUPSVERÐ OG LOK SAMNINGS 
Við lok samningstíma vátryggingarinnar er inneign laus til 
útborgunar. Ef vátryggður innleysir ekki inneign sína framlengist 
samningurinn sjálfkrafa. Andist vátryggður greiðist 
vátryggingarfjárhæðin. Við útborgun vátryggingarfjárhæðarinnar 
fellur vátryggingin úr gildi. 
Endurkaupsverð vátryggingarinnar er uppsafnaður sparnaður 
ásamt vöxtum, að frádregnum kostnaði samkvæmt gjaldskrá. 
Endurkaupsverð vátryggingarinnar er laust til útborgunar hvenær 
sem er og greiðir félagið það út innan 30 daga frá því að skrifleg 
beiðni berst frá vátryggingartaka. 
Ef vátryggingartaki hættir með reglulegan sparnað, breytist 
sparnaðartryggingin í frítryggingu, og er tekið af inneign til að 
viðhalda vátryggingunni skv. gjaldskrá félagsins. 
Félagið áskilur sér rétt til að fresta innlausn endurkaupsverðs 
vátryggingarinnar ef verðbréfasjóður rekstraraðila nýtir sér frestun 
á innlausn lögum samkvæmt. 

10. GR. VÍSITÖLUBINDING IÐGJALDS 
Iðgjald breytist árlega á aðalgjalddaga í réttu hlutfalli við 
breytingar á vísitölu neysluverðs frá grunnvísitölu. Grunnvísitala 
er vísitala neysluverðs útgefin í mánuðinum á undan 
útgáfumánuði/aðalgjalddaga.  
Lækki vísitalan, hefur það ekki áhrif til lækkunar iðgjalds. 

11. GR. VEÐSETNING. 
Heimilt er að veðsetja söfnunartryggingu þessa að undangenginni 
skráningu hjá félaginu. 

12. GR. FYRNING 
Kröfur sem rísa af vátryggingarsamningum fyrnast á 10 árum frá 
lokum þess almanaksárs þegar sá er kröfuna á fékk nauðsynlegar 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

upplýsingar um þau atvik sem krafa hans er reist á. Kröfur vegna 
vátryggingarinnar fyrnast þó í síðasta lagi á 20 árum eftir lok þess 
almanaksárs sem vátryggingaratburðurinn varð. 
Aðrar kröfur sem tengjast vátryggingarsamningi, svo sem krafa 
um iðgjald, fyrnast eftir hinum almennu reglum laga um fyrningu 
skulda og annarra kröfuréttinda nr. 14/1905. 

13. GR. ÁGREININGUR UM BÓTASKYLDU 
Ágreining um bótaskyldu félagsins má leggja fyrir Tjónanefnd 
vátryggingarfélaganna, málskotsaðila að kostnaðarlausu. Með 
frágangi formlegs málskots og greiðslu málskotsgjalds er unnt að 
leggja ágreining um bótaskyldu, sök og sakarskiptingu auk 
ágreinings um atriði, er varða ákvæði laga nr. 30/2004 um 
vátryggingarsaminga, fyrir Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum, 
sem vistuð er hjá Fjármálaeftirlitinu. Upplýsingar um nefndir 
þessar og starfshætti þeirra veitir félagið. 
Þjónusta þessara aðila eða málskot til þeirra skerðir ekki rétt 
hlutaðeigandi til að leggja málið fyrir almenna dómstóla hér á 
landi.  

14. GR. MÁLSMEÐFERÐ 
Mál sem kunna að rísa vegna vátryggingar þessarar skulu rekin 
fyrir héraðsdómi Reykjavíkur. 

 

Skilmálar nr. ES1007 
Gilda frá og með 01.01.2006 

Var áður AS144 

 
 


	1. GR. INNGANGUR
	6. GR. RÉTTHAFI VÁTRYGGINGARFJÁRHÆÐAR
	7. GR. FJÁRFESTINGARSTEFNA
	8. GR. BREYTINGAR Á SAMNINGI
	9. GR. ENDURKAUPSVERÐ OG LOK SAMNINGS
	10. GR. VÍSITÖLUBINDING IÐGJALDS
	11. GR. VEÐSETNING.

