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Tryggingin er ætluð þeim sem sérhæfa sig í ræktun eldisdýra.  
 
Í skilmálanum merkir hugtakið „félagið” Vörður tryggingar hf. 
 
Um vátrygginguna gilda vátryggingarskírteinið ásamt áritun og sérskilmálum, skilmálar þessir, almennir skilmálar félagsins nr. AS-1 
og ákvæði laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004. Ákvæði í skilmála þessum ganga framar ákvæðum í almennum skilmálum ef 
ekki er fullt samræmi þar á milli. 
 
 
 

1. Kafli. Bótasvið og varúðarreglur  

 

1. gr. Hvað bætir tryggingin?  
Vátryggingin bætir það tjón sem verður þegar vátryggður stofn eldisdýra kafnar af völdum súrefnisskorts, sem rekja má til 
skyndilegrar bilunar í búnaði sem stýrir loftræsingu, hitastigi eða rakastigi. Það er skilyrði fyrir bótaskyldu að á 
vátryggingarstað sé öryggiskerfi, sem skynjar breytingar á hitastigi í húsnæðinu sem hýsir eldisdýrin. Kerfið skal vera 
beintengt eftirlitsaðila á staðnum og/eða stjórnstöð öryggiskerfis. 
 

2. gr. Hvað bætir tryggingin ekki? 
Vátryggingin bætir ekki tjón sem orsakast af því að búnaður sem stýrir  loftræsingu, hitastigi eða rakastigi getur ekki uppfyllt 
þær kröfur sem til er ætlast og rekja má til þess að eðlilegu viðhaldi hafi ekki verið sinnt. 
 

3. gr. Varúðarreglur 
a. Vátryggðum ber að sjá um að allur umbúnaður á vátryggingarstað sé í samræmi við fyrirmæli í gildandi lögum og 

reglugerðum. 
b. Vátryggður skal sjá til þess að öryggiskerfi sem skynjar breytingar á hitastigi sé yfirfarið reglulega og prófun tryggi að 

boð berist til starfsmanns á vátryggingarstað og/eða stjórnstöð öryggiskerfis.  
 
 
 

2. Kafl i. Almenn ákvæði 

 

4. gr. Hvað er vátryggt og hvað er ekki vátryggt? 
Vátryggingin tekur til þess bústofns sem tilgreindur er á vátryggingarskírteini, en nær ekki til lausafjármuna eða fasteigna. 
 

5. gr. Hver er vátryggður og meðvátryggður? 
Vátryggður er eigandi þeirra hagsmuna sem tilteknir eru í vátryggingarskírteini. 
 
Veðhafar og aðrir þeir sem eiga fjárhagslega hagsmuni í vátryggðum hagsmunum eru ekki meðvátryggðir í skilningi laga um 
vátryggingarsamninga nr. 30/2004, nema þeir hafi fengið staðfestingu þess efnis frá félaginu. Meðvátryggðir öðlast aldrei 
meiri rétt gagnvart félaginu en vátryggður. 
 

6. gr. Hvar gildir tryggingin? 
Vátryggingin gildir á þeim stað sem tilgreindur er í vátryggingarskírteini. 
 

7. gr. Vátryggingarverðmæti 
Vátryggingarfjárhæð nemur þeirri fjárhæð sem fram kemur á vátryggingarskírteini. Fjárhæðin breytist við endurnýjun 
samkvæmt vísitölu neysluverðs. Upphæð vátryggingarfjárhæðar telst ekki vera sönnun á verðmæti hinna vátryggðu 
hagsmuna. Vátryggingartaka ber sjálfum að gæta þess að vátryggingarfjárhæð sé í samræmi við áhættu á hverjum tíma. 
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8. gr. Óbeint tjón 
Vátryggingin nær ekki til óbeins tjóns sem leiða kann af bótaskyldum atburði, svo sem rekstrartapi, töf á framleiðslu eða 
afhendingu á vörum. 
 

9. gr. Takmarkanir eða varúðarreglur 
Vátryggðum og þeim sem samsamast honum ber að fara eftir þeim varúðarreglum sem félagið setur í þessum skilmála eða á 
vátryggingarskírteini. Misbrestur á því getur leitt til skerðingar eða brottfalls bótaábyrgðar skv. 26. gr. laga nr. 30/2004. 
 

10. gr. Ákvörðun bóta  
Bætur miðast við þann kostnað sem lagður hefur verið til á tjónsdegi, svo sem fóðurkostnað og launakostnað, en ekki áætlað 
markaðsverð. Vátryggður skal ekki hagnast á vátryggingaratburði. Vátryggingin skal einungis bæta raunverulegt tjón 
vátryggðs. 
 

11. gr. Upplýsingaskylda vátryggingartaka 
Félaginu er heimilt að skoða vátryggðan búnað og umbúnað hans þegar félagið óskar.  
 

12. gr. Önnur notkun eða starfsemi  
Iðgjald þessarar vátryggingar fer eftir staðsetningu hins vátryggða og þeirri starfsemi sem þar fer fram og gefnar eru 
upplýsingar um við vátryggingartöku. Ef tiltekin starfsemi breytist ber vátryggðum og/eða þeim sem réttar njóta samkvæmt 
vátryggingu þessari að tilkynna félaginu það jafnskjótt og þeim er kunnugt um breytinguna. Misbrestur á því getur valdið 
takmörkun á ábyrgð félagsins skv. 25. gr. laga nr. 30/2004. 
 

13. gr. Vísitala  
Vátryggingarfjárhæðir og fjárhæðir sjálfsábyrgða í þessari vátryggingu fylgja þróun verðlags í landinu og breytast þessar 
fjárhæðir því samkvæmt vísitölu neysluverðs við hverja endurnýjun þessarar vátryggingar. 
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