
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 um 
vátrygginguna. Vátryggingartaki getur einungis verið forsjáraðili vátryggðs. 
Skilyrði er að vátryggður hafi sama lögheimili og vátryggingartaki. Við 18 ára 
aldur vátryggðs breytist réttarstaða aðila þannig að vátryggður verður einnig 
vátryggingartaki með þeim réttindum og skyldum sem því fylgir, en forsjáraðili 
glatar stöðu sinni sem vátryggingartaki.

Vátryggður: Sá einstaklingur á aldrinum 3ja mánaða til 26 ára sem vá trygg
ingin tekur til.

Vátryggingaratburður: Atvik sem samkvæmt vátryggingarsamningi veldur 
því að til greiðslu bóta getur komið. 

Vátryggingarskírteini: Staðfesting félagsins á því að vátryggingarsamningur 
hafi verið gerður.

Aðalgjalddagi: Aðalgjalddagi vátryggingarinnar er 1. janúar ár hvert.

1. GR. INNGANGUR
Grundvöllur vátryggingarsamningsins eru skilmálar þessir, upplýsingar á vá
tryggingarumsókn og önnur gögn sem tengjast samningnum, bæði við upp
runalega gerð hans og síðar.

Um samninginn gilda lög um vátryggingarsamninga nr. 30/2004. Ákvæði í 
vá tryggingarskírteini, vátryggingarskilmálum þessum og endurnýjunar kvitt
un um ganga framar frávíkjanlegum lagaákvæðum.
 
2. GR. UM GILDISTÖKU VÁTRYGGINGARINNAR OG GILDISTÍMA
Ábyrgð félagsins hefst á útgáfudegi, þegar félagið hefur móttekið og sam
þykkt undirritaða umsókn með nauðsynlegum fylgigögnum samkvæmt regl
um félagsins um áhættumat og endurtryggingu.

Vátryggingin gildir frá útgáfudegi, sem tilgreindur er í vátryggingarskírteini, 
og endurnýjast til árs í senn til þess tíma sem tiltekinn er í vátryggingarskírteini, 
þó að hámarki til 26 ára aldurs vátryggðs. Félagið vátryggir ekki börn yngri 
en 3ja mánaða. 

Vátryggingartaki hefur 30 daga frest (iðrunarfrest) til að segja vátryggingunni 
upp, frá þeim tíma er honum barst tilkynning frá félaginu um gildistöku samn
ingsins.

2.1. GILDISSVIÐ
Vátryggingin bætir tjón sem verður vegna slyss eða sjúkdóms vátryggðs, 
sem á sér stað eftir gildistöku tryggingarinnar. 

Vátryggingin bætir því ekki tjón sem rekja má til sjúkdóma eða slysa sem áttu 
sér stað eftir að vátryggingin féll úr gildi eða fyrir gildistöku hennar. 

3. GR. HVAR GILDIR VÁTRYGGINGIN 
Vátryggingin gildir á Norðurlöndunum. Þó gildir vátryggingin í allt að eitt ár ef 
vátryggður flytur frá Norðurlöndunum. Tilkynna ber með skriflegum hætti 
breyt ingu sem verður á búsetu vátryggðs sbr. takmörkun skv. gr. 9.2.

4. GR. SVIK OG RANGAR UPPLÝSINGAR
Hafi vátryggingartaki vanrækt upplýsingaskyldu sína, sviksamlega eða með 
þeim hætti sem ekki telst óverulegur, hvað varðar atvik sem hafa þýðingu við 
mat félagsins á áhættunni, getur það haft í för með sér að ábyrgð félagsins 
falli niður í heild eða að hluta, uppsögn samningsins eða hækkun iðgjalds, 
sbr. XIII. kafla laga nr. 30/2004.

5. GR. GREIÐSLA IÐGJALDS
Fyrsta iðgjald fyrir vátrygginguna fellur í gjalddaga við gildistöku vátryggingar
innar. Endurnýjunariðgjald fellur í gjalddaga á endurnýjunardegi vátrygging
arinnar.

Iðgjöld skulu greidd á gjalddaga. Greiðslufrestur er minnst 30 dagar frá því 
að félagið sendir kröfu um greiðslu iðgjalds. Félaginu er heimilt að segja upp 
vátryggingarsamningi með skriflegri tilkynningu ef iðgjald hefur ekki verið 
greitt 30 dögum eftir gjalddaga. Í því tilviki skal vátryggingartaki hafa fjórtán 
sólarhringa frest til þess að greiða ógreitt iðgjald, að öðrum kosti fellur 
tryggingin úr gildi.

Ef iðgjald er ekki greitt á gjalddaga, skal vátryggingartaki greiða dráttarvexti 
á iðgjaldi í vanskilum og allan vanskilakostnað sem af vanefndum hans hljót
ast, þ.m.t. kostnað vegna vanefndatilkynninga og lögfræðiinnheimtu. 

6. GR. ENDURNÝJUN OG UPPSÖGN
Vátryggingin endurnýjast á aðalgjalddaga til eins árs í senn, hafi henni ekki 
verið sagt upp. Ætli félagið ekki að framlengja vátrygginguna fram yfir þann 

tíma, skal það tilkynna vátryggingartaka það í síðasta lagi tveimur mánuðum 
áður en vátryggingartímabilið er á enda.

Vátryggingartaki getur sagt vátryggingunni upp hvenær sem er á vá trygg
ingartímanum. Vátryggingunni skal sagt upp skriflega.

Vátryggingartaki skal greiða fyrir það tímabil sem félagið ber ábyrgð sam
kvæmt vátryggingunni. 

7. GR. VÁTRYGGINGARFJÁRHÆÐ
Vátryggingarfjárhæð er valin á umsókn og kemur fram á skírteini og í endur
nýjunarkvittunum. Vátryggingarfjárhæðin er notuð til ákvörðunar örorkubóta, 
dagpeninga vegna sjúkrahússdvalar og umönnunar á heimili skv. nánari skil
greiningu í skilmálum þessum. Dánarbætur koma fram á skírteini og endur
nýjunarkvittun. 

Krafa um bætur fellur í gjalddaga 14 dögum eftir að fullnægjandi gögn 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.

8. GR. VÁTRYGGINGIN BÆTIR
Vátryggingin greiðir:

Örorkubætur vegna varanlegrar læknisfræðilegrar örorku af völdum •	
sjúkdóms eða slyss.
Dagpeninga vegna umönnunar á heimili.•	
Dagpeninga vegna sjúkrahússvistar.•	
Dánarbætur.•	

Dagpeningar vegna umönnunar á heimili og dagpeningar vegna sjúkra húss
vistar greiðast ekki eftir 18 ára aldur.

8.1. ÖRORKUBÆTUR VEGNA VARANLEGRAR LÆKNIS- FRÆÐILEGRAR 
ÖRORKU

8.1.1. SKILGREININGAR
Vátryggingin bætir varanlega læknisfræðilega örorku af völdum sjúkdóms 
eða slyss, sem metin er í fyrsta lagi eftir eitt ár. 

Varanleg læknisfræðileg örorka 
Með varanlegri læknisfræðilegri örorku í vátryggingu þessari, er átt við að 
sjúkdómur eða slys hefur haft í för með sér varanlega skerðingu á líkamlegri 
getu hins vátryggða af völdum vátryggingaratburðarins. 

Örorku skal meta í hundraðshlutum samkvæmt töflum örorkunefndar um 
miska stig sem í gildi eru þegar örorkumat fer fram. 

Sé áverka eða ástands ekki getið í töflum örorkunefndar um miskastig skal 
nota sænskar miska og örorkutöflur, sem gefnar eru út af samtökum 
sænskra tryggingafélaga.

Slys
Með orðinu „slys“ er hér átt við skyndilegan utanaðkomandi atburð sem 
veldur meiðslum á líkama vátryggðs og gerist án vilja hans. 

Sjúkdómur
Með orðinu „sjúkdómur“ er átt við heilsubrest sem ekki flokkast undir slys hér 
á undan. Sjúkdómurinn hefur í för með sér að líkamleg eða andleg færni hins 
vátryggða skerðist sannanlega vegna hans. Upphaf sjúkdóms miðast við 
greiningardag. 

8.1.2. BÓTAFJÁRHÆÐIN
Útborgaðar bætur eru jafn stórt hlutfall vátryggingarfjárhæðarinnar og sam
svarar læknisfræðilegu örorkustigi, sbr. gr. 8.1.1. Heildarörorkustig vegna 
sama sjúkdóms eða slyss er takmarkað við 100%, og þá eru læknisfræðilega 
tengdir sjúkdómar teknir sem einn og sami sjúkdómurinn. 

Bótaupphæðin er leiðrétt með stuðli samkvæmt eftirfarandi töflu eftir örorku
stigi sjúkdómsins eða slyssins:

Örorkustig Stuðull
0 %  10 % 0
11 %  50 % 1
51 %  75 % 2
76 %  100 % 3

Ef örorkustig er 10% eða lægra, eru ekki greiddar bætur vegna varanlegrar 
læknisfræðilegrar örorku. 

OKKAR Framtíð
– Trygging vegna slyss eða sjúkdóms



Við 18 ára aldur breytist tafla vegna örorkustigs sem hér segir:

Örorkustig Stuðull
0 %  15 % 0
16 %  50 % 1
51 %  75 % 2
76 %  100 % 3

Eftir 18 ára aldur eru ekki greiddar bætur vegna varanlegrar örorku ef ör
orkustig er 15% eða lægra. 

8.1.3. BÓTARÉTTURINN
Rétturinn til bóta vegna varanlegrar læknisfræðilegrar örorku skapast þegar 
sjúkdómur eða slys hefur valdið varanlegri skerðingu á líkama hins vátryggða, 
og ástand hans er stöðugt. Þegar um varanlega læknisfræðilega örorku er 
að ræða skapast réttur til greiðslu bóta vegna örorku í fyrsta lagi 12 mánuðum 
eftir að sjúkdómur greindist eða slysið varð og fyrir liggur örorkumat sem 
staðfestir varanlegar afleiðingar.

Fresta má örorkumati svo lengi sem þörf krefur samkvæmt læknisfræðilegri 
reynslu eða vegna fyrirliggjandi möguleika á endurhæfingu, þó ekki lengur 
en í 10 ár frá tjónsatburði. Við útborgun er miðað við vísitölu neysluverðs  
í mánuðinum á undan tjónsdegi og bótafjárhæðin uppfærð í samræmi við 
breytingar á vísitölunni þar til í mánuðinum fyrir uppgjörsdag.

Ef vátryggður andast áður en réttur til bóta vegna varanlegrar læknisfræðilegrar 
örorku hefur skapast eru bætur vegna varanlegrar læknisfræðilegrar örorku  
ekki greiddar út. Hafi réttur til bóta vegna örorku skapast er borguð út upphæð 
sem samsvarar staðfestri varanlegri læknisfræðilegri örorku  sem talið er að 
hafi legið fyrir við andlátið.

Við greiðslu bóta vegna varanlegrar læknisfræðilegrar örorku fellur vátrygg
ingin úr gildi.

Bætur vegna varanlegrar örorku verða greiddar inn á bundinn reikning í 
vörslu Arions banka á nafni vátryggðs og verða lausar til útborgunar við 18 
ára aldur vátryggðs. Eftir 18 ára aldur vátryggðs greiðast bætur vegna 
varanlegrar örorku til vátryggðs. 

8.2. DAGPENINGAR VEGNA SJÚKRAHÚSSDVALAR
Vátryggingin greiðir vátryggingartaka 0,04% vátryggingarfjárhæðarinnar í 
dagpeninga, sbr. 7. gr., ef hinn vátryggði er innlagður á sjúkrahús í að 
minnsta kosti 7 daga samfellt. Eftir 7 daga samfellda sjúkrahúsvist eru dag
peningarnir greiddir út frá fyrsta degi og að hámarki í 365 daga ef hinn 
vátryggði er á sjúkrahúsi vegna eins og sama sjúkdóms eða slyss eða 
afleiðinga þess og það varð á meðan vátryggingin var í gildi.

Dagpeningar vegna sjúkrahússvistar greiðast ekki eftir 18 ára aldur.

8.3. DAGPENINGAR VEGNA UMÖNNUNAR Á HEIMILI
8.3.1. SKILGREINING
Vátryggingin greiðir bætur til vátryggingartaka ef hann á rétt á umönn un ar
bótum frá almannatryggingum vegna sjúkdóms eða slyss hins vátryggða. 
Skilyrði greiðslu dagpeninga vegna umönnunar á heimili er að vátryggður 
hafi legið á sjúkrahúsi vegna sjúkdómsins eða slyssins. 

Bótarétturinn helst svo lengi sem skilyrði fyrir bótagreiðslu eru uppfyllt, þó 
ekki lengur en til 18 ára aldurs vátryggðs eða að hámarki í 10 ár. 

Ef hinn vátryggði andast, fellur rétturinn til mánaðarlegra bóta niður í lok 
andlátsmánaðar.

8.3.2. BÓTAFJÁRHÆÐIN
Árleg bótaupphæð er reiknuð út samkvæmt eftirfarandi:

Ef umönnunarbætur almannatrygginga eru 81100 % eru 10 % vátrygg ingar
fjárhæðar greiddar út.

Ef umönnunarbætur almannatrygginga eru 6180 % eru 7,5 % vátryggingar
fjárhæðar greiddar út. 

Ef umönnunarbætur almannatrygginga eru 4160 % eru 5 % vátryggingar
fjárhæðar greiddar út.

Ef umönnunarbætur almannatrygginga eru 2040 % eru 2,5 % vátryggingar
fjárhæðar greiddar út. 

Bæturnar eru borgaðar mánaðarlega eftir á um leið og réttur til þeirra skapast 
og þá greiddur 1/12 af árlegum bótum til vátryggingartaka.

8.4. DÁNARBÆTUR
Vátryggingin greiðir bætur til vátryggingartaka ef hinn vátryggði deyr á meðan 
hún er í gildi. Bótafjárhæð er tilgreind í vátryggingarskírteini og endur nýjunar
kvittunum. 

Um rétthafa dánarbóta eftir 18 ára aldur fer eftir ákvæðum XV. kafla laga nr. 
30/2004 um vátryggingarsamninga.

Við greiðslu dánarbóta samkvæmt þessari grein fellur vátryggingin úr gildi.

9. GR. TAKMARKANIR Á BÓTARÉTTI
9.1. SJÚKDÓMAR OG ÁSTAND SEM EKKI ER BÆTT
Sjúkdómar sem þessi vátrygging tekur ekki til eru eftirfarandi:

Dreyrasýki ICD10 D66 og D67•	
Slímseigjusjúkdómur ICD10 E84•	
Þroskafrávik ICD10 F70F99 (t.d. ADHD (athyglisbrestur/ofvirkni), •	
einhverfa, seinþroski)
Sjúkdómar í miðtauga og vöðvakerfi ICD10 G11, G12, G60, G71 og •	
G80 (t.d. CP (heilalömun), vöðvarýrnun)
Flogaveiki ICD10 G40•	
Leiðni og skyntaugaheyrnartap ICD10 H90•	
Meðfædd fötlun eða litningafrávik ICD10 Q00Q99 (t.d. Downs heil•	
kenni, vansköpuð innvortis líffæri)
Geðrænir sjúkdómar ICD10 F00F69.•	

9.2. DVÖL ERLENDIS
Takmörkun vátryggingarverndar vegna dvalar erlendis kemur fram í 3. gr.

Vanræki vátryggður að tilkynna um búsetubreytingu getur það haft áhrif á 
ábyrgð félagsins, sbr. 88. gr. laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004.

9.3. ÁFENGI OG FÍKNIEFNI
Vátryggingin tekur ekki til sjúkdóms eða slyss sem telja má að stafi af mis
notkun á áfengi, lyfjum, eiturlyfjum eða þess háttar.

9.4. ANNAÐ ÁSTAND SEM EKKI ER BÆTT
Slys sem verður vegna meðvitaðrar háttsemi er ekki bætt.

Félagið ber ekki ábyrgð á sjálfsvígi eða sjálfsvígstilraun sem rakin verður til 
geðrænna sjúkdóma.

10. gr. SKYLDUR VÁTRYGGINGARTAKA VIÐ TJÓNSATBURÐ
Verði tjón sem talið er að vátryggingarskilmálar þessir taki til, skal tilkynna 
það félaginu án ástæðulauss dráttar og ef félagið metur þörf á, mæta til 
skoðunar hjá þeim lækni sem félagið tilnefnir.

Rétthafi glatar rétti til bóta ef krafa er ekki gerð um bætur til félagsins innan 
árs frá því að hann fékk vitneskju um þau atvik sem hún er reist á.

11. GR. IÐGJALDABREYTINGAR
Iðgjald fyrir vátryggingu þessa er reiknað samkvæmt gildandi iðgjalda skrá 
félagsins á hverjum tíma.

12. GR. VÍSITÖLUBINDING VÁTRYGGINGARFJÁRHÆÐAR OG IÐGJALDS
Vátryggingarfjárhæð sú sem tilgreind er í skírteini eða endurnýjunarkvittun 
breytist á aðalgjalddaga ár hvert í samræmi við breytingar á vísitölu neyslu
verðs frá grunnvísitölu. Grunnvísitala er vísitala neysluverðs útgefin í mán
uðinum á undan útgáfumánuði/aðalgjalddaga. 

Iðgjald breytist  í samræmi við breytingu vátryggingarfjárhæðar.
Lækki vísitalan, hefur það hvorki áhrif til lækkunar vátryggingar fjárhæðar eða 
iðgjalds.

13. GR. FYRNING
Um fyrningu bótakrafna fer eftir ákvæðum laga nr. 30/2004 um vá trygg ingar
samninga.

14. GR. ÁGREININGUR UM BÓTASKYLDU
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, fyrir Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum, 
sem vistuð er hjá Fjármálaeftirlitinu. Upplýsingar um nefnd þessa og starfs
hætti veitir Fjármálaeftirlitið. 
Þjónusta nefndarinnar eða málskot til hennar skerðir ekki rétt hlutaðeigandi 
til að leggja málið fyrir almenna dómstóla hér á landi. 

15. GR. FRESTUR TIL LÖGFRÆÐILEGRA AÐGERÐA
Hafni félagið kröfu um bætur í heild eða að hluta glatar sá sem rétt á til bóta 
þeim rétti ef hann hefur ekki höfðað mál eða krafist meðferðar málsins fyrir 
úrskurðarnefnd skv. 141. gr. laga nr. 30/2004 innan árs frá því að hann fékk 
skriflega tilkynningu um höfnunina frá félaginu.

16. GR. MÁLSMEÐFERÐ
Mál sem rísa kunna út af vátryggingu þessari skulu rekin fyrir héraðsdómi 
Reykjavíkur.

Skilmálar nr. BA1049
Gilda frá og með 01.01.2010


