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Um vátrygginguna gilda vátryggingarskírteinið ásamt áritun og sérskilmálum, skilmálar þessir, almennir skilmálar félagsins nr. AS-1 
og ákvæði laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004, hér eftir vsl. Ákvæði í skilmála þessum ganga framar ákvæðum í almennum 
skilmálum ef ekki er fullt samræmi þar á milli. 
 
Grundvöllur vátryggingarsamningsins er skilmálar þessir, upplýsingar á vátryggingarbeiðni, gildandi verklagsreglur á hverjum tíma um 
áhættumat í persónutryggingum og önnur gögn sem tengjast samningnum bæði við upprunalega gerð hans og síðar. 

 

Skilgreiningar 

 

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.  
Aldurstengt iðgjald: Iðgjald tryggingarinnar er óháð kyni og er reiknað af vátryggingarfjárhæð og hækkar þannig á hverju ári í sam-
ræmi við aldur vátryggðs.  
Félagið: Sá sem með samningi skuldbindur sig til að veita vátryggingu, hér Vörður líftryggingar hf.  
Rétthafi: Sá sem vátryggingartaki tilgreinir í vátryggingarsamningi og á rétt til þess að fá vátryggingarfjárhæðina greidda eftir að 
vátryggingaratburður hefur orðið.  
Vátryggingartaki: Sá sem gerir einstaklingsbundinn samning við félagið.  
Vátryggður: Sá einstaklingur sem vátryggingin 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.  
 
 
 

1. Kafli. Bótasvið  

 

1. gr. Hvað bætir tryggingin?  
 Dánarbætur. Félagið greiðir rétthafa bætur ef vátryggður deyr á gildistíma vátryggingarinnar. 
 Dánarbætur barna. Ef lifandi fætt barn vátryggðs andast á vátryggingartímanum greiðir félagið dánarbætur kr. 750.000. 

Bætur skv. grein þessari greiðast til kynforeldra barnsins. Sé barn ættleitt greiðast bætur til kjörforeldris/- foreldra og 
um leið fellur niður réttur kynforeldris/-foreldra ef lagatengsl þess við barnið hafa fallið niður samkvæmt 25. gr. laga nr. 
130/1999 um ættleiðingu. Greiðsla bóta skv. þessari grein miðast við barn 18 ára og yngra og hefur ekki áhrif á líftryggingu 
vátryggðs. 

 Sjúkdóm á lokastigi. Vátryggður getur óskað eftir greiðslu sem er ígildi líftryggingar ef hann greinist með sjúkdóm á 
lokastigi til 65 ára aldurs. Bætur greiðast vátryggðum ef vátryggður greinist með sjúkdóm sem talinn er vera á lokastigi 
fyrir lok gildistíma tryggingar. Miðað er við að lífslíkur viðkomandi einstaklings séu þá taldar vera innan við sex mánuðir. 
Við ákvörðun hvort viðkomandi telst uppfylla slík skilyrði er stuðst við álit sérfræðilæknis vátryggðs, álit sérfræðilæknis 
félagsins og leitað sambærilegra dæma um lífslíkur þeirra sem greinst hafa með svipað stig sama sjúkdóms. Bætur 
vegna þessa bótaliðar er sú vátryggingarfjárhæð sem fram kemur á vátryggingarskírteini og eru ætíð þær sömu og 
líftryggingarfjárhæðin. Bætur eru aðeins greiddar einu sinni og við greiðslu fellur líftryggingin úr gildi. 
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2. Kafli. Almenn ákvæði 

 

2. gr. Hver er vátryggður? 
Sá einstaklingur sem vátryggingin tekur til. 
 

3. gr. Hvar gildir tryggingin? 
Vátryggingin gildir hvar sem er í heiminum. 
 

4. gr. Gildistími 
Vátryggingin gildir frá útgáfudegi, sem tilgreindur er í vátryggingarskírteini, og til þess tíma sem tiltekinn er í 
vátryggingarskírteini, þó ekki lengur en til 75 ára aldurs vátryggðs. Félagið vátryggir ekki einstaklinga yngri en 18 ára (sbr. þó 
b. lið. 1. gr. ).  

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

5. gr. Verklagsreglur um áhættumat  
Félagið fylgir ákveðnum verklagsreglum við áhættumat persónutrygginga bæði eigin reglum og ítarlegum reglum 
endurtryggjanda á hverjum tíma. 
 

6. gr. Heimild vátryggingartaka til uppsagnar 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 er í ábyrgð samkvæmt vátryggingunni. 

 
7. gr. Bótagreiðslur samkvæmt vátryggingarsamningnum 

Við andlát vátryggðs greiðir félagið rétthafa þá vátryggingarfjárhæð sem í gildi er á andlátsdegi samkvæmt 
vátryggingarskírteini 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. 
 

8. gr. Rétthafi vátryggingarfjárhæðar 
Hafi vátryggingartaki ekki tilnefnt rétthafa vátryggingarfjárhæðar gilda ákvæði XV. kafla vsl. 
 

9. gr. Takmarkanir á ábyrgð félagsins 
Svipti hinn vátryggði sig lífi innan árs frá því að vátryggingin öðlaðist gildi, er félagið laust úr ábyrgð. 
 

10. gr. Vátryggingarfjárhæð, iðgjald og verðtrygging 
Fyrsta iðgjald fyrir vátryggingu þessa er reiknað samkvæmt gildandi iðgjaldaskrá félagsins, miðað við vátryggingarfjárhæð 
og aldur hins vátryggða við gildistöku vátryggingarinnar, sé eigi annars getið í vátryggingarskilmálum.  
 
Vátryggingarfjárhæðir í þessari vátryggingu fylgja þróun verðlags í landinu og breytast því samkvæmt vísitölu neysluverðs við 
hverja endurnýjun. Lækkun vísitölunnar hefur ekki áhrif til lækkunar á vátryggingarfjárhæð né ársiðgjaldi. 
 
Iðgjald tryggingarinnar er óháð kyni, er reiknað af vátryggingarfjárhæð og breytist á hverju ári í samræmi við aldur vátryggðs. 
  
Fram til 55 ára aldurs hækkar iðgjald á aðalgjalddaga í samræmi við aldur vátryggðs. Frá og með 56 ára aldri tekur iðgjaldið 
vístölubreytingum ár hvert og vátryggingarfjárhæðin lækkar í samræmi við hækkandi aldur vátryggðs.  
 
Félagið áskilur sér rétt til að ákvarða endurnýjunariðgjald samkvæmt nýrri iðgjaldaskrá með hliðsjón af almennri 
áhættubreytingu og öðrum orsökum sem valda röskun á bótagrundvellinum, ef þessi atriði virka ekki til breytinga á 
vátryggingarfjárhæð hins vátryggða. 
 

11. gr. Réttur til hækkunar á vátryggingarfjárhæð án yfirlýsingar um heilsufar 
Vátryggður getur óskað eftir hækkun á vátryggingarfjárhæð án frekari upplýsinga um heilsufar sitt. Skrifleg beiðni um 
hækkun og nauðsynleg gögn þurfa að berast félaginu innan sex mánaða frá því að eftirfarandi á sér stað:  
a. vátryggður eignast barn. 
b. vátryggður ættleiðir barn. 
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c. vátryggður kaupir íbúðarhúsnæði.  
 

Vátryggingarfjárhæðin getur að hámarki hækkað um 25% eða að hámarki kr. 3.500.000 og skilyrði að 
heildarvátryggingarfjárhæð fari ekki yfir kr. 20.000.000. Umrædd hækkun hefur sama gildistíma og sú vátrygging sem verið 
er að hækka.  
 
Aðeins er hægt að hækka vátryggingarfjárhæð einu sinni vegna íbúðarkaupa. Réttur til hækkunar fellur niður frá og með 45 
ára afmælisdegi vátryggðs. 
 

12. gr. Réttur til að endurvekja líftryggingu án nýrra heilsufarsupplýsinga 
Hafi vátryggingin verið í gildi í eitt ár hið skemmsta og ábyrgð félagsins fallið niður vegna vanskila, er heimilt að endurvekja 
vátrygginguna án þess að nýjar heilsufarsupplýsingar komi til ef vangoldið iðgjald er greitt innan þriggja mánaða frá því að 14 
daga greiðslufrestur samkvæmt ítrekun rann út. 
 

13. gr. Frestur til lögfræðilegra aðgerða 
Hafni félagið kröfu um bætur í heild eða að hluta glatar sá sem telur sig eiga rétt til bóta þeim rétti, ef hann hefur ekki höfðað 
mál eða krafist meðferðar málsins fyrir úrskurðarnefnd innan árs frá því að hann fékk skriflega tilkynningu um höfnunina frá 
félaginu, sbr. 2. mgr. 124. gr. vsl. 
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