Ábyrgðartrygging vegna hests, hunds
eða skotvopns
Skilmáli nr. A-2

Í skilmálanum merkir hugtakið “félagið” Vörð tryggingar hf.
Um vátrygginguna gilda vátryggingaskírteinið ásamt áritun og sérskilmálum, skilmálar þessir, almennir skilmálar
félagsins nr. AS-1 og ákvæði laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004.
Ákvæði í almennum skilmálum ganga framar ákvæðum þessara skilmála ef ekki er fullt samræmi þar á milli.
1. gr.

Hverjir eru vátryggðir?
Vátryggingartaki og heimilisfólk hans
2. gr.
Bótasvið
Vátryggingin tekur til skaðabótaábyrgðar, sem fellur á vátryggðan sem eiganda hests, hunds eða skotvopns sem
tiltekin er á vátryggingaskírteini, enda sé skaðabótaskyldan bein afleiðing af tjóni á mönnum eða munum (þar með
talin fasteignir og dýr) og ekki víðtækari en venjuleg skaðabótaskylda utan samninga. Innan þeirra takmarkana sem
áður greiðir, vátryggir félagið einnig gegn þeirri skaðabótaskyldu, er fellur á hann vegna verka þjónustufólks á
heimili hans.
3. gr.
Tjón sem heimilisfólk vátryggingartaka verður fyrir
Félagið bætir ekki tjón sem hinir vátryggðu valda hver öðrum.
4. gr.
Tjón vegna atvinnu vátryggðs
Félagið bætir ekki tjón sem verður vegna atvinnu vátryggðs, hvort sem um er að ræða eigin atvinnurekstur eða störf
í þjónustu annarra. Með atvinnu er átt við hvers konar störf sem vátryggður vinnur gegn endurgjaldi.
5. gr.
Almennar undantekningar vegna skemmda á munum
Vátryggingin tekur ekki til ábyrgðar vegna skemmda á munum eða glötunar muna, sem:
5.1
vátryggður á einn eða með öðrum;
5.2
vátryggður hefur að láni, á leigu, til geymslu, sölu, flutnings eða eru af öðrum ástæðum í vörslu hans, þar á meðal
munir, sem vátryggður hefur tekið í heimildarleysi;
6. gr.
Aðrar almennar undantekningar
Vátryggingin tekur ekki til:
6.1
tjóns sem hlýst af því, að söluvara berst viðtakanda ekki, eða ekki í tæka tíð, eða greiðsla er ekki innt af hendi á
réttum tíma;
6.2
tjóns sem hlýst af eldsvoða.
6.3
Tjón af völdum hryðjuverka vegna hvers konar líffræðilegra eða efnafræðilegra áhrifa og/eða eitrunar, þ.m.t. sýkla
og veira.
7. gr.
Undanskildar áhættur, sem vátryggja má sérstaklega gegn greiðslu viðbótariðgjalds
Félagið greiðir ekki:
7.1
skaðabótakröfu, sem fellur á vátryggðan sem eiganda eða notanda skráningarskylds ökutækis, loftfars, skips, báts
eða annarra farartækja.
7.2
skaðabótakröfu vegna tjóns, sem hlýst við byggingarframkvæmdir á fasteign, sem vátryggður á eða notar.
8. gr.
Mengunartjón
Vátryggingin tekur ekki til tjóns, sem rakið verður til mengunar lofts, jarðar, gróðurs, vatns eða sjávar. Félagið
greiðir þó bætur vegna slíks tjóns, ef það verður rakið til eins skyndilegs og óvænts atburðar og því verði ekki um
kennt, að vátryggður hafi með ásetningi eða stórfelldu gáleysi látið hjá líða að fara eftir opinberum fyrirmælum, sem
gilda á hverjum tíma.
9. gr.
Sektir
Félagið greiðir ekki bætur vegna sekta eða annarra refsiviðurlaga.
10. gr. Landfræðileg mörk vátryggingarinnar
Vátryggingin tekur aðeins til tjóns, er verður á Íslandi.
11. gr. Vátryggingartími
Komi afleiðingar atviks, sem tjón hefur hlotist af og gerst hefur á vátryggingartímanum, ekki í ljós fyrr en
vátryggingin er fallin úr gildi, greiðir félagið samt sem áður bætur. Á hinn bóginn greiðir félagið ekki bætur fyrir tjón
vegna atviks, sem varð, áður en vátryggingartíminn hófst, enda þótt tjónið komi ekki í ljós fyrr en á
vátryggingartímanum.
12. gr. Vátryggingarfjárhæð
12.1
Hámarks vátryggingarfjárhæð í hverju tjóni er hámark þess höfuðstólskröfu sem félagið ábyrgist. Verði fleiri en eitt
tjón af sömu tjónsorsök, teljast þau vera af völdum eins vátryggingaatburðar. Heildarábyrgð félagsins á hverju
vátryggingarári takmarkast við einnig við fyrrgreinda vátryggingarfjárhæð.
12.2
Félagið greiðir vexti af bótafjárhæð og kostnað, sem til er stofnað með samþykki félagsins til þess að skera úr um
skaðabótaskyldu vátryggðs, enda þótt greiðsla félagsins fari af þeim sökum fram úr vátryggingarfjárhæðinni. Sé
vátryggingarfjárhæðin lægri en höfuðstóll bótafjárhæðar, greiðist aðeins sá hluti kostnaðar og vaxta, er svarar til
vátryggingarfjárhæðarinnar.
12.3
Í hverju tjóni ber vátryggður eigin áhættu sem kemur fram á skírteini eða endurnýjunarkvittun.
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13. gr. Varúðarreglur
Vátryggðum ber að fara eftir þeim varúðarreglum sem félagið setur á vátryggingarskírteini. Misbrestur á því getur
leitt til skerðingar eða brottfalls bótaábyrgðar skv. 26. gr. laga nr. 30/2004.
14. gr. Meðhöndlun skaðabótakröfu
14.1
Sé gerð skaðabótakrafa á hendur hinum vátryggða hefur félagið fyrirsvar vegna þeirrar kröfu og eru heimilar hvers
kyns ráðstafanir til þess að meðhöndla kröfuna svo sem viðurkenningu á bótaskyldu ,verjast kröfunni eða gera um
hana samkomulag enda eru þessar ráðstafanir á kostnað félagsins svo og málskostnaður vegna þeirra.
14.2
Félagið er ekki bundið af því ef vátryggður viðurkennir skaðabótakröfu nema leitt sé í ljós að vátryggður gerði aðeins
það sem honum var skylt að lögum er hann greiddi kröfuna eða viðurkenndi réttmæti kröfunnar.
Skilmálar þessir gilda frá 01.01.2019
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