
 
 

Söfnun með endurgreiddu iðgjaldi 
Viðauki skilmála vátryggingar 
 
 
 

1.gr. Skilgreiningar 
 

Endurgreitt iðgjald Markmið við upphaf samnings 
er að inneign við lok hans verði 
sem næst samanlögðu greiddu 
iðgjaldi. 

Söfnunarleið Val félagsins á sjóðum þess. 

Lágmarks 
vátryggingarfjárhæð 101% af inneign. 

Verðgildi einingar Er heildarverðmæti sjóðsins 
deilt með fjölda eininga. 

Samningstími Er tímabilið frá útgáfudegi 
skírteinis til loka samnings. 

Inneign  Heildarverðmæti eininga. 

Frítrygging Ef vátryggingartaki hættir með 
reglulegan sparnað, þá eru 
seldar einingar til að viðhalda 
tryggingunni þar til einingarnar 
eru uppurnar, en þá fellur 
tryggingin niður. 

Kaupdagur Sá dagur sem keyptar eru 
einingar eftir að innborgun berst 
félaginu. 

Kaupgengi Félagið kaupir einingar af 
vátryggingartaka við innlausn á 
kaupgengi. 

Sölugengi  Félagið selur vátryggingartaka 
einingar við innborgun á 
sölugengi. 

 
2. gr. Almenn ákvæði 
  Um vátryggingu þessa gilda eftirfarandi 
vátryggingarskilmálar, ákvæði sem skráð eru á skírteinið og 
lög nr. 20/1954 um vátryggingarsamninga og lög nr. 60/1994 
um vátryggingastarfsemi. Einnig geta átt við lög um opinber 
gjöld og skattlagningu.  Eftir því sem við getur átt gilda 
skilmálar þeirrar vátryggingar sem þessir skilmálar eru 
viðauki við, enda sé það skráð á skírteini. Sé fjallað um 
sömu atriði í vátryggingarskilmála og þessum 
viðaukaskilmála, gildir þessi skilmáli.  Undirrituð umsókn um 
vátryggingu þessa og önnur gögn sem tengjast töku hennar 
eða endurnýjun eru hluti vátryggingarsamningsins. 
  Ákvæði um iðgjaldafrelsi í sjúkdómatryggingu gilda ekki um 
vátryggingu þessa. 
 
3. gr. Fjárfestingaráhætta 
  Söfnunartrygging þessi er einingatengd trygging þar sem 
vátryggingartaki tekur að öllu leyti eigin áhættu á söfnun 
sinni og gefur félagið engin loforð um ávöxtun hennar.  
 
4. gr. Endurkaupsverð og frítrygging  
  Vátryggingartaki sem hættir innborgun á 
samningstímanum, hefur rétt á að fá greidda inneign sína 
(endurkaupsverð) og/eða rétt á að breyta í  frítryggingu 
samkvæmt gjaldskrá félagsins.   

 
 
5. gr. Iðgjaldagreiðslur 
  Iðgjöld tryggingarinnar greiðast með reglubundnum hætti á 
samningstímanum eins og um er getið í tryggingarskírteininu. Iðgjöld 
skulu greiðast með þeim hætti sem umsókn kveður á um, nema samið 
sé um annað fyrirkomulag síðar. 
 
  Fyrsta iðgjald fellur í gjalddaga þann dag, sem vátryggingarskírteinið 
er gefið út. Síðari iðgjöld falla í gjalddaga á þeim dögum sem skírteinið 
tilgreinir. Berist iðgjaldsgreiðsla ekki innan 15 daga frá gjalddaga gilda 
eftirfarandi ákvæði: 
A) Ef enginn sparnaður hefur myndast fellur ábyrgð félagsins niður. 
B) Ef sparnaður hefur myndast breytist tryggingin í frítryggingu skv. 

skilgreiningu í 1. grein. 
Samningur um trygginguna tekur gildi að nýju þegar iðgjald hefur verið 
greitt, enda hafi vátryggður ekki orðið fyrir vátryggingaratburði sem 
skilgreindur er í vátryggingarskilmálum þeirrar tryggingar sem skilmálar 
þessir eru viðauki við og ekki liðnir þrír mánuðir frá fyrsta ógreidda 
gjalddaga. Skulu þá öll ógreidd iðgjöld tryggingarinnar greidd. 
 
6. gr. Ráðstöfun iðgjalda 
    Félagið selur vátryggingartaka einingar í söfnunarleið eftir að 
innborgun berst félaginu. 
 
7. gr. Breytingar á samningi 
A) Vátryggður getur gert breytingar á innborgunum og verndinni á 

samningstímanum samkvæmt gjaldskrá félagsins á hverjum tíma. 
B) Vátryggður getur óskað eftir því að greiða ekki iðgjöld í eitt tímabil 

að hámarki 6mán. á hverjum fimm árum frá upphafsdegi 
samningsins, þó ekki fyrr en tveim árum eftir upphafsdag. 

  Breytingar á samningi taka gildi á næsta kaupdegi eftir að umsókn 
um breytingu hefur borist félaginu. 
 
8. gr. Útborgun vátryggingarfjárhæðar 
  Við lok samningstíma vátryggingarinnar fellur vátryggingin úr gildi og 
inneign er laus til útborgunar.   
  Reyni á vátrygginguna sem þessi trygging er viðauki við, greiðist 
vátryggingarfjárhæðin, en hún er það sem hærra er, valin 
vátryggingarfjárhæð eða lágmarksvátryggingarfjárhæð. 
Við útborgun vátryggingarfjárhæðar fellur vátryggingin úr gildi.   
 
9. gr. Verðtryggingarákvæði 
  Gildandi vátryggingarfjárhæð kemur fram á tryggingarskírteininu og á 
endurnýjunarkvittunum.  Iðgjald vátryggingar sem þessir skilmálar eru 
viðauki við hækkar í janúar ár hvert í samræmi við iðgjaldatöflu 
félagsins. 
Í janúar ár hvert breytist vátryggingarfjárhæðin og iðgjaldið í samræmi 
við breytingu á vísitölu neysluverðs. 
  
10. gr. Veðsetning 
  Heimilt er að veðsetja söfnunartryggingu þessa að undangenginni 
skráningu hjá félaginu. 
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Líftrygging 
 

Skilmálar 
 

 
 
 
 
 1. gr. Samningurinn. 
Grundvöllur líftryggingarsamningsins eru skilmálar þessir, 
upplýsingar á umsóknareyðublaðinu og önnur gögn sem 
tengjast samningnum, bæði við upprunalega gerð hans og 
síðar hafi ábyrgð félagsins fallið niður eða takmarkast og þess 
óskað að tryggingin taki gildi aftur. Ef rangar upplýsingar hafa 
verið gefnar, eða leynt hefur verið upplýsingum, sem kynnu að 
hafa breytt áhættumati félagsins fer um ábyrgð félagsins eftir 
ákvæðum laga nr.20/1954 um vátryggingarsamninga. 
 
 2. gr. Gildistaka. 
Ábyrgð félagsins hefst þegar félagið hefur samþykkt útfyllta og 
undirritaða umsókn með öðrum nauðsynlegum upplýsingum og 
vottorðum.  Semja má um annan gildistökutíma. 
 
 3. gr. Iðgjaldagreiðslur. 
Iðgjöld skulu greidd á gjalddaga.  Síðari iðgjöld, sem eru greidd 
innan 15 daga frá gjalddaga teljast greidd á réttum tíma.  
Verði fyrsta iðgjald eigi greitt á gjalddaga eða síðari iðgjöld 
innan 15 daga frá gjalddaga fellur ábyrgð félagsins niður, enda 
hafi iðgjalds verið krafist.  Ábyrgð félagsins hefst að nýju þegar 
iðgjald hefur verið greitt, enda sé hinn tryggði þá á lífi og ekki 
liðnir þrír mánuðir frá gjalddaga.  
Samningurinn fellur úr gildi, ef iðgjald hefur ekki verið greitt 
þremur mánuðum eftir gjalddaga. 
 
 4. gr. Rétthafar og bótagreiðslur. 
Rétthafar eru maki líftryggðs, en sé maki eigi á lífi, þá börn 
hans, og séu þau heldur eigi á lífi, þá erfingjar hans samkvæmt 
lögum, séu ekki aðrar skriflegar beiðnir.  
Hægt er að breyta ánöfnun líftryggingarfjárhæðar með skriflegri 
tilkynningu til félagsins. 
Tryggingarfjárhæðin greiðist innan 14 daga frá því að skrifstofu 
félagsins berast í hendur fullnægjandi sannanir fyrir 
greiðsluskyldu félagsins, þar með talið dánarvottorð útgefið af 
lækni.  
Framsal þess samnings, sem í skilmálum þessum felst, 
veðsetning og hvers konar umráðaskerðing réttinda þeirra sem 
tilgreindir eru rétthafar að líftryggingarfjárhæðinni eða hjá 
félaginu, skal þegar í stað tilkynnt félaginu með sannanlegum 
hætti. Sá sem eignast hefur réttindi yfir samningnum getur ekki 
beitt réttindum sínum nema nafn hans hafi verið tilkynnt 
félaginu með sannanlegum hætti og hann fært sönnur á réttindi 
sín samkvæmt samningnum. Félaginu er heimilt að greiða 
líftryggingarfjárhæðina út við andlát hins líftryggða, samkvæmt 
þeim upplýsingum sem hjá félaginu eru skráðar. Telst það 
endanleg og lögfull greiðsla. 
 
 5. gr. Takmörkun á ábyrgð félagsins. 
Ábyrgð félagsins fellur niður ef líftryggður sviptir sig lífi innan 
eins árs frá útgáfudegi tryggingarinnar. 
 
 6. gr. Breyting vátryggingarfjárhæðar og iðgjalds. 
Gildandi vátryggingarfjárhæð kemur fram á skírteini og 
endurnýjunarkvittunum.  Fram til 55 ára aldurs vátryggðs hækkar 
iðgjaldið á aðalgjalddaga ár hvert í samræmi við iðgjaldatöflu 
félagsins.  Frá og með 56 ára aldri lækkar vátryggingarfjárhæðin 
á aðalgjalddaga ár hvert og miðast lækkunin við að iðgjald haldist 
óbreytt að raunvirði. 

 
Á aðalgjalddaga, ár hvert, breytast vátryggingarfjárhæðin og 
iðgjaldið í samræmi við breytingu á vísitölu frá útgáfumánuði. 
Undirliggjandi vísitala er vísitala neysluverðs útgefin í mánuðinum 
á undan útgáfumánuði/aðalgjalddaga. 
Lækki vísitalan hefur það hvorki áhrif til lækkunar á 
vátryggingarfjárhæð né iðgjald. 
 
 7. gr. Bónus. 
Líftryggingartaki hefur rétt til hlutdeildar í bónus eftir reglum 
félagsins. 
 
 8. gr. Gildistími. 
Vátrygging þessi gildir frá útgáfudegi og endurnýjast til loka 
þess samningstíma sem valinn var og tiltekinn er í skírteini, þó 
ekki lengur en til 70 ára aldurs vátryggðs. 
 
 9. gr. Endurkaup og lán. 
Trygging þessi hefur ekki endurkaupsverðmæti og veitir ekki 
rétt til lántöku hjá félaginu. 
 
 Til upplýsingar. 
Vátryggður getur, að loknu fyrsta ári í tryggingu, sagt 
tryggingunni upp skriflega mánuði fyrir aðalgjalddaga. 
Vátryggður hefur 30 daga frest til að segja tryggingunni upp 
eftir að hún tók gildi. 
Eftirtaldir aðilar hafa með höndum þjónustu vegna kvörtunar- 
eða ágreiningsmála, er rísa kunna af vátryggingu þessari: 
Tjónanefnd vátryggingarfélaganna og Úrskurðarnefnd í 
vátryggingamálum.  Þjónusta þessara aðila eða málskot til 
þeirra skerðir að engu leyti rétt hlutaðeigandi til að leggja málið 
fyrir almenna dómstóla hér á landi.   Nánari upplýsingar veitir 
starfsfólk félagsins. 
 
 
 
Skilmálar nr. AL129. 
Gilda frá og með 02.09.2002. 
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