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1.

Gildissvið vátryggingarinnar.

1.1

Vátryggingin tekur til tjóns á vátryggðu lausafé af eftirfarandi orsökum og eins og nánar greinir í 2. til 5. gr.
(grein): leka úr vatnsleiðslum, skýfalli og asahláku, óveðri og olíuleka og leka frá kælimiðlum.

2.

Leki úr vatnsleiðslum.

2.1

Með leka úr vatnsleiðslum er átt við vatn sem streymir skyndilega og óvænt úr kaldavatns-, heitavatnseða skolplögnum sem eru í sama húsi og vátryggðir munir. Sama gildir um flóð frá tækjum sem fasttengd
eru lögnum þessum.

3.

Skýfall og asahláka.

3.1

Með tjóni af völdum skýfalls og asahláku er átt við skemmdir af völdum vatns sem nær ekki að streyma í
niðurföll og flæðir inn í húsnæði vátryggingartaka eða þrýstist upp um frárennslisleiðslur.

4.

Óveður.

4.1

Með óveðri er átt við ofsaveður, þ.e. (það er) ef vindhraði nær 28,5 m/sek. (metrar á sekúndu) skv.
(samkvæmt) mælingum Veðurstofu Íslands. Bætur greiðast fyrir allar skemmdir er hljótast beinlínis af
ofsaveðri, þ. á m. (þar á meðal) úrkomu sem fellur meðan veðrið varir eða strax í kjölfar þess.
Séu ekki fáanlegar viðurkenndar upplýsingar um vindhraða á tjónsstað þegar tjónið varð skal hafa til
hliðsjónar hvort illviðri hafi valdið öðrum skaða á sömu slóðum þegar tjónsatburðurinn varð.
Greiðsluskylda félagsins er bundin því skilyrði að unnt sé að sjá skaða á húsum af völdum ofsaveðurs og
skemmdir á vátryggðu lausafé verði raktar til skaðans.

4.2
4.3
5.

Olía og kælimiðlar.

5.1

Vátryggingin bætir skemmdir af völdum þess að olía eða kælivökvi streymir skyndilega og óvænt úr
olíugeymi, olíueldstæði, kæliskáp eða kælikerfi.

6.

Takmarkanir á gildissviði vátryggingarinnar.

6.1

Vátryggingin tekur ekki til:
a. skemmda er hljótast af langvarandi raka, vatnsleka, olíuleka eða smitun,
b. skemmda af völdum vatns frá svölum, úr þakrennum eða frárennslisleiðslum þeirra,
c. skemmda af völdum grunnvatns eða skolps, nema um sé að ræða skyndilegan leka úr vatnsleiðslum,
sbr.(samanber) gr. 2.1,
d. skemmda er hljótast vegna byggingavinnu eða viðhalds, þar með talin vinna við vatnslagnir, ef þriðji
maður ber skaðabótaábyrgð,
e. skemmda á vörum sem geymdar eru í kjallara nema þær hvíli á a.m.k. (að minnsta kosti) 10 cm
(sentimetrar) háum undirstöðum sem ekki draga í sig raka,
f. skemmda á lausafé sem geymt er í opnum skemmum eða skýlum, gróðurhúsum, húsum í smíðum
eða geymslum sem klæddar eru pappa, plastdúk o.þ.h. (og þess háttar) , vegna skýfalls, asahláku og
óveðurs,
g. skemmda vegna flóða frá sjó, stöðuvötnum, ám eða lækjum,
h. skemmda af úrkomu sem berst inn um þak eða vegg nema orsök þeirra sé óveður, sbr. 4. gr.,
i. skemmda á vörum í frysti- og kæligeymslum nema tjóns á vörum, sem þannig eru geymdar í
smásöluverslunum, ef kælivökvi rennur á þær skyndilega og óvænt,
j. skemmda er verða við áfyllingu olíu- eða kælivökva,
k. missis olíu- eða kælivökva.

7.

Varúðarreglur.

7.1

Um vátrygginguna gilda eftirfarandi varúðarreglur:
a. Í óupphituðum húsum skal vera lokað fyrir vatnsaðstreymi.
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7.2

b. Vatnslögn ásamt viðtengdum tækjum skal tæmd þegar hætta er á frosti.
c. Lögnum og tækjum skal haldið vel við.
Brot gegn framangreindum varúðarreglum getur leitt til þess að ábyrgð félagsins falli niður í heild eða að
hluta.

8.

Vísun til skilmála og laga um vátryggingarsamninga.

8.1

Að öðru leyti en kveðið er á um í skilmálum þessum, vátryggingarskírteini eða öðrum gögnum, sem
vátryggingarsamningurinn byggir á, gilda um hann skilmálar félagsins fyrir brunatryggingu lausafjár og lög
nr.(númer) 33/2004 um vátryggingarsamninga.

Skráning í tjónagrunn Creditinfo Lánstrausts hf.

Tjón sem tilkynnt eru til vátryggingafélaga eru skráð í sérstakan tjónagrunn sem rekinn er af Creditinfo Lánstrausts
hf. samkvæmt samningi við Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) sem félagið á aðild að og samkvæmt heimild
Persónuverndar. Félagið telst ábyrgðaraðili í skilningi persónuverndarlaga nr. 90/2018 vegna skráningar þess á
upplýsingum í grunninn og uppflettingum sem framkvæmdar eru á vegum þess. Tilgangur með skráningu í
tjónagrunninn er að stemma stigu við vátryggingarsvikum og ofgreiðslu vátryggingabóta. Skráðar eru upplýsingar
um kennitölu tjónþola, tjónsnúmer, tegund vátryggingar og tjóns, dagsetning tjóns og skráningar, staðsetning tjóns
og eftir atvikum einkvæmt númer hins vátryggða, s.s. skráningarnúmer ökutækis. Við skráningu tjóns fær félagið
yfirlit yfir öll tjón sem tjónþoli hefur tilkynnt óháð félagi og skráð hafa verið í tjónagrunninn. Eingöngu starfsmenn
félagsins sem skrá tjón og vinna að tjónauppgjöri hafa aðgang að tjónagrunninum. Upplýsingum skal eytt úr
tjónagrunni þegar þeirra gerist ekki lengur þörf í þágu tilgangs vinnslunnar, í síðasta lagi þegar 10 ár eru frá
skráningu upplýsinganna.

Skilmálar þessir gilda frá 15. janúar 2019.
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