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1.
1.1

1.2
1.3
1.4

Það sem vátryggingin bætir.
Vátryggingin tekur til rekstrartaps sem vátryggður verður fyrir vegna samdráttar í sölu vöru og þjónustu
sökum þess að tjón hefur orðið á vátryggðum vélum á vátryggingarstað þeim, sem tilgreindur er á
vátryggingarskírteininu, við skyndilegt og ófyrirsjáanlegt atvik af hvers konar tagi með þeim
undantekningum, sem tilgreindar eru í 2. gr. (grein).
Forsenda bótaskyldu er að hinum vátryggðu vélum hafi í engu verið ábótavant við afhendingu til
vátryggðs, þeim hafi verið komið endanlega fyrir og þær hafi verið fullreyndar í gangi.
Það er ennfremur forsenda fyrir bótaskyldu úr vátryggingu þessari að tjónið sé jafnframt bótaskylt úr
vélatryggingu félagsins samkvæmt skilmálum nr. (númer) 520 sem um þá vátryggingu gilda.
Greiðsluskylda félagsins takmarkast við rekstrartap sem verður samkvæmt 1. mgr. (málsgrein) á því
tímabili sem tilgreint er á vátryggingarskírteininu eða iðgjaldskvittun.

2.

Takmarkanir á gildissviði vátryggingarinnar.

2.1

Vátryggingin tekur ekki til aukins rekstrartaps vegna verkfalls, verkbanns eða þess að töf verður á því að
hefja reksturinn aftur sökum fjármagnsskorts, endurbóta, stækkunar, fyrirmæla hins opinbera eða þess
háttar.
Bætur eru ekki greiddar vegna rekstartaps af völdum:
a. tjóns eða taps á olíu eða kælimiðlum eða tjóns, sem eingöngu varðar pakkningar, bulluhringi, kíla,
reimar, bönd, leiðslur, verkfæri, mót, stansa, leturskífur eða aðra slíka hluti, sem venjulega þarf að
endurnýja við notkun véla,
b. tjóns á undirstöðum,
c. tjóns sem rakið verður til ásetnings eða stórkostlegs gáleysis vátryggðs eða starfsmanna sem gegna
ábyrgðarstöðu hjá honum,
d. tjóns sem stafar af ónógri gæslu eða ónógu viðhaldi að því leyti sem það verður rakið til sakar
vátryggðs eða starfsmanna sem gegna ábyrgðarstöðu hjá honum,
e. tjóns sem stafar af því að meira er lagt á vélar en þær þola eða þær eru ekki notaðar eins og til er
ætlast og gerð þeirra leyfir,
f. tjóns sem stafar af galla eða annmarka, sem var fyrir þegar vátryggingarsamningur var gerður og
vátryggðum eða starfsmönnum sem gegndu ábyrgðarstöðu hjá honum, var eða hefði átt að vera
kunnugt um,
g. tjóns sem stafar af vátryggingaratburði sem bruna-, þjófnaðar- eða vatnstjónstryggingar ná til,
h. tjóns af völdum slits, hægfara eyðingar, ryðskemmda, tæringar, sýringar eða ketilsteins,
i. tjóns af völdum vatns- eða sýrugufu eða annarra skaðvænna lofttegunda eða ryks, ef slíkt fylgir
venjulega rekstri vátryggðs,
j. tjóns sem seljandi eða flutningsaðili ber skaðabótaábyrgð á samkvæmt samningi eða lögum,
k. tjóns á öðrum hlutum, t.d. (til dæmis) efnum, vörum eða vélum, en þeim sem tilgreindir eru á
vátryggingarskírteini og/eða vátryggingar- beiðni,
l. tjóns sem rakið verður til stríðs, óeirða, uppþota, verkfallsaðgerða eða annarra sambærilegra atburða,
m. hvers kyns tjóns af völdum kjarnorku, jónandi geislunar og geislavirkra efna,
n. hvers konar náttúruhamfara, svo sem eldgosa, jarðskjálfta, neðansjávarskjálfta, flóðbylgna,
vatnagangs, flóða, landsigs, grjóthruns, skriðufalla, snjóflóða, fellibyls, hvirfilbyls eða stormsveips.
o. hvers konar líffræðilegra eða efnafræðilegra áhrifa og/eða eitrunar, þ.m.t. (þar með talið) vegna sýkla
og veira, sem hljótast af völdum hryðjuverka.

2.2

3.

Bótatími.

3.1

Bótatími er það tímabil, sem tilgreint er á vátryggingarskírteininu eða iðgjaldskvittun og félagið bætir lengst
rekstrartap á af völdum bótaskylds tjóns.
Bótatími hefst við lok biðtímans, sbr. (samanber) 4. gr.
Bótatímanum lýkur í síðasta lagi jafnmörgum mánuðum síðar og tilgreint er á vátryggingarskírteininu eða
iðgjaldskvittun og á sama tíma sólarhrings sem hann hófst.

3.2
3.3
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4.

Biðtími.

4.1
4.2

Vátryggingin tekur ekki til samdráttar í sölu vöru og þjónustu sem stafar af stöðvun að öllu eða nokkru leyti
á starfsemi vátryggðs á þeim biðtíma sem tilgreindur er á vátryggingarskírteininu eða iðgjaldskvittun.
Biðtími telst frá þeim tíma þegar staðfest er að vátryggingaratburður hafi átt sér stað.

5.

Vátryggingarverðmæti.

5.1

Vátryggingarfjárhæðin skal nema vátryggingarverðmætinu, sbr. 2. og 3. mgr. Ef vátryggingarfjárhæðin er
lægri en vátryggingarverðmætið er um undirtryggingu að ræða og er ábyrgð félagsins aðeins hlutfallsleg
eftir mun þeim sem er á vátryggingarfjárhæðinni og vátryggingarverðmætinu.
Hvað varðar vátryggingu með bótatíma í 12 mánuði eða skemur nemur vátryggingarverðmætið áætlaðri
sölu vátryggðs fyrstu 12 mánuðina eftir upphaf bótatímans, sbr. 3. gr., að frádreginni áætlaðri notkun á
sama tímabili á:
a. aðkeyptum verslunarvörum til endursölu,
b. hráefnum og hálfunnum vörum,
c. umbúðum og öðrum tilgreindum liðum vátryggingarskírteini og/eða vátryggingarbeiðni.
Ef vátryggingin er með bótatíma í 18 eða 24 mánuði, nemur vátryggingarverðmætið áætlaðri sölu
vátryggðs fyrstu 24 mánuðina eftir upphaf bótatímans, sbr. 3. gr., að frádreginni áætlaðri notkun á sama
tímabili á þeim liðum sem tilgreindir eru í 2. mgr.
Með sölu er átt við bókfærða sölu að frádregnum virðisaukaskatti, veittum afslætti eða lækkun söluverðs af
öðrum orsökum.

5.2

5.3

5.4
6.

Takmörkun rekstrartaps.

6.1

Ef tjón verður er vátryggðum skylt, að svo miklu leyti sem honum er unnt, að koma í veg fyrir og takmarka
áhrif tjónsins, þ.m.t. að leitast við að halda áfram sölu vöru sinnar og þjónustu í því skyni að koma í veg
fyrir eða takmarka rekstrartapið.
Vátryggðum er skylt að hafa samvinnu við félagið um ráðstafanir til að koma í veg fyrir rekstrartap eða
takmarka það, sbr. gr. 8.5.

6.2
7.

Bótaákvörðun – uppgjör tjóns.

7.1
7.2
7.3

Uppgjör eftir tjón hefst í síðasta lagi 14 dögum eftir að bótatíma vátryggingarinnar lýkur enda liggi þá fyrir
af hálfu vátryggðs reikningslegar upplýsingar um áhrif rekstrarstöðvunar á bótatímanum.
Ef tjón verður, fer fram uppgjör á vátryggingarverðmætinu, sbr. gr. 5.2 og 5.3.
Vátryggingarverðmætið þannig fundið er notað við útreikning bóta, ef það er lægra en
vátryggingarfjárhæðin, annars er vátryggingarfjárhæðin notuð. Sú fjárhæð, sem lögð er til grundvallar við
útreikning bóta, nefnist bótagrundvöllur.

8.

Útreikningur bóta.

8.1

Vátryggður á aldrei rétt á hærri bótum en með þarf til þess að bæta tjón það sem hann hefur orðið fyrir og
vátryggingin nær til.
Bætur miðast við sama hlutfall af bótagrundvellinum og samdráttur í sölu af völdum tjónsins á
bótatímanum af áætlaðri sölu í 12 eða 24 mánuði frá upphafi bótatímans, sbr. 3. gr.
Með sölu er átt við bókfærða sölu að frádregnum virðisaukaskatti, veittum afslætti eða lækkun söluverðs af
öðrum orsökum.
Ef útgjöld sparast á bótatímanum lækka bætur að sama skapi.
Samkvæmt samkomulagi við félagið er greiddur eðlilegur kostnaður vegna ráðstafana samkvæmt 6. gr.,
þó aðeins að því marki sem þær hafa áhrif á bótatímann og jafnframt með þeim fyrirvara að heildarbætur
félagsins, þar með talið slíkur kostnaður, verði ekki hærri en ef ráðstafanir samkvæmt 6. gr. hefðu ekki
verið gerðar.
Sé um undirtryggingu að ræða lækka bætur samkvæmt 5. mgr. að sama skapi.

8.2
8.3
8.4
8.5

8.6
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9.

Varanleg rekstrarstöðvun.

9.1

Hefjist atvinnurekstur vátryggðs ekki aftur eftir vátryggingaratburðinn miðast bótafjárhæð við þann tíma, þó
ekki lengri tíma en bótatímann, sem eðlilegt má telja að liðið hefði þar til reksturinn gæti hafist aftur.
Af þeirri fjárhæð, sem þannig er reiknuð út, greiðist einungis sá hluti er telja má til óhjákvæmilegs
kostnaðar sem vátryggður getur sannað að hann hafi lagt í.
Hafi reksturinn stöðvast af orsökum, sem vátryggður ræður ekki við, greiðast bætur án tillits til ákvæða 2.
mgr.

9.2
9.3
10.

Lög um vátryggingarsamninga, lausn ágreiningsmála o.fl. (og fleira).

10.1 Að öðru leyti en kveðið er á um í skilmálum þessum, vátryggingarskírteini eða öðrum gögnum, sem
vátryggingarsamningurinn byggir á, gilda um hann skilmálar félagsins nr. 100 fyrir brunatryggingu lausafjár
og lög nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga.
10.2 Ágreiningi varðandi vátryggingarsamning og bótaskyldu félagsins að öðru leyti má skjóta til
úrskurðarnefndar í vátryggingamálum. Upplýsingar um nefndina og starfshætti hennar má fá hjá félaginu.
10.3 Þrátt fyrir úrræði skv. 2. mgr. er aðilum heimilt að leggja ágreininginn fyrir dómstóla. Slík mál, svo og
önnur mál sem rísa út af vátryggingu þessari, skulu rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Félaginu er þó
einnig heimilt að höfða mál út af vátryggingunni á heimilisvarnarþingi vátryggingataka.
10.4 Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík.
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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