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I.

kafli. Sameiginlegir skilmálar.

1.

Vátryggingin og þær einstöku áhættur sem undir hana falla.

1.1

1.2

Félagið tekur að sér að bæta á þann hátt og í þeim mæli sem fram kemur í skilmálum þessum, bæði
sameiginlegum skilmálum og þeim skilmálum er varða einstakar áhættur sem falla undir vátrygginguna,
það tjón sem verður á vátryggingartímanum og er bein afleiðing þeirrar hættu sem tryggt er gegn.
Undir fiskeldistryggingu þessa falla þrjár sjálfstæðar vátryggingar, vátrygging eldisstofns, vátrygging
sjóbúnaðar og vátrygging eigna á landi. Um allar vátryggingarnar gilda ákvæði sameiginlegra skilmála í
þessum kafla auk þess sem ákvæði II., III. og IV. kafla gilda um hverja vátryggingu fyrir sig. Unnt er að
kaupa sérhverja af þessum vátryggingum og verður að kaupa hverja þeirra í sínu lagi.

2.

Skilgreiningar.

2.1

Í skilmálum þessum hafa eftirtalin hugtök þá merkingu sem hér segir:
a. „eigin áhætta“, hluti vátyggðs í hverju tjóni sem tilgreindur er í vátryggingarskírteini, sem
hundraðshluti vátryggingarfjárhæðar eða föst fjárhæð, og skal við sérhvert tjón dregin frá bótum áður
en til greiðslu félagsins kemur,
b. „eignir á landi“, þær byggingar og önnur mannvirki á landi ásamt tilheyrandi tækjum og búnaði sem
tilgreind eru í vátryggingarskírteini,
c. „eldiseining“, hvers konar einstakt aflokað rými í vinnslustöð þar sem stofn er alinn upp eða
geymdur, svo sem net, búr, ker eða eldishringur,
d. „eldisstofn“ og „stofn“, sjávar- eða ferskvatnsdýr eða lífverur sem vátryggður hefur til eldis og eru
vátryggð hjá félaginu á vátryggingartímanum eins og tilgreint hefur verið í upphafi af vátryggingartaka
á umsóknareyðublaðinu og síðar í mánaðarlegum eldisskýrslum,
e. „eldisstöð“ og „stöð“, svæði sem skilgreint er í vátryggingarskírteini, þar sem vátryggingartaki
stundar eldi, án tillits til fjölda eldiseininga í stöðinni eða fjölda þeirra staða innan stöðvarinnar þar
sem eldiseiningum hefur verið komið fyrir,
f. „félagið“, TM tryggingar hf.
g. „mánaðarlegar eldisskýrslur“, mánaðarlegar skýrslur sem vátryggingartaki skal gefa félaginu innan
30 daga eftir lok hvers mánaðar á vátryggingartímanum, þar sem tilgreindur er mesti fjöldi og hæsta
verðmæti í samræmi við verðmætaskrá yfir stofninn í næstliðnum mánuði í hverri eldisstöð, þar sem
stofninn er einnig flokkaður eftir kynslóð og staðfest er meðalþyngd hans og meðalstærð,
h. „sjóbúnaður“, hreyfanleg net, búr, flothylki og þess háttar og bátar og önnur vatnsfarartæki allt
ásamt tilheyrandi tækjum og búnaði, annað hvort í eigu vátryggingartaka eða sem tekin eru á leigu af
honum, og eru notuð sem eldiseiningar eða til að þjónusta eða festa eldiseiningar eða, í tilfelli báta og
annarra vatnsfarartækja, eru hluti af heildarbúnaði stöðvarinnar,
i. „sjúkdómstímabil“, tímabil með þeim dagafjölda sem tilgreindur er í vátryggingarskírteini þar sem
tjón á stofni vegna dauða af völdum sjúkdóms er metið sem eitt tjón samkvæmt vátryggingunni.
j. „sjúkdómur“, auðkennanlegar sjúkdómsvaldandi örverur, í þessu tilviki einnig svifblómi,
þörungablómi, marglyttublómi, lirfublómi og ásókn sníkjudýra, sem eru bein aðalorsök hækkaðrar
dánartíðni,
k. „vátryggður“, sá sem samkvæmt vátryggingarsamningi á rétt á að krefja félagið um bætur,
l. „vátryggingartímabil“ og „vátryggingartími“, það tímabil sem tilgreint er í vátryggingarskírteini og
félagið er ábyrgt fyrir greiðslu bóta úr vátryggingunni sökum þess að vátryggingaratburður hefur orðið
á tímabilinu,
m. „vátryggingarfjárhæð“, sú fjárhæð sem tilgreind er í vátryggingarskírteini og hagsmunir eru að
hámarki vátryggðir fyrir,
n. „verðmætaskrá“, skrá yfir verðmæti á vátryggðum stofni sem nánar er tilgreindur í
vátryggingarskírteini,
o. „þéttleiki stofns“, massi stofns (eins og hann kemur fram í þurrvigt í kg á rúmmetra vatns) í
eldiseiningu þar sem stofninn er geymdur.
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3.

Þeir sem vátryggðir eru.

3.1

Vátryggingartaki er vátryggður. Vátryggingin er ekki til hagsbóta fyrir aðra aðila, svo sem rétthafa að
þinglýstum eignarrétti, veðrétti eða öðrum skráðum eða óskráðum tryggingarréttindum í eigninni nema
með samþykki félagsins. Vátryggingin er ekki til hagsbóta fyrir nýjan eiganda og fellur niður við
eigendaskipti.

4.

Grundvöllur fyrir ábyrgð félagsins og áhrif þess að veittar eru rangar eða ófullnægjandi
upplýsingar.

4.1

Grundvöllur þess að félagið veiti vátryggingu sem fellur undir fiskeldistrygginguna eru þær upplýsingar
sem vátryggingartaki veitir í vátryggingarumsókn við töku vátryggingarinnar. Reiðir félagið sig á að
upplýsingar vátryggingartaka séu í hvívetna réttar og tæmandi um eðli og umfang áhættunnar við töku
vátryggingarinnar. Vátryggingartaki skal einnig að eigin frumkvæði veita upplýsingar um sérstök atvik
sem hann veit eða má vita að hafa verulega þýðingu fyrir áhættumat félagsins.
Verði vátryggingartaka ljóst að hann hefur veitt rangar eða ófullnægjandi upplýsingar um áhættuna skal
hann án tafar skýra félaginu frá því. Á vátryggingartímanum, svo og í tengslum við endurnýjun
vátryggingarinnar, skal vátryggingartaki ávallt upplýsa félagið um allar breytingar sem orðið hafa á áður
gefnum upplýsingum um áhættuna sem kunna að hafa áhrif á áhættumat félagsins og afstöðu þess til
framhalds vátryggingarinnar og eftir atvikum með hvaða skilmálum.
Hafi vátryggingartaki veitt rangar eða ófullnægjandi upplýsingar áður en vátryggingin tók gildi fellur ábyrgð
félagsins niður og er félaginu jafnframt heimilt að slíta vátryggingunni frá upphafstíma vátryggingarinnar
að telja.
Hafi vátryggingartaki veitt rangar eða ófullnægjandi upplýsingar á vátryggingartímanum fellur ábyrgð
félagsins niður frá því tímamarki er breytingar urðu á áhættunni sem hinar röngu og ófullnægjandi
upplýsingar lúta að. Jafnframt er félaginu heimilt að slíta vátryggingunni frá því tímamarki er því varð
kunnugt um hina breyttu áhættu.
Hyggist félagið grípa til úrræða samkvæmt heimildum 3. og 4. mgr. skal það senda vátryggingartaka án
ástæðulauss dráttar skriflega tilkynningu um þá afstöðu sína.
Ef fleiri en vátryggingartaki eru vátryggðir skulu þeir ásamt vátryggingartaka bera óskipta ábyrgð á því að
vátryggingartaki og eftir atvikum aðrir vátryggðir fullnægi skyldum sínum samkvæmt
vátryggingarsamningnum.

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

5.

Vátryggingarfjárhæðir.

5.1

Vátryggingarfjárhæðir vegna einstakra vátrygginga sem undir fiskeldistrygginguna falla eru tilgreindar í
vátryggingarskírteini. Nánar er kveðið á um þýðingu vátryggingarfjárhæðarinnar í II., III. og IV. kafla um
einstakar vátryggingar.

6.

Gildistími og réttur aðila til að slíta vátryggingunni.

6.1

Vátryggingin gildir fyrir það tímabil sem tilgreint er í vátryggingarskírteini. Við lok vátryggingartímabils
skal vátryggingin endurnýjuð með nýjum sjálfstæðum vátryggingarsamningi fyrir það tímabil sem í hönd
fer og skal ekki litið á hann sem framhald áður gildandi samnings.
Ef vátryggingartaki telur ástæðu til, getur hann á vátryggingartímanum sagt upp vátryggingarsamningnum
og skal hann þá senda félaginu skriflega tilkynningu þar að lútandi með 28 daga fyrirvara og ákvarðast þá
iðgjaldið skv. 13. gr.
Félagið getur einnig sagt vátryggingunni upp hvenær sem er á vátryggingartímanum telji það ástæðu til.
Skal félagið þá senda vátryggingartaka með 28 daga fyrirvara skriflega tilkynningu þar sem fram kemur
með ótvíræðum hætti sú fyrirætlun þess að slíta vátryggingarsamningnum. Skal félagið endurgreiða
iðgjaldið að því marki sem það hefur verið greitt fyrir tímabilið eftir að vátryggingin féll úr gildi. Skal
endurgreiðslan miðast hlutfallslega við það tímabil sem vátryggingin var í gildi og að teknu tilliti til
áhættunnar eins og hún var á tímabilinu.

6.2

6.3

7.

Réttur félagsins til að segja upp vátryggingunni eða breyta skilmálum hennar þegar breyting hefur
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orðið á áhættunni.
7.1

7.2

7.3

8.
8.1

8.2
8.3

9.

Hafi félagið fengið upplýsingar skv. gr. 4.2 um verulegar breytingar á aðstæðum og ástandi hinna
vátryggðu hagsmuna eða sem áhrif geta haft á áhættuna getur félagið ákveðið hvort vátryggingin haldi
gildi sínu í óbreyttri mynd, henni verði sagt upp eða breytingar gerðar á skilmálum hennar, þar með talið
iðgjaldi.
Segi félagið vátryggingunni upp skal vátryggingin falla úr gildi á tilteknum degi sem skal tilgreindur í
sérstakri tilkynningu til vátryggingartaka þar um og vera eigi fyrr en að liðnum 14 dögum eftir að
tilkynningin var send. Skal félagið endurgreiða iðgjaldið að því marki sem það hefur verið greitt fyrir
tímabilið eftir að vátryggingin fellur úr gildi. Skal endurgreiðslan miðast hlutfallslega við það tímabil sem
vátryggingin var í gildi og að teknu tilliti til áhættunnar eins og hún var á tímabilinu.
Breyti félagið skilmálum eða gildistíma skulu breytingarnar taka gildi frá þeim degi sem breytingar urðu á
áhættunni og voru tilefni breytinganna. Eftir að vátryggingartaka hefur verið send tilkynning um
breytingarnar hefur hann tiltekinn frest, sem skal vera eigi skemmri en 14 dagar, til að samþykkja þær.
Samþykki vátryggingartaki ekki hina breyttu skilmála eða hann nái ekki samkomulagi við félagið um
framhald vátryggingarinnar innan frestsins fellur vátryggingin sjálfkrafa niður að liðnum frestinum og
ákvarðast þá iðgjaldið skv. 13. gr.
Takmarkanir á gildissviði vátryggingarinnar.
Undir engum kringumstæðum tekur vátryggingin til tjóns:
a sem beinlínis eða óbeinlínis er af völdum styrjaldar, innrásar, aðgerða af hendi erlends óvinaliðs
(hvort sem stríði hefur verið lýst yfir eða ekki), hryðjuverka (hvort sem þau beinast að vátryggðum eða
eign vátryggðs eða með öðrum hætti), borgarastyrjaldar, andófsaðgerða, byltingar, uppreisnar,
niðurrifsaðgerða, mótmæla eða kröfugangna gegn félagslegu grundvallarskipulagi, uppreisnar gegn
yfirvöldum, uppþota, verkfalla, verkbanns, hermdarverks (hvort sem þau eru framin af
stjórnmálalegum eða öðrum ástæðum), þjóðfélagslegrar ólgu, valdaráns hers, eignaupptöku, upptöku
einkaeigna í þágu hers, eða skemmda eða eyðileggingar af hendi hvers konar stjórnvalda, sem ríkja
samkvæmt lögum eða í raun, eða af hendi hvers konar opinberra yfirvalda,
b sem vátryggður, einhver af starfsmönnum vátryggðs eða einstaklingur, sem staddur er í eldisstöðinni
með leyfi vátryggðs, hefur valdið, einn eða með fleirum, af ásetningi,
c sem er af völdum sprengingar er myndast er flugvél rýfur hljóðmúrinn og þeirra áhrifa sem verða í
kjölfar þess,
d sem rakin verða til eða stafa af jónageislun eða mengun af völdum geislavirkni frá hvers kyns
kjarnorkueldsneyti, frá hvers kyns kjarnorkuúrgangi eða frá brennslu kjarnorkueldsneytis,
e sem rakin verða til eða stafa af geislavirkum, eitruðum, sprengigjörnum eða öðrum hættulegum eða
mengunarvaldandi eiginleikum hvers konar kjarnorkuvirkis, kjarnakljúfs eða öðrum kjarnorkubúnaði
eða samsetningarhlutum hans,
f sem rakin verða til eða stafa af hvers konar vopni eða tækjabúnaði sem notar atóm- eða
kjarnaklofnun og/eða kjarnasamruna eða önnur ámóta efnahvörf eða geislavirka orku eða efni,
g sem rakin verða til eða stafa af geislavirkum, eitruðum, sprengigjörnum eða öðrum hættulegum eða
mengunarvaldandi eiginleikum hvers konar geislavirks efnis, þó ekki geislavirkum ísótópum öðrum en
kjarnorkueldsneyti þegar slíkir ísótópar eru útbúnir, fluttir, geymdir eða notaðir í viðskiptalegum,
landbúnaðartengdum, læknisfræðilegum, vísindalegum eða öðrum svipuðum friðsamlegum tilgangi,
h sem orsakast beinlínis af, rakin verða til eða stafa af hvers konar efna-, sýkla-, lífefna- eða
rafsegulvopnum,
i orsakast beinlínis af, rakin verða til eða stafa af notkun eða starfrækslu hvers konar tölvu, tölvukerfis,
tölvuforrits, tölvuveiru eða hvers konar annars rafræns kerfis sem leið til að valda skaða.
Vátryggingin tekur ekki til almenns fjártjóns eða afleidds tjóns af neinu tagi, svo sem vegna afnotamissis,
tekju- eða hagnaðartaps, rekstrarstöðvunar ásamt öllum öðrum kröfum af svipuðum toga.
Vátryggingin tekur ekki til neins konar ábyrgðar, þ.m.t. skaðabótaábyrgðar, né refsikenndra viðurlaga, svo
sem sekta af öllu tagi, sem vátryggður kann að hafa stofnað til gagnvart þriðja aðila, jafnvel þótt slík
ábyrgð tengist eða stafi frá hinum vátryggða sjóbúnaði eða eignum í landi.
Varúðarreglur.
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9.1

9.2

9.3

10.

Á vátryggingartímanum skal vátryggður og sérhver starfsmaður hans:
a sýna tilhlýðilega kostgæfni við að viðhalda öllum vátryggðum eignum í góðu ásigkomulagi og hæfum
til notkunar í þeim tilgangi sem þeim er ætlað, þ. á m. að láta fara fram reglulegt og venjubundið eftirlit
og viðhald á eldisstofninum, sjóbúnaði og eignum á landi í samræmi við viðeigandi áætlun um
skipulagt eftirlit og viðhald,
b sjá til þess að hinar vátryggðu eignir verði einvörðungu notaðar í þeim tilgangi sem þær eru hannaðar
og ætlaðar fyrir og á þann hátt sem samræmist öllum laga- og stjórnvaldsfyrirmælum og einungis með
þeim hætti sem kveðið er á um í vátryggingarumsókninni,
c gera ætíð allar nauðsynlegar ráðstafanir til að vernda eldisstofninn gegn rándýrum hvort sem þau
koma úr láði, legi eða lofti, svo og vernda stofninn og allan sjóbúnað og eignir í landi gegn þjófum og
skemmdarvörgum,
d sjá til þess að vátryggt skip eða sjófar af öðru tagi sé haffært og það sé rétt útbúið og mannað til
fyrirhugaðrar notkunar þess, að því verði viðhaldið í fullu samræmi við kröfur, viðmið og ástand þess
við skráningu og að því verði aðeins siglt innan þeirra marka sem tilgreind eru í vátryggingarskírteini,
e fara í hvívetna eftir öllum almennum ráðleggingum félagsins eða tæknilegra ráðgjafa þess varðandi
það að koma í veg fyrir tjón, og sömuleiðis við að uppfylla í öllu viðeigandi kröfur laga og annarra
stjórnvaldsfyrirmæla og fyrirmæli og ráðleggingar framleiðenda og seljenda hinna vátryggðu muna,
f að tryggja að eldisstofninn, þar með talinn klakfiskur, viðhaldi sömu góðu heilsu og ástandi og sé laus
við áverka, líkamlega vangetu eða sjúkdóma, eins og hann var við upphaf vátryggingartímabilsins, en
vátryggður skal ábyrgjast sérstaklega, nema hann hafi gagngert lýst öðru yfir á
umsóknareyðublaðinu, að samkvæmt bestu vitund og trú hans, eftir að hafa látið fara fram allar
hugsanlegar og skynsamlegar eftirlitsaðgerðir, hafi stofninn verið við góða heilsu og í góðu
ásigkomulagi við upphaf vátryggingartímabilsins,
g að tryggja að allur öryggis- og aðvörunarbúnaður, sem var til staðar við upphaf
vátryggingartímabilsins eða vátryggður hefur samþykkt að setja upp á vátryggingartímanum, skuli
vera í samræmi við þá staðla sem viðhaldssamningar kveða á um í atvinnugreininni eða viðkomandi
áætlun um skipulagt viðhald, og að engin breyting verði gerð á slíkum öryggis- og viðvörunarkerfum
án skriflegs samþykkis félagsins, að öll slík kerfi skuli undirgangast reglulegar prófanir í viku hverri og
að viðeigandi skráningu yfir slíkar prófanir sé viðhaldið.
Allar eldiseiningar og sjóbúnaður í eldisstöð, hvort sem þeir munir eru vátryggðir hjá félaginu eða ekki,
skulu vera uppsettir eða byggðir og vera viðhaldið í samræmi við rétt verklag og fyrirmæli og ráðleggingar
viðkomandi framleiðanda eða dreifingaraðila. Álíti tækniráðgjafar félagsins (í kjölfar könnunar eða eftirlits)
að brotið hafi verið gegn þessari varúðarreglu, þá (nema félagið velji þann kost að fella vátrygginguna
umsvifalaust úr gildi) skal þegar í stað og að fullu komið á öllum þeim endurbótum og lagfæringum sem
tæknilegir ráðgjafar krefjast að verði gerðar og það tilkynnt vátryggðum. Ábyrgð félagsins á sérhverju
tjóni sem rakið verður til brots á varúðarreglu samkvæmt ákvæði þessu fellur niður þar til úrbótum sem
krafist er verður að fullu lokið.
Hafi varúðarregla, sem getið er í 1. og 2. mgr. verið brotin, sem og hver önnur varúðarregla sem getið er í
vátryggingarsamningnum, getur félagið fellt niður ábyrgð sína í heild eða að hluta á sérhverju tjóni sem
verður frá því brotið átti sér stað uns því ástandi eða aðstæðum sem leiðir af brotinu lýkur og alveg óháð
því hvort tjónið verði rakið til umrædds brots. Félaginu er einnig heimilt að fella vátrygginguna niður frá
sama tíma.
Mánaðarleg skýrslugjöf, skráningar og réttur félagsins til eftirlits í eldisstöðinni.

10.1 Vátryggður skuldbindur sig sérstaklega til að:
a senda félaginu mánaðarlegar eldisskýrslur um þróun stofnsins,
b reglulegum skriflegum skráningum á eftirliti með eldisstofni, sem skulu vera aðgengilegar til skoðunar
á öllum sanngjörnum tímum af félaginu eða tæknilegum ráðgjöfum þess.
10.2 Félaginu og tæknilegum ráðgjöfum þess skal á hvaða sanngjarna tíma sem er án nokkurrar tafar eða
hindrunar gert það kleift að skoða eða láta skoða ítarlega allan eldisstofninn, sjóbúnað og eignir á landi
og allan annan búnað í eldisstöð.
10.3 Standi vátryggður ekki við skyldur sínar samkvæmt 1. og 2. mgr. getur félagið fellt niður ábyrgð sína í
heild eða að hluta á sérhverju tjóni sem verður frá því tímamarki að hann sinnti ekki skyldum sínum alveg
óháð því hvort tjónið verði rakið til brots á umræddum skyldum eða ekki.
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11.

Samskipti og tilkynningar.

11.1 Tilkynningum sem vátryggingartaka, svo og vátryggðum ef hann er annar en vátryggingartaki, er skylt að
senda félaginu skal beint til þess á það heimilisfang sem tilgreint er í vátryggingarskírteini. Afhending á
slíkum tilkynningum til milligönguaðila, vátryggingarmiðlara eða annars umboðsmanns á vegum
vátryggingartaka telst ófullnægjandi þar til þær hafa að lokum verið framsendar til félagsins.
11.2 Tilkynningar sem félaginu er skylt að senda vátryggingartaka, þ. á m. krafa um greiðslu iðgjalds, skulu í
öllum tilvikum teknar gildar ef þær eru sendar á heimilisfang vátryggingartaka sem tilgreint er í þjóðskrá
nema hann hafi tilgreint annað heimilisfang sérstaklega. Breytingar á tilgreindu heimilisfangi skal þegar í
stað tilkynna félaginu.
11.3 Tilkynningar skulu vera skriflegar og sendar með almennum bréfapósti og ef þær eru sendar til útlanda þá
með flugpósti. Tilkynningar sem sendar eru með tölvuskeyti eða símbréfi verður að staðfesta skriflega.
12.

Greiðsla iðgjalds.

12.1 Greiða skal iðgjald fyrir vátrygginguna, þ. á m. bráðabirgðaiðgjald vegna vátryggingar á eldisstofni, þegar
vátryggingin gengur í gildi. Félagið sendir vátryggingartaka tilkynningu þar sem krafist er greiðslu
iðgjaldsins. Í tilkynningunni skal greiðslufrestur tilgreindur sérstaklega sem skal vera einn mánuður hið
skemmsta frá þeim degi sem tilkynningin er send.
12.2 Sé iðgjald ekki greitt þegar greiðslufresti lýkur skv. 1. mgr. er félaginu heimilt að senda sérstaka aðvörun,
þar sem greiðslu er krafist innan 14 daga, ella fellur vátryggingin niður sé iðgjaldið þá enn ógreitt.
12.3 Hafi vátryggingartaki ekki samið sérstaklega við félagið um greiðslu iðgjaldsins áður en frestur skv. 2.
mgr. rennur út telst það ógreitt, ef það er ekki að fullu greitt þegar fresturinn er úti.
12.4 Lokaiðgjald vegna vátryggingar á eldisstofni skal ákveðið í lok vátryggingartímabils. Lokaiðgjaldið er
hlutfallið sem tilgreint er í vátryggingarskírteini, af meðaltali verðmætis eldisstofns sem kemur fram í
mánaðarlegum eldisskýrslum á vátryggingartímanum. . Að því marki sem bráðabirgðaiðgjaldið skv. 1.
mgr. er lægra en lokaiðgjaldið skal mismunurinn greiddur tveimur vikum eftir að síðasta mánaðarleg
eldisskýrsla barst félaginu. Bráðabirgðaiðgjald endurgreiðist ekki sbr. þó 13. gr.
12.5 Ef einhver af mánaðarlegum eldisskýrslum hefur ekki verið afhent félaginu innan 30 daga frá lokum
viðkomandi mánaðar hefur félagið rétt til að nota hæsta verðmæti sem vátryggingartaki hefur tilgreint,
annað hvort í vátryggingarumsókninni eða á vátryggingartímabilinu, í staðinn fyrir meðalverðmæti til þess
að ákvarða upphæð lokaiðgjaldsins skv. 4. mgr.
12.6 Ef tjón hefur orðið á eldisstofni á vátryggingartímabilinu og bótakrafa er lögð fram vegna tjónsins, skal
verðmæti (útreiknað í samræmi við verðmætaskrá) þess hluta stofnsins, sem varð fyrir tjóni, bætt við
verðmæti þess stofns sem í raun er til staðar í eldisstöðinni, eins og fram kemur í öllum næstu
mánaðarlegum eldisskýrslum þar á eftir í þeim tilgangi að reikna út meðalverðmætið.
12.7 Við innheimtu iðgjalds er félaginu heimilt að innheimta sérstakt gjald, sem nánar skal tilgreint í
iðgjaldaskrá, til að standa straum af kostnaði við innheimtu iðgjaldsins. Gjaldsins skal einnig getið
sérstaklega í tilkynningu um greiðslu iðgjaldsins.
13.

Ákvörðun iðgjalds við slit vátryggingar á vátryggingartímanum.

13.1 Falli vátrygging niður skv. ákvæðum gr. 6.2 eða gr. 7.3 skal iðgjald fyrir það tímabil sem vátrygging á
eldisstofni var í gildi ákvarðað með eftirfarandi hætti:
Til allt að 4 mánaða:
50% af bráðabirgðaiðgjaldinu.
Til allt að 5 mánaða:
60% af bráðabirgðaiðgjaldinu.
Til allt að 6 mánaða:
70% af bráðabirgðaiðgjaldinu eða lokaiðgjaldinu eftir því hvort reynist hærra.
Til allt að 7 mánaða:
80% af bráðabirgðaiðgjaldinu eða lokaiðgjaldinu eftir því hvort reynist hærra.
Til allt að 8 mánaða:
90% af lokaiðgjaldinu.
Til meira en 8 mánaða: 100% af lokaiðgjaldinu.
Varðandi vátryggingar á sjóbúnaði og eignum á landi eiga þau hlutföll sem að ofan greinir við iðgjald það
sem tilgreint er í vátryggingarskírteini.
13.2 Ekki kemur til endurgreiðslu iðgjalds á vátryggingartímabili, ef tjón af einhverju tagi hefur orðið á
tímabilinu, hvort sem tjónið hefur verið bætt eða ekki.
13.3 Vextir greiðast ekki vegna endurgreidds iðgjalds.
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14.

Bótakröfur og framgangur þeirra.

14.1 Þegar vátryggingaratburður hefur orðið skal félaginu tilkynnt um atburðinn eins fljótt og unnt er. Skal fyrst
tilkynna um hann símleiðis, síðan skal senda félaginu án tafar skriflega tjónstilkynningu.
14.2 Vátryggðum ber að fylgja tafarlaust öllum þeim fyrirmælum sem félagið gefur út í tengslum við
vátryggingaratburð, svo sem hvers kyns ráðstafanir vegna hans, öflun skoðunarskýrslna, matsgerða og
annarra skjala eða upplýsinga til stuðnings væntanlegri bótakröfu. Í þessu skyni skal vátryggður m.a.:
a. varðveita sönnunargögn um vátryggingaratburðinn og tildrög hans,
b. varðveita sönnunargögn um tjónið og umfang þess,
c. gera öll slík sönnunargögn aðgengileg til skoðunar fyrir félagið, tæknilega ráðgjafa þess og hverja þá
matsmenn sem kvaddir hafa verið til að meta orsakir tjónsins eða umfang þess,
d. láta í té þær upplýsingar, ljósmyndir og skjöl sem félagið, tæknilegir ráðgjafar þess eða tilkvaddir
matsmenn kunna að óska eftir og
e. fylla út, undirrita og leggja fram við félagið kröfueyðublað sem félagið lætur vátryggðum í té.
14.3 Verði tjón vegna þjófnaðar, innbrots eða skemmdarverka skal vátryggður tilkynna um það til lögreglu
tafarlaust eftir að slíkt tjón eða skemmdir uppgötvast og fullvissa sig um að tilkynningin hafi verið skráð
hjá lögreglunni.
14.4 Vátryggðum er óheimilt án skriflegs samþykkis félagsins að gera nokkuð það eða stofna til ábyrgðar af
neinu tagi eða að neinu leyti, né útkljá eða fallast á neina kröfu sem leitt getur til bótakröfu á hendur
félaginu eða að tjónsfjárhæð verði hærri en ella hefði orðið.
14.5 Þegar vátryggingaratburður hefur orðið og vátryggður hefur rétt til að takmarka ábyrgð félagsins, m.a.
sökum þess að hann á bótakröfu á hendur þriðja aðila, takmarkast hámarksfjárhæð bóta sem félaginu ber
að greiða vegna atburðarins við upphæð að teknu tilliti til slíks takmörkunarréttar vátyggðs óháð því hvort
hann hafi afsalað sér þeim rétti með samningi eða á annan hátt.
14.6 Hafi vátryggður brotið gegn einhverjum af skyldum sínum, sem greinir í ákvæðum 1. til 5. mgr. hér að
framan, hefur félagið rétt til að hafna viðkomandi bótakröfu eða takmarka bótafjárhæðina að eigin
ákvörðun.
14.7 Þegar tjón hefur orðið á vátryggðri eign getur félagið valið hvort það lætur endurreisa eignina eða greiðir
bætur að teknu tilliti til markaðsvirðis eignarinnar, seljanleika hennar þegar vátryggingaratburður varð og
kostnaðar við viðgerð á henni.
14.8 Vátryggingartaki getur ekki undir neinum kringumstæðum krafist vaxta af bótum sem félagið greiðir úr
vátryggingunni.
14.9 Ef tveir eða fleiri eru meðvátryggðir samkvæmt vátryggingunni og félagið æskir þess, skulu allir hinir
meðvátryggðu samþykkja að bótagreiðslur skuli greiddar inn á nánar tilgreindan bankareikning og að með
greiðslu inn á reikninginn hafi félagið fullnægt skyldum sínum gagnvart öllum vátryggðum. Náist ekki slíkt
samkomulag innan þess frests sem félagið metur hæfilegan getur það fullnægt greiðsluskyldu sinni með
því að greiða bæturnar inn á sérstakan vörslureikning til varðveislu uns hinir vátryggðu hafa komið sér
saman um ráðstöfun þeirra eða dómstóll eða annar til þess bær úrskurðaraðili dæmt eða úrskurðað um
það hver eða hverjir skulu vera rétthafar bótanna.
15.

Skylda vátryggðs til að hindra vátryggingaratburð eða draga úr umfangi hans. Greiðsla kostnaðar
við að draga úr tjóni.

15.1 Þegar yfirgnæfandi hætta er á að vátryggingaratburður verði eða hann hefur orðið skal vátryggður
umsvifalaust gera allar viðhlítandi ráðstafanir svo unnt sé að gera allt sem mögulegt er með skynsamlegu
móti til að hindra eða takmarka tjón.
15.2 Megi vátryggðum vera ljóst að félagið gæti eignast endurkröfu á hendur þriðja manni skal hann gera það
sem nauðsyn krefur og með sanngirni má ætlast til af honum til að tryggja kröfuna uns félagið getur gætt
hagsmuna sinna sjálft.
15.3 Þegar tjón á eldisstofni hefur orðið og það varir áfram eða kann að vara áfram, ber vátryggðum að
ráðfæra sig við tæknilega ráðgjafa félagsins og fylgja tafarlaust öllum ráðleggingum þeirra.
15.4 Láti vátryggður hjá líða að framfylgja fyrirmælum 1. til 3. mgr. ber félaginu ekki skylda til að greiða meir en
það hefði orðið að greiða ef umbeðnar aðgerðir hefðu verið framkvæmdar umsvifalaust og með skilvirkum
hætti.
15.5 Félagið greiðir vátryggðum bætur fyrir réttmæt útgjöld sem vátryggður hefur tekið á sig einungis og
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sérstaklega til þess að lágmarka það tjón sem er að eiga sér stað eða til að afstýra hættunni á yfirvofandi
tjóni, sem ella væri bótaskylt úr vátryggingunni. Bætur vegna kostnaðar við að draga úr eða fyrirbyggja
tjón eru þó takmarkaðar við 20% af verðmæti þess hluta hins vátryggða sem var í hættu þegar tjón var
yfirvofandi, þó að hámarki 20% af vátryggingarfjárhæð sem á við hverju sinni skv. vátryggingarskírteini.
Áður en til greiðslu bóta skv. þessari málsgrein kemur dragast frá 25% af bótafjárhæðinni sem vátryggður
ber sjálfur. Að því marki sem útgjöld sem bætast samkvæmt grein þessari stafa af vinnukostnaði þá
bætist einungis nauðsynlegur viðbótarkostnaður en ekki kostnaður vegna vinnu starfsliðs sem er til staðar
á venjulegum vinnutíma. Bætur greiðast heldur ekki vegna kostnaðar við dýralæknaþjónustu, lyf,
hreinsun og förgun á dauðum stofni og köfun í tengslum við það né heldur kostnaðar vegna eðlilegs
viðhalds á sjóbúnaði eða eignum á landi.
15.6 Hafi jafnframt orðið tjón á hinum vátryggðu hagsmunum skulu þær bætur sem greiða ber vegna þeirra
útgjalda sem greinir í 5. mgr. og tjónsins sjálfs, því aðeins greiðast að því marki sem upphæðirnar tvær
samanlagt fara fram yfir eigin áhættu vátryggðs í tjóninu og þær skulu ekki fara fram yfir
vátryggingarfjárhæðina sem gildir í viðkomandi tilviki.
16.

Vátrygging hjá fleiri en einu vátryggingafélagi.

16.1 Félagið greiðir ekki bætur af neinu tagi ef tjónið fæst bætt úr annarri vátryggingu sem vátryggður hefur
keypt eða tjónið hefði fengist bætt úr annarri vátryggingu ef skilmálar þeirrar vátryggingar girtu ekki fyrir
eða takmörkuðu greiðslu bóta úr henni þegar um tvítryggingu er að ræða.
17.

Vátrygging undir verði.

17.1 Ef í ljós kemur, þegar tjón hefur orðið, að viðkomandi vátryggingarfjárhæð, eða verðmæti samkvæmt
verðmætaskrá ef um eldisstofn er að ræða, er lægri en raunvirði þess hlutar, eða stofns, sem krafan snýst
um skal sú bótafjárhæð sem félaginu ber að greiða lækka í sama hlutfalli og vátryggingarfjárhæðin er
gagnvart raunvirði þess.
18.

Eigin áhætta.

18.1 Í hverju tjónstilviki skal félagið draga frá bótagreiðslum sem það innir af hendi eigin áhættu vátryggðs í
tjóninu sem tilgreind er í vátryggingarskírteini.
18.2 Kjósi félagið að skipta hinum vátryggða sjóbúnaði eða eignum á landi, eða hluta af þeim, út fyrir aðrar
getur sú ráðstöfun ekki farið fram fyrr en vátryggður hefur greitt eigin áhættu sína í tjóninu til félagsins.
19.

Afhending vátryggðra muna til félagsins.

19.1 Þótt félagið, tæknilegir ráðgjafar þess eða hverjir þeir aðrir sem tilkvaddir hafa verið til að leggja mat á
orsök tjóns eða umfang þess, hafi fengið afhenta vátryggða muni að hluta eða öllu leyti, sbr. m.a. c. og
d.liði gr. 14.2, er undir öllum kringumstæðum óheimilt að afsala eignarréttinum að hinum vátryggðu
munum til félagsins án samþykkis þess.
20.

Endurkröfuréttur.

20.1 Eigi vátryggður fébótakröfu á hendur öðrum vegna bótaskylds tjóns öðlast félagið þann rétt að svo miklu
leyti sem það hefur greitt vátryggðum bætur.
21.

Lög um vátryggingarsamninga.

21.1 Að öðru leyti en kveðið er á um í skilmálum þessum, vátryggingarskírteini eða öðrum gögnum, sem
vátryggingarsamningurinn byggir á, gilda um hann lög nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga.
22.

Meðferð ágreiningsmála og varnarþing.

22.1 Rísi ágreiningur á milli félagsins og vátryggðs í tengslum við túlkun vátryggingarsamningsins eða rétt
vátryggðs til bóta skal aðilum vera heimilt að semja um að bera slíkan ágreining undir gerðardóm sem
skal starfa samkvæmt lögum um samningsbundna gerðardóma nr. 53/1989.
22.2 Þrátt fyrir úrræði 1. mgr. er aðilum heimilt að leggja ágreining fyrir dómstóla. Slík mál, svo og önnur mál
sem rísa út af vátryggingu þessari, skulu rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Félaginu er þó einnig
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heimilt að höfða mál út af vátryggingunni á heimilisvarnarþingi vátryggingartaka.
22.3 Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík.

II.

kafli. Vátrygging á eldisstofni.

23.

Gildissvið vátryggingarinnar.

23.1 Félagið greiðir bætur vegna tjóns á eldisstofninum einungis af völdum eftirtaldra tjónsorsaka:
a dauða,
b þess að stofn, að hluta eða öllu leyti, sleppur úr eldiseiningum þar sem hann er geymdur, eða
c sannaðs þjófnaðar eða skemmdarverka.
23.2 Við tjón á stofninum skal upphæð bóta sem félagið greiðir, að teknu tilliti til þeirra takmarkana sem leiðir
af vátryggingarfjárhæðinni og eigin áhættu vátryggðs, ekki vera hærri en:
a. verðmæti stofnsins sem tapast hefur, samkvæmt verðmætaskrá, og skal það verðmæti lækkað um
venjulega dánartíðni hins vátryggða stofns innan greinarinnar, eða
b. kostnaður samkvæmt mati félagsins við að endurnýja stofninn með jafngildum stofni, sem yrði látinn
koma í stað hins tapaða,sé sú fjárhæð lægri.
24.

Sértækar undantekningar varðandi eldisstofn.

24.1 Auk þeirra takmarkana sem greinir í 8. gr. tekur vátryggingin ekki til tjóns á stofni:
a sem kemur í ljós eða á sér eingöngu stað við slátrun eða undirbúning slátrunar (s.s.. þegar lifandi
stofn er fjarlægður úr eldiseiningu í þeim tilgangi að slátra eða flytja allan stofninn eða hluta hans sem
geymdur er í viðkomandi eldiseiningu) eða við stærðarflokkun,
b vegna áts af eigin tegund eða kynþroska,
c vegna óútskýranlegs hvarfs,
d vegna slátrunar af ásettu ráði hvort sem hún fer fram samkvæmt skipun eða fyrirmælum opinberra
yfirvalda sem varúðarráðstöfun gegn útbreiðslu sjúkdóms, eða af öðrum ástæðum,
e sem kemur upp meðan á flutningi stendur til eða frá eldiseiningu eða
f sem hefur orðið vegna eða af völdum þéttleika stofns sem hefur farið fram yfir það viðmið sem
tilgreint er í vátryggingarskírteini eða, ef ekkert slíkt viðmið hefur verið gefið upp, skynsamlegan
þéttleika stofnsins með tilliti til tegundar hans og aldurs.
25.

Sérstakir skilmálar varðandi eldisstofn.

25.1 Fjöldi sjúkdómstímabila (eitt eða fleiri) sem vátryggingin bætir á hverju vátryggingartímabili er tilgreindur í
skírteini. Tjón á eldisstofni af völdum dauða vegna sjúkdóms tekur til tjóns sem á sér stað í eldisstöðinni
á tímabili sjúkdóms eins og það er tilgreint í vátryggingarskírteini. Ef um fleiri sjúkdómstímabil er að ræða
og vátryggingin bætir tjón vegna fleiri en eins sjúkdómstímabils á vátryggingartímanum, verður að leggja
fram aðskildar kröfur vegna hvers tímabils. Tjón á sérhverju sjúkdómstímabili telst eitt tjón sem bætist að
frádreginni eigin áhættu í tjóninu.
25.2 Hvert sjúkdómstímabil hefst þegar vátryggður tilkynnir til félagsins að stofn hafi tapast eða drepist af
völdum sjúkdóms. Engar bætur eru greiddar vegna tjóns sem orðið hefur áður en tilkynning barst félaginu
jafnvel þótt rekja megi það til sama sjúkdómstilfellis.
25.3 Bætur eru greiddar vegna tjóns á eldisstofni sem verður vegna dauða á sjúkdómstímabili sem hefst á
vátryggingartímanum. Sé hins vegar sjúkdómstímabil ekki yfirstaðið við lok vátryggingartímans skal
vátryggingin engu að síður taka til taps sem verður áfram á sjúkdómstímabilinu en þó aldrei lengur en í 30
daga frá lokum vátryggingartímans.
25.4 Skil á mánaðarlegum eldisskýrslum, sem kunna að gefa til kynna breytingu á vátryggingarfjárhæð sem
tilgreind er í vátryggingarskírteini, ber ekki að túlka sem tilkynningu um breytingu á
vátryggingarfjárhæðinni og hafa heldur ekki í för með sé sjálfkrafa breytingu á vátryggingarfjárhæðinni.
Óski vátryggingartaki eftir að breyta vátryggingarfjárhæðinni, til hækkunar eða lækkunar, skal hann senda
félaginu skriflega umsókn þess efnis og getur félagið samþykkt eða hafnað slíkri umsókn. Ef það
samþykkir hana er því heimilt að gera slíkt samkvæmt hverjum þeim skildögum sem því kann að þykja við
hæfi.
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VÁTRYGGINGARSKILMÁLAR

III.

kafli. Vátrygging á sjóbúnaði.

26.

Gildissvið vátryggingarinnar.

26.1 Félagið bætir tjón af völdum taps, eyðileggingar eða skemmda á sjóbúnaði, sem tilgreindur er í
vátryggingarskírteini og er af völdum hvers konar ófyrirsjáanlegs, skyndilegs og utanaðkomandi atviks.
26.2 Bótafjárhæð sem félagið greiðir í hverju tjóni, að teknu tilliti til þeirra takmarkana sem leiðir af
vátryggingarfjárhæðinni og eigin áhættu vátryggðs, skal ekki vera hærri en sú eftirtaldra fjárhæða sem
lægst er:
a. markaðsvirði sjóbúnaðar þegar tjónsatburðurinn varð og tjónið telst vera það mikið að áliti félagsins
að það borgi sig ekki að gera við hann eða
b. kostnaðurinn við að lagfæra hinn skemmda sjóbúnað þannig að hann verði í sama starfhæfa
ásigkomulagi og fyrir tjónsatburðinn eða
c. kostnaðurinn við að skipta honum út í heild sinni eða að hluta til fyrir sambærilegan sjóbúnað, ef
félagið ákveður svo.
26.3 Á hverju vátryggingartímabili takmarkast bótagreiðslur úr vátryggingu á sjóbúnaði við:
a. þá heildarvátryggingarfjárhæð sem sjóbúnaðurinn er vátryggður fyrir eða sérstaka
vátryggingarfjárhæð fyrir sérhvern tiltekinn hlut, verði tjón á honum, sem tilgreind er í
vátryggingarskírteini, eða (þar sem það á við)
b. vátryggingarfjárhæðina að frádregnum bótum sem hafa verið greiddar vegna annarra tjóna á sama
vátryggingartímabili nema því aðeins að samið hafi verið skriflega við félagið um að hækka
vátryggingarfjárhæðina og viðbótariðgjald vegna hækkunarinnar hafi verið greitt.

IV.

kafli. Vátrygging á eignum á landi.

27.

Gildissvið vátryggingarinnar.

27.1 Félagið bætir tjón vegna taps, eyðileggingar eða skemmda á vátryggðum eignum á landi af völdum
bruna, eldingar eða sprengingar; ofsaveðurs, flóðs eða jarðskjálfta; leka vatns eða annars hættulegs efnis
frá tanki, leiðslu eða vatnsrás; þjófnaðar eða skemmdarverka. Tjón sem hlýst af öðrum orsökum bætist
ekki.
27.2 Bótafjárhæð sem félagið greiðir í hverju tjóni skal ekki vera hærri en:
a. hvað varðar byggingar: viðgerðarkostnaður eða, ef félagið ákveður svo, endurnýjun með
sambærilegum byggingum;
b. hvað varðar vátryggðar eignir á landi aðrar en byggingar sú fjárhæð sem lægst er:
i. markaðsviði slíkra eigna þegar tjónsatburðurinn varð og tjónið telst vera það mikið að áliti
félagsins að það borgi sig ekki að gera við þær eða
ii. kostnaðurinn við að gera við þær þannig að þær verði í sama starfhæfa ásigkomulagi og fyrir
tjónsatburðinn eða
iii. kostnaðurinn við að skipta þeim út í heild sinni eða að hluta til fyrir sambærilegar eignir.
27.3 Á hverju vátryggingartímabili takmarkast bótagreiðslur úr vátryggingu á eignum á landi við:
a. þá heildarvátryggingarfjárhæð sem eignirnar eru vátryggðar fyrir eða sérstaka vátryggingarfjárhæð
fyrir sérhvern tiltekinn hlut, verði tjón á honum, sem tilgreind er í vátryggingarskírteini, eða (þar sem
það á við)
b. vátryggingarfjárhæðina að frádregnum bótum sem hafa verið greiddar vegna annarra tjóna á sama
vátryggingartímabili nema því aðeins að samið hafi verið skriflega við félagið um að hækka
vátryggingarfjárhæðina og viðbótariðgjald vegna hækkunarinnar hafi verið greitt.
Skilmálar þessi gilda frá 15. janúar 2019
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