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1.

Lög um vátryggingarsamninga.

1.1

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

2.

Vátryggingarsvið.

2.1
2.2
2.3

3.
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

Hið vátryggða er skráningargjöld, skólagjöld og hver annar fyrirframgreiddur námskostnaður sem
tilgreindur er í beiðni eða vátryggingarskírteini og fæst ekki endurgreiddur.
Bótaskyldur atburður er dauðsfall, skyndileg alvarleg veikindi eða slys vátryggðs, maka hans,
sambýlismaka, barna hans, foreldra eða systkina, sem gerir vátryggðum ókleift að stunda nám.
Félagið greiðir bætur ef bótaskyldur atburður veldur því að vátryggður:
a. getur ekki hafið nám,
b. hættir námi innan 8 vikna frá upphafi kennsluárs,
c. hættir námi á fyrra helmingi styttra náms eða
d. hættir námi innan 8 vikna frá upphafi seinni annar kennsluárs og hefur tryggt sérstaklega
skólagjöld eða viðbótarkostnað seinni annar fyrir upphaf hennar.
Gildistaka, gildistími og greiðsla iðgjalds.
Það er skilyrði fyrir gildistöku vátryggingarinnar að:
a. vátryggingin sé keypt eigi síðar en sama daga og greiðsla skráningar- og skólagjalda auk annars
kostnaðar fer fram og
b. vátryggingartaka sé ekki kunnugt um yfirvofandi tjón.
Vátryggingin gildir frá þeim tíma sem greindur er í vátryggingarskírteininu og þar til átta vikur eru
liðnar frá upphafi kennsluárs eða helmingur styttra náms.
Iðgjaldið skal greitt áður en vátryggingin tekur gildi, en greiðsla iðgjaldsins er skilyrði þess að ábyrgð
félagsins hefjist. Sama gildir um fyrsta iðgjald, þegar samið er um að vátryggingin gildi um fleiri en
eitt skólaár, sbr.(samanber) 4. mgr. (málsgrein).
Ef um það er samið getur vátryggingin tekið til fleiri en eins skólaárs þá endurnýjast hún eins og getið
er um í vátryggingarbeiðni. Við endurnýjun sendir félagið vátryggingartaka tilkynningu um greiðslu
iðgjaldsins. Í tilkynningunni skal greiðslufrestur tilgreindur sérstaklega sem skal vera einn mánuður
hið skemmsta frá þeim degi sem tilkynningin er send. Sé iðgjald ekki greitt þegar greiðslufresti lýkur
skv. (samkvæmt) 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
Hafi vátryggingartaki ekki samið sérstaklega við félagið um greiðslu iðgjaldsins áður vátryggingin skal
taka gildi skv. 2. mgr. eða áður en frestur skv. 4. málslið 4. mgr. rennur út telst það ógreitt, ef það er
ekki að fullu greitt þegar vátryggingin á að taka gildi eða fresturinn er úti.
Krafa um greiðslu iðgjalds er send 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.
Falli vátrygging niður skv. 4. mgr. skal vátryggingartaki engu að síður greiða iðgjald fyrir það tímabil
sem vátryggingin var í gildi. Reiknast þá iðgjaldið sem um skammtímatryggingu hafi verið að ræða.
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. Þess skal einnig getið
sérstaklega í tilkynningu um greiðslu iðgjaldsins.

4.

Undanskildar áhættur.

4.1

Vátryggingin bætir ekki:
a. tjón sem verða vegna meiðsla sem menn veita sjálfum sér vísvitandi,
b. tjón sem verða vegna veikinda sem rekja má til neyslu áfengra drykkja eða lyfja, utan lyfja sem
tekin eru samkvæmt læknisráði að frátöldum lyfjum vegna læknismeðferðar vegna notkunar
ávana- og fíkniefna,
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c. tjón sem beint eða óbeint eru af völdum kjarnabreytingar, jónandi geislunar, mengunar af
geislavirkum efnum, kjarnaeldsneytis og kjarnaúrgangsefnis eða af völdum styrjaldar, innrásar,
hernaðaraðgerða, borgararósta, uppreisnar, uppþots eða svipaðra aðgerða,
d. tjón vegna hvers konar líffræðilegra eða efnafræðilegra áhrifa og/eða eitrunar, þ.m.t. vegna sýkla
eða veira, af völdum hryðjuverka,
e. tjón sem verða vegna sjúkdómsmeðferðar sem vátryggður gekkst undir eða sjúkdóms sem
vátryggður var haldinn áður en vátryggingin var keypt,
f. hvers konar tjón, beint eða óbeint, sem rekja má til asbests.
5.

Svik og rangar upplýsingar.

5.1.

Hafi vátryggingartaki eða vátryggður við gerð eða endurnýjun vátryggingarsamnings sviksamlega eða
með öðrum hætti vanrækt skyldu sína til að veita félaginu upplýsingar um atvik sem haft geta þýðingu
fyrir mat þess á áhættunni og vátryggingaratburður hefur orðið fellur ábyrgð félagsins niður í heild eða
að hluta, sbr. 20. gr. (grein) vátryggingarsamningalaga. Rangar og ófullnægjandi upplýsingar veita
félaginu ennfremur rétt til að segja vátryggingunni upp, sbr. 21. gr. laganna.
Veiti sá er hyggst krefja félagið bóta rangar upplýsingar sem hann veit eða má vita að leiða til þess að
hann fær greiddar bætur sem hann á ekki rétt til fellur bótaréttur hans niður og félagið getur sagt upp
öllum vátryggingarsamningum sínum við vátryggðan eins og nánar greinir í 47. gr.
vátryggingarsamningalaga.

5.2.

6.
6.1

6.2

6.3
6.4

Ráðstafanir vegna tjóns og greiðsla bóta.
Tilkynna skal tjón þegar í stað og framvísa læknisvottorði á þar til gerðu eyðublaði félagsins og
staðfestingu skóla á afturköllun innritunar. Þar komi fram fjárhæð greiddra skráningar- og skólagjalda
og hvaða hluta þeirra skólinn hefur endurgreitt. Reikningum, staðfestum bókalista og öðrum gögnum
til stuðning bótakröfu skal framvísa vegna annars kostnaðar.
Krefjast má greiðslu bóta 14 dögum eftir að félagið átti þess kost að afla þeirra gagna sem þörf var á
til að meta vátryggingaratburðinn og ákveða fjárhæð bóta. Vátryggður á rétt á vöxtum af kröfu sinni
skv. 50. gr. vátryggingarsamningalaga.
Ekki er greiddur sá hluti skráningar- og skólagjalda sem vátryggður á rétt á að fá endurgreiddan hjá
viðkomandi skóla.
Ef kröfuhafi á jafnframt rétt á bótum úr annarri vátryggingu vegna sama tjónsatburðar, fer uppgjör
bóta eftir reglum 37. gr. laga nr. 30/2004.

7.

Meðferð ágreiningsmála og varnarþing.

7.1

Verði ágreiningur um vátrygginguna skal íslenskur dómstóll skera úr honum samkvæmt íslenskum
lögum.
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.
Þrátt fyrir úrræði 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 vátryggingartaka.
Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík.

7.2

7.3

7.4

Skilmálar þessir gilda frá 1. júlí 2014.
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