440 Glertrygging
VÁTRYGGINGARSKILMÁLAR

1.

Vátryggingarsvið.

1.1

Vátryggingin tekur til venjulegs, slétts rúðuglers í húsi því eða húseignarhluta sem getið er í skírteini eða
iðgjaldskvittun.
Forsenda bótaskyldu er að rúðunum hafi verið komið fyrir á endanlegum stað. Sé glerið tekið úr aftur
fellur glertyggingin niður.
Neðangreint gler er því aðeins tryggt að þess sé sérstaklega getið í vátryggingarskírteini eða
iðgjaldskvittun:
a. gler í auglýsingakössum og afgreiðsluborðum,
b. sandblásið og/eða skreytt gler,
c. gler- eða plastskilti ásamt ljósabúnaði.

1.2
1.3

2.

Það sem vátryggingin bætir.

2.1

Vátryggingin bætir:
a. brot á hinu vátryggða gleri,
b. kostnað við uppsetningu bráðabirgðahlera í stað glers eftir bótaskylt tjón,
c. brot á gler- eða plastskiltum ásamt ljósabúnaði, hafi verið beðið um vátryggingu fyrir því.

3.

Takmarkanir á gildissviði vátryggingarinnar.

3.1

Vátryggingin bætir ekki:
a. tjón sem fólgið er í því að úr glerinu flísast eða það rispast án þess að brotna,
b. tjón vegna óþéttra samskeyta á tvöföldu eða þreföldu gleri,
c. tjón vegna útlitsbreytingar svo sem ef um er að ræða litarmun á þeim rúðum sem skipt er um og
hinum sem fyrir eru,
d. tjón vegna eldsvoða eldingar eða annarrar áhættu sem lögboðin brunatrygging húseigna nær til,
e. tjón sem orsakast vegna þenslu, vindings eða af ónógu viðhaldi ramma eða lista,
f. tjón vegna þess að lampar eða hitatæki hafa verið notuð til að verja glerið frosti eða móðu,
g. tjón á áletrun eða öðru sem grafið er í glerið, loftlokum eða öðrum útbúnaði á glerinu og ekki heldur
tjón á glerinu sem er afleiðing þess að slíkur útbúnaður er settur á, gert við hann eða hann tekinn
burt,
h. tjón af völdum byggingaframkvæmda eða utanhússviðgerðar, nema málningu og venjulegu viðhaldi
sem á sér stað á viðkomandi húsi eða hverju öðru húsi innan 10 metra fjarlægðar frá glerinu,
j. tjón sem rakið verður til stríðs, óeirða, uppþota, verkfallsaðgerða eða annarra sambærilegra atburða,
k. hvers kyns tjón af völdum kjarnorku, jónandi geislunar og geislavirkra efna,
l. tjón af völdum eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla, snjóflóða og annarra náttúruhamfara.

4.

Uppgjör bóta.

4.1
4.2

Allt tjón er bætt með útvegun sams konar hluta og tjón varð á ásamt eðlilegum ísetningarkostnaði.
Sé ekki unnt að útvega sams konar hluti og tjón varð á greiðir félagið vátryggðum upphæð sem svarar til
verðs hins vátryggða hlutar ef hann fengist á markaðnum.

5.

Uppsagnarréttur félagsins.

5.1

Nú hefur vátryggingaratburður orðið, sem leitt hefur til alvarlegs trúnaðarbrests milli félagsins og
vátryggingartaka, eða áhættumat, sem er til grundvallar vátryggingunni og iðgjald miðast við, hefur
gerbreyst, er félaginu þá heimilt að segja tryggingunni upp með tveggja mánaða fyrirvara. Verði þrjú
bótaskyld tjón á 18 mánaða tímabili hefur félagið rétt til þess að segja vátryggingunni upp. Skrifleg
uppsögn skal fara fram án ástæðulauss dráttar eftir að félaginu varð kunnugt um atvik sem veita því rétt til
uppsagnar. Félaginu er skylt að endurgreiða hlutfallslega iðgjald fyrir þann tíma sem eftir er af
vátryggingartímabilinu.
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6.

Vísun til skilmála og laga um vátryggingarsamninga.

6.1. 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. (númer) 100 fyrir brunatryggingu
og lög nr. 30/2004 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.

SKILDAGAR
Eftirfarandi skildagar gilda ef þeirra er getið á skírteini eða iðgjaldskvittun:
Nr. 1

Glerísetning og geymsla innifalin.

Þrátt fyrir ákvæði 1.2 í skilmálum vátryggingarinnar þá gildir vátryggingin jafnframt vegna tjóns sem verður á
vátryggingartímabilinu á hinu vátryggða gleri við geymslu og ísetningu á vátryggingarstaðnum.
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