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1.

Bótaskyldar áhættur.

1.1

Með þeim undantekningum, sem taldar eru í 2., 3., 4. og 5. gr. (grein) hér að neðan, bætir vátrygging
þessi tap eða skemmdir á hinu vátryggða, þegar líklegt má telja að orsakir séu þessar:
a. eldur eða sprenging,
b. skip eða flutningsfar strandar, tekur niðri, sekkur eða hvolfir,
c. flutningstæki á landi hvolfir eða fer út af spori,
d. skip, flutningsfar eða flutningstæki rekst á eða snertir fastan eða fljótandi ytri hlut,
e. losun á farmi i neyðarhöfn.
Með sömu undantekningum og greinir í 1. mgr. (málsgrein) bætir vátryggingin tap eða skemmdir á hinu
vátryggða sem stafa af:
a. samtjónsfórn,
b. að farmi er varpað fyrir borð.
Vátrygging þessi bætir samtjónsframlög og björgunarkostnað, sem jafnað er niður eða ákveðinn er
samkvæmt flutningssamningnum og/eða gildandi lögum og venjum og stofnað er til í þeim tilgangi að
forðast hvers konar tjón, önnur en þau, sem undanskilin eru í 2., 3., 4. og 5. gr. og öðrum greinum í
skilmálum þessum.
Vátrygging þessi bætir tjón vátryggðs vegna skaðabótaskyldu, sem á hann kann að falla vegna ákvæðis í
flutningssamningi um beggja sök í árekstri (Both to Blame Collision Clause) vegna tjóns, sem bótaskylt er
samkvæmt vátryggingu þessari. Komi fram krafa flutningsaðila á hendur vátryggðum vegna þessa
ákvæðis fellst vátryggður á, að tilkynna það félaginu, sem áskilur sér rétt til, á sinn kostnað, að verja
vátryggðan gegn slíkri kröfu.

1.2

1.3

1.4

2.

Almennar takmarkanir á gildissviði vátryggingarinnar.

2.1

Vátrygging þessi bætir aldrei það sem hér er talið:
a. tap, skemmdir eða kostnað sem rekja má til ásetnings eða stórkostlegs gáleysis vátryggðs,
b. venjulegan leka, venjulega rýrnun í þunga eða rúmmáli, eðlilegt slit eða tæringu á hinu vátryggða,
c. tap, skemmdir eða kostnað sem stafar af ónógum eða óhæfum umbúðum eða af lélegum frágangi á
hinu vátryggða þannig að skemmdir geti orðið við vanaleg atvik í flutningi hins vátryggða enda hafi
verið gengið frá hinu vátryggða af vátryggðum eða starfsmönnum hans áður en vátryggingin tók gildi
(í skilningi þessa ákvæðis felst í frágangi hins vátryggða m.a. hleðsla í gám og með starfsmönnum
vátryggðs er ekki átt við sjálfstæða verktaka),
d. tap, skemmdir eða kostnað sem stafar af innri skemmd eða eðli hins vátryggða,
e. tap, skemmdir eða kostnað sem stafar af töf, jafnvel þótt töfin hafi orðið vegna bótaskyldrar áhættu,
þó ekki varðandi kostnað sem fellur undir gr. 1.3 hér að framan,
f. tap, skemmdir eða kostnað sem stafar af gjaldþroti eða fjárhagslegri vangetu (e. financial default)
eiganda, leigutaka eða rekstraraðila flutningstækis ef vátryggður vissi, þegar hið vátryggða var sett
um borð í flutningstæki, eða mátti vita við gerð flutningssamnings að slíkt gjaldþrot eða fjárhagsleg
vangeta gæti komið í veg fyrir venjulegan flutning á hinu vátryggða; þó skal ekki beita þessu ákvæði
ef vátryggingarsamningur er gerður við vátryggðan sem í góðri trú hefur keypt eða gert bindandi
samning um kaup á hinu vátryggða,
g. skemmdarverk sem af ásetningi er unnið á hinu vátryggða, hver sem í hlut á,
h. tap, skemmdir eða kostnað sem beint eða óbeint orsakast eða leiðir af notkun hvers konar vopna eða
búnaðar sem valdið getur atóm- eða kjarnaklofnun og/eða -samruna eða annarri hliðstæðri virkni eða
geislavirkni.

3.

Takmarkanir á gildissviði vátryggingarinnar er varða flutningsfar.

3.1

Vátryggingin bætir aldrei tap, skemmdir eða kostnað sem stafar af því að:
a. skip eða flutningsfar er óhaffært eða óhæft til öruggs flutnings á hinu vátryggða og vátryggðum er
kunnugt um slíkt þegar hinu vátryggða er lestað um borð í skip eða flutningsfar,
b. gámur eða flutningstæki er óhæft til öruggs flutnings á hinu vátryggða og vátryggður eða starfsmenn
hans hafa hlaðið eða lestað gám eða flutningstæki áður en vátryggingarsamningur var gerður og á
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því tímamarki var vátryggðum eða starfsmönnum hans kunnugt um það sem áfátt var.
3.2
3.3

Takmörkun skv. a. lið gr. 3.1 gildir ekki ef vátryggingarsamningur er gerður við vátryggðan sem í góðri trú
hefur keypt eða gert bindandi samning um kaup á hinu vátryggða.
Félagið mun ekki bera fyrir sig ranga yfirlýsingu um haffærni skips eða getu þess til flutnings á hinu
vátryggða til ákvörðunarhafnar.

4.

Takmarkanir á gildissviði vátryggingarinnar vegna stríðsátaka o.fl. (og fleira).

4.1

Vátrygging þessi bætir aldrei tap, skemmdir eða kostnað sem stafar af:
a. stríði, borgarastyrjöld, byltingu, vopnaðri eða óvopnaðri uppreisn, borgararóstum þessu samfara eða
fjandsamlegum aðgerðum af hendi stríðsaðila eða gegn honum,
b. hernámi, töku með valdi, farbanni, fartöf eða kyrrsetningu og afleiðingum af þessu eða tilraunum til
þessa,
c. yfirgefnu tundurdufli, tundurskeyti, sprengju eða öðrum yfirgefnum stríðsvopnum.

5.

Takmarkanir á gildissviði vátryggingarinnar vegna verkfalla o.fl.

5.1

Vátrygging þessi bætir aldrei tap, skemmdir eða kostnað sem:
a. menn í verkfalli eða verkbanni valda, eða þátttakendur í vinnuóeirðum, uppþotum eða borgararóstum,
b. stafar af verkföllum, verkbönnum, vinnuóeirðum, uppþotum eða borgararóstum,
c. valdið er með hvers konar hryðjuverkaaðgerðum og að baki þeim standa einstaklingar sem starfa í
tengslum við eða á vegum samtaka sem með valdbeitingu eða ofbeldi hafa að markmiði að steypa af
stóli eða hafa áhrif á stjórnvöld, hvort sem þau eru löglega kjörin eða ekki,
d. einstaklingar eða samtök valda af stjórnmálalegum, hugmyndafræðilegum eða trúarlegum hvötum.

6.

Gildistími.

6.1

Vátryggingin hefst, sbr. þó 9. gr., um leið og hið vátryggða er fyrst fært til í vörugeymslu eða á öðrum
geymslustað, sem tilgreindur er í vátryggingarskírteininu, í því skyni að setja hið vátryggða í beinu
framhaldi á eða í flutningabíl eða annað flutningstæki til flutnings og heldur gildi á venjulegri flutningsleið
og lýkur við það atvik sem fyrst gerist af þessum fjórum:
a. hinu vátryggða hefur verið komið fyrir í endanlegri vörugeymslu eða öðrum geymslustað á
ákvörðunarstaðnum sem nefndur er í skírteininu,
b. hinu vátryggða hefur verið komið fyrir í annarri vörugeymslu eða geymslustað á ákvörðunarstaðnum
eða á leið þangað sem vátryggður eða starfsmenn hans hafa valið annað hvort til geymslu, sem ekki
telst til venjulegrar flutningsleiðar, eða til sölu eða dreifingar,
c. vátryggður eða starfsmenn hans nota hvers konar flutningstæki eða gám til geymslu á hinu
vátryggða sem ekki telst til venjulegrar flutningsleiðar,
d. sextíu dagar eru liðnir eftir að hið vátryggða var losað úr skipinu í endanlegri uppskipunarhöfn.
Ef hið vátryggða er losað í endanlegri uppskipunarhöfn og ákveðið verður, áður en vátryggingunni lýkur,
að senda það annað en til ákvörðunarstaðarins þá lýkur vátryggingunni eins og kveðið er á um hér að
framan, en þó aldrei síðar en þegar flutningurinn til nýja ákvörðunarstaðarins hefst.
Vátryggingin heldur gildi sínu (með sömu ákvæðum um slit hennar eins og að ofan greinir og ákvæðum í
7. gr. hér á eftir) ef töf verður á ferð, sem vátryggður fær ekki um ráðið, svo og þegar vikið er af leið, losað
er í neyð, endurlestað eða umskipað eða meðan á sérhverri breytingu á ferð stendur, ef þetta á sér stað
samkvæmt heimild í flutningssamningi við flutningsaðila.

6.2
6.3

7.

Lok flutnings – beiðni um framhaldstryggingu.

7.1

Ef flutningssamningur fellur niður áður en honum átti að ljúka eða flutningnum lýkur á annan hátt áður en
hið vátryggða kemst til skila á ákvörðunarstaðnum, sbr. 6. gr. hér að framan, og vátryggður fær engu um
þetta ráðið, þá lýkur vátryggingunni um leið nema vátryggður tilkynni félaginu þegar í stað um það,
hvernig komið er og biður um framhaldstryggingu. Heldur þá vátryggingin gildi sínu (gegn viðbótariðgjaldi,
ef krafist verður) annað hvort:
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a. þar til hið vátryggða er selt og afhent á þeim stað þar sem flutningnum lauk eða í 60 daga eftir komu
hins vátryggða til slíks staðar, hvort heldur fyrr verður, eða,
b. ef hið vátryggða er sent áfram innan nefndra 60 daga til ákvörðunarstaðar, sem nefndur er í
skírteininu eða annars ákvörðunarstaðar, þar til vátryggingunni lýkur í samræmi við ákvæði 6. gr. hér
að framan.
8.

Breyting á ákvörðunarstað.

8.1

Ef vátryggður breytir um ákvörðunarstað eftir að vátryggingin hófst, skal hann tilkynna það félaginu
tafarlaust. Félagið mun þá halda vátryggingunni í gildi með þeim breytingum á skilmálum og iðgjaldi sem
um semst. Ef tjón verður áður en samið hefur verið um framhald vátryggingarinnar bætist tjónið því
aðeins að unnt hefði verið að bjóða framhaldstryggingu gegn sanngjörnu og eðlilegu iðgjaldi og
skilmálum.
Ef flutningur á hinu vátryggða hefst í samræmi við ákvæði skilmála þessara, sbr. gr. 6.1, en skipið heldur
til annars ákvörðunarstaðar en kveðið er á um í vátryggingarsamningnum án vitundar vátryggðs eða
starfsmanna hans, þá telst vátryggingin engu að síður hafa tekið gildi við upphaf slíkrar ferðar.

8.2

9.

Skilyrði greiðsluskyldu félagsins.

9.1
9.2

Vátryggður getur því aðeins krafið félagið um bætur að hann hafi átt vátryggingarhæfa hagsmuni í hinu
vátryggða á þeim tíma þegar tjón varð.
Nú verður bótaskylt tjón á vátryggingartímabilinu, en þó áður en gengið hafði verið frá
vátryggingarsamningnum, og á þá vátryggður rétt á bótum, nema hann hafi vitað um tjónið, en félagið
ekki, enda ákvæðum 1. mgr. fullnægt.

10.

Greiðsla kostnaðar.

10.1 Ef umsaminni ferð verður slitið áður en henni lýkur, vegna bótaskyldrar áhættu, bætir félagið eðlilegan
kostnað við að losa hið vátryggða, geyma það og senda áfram til ákvörðunarstaðar vátryggingarinnar.
10.2 Ákvæði 1. mgr. gildir ekki um samtjónsframlög og björgun og er háð ákvæðum 2. til 5. gr. hér að framan.
Þá nær vátryggingin heldur ekki til kostnaðar, ef hann stafar af yfirsjón, vanrækslu, gjaldþroti eða
fjárhagslegum vanefndum vátryggðs eða manna í hans þjónustu.
11.

Altjón.

1.1

Tjón telst ekki jafngilda altjóni, nema hið vátryggða hafi verið yfirgefið, annað hvort vegna þess að:
a. algjört tjón á því hafi virst óumflýjanlegt eða
b. kostnaður við að bjarga því, gera við það og senda það áfram til ákvörðunarstaðar vátryggingarinnar
fari fram úr verði þess þar.

12.

Verðaukatrygging.

12.1 Taki vátryggður verðaukatryggingu á því sem vátryggt er samkvæmt skírteini þessu, telst verðmæti hins
vátryggða hækka og nemur eftirleiðis samanlagðri upphæð þessarar vátryggingar og allra
verðaukatrygginga sem teknar hafa verið vegna hins vátryggða.
12.2 Ef tjón verður er vátryggðum skylt að upplýsa félagið um allar aðrar vátryggingar, sem taka til hins
vátryggða, og vátryggingarfjárhæðir í hverri þeirra. Félagið bætir þá tjón hlutfallslega eftir ábyrgð þess á
tjóninu.
12.3 Ef þessi vátrygging er verðaukatrygging, gilda eftirfarandi ákvæði:
a) Verðmæti hins vátryggða telst vera samanlagt vátryggingarverð upphaflegu vátryggingarinnar og allra
verðaukatrygginga sem vátryggður hefur tekið.
b) Ef tjón verður, er vátryggðum skylt að upplýsa félagið um allar aðrar vátryggingar, sem taka til hins
vátryggða, og vátryggingarfjárhæðir í hverri þeirra. Félagið bætir þá tjón hlutfallslega eftir ábyrgð þess
á tjóninu.
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13.

Þeir sem njóta verndar samkvæmt vátryggingunni.

13.1 Vátryggingin er til hagsbóta fyrir vátryggðan sem getið skal í vátryggingarskírteini eða þann sem fengið
hefur framseld réttindi samkvæmt vátryggingunni.
13.2 Hvorki farmflytjandi né aðrir vörslumenn hins vátryggða njóta verndar samkvæmt vátryggingunni.
14.

Skyldur vátryggðs.

14.1 Þegar hætta er á að bótaskylt tjón verði eða eftir að tjón hefur orðið, er vátryggðum og mönnum í hans
þjónustu og umboðsmönnum hans skylt að:
a. gera ráðstafanir sem sanngjarnlega má af þeim krefjast til að afstýra tjóninu eða draga úr því og
b. tryggja að allur réttur gagnvart farmflytjanda og öllum öðrum aðilum haldist og verði beitt og mun
félagið greiða allan sanngjarnan kostnað þessu samfara auk vátryggingabóta fyrir tjónið.
14.2 Ráðstafanir sem vátryggður eða félagið gerir til að bjarga, vernda eða endurheimta hið vátryggða skal
ekki litið á sem afsal eða samþykki á altjóni né að þær rýri rétt aðila.
15.

Skylda vátryggðs til að koma í veg fyrir tafir.

15.1 Í öllum tilvikum skal vátryggður bregðast eins fljótt við og á þann hátt, sem af sanngirni má ætlast til af
honum, til að koma í veg fyrir tafir á afhendingu hins vátryggða.
16.

Greiðsla bóta.

16.1 Krefjast má greiðslu bóta 14 dögum eftir að félagið átti þess kost að afla þeirra upplýsinga sem þörf var á
til að meta vátryggingaratburðinn og ákveða fjárhæð bóta. Vátryggður á rétt á vöxtum af kröfu sinni skv.
(samkvæmt) 50. gr. vátryggingarsamningalaga.
17.

Lög um vátryggingarsamninga.

17.1 Að öðru leyti en kveðið er á um í skilmálum þessum, vátryggingarskírteini eða öðrum gögnum, sem
vátryggingarsamningurinn byggir á, gilda um hann lög nr. (númer) 30/2004 um vátryggingarsamninga.
18.

Meðferð ágreiningsmála og varnarþing.

18.1 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.
18.2 Þrátt fyrir úrræði 1. 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.
18.3 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.
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ATHUGIST VEL:
Ef upp koma tilvik þar sem biðja þarf um að vátryggingu þessari sé haldið áfram í gildi, sbr. 7. gr.
skilmálanna, eða tilkynna þarf um breyttan ákvörðunarstað, sbr. 8. gr., er nauðsynlegt að slíkt sé
gert án tafar. Réttur til áframhaldandi vátryggingarverndar samkvæmt ákvæðum þessum er háður
því að skyldum þessum sé fullnægt.
UNDANÞÁGUÁKVÆÐI UM GEISLAMENGUN, EFNAVOPN, LÍFFRÆÐILEG OG LÍFEFNAFRÆÐILEG
VOPN OG RAFSEGULVOPN.
Sérskilmáli þessi gildir framar öllum öðrum ákvæðum vátryggingar þessarar sem kunna að
stangast á við hann.

1.

Vátryggingin bætir ekki í neinum tilvikum tjón eða kostnað sem að einhverju eða öllu leyti stafar beint eða
óbeint af eða á upptök sín í eða frá:
a. jónandi geislun eða mengun af völdum hvers konar kjarnorkueldsneytis eða hvers konar
kjarnorkuúrgangs eða brennslu kjarnorkueldsneytis,
b. geislun, eitrun, sprengingum eða öðrum hættulegum eða mengandi eiginleikum kjarnorkustöðva,
kjarnaofna eða annars kjarnorkubúnaðar eða hluta slíks,
c. hvers konar vopnum eða tækjum þar sem beitt er frumeinda- eða kjarnaklofningu og/eða samruna
frumeinda eða kjarna eða öðrum svipuðum kjarnahvörfum, geislaafli eða geislandi efni,
d. geislun, eitrun, sprengingum eða öðrum hættulegum eða mengandi eiginleikum frá hvers kyns
geislandi efni. Undanþágan í þessu ákvæði nær ekki til geislavirkra ísótópa, annarra en
kjarnorkueldneytis, þegar unnið er að gerð/undirbúningi slíkra ísótópa, flutningi þeirra, geymslu eða
notkun í viðskiptum, landbúnaði, til lækninga, í vísindastarfi eða í öðrum áþekkum friðsamlegum
tilgangi,
e. hvers kyns efnavopnum, líffræðilegum eða lífefnafræðilegum vopnum eða rafsegulvopnum.
Sérstakur skildagi
þvingunaraðgerða.

til

takmörkunar

á

bótasviði

vátryggingarinnar

vegna

refsi-

og

Félagið er hvorki skuldbundið til að vátryggja né greiða neinar kröfur eða bætur samkvæmt vátryggingu
þessari að því marki sem slík vátrygging, greiðsla slíkrar kröfu eða slíkra bóta gæti leitt til þess að félagið
yrði að þola viðurlög, bönn eða takmarkanir af hvaða tagi sem er á grundvelli ályktana Sameinuðu
þjóðanna eða viðskipta- eða efnahagsþvingana, laga eða reglna settum af Evrópusambandinu, StóraBretlandi eða Bandaríkjum Norður Ameríku. Skildagi þessi gildir framar öllum öðrum ákvæðum
vátryggingarinnar sem kunna að fara í bága við hann.
Skilmálar þessir gilda frá 15. janúar 2019.

602 Flutningstrygging (C)

Síða 5 af 5

