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1.

Bótaskyldar áhættur.

1.1

Með þeim undantekningum sem taldar eru í 2. og 3. gr. (grein) hér á eftir, bætir vátrygging þessi
tap eða skemmdir á hinu vátryggða, þegar orsakir þess eru:
a. stríð, borgarastyrjöld, bylting, vopnuð eða óvopnuð uppreisn, borgararóstur þessu samfara,
fjandsamlegar aðgerðir af hendi stríðsaðila eða gegn honum,
b. hernám, taka með valdi, farbann, fartöf eða kyrrsetning, sem leiðir af áhættum, sem falla
undir a. lið hér að ofan, og afleiðingum af þeim eða tilraunum til þeirra,
c. yfirgefið tundurdufl, tundurskeyti, sprengja eða önnur yfirgefin stríðsvopn.
Vátrygging þessi bætir samtjónsframlög og björgunarkostnað, sem jafnað er niður eða ákveðinn
er samkvæmt flutningssamningum og/eða gildandi lögum eða venjum, þegar reynt hefur verið að
afstýra tjóni, sem bótaskylt er samkvæmt skilmálum þessum.

1.2

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. 1.2 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. sérhverja kröfu sem byggist á því að ferð verði ekki farin eða henni verði ekki lokið,
h. tap, skemmdir eða kostnað sem beint eða óbeint orsakast eða leiðir af fjandsamlegri 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 því tímamarki var vátryggðum eða starfsmönnum
hans kunnugt um það sem áfátt var.
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.

3.2
3.3
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4.

Gildistími.

4.1
4.2

Þessi vátrygging hefst um leið og hið vátryggða er lestað um borð í hafskip.
Vátryggingunni lýkur, sbr. (samanber) þó 5. til 8. mgr. hér á eftir, annað hvort:
a. um leið og hið vátryggða er losað úr hafskipinu í endanlegri uppskipunarhöfn eða
b. 15 dögum, talið frá miðnætti komudagsins, eftir komu skips til endanlegrar
uppskipunarhafnar, hvort sem fyrr verður.
4.3 Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. tekur vátryggingin gildi að nýju, ef hið vátryggða hefur ekki verið losað
úr skipinu og það siglir frá höfninni og vátryggður tilkynnir það félaginu tafarlaust og greiðir iðgjald
ef krafist verður.
4.4 Hafi vátrygging tekið gildi að nýju skv. (samkvæmt) 3. mgr. lýkur henni, sbr. þó 5. til 8. mgr. hér á
eftir, annað hvort:
a. þegar hið vátryggða er losað í endanlegri uppskipunarhöfn eða annarri höfn, sem kemur í
hennar stað, eða
b. 15 dögum, talið frá miðnætti komudagsins, eftir komu skips til endanlegrar uppskipunarhafnar
eða annarrar hafnar, sem losað er í, hvort sem fyrr verður.
4.5 Ef hafskip kemur til viðkomuhafnar til losunar fyrir framhaldsflutning með skipi eða flugvél eða hið
vátryggða er losað úr skipi í höfn þar sem það hefur leitað vars skal vátryggður tilkynna það
félaginu tafarlaust. Félagið mun þá halda vátryggingunni í gildi, sbr. þó 7. mgr., í 15 daga, talið
frá miðnætti þess dags er skipið kom í slíka höfn sem að framan greinir og með þeim breytingum
á skilmálum og iðgjaldi sem um semst. Á þessu 15 daga tímabili gildir vátryggingin þó aðeins á
meðan hið vátryggða er í losunarhöfninni. Að loknu tímabilinu tekur vátryggingin gildi að nýju
þegar flutningi verður fram haldið með því að koma hinu vátryggða fyrir í skipi eða flugvél.
4.6 Ef hið vátryggða er lestað til framhaldsflutnings innan nefndra 15 daga skv. 5. mgr. gilda um
framhald ferðarinnar:
a. þessir skilmálar, ef flutt er með hafskipi, eða
b. stríðsskilmálar fyrir flugflutningstryggingar, ef flutt er með flugvél.
4.7 Ef umsaminni ferð verður lokið annars staðar en í þeirri ákvörðunarhöfn, sem nefnd er í
flutningssamningi, telst nýi staðurinn vera endanleg losunarhöfn og lýkur þá vátryggingunni eins
og segir í 2. mgr. Nú verður hið vátryggða síðar sent áfram til umsaminnar ákvörðunarhafnar eða
annað og tekur þá vátryggingin gildi á ný, enda verði félaginu tilkynnt um þetta áður en
framhaldsflutningurinn hefst og fyrir hann kemur viðbótariðgjald og hefst þá nýi gildistíminn um
leið og:
a. hið vátryggða er komið um borð, hafi það verið losað áður,
b. skipið siglir frá höfninni, hafi hið vátryggða ekki verið losað.
4.8 Vátryggingunni skv. 7. mgr. lýkur síðan eins og segir í 4. mgr.
4.9 Að því er snertir áhættuna af tundurduflum og yfirgefnum tundurskeytum, fljótandi eða
neðansjávar, bætir vátryggingin tjón, sem verða meðan verið er að flytja hið vátryggða til eða frá
hafskipinu, þó ekki lengur en í 60 daga frá því hið vátryggða var losað úr skipinu, enda ekki verið
samið um annað við félagið.
4.10 Þótt breytt verði um ferð eða vikið verði af leið samkvæmt heimild í flutningssamningi, heldur
vátryggingin gildi sínu innan marka þessara skilmála, enda verði félaginu tilkynnt um þetta án
tafar og áskilur félagið sér rétt til viðbótariðgjalds.
4.11 Til nánari skýrgreiningar á því sem segir í þessari grein skilmálanna er eftirfarandi tekið fram:
“Koma” skips til hafnar merkir það, að skipið liggi öruggt við akkeri eða festar innan
hafnarsvæðisins. Ef á staðnum er ekki um öruggt lægi að ræða, merkir “koma” að akkeri hafi
verið varpað eða festar gerðar innan hafnarinnar eða við hana. “Hafskip” merkir skip, sem flytur
hið vátryggða yfir opið haf, frá einni höfn til annarrar.
5.

Breyting á ákvörðunarstað.

5.1

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
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sanngjörnu og eðlilegu iðgjaldi og skilmálum.
5.2

Ef flutningur á hinu vátryggða hefst í samræmi við ákvæði skilmála þessara, sbr. gr. 4.1, 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.

6.

Ákvæði stangast á.

6.1

Ef eitthvað í skilmálum þessum stangast á við ákvæði g. og h. liða gr. 2.1 eða 4. gr. hér að
framan, hefur það ekkert gildi.

7.

Skilyrði greiðsluskyldu félagsins.

7.1
7.2

Vátryggður getur því aðeins krafið félagið um bætur hafi hann 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.

8.

Verðaukatrygging.

8.1

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.
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.
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.

8.2

8.3

9.

Þeir sem njóta verndar samkvæmt vátryggingunni.

9.1
9.2

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

10.

Skyldur vátryggðs.

10.1 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.
10.2 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.
11.

Skylda vátryggðs til að koma í veg fyrir tafir.

11.1 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.
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12.

Greiðsla bóta.

12.1 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. 50. gr. vátryggingarsamningalaga.
13.

Lög um vátryggingarsamninga.

13.1 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.
14.

Meðferð ágreiningsmála og varnarþing.

14.1 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.
14.2 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.
14.3 Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík.
ATHUGIST VEL:
1

Ef upp koma tilvik þar sem koma þarf tilkynningu á framfæri við félagið svo vátryggingu
þessari sé haldið áfram í gildi, sbr. 4. gr. skilmálanna, eða tilkynna þarf um breyttan
ákvörðunarstað, sbr. 5. gr., er nauðsynlegt að slíkt sé gert án tafar.
Réttur til
áframhaldandi vátryggingarverndar samkvæmt ákvæðum þessum er háður því að skyldum
þessum sé fullnægt.

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.
2
Skilmálar þessir gilda frá 15. janúar 2019.
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