Familjutrygd

Tryggja alt
tað leysa

Trygd hugsar um teg

Tryggja alt tað leysa
Eins og øll onnur kanst tú vera óheppin og koma út fyri, at

Legg til merkis, at lutir hava í ávísum førum eitt avmarkað

ognir hjá tær, so sum títt innbúgv, fáa skaða. Í slíkum

endurgjald. Sí treytirnar fyri Familjutrygd fyri nærri

førum kemur Familjutrygd sera væl við.

frágreiðing, ella set teg í samband við Trygd fyri at fáa
nærri kunning um hetta.

Familjutrygd gevur tær tryggleika í dagligdegnum, og
tryggingin kann setast saman, so hon passar tínum tørvi

Eini góð ráð eru javnan at meta um virðið á innbúgvinum.

best. Familjutrygd er fyrst og fremst ein trygging til títt

Hetta er ikki so torført, sum tað kanska ljóðar. Set teg í

innbúgv. Við innbúgv meinast við møblar, klæðir, køks

samband við ein tryggingarráðgeva, so fært tú vegleiðing

amboð, sjónvørp, amboð og annað. Í tryggingarhøpi

til, hvussu tú best ásetur tryggingarupphæddina.

verður onkuntíð tikið til, at innbúgv er alt, sum hevði
dottið úr húsunum, um tú endavendi teimum. Tryggingin
veitir endurgjald fyri t.d. skaðar av eldi, herverki, stuldri
o.s.fr.
Familjutrygd er eisini íroknað hesar tryggingar:
•	Privat ábyrgdartrygging, sum dekkar tína endurgjalds
ábyrgd, um tú gert skaða á onnur ella lutir teirra.
•	Rættarhjálpstrygging, sum í ávísum førum kann veita
fíggjarligan stuðul til sakarmálskostnað av privatum
rættartrætumálum, ið kunnu leggjast fyri dómstól ella
gerðarrætt, og sum ikki hava samband við útinnandi
arbeiði hjá tryggjaða.
•	Endurgjald fyri sálarliga kreppuhjálp til tey í húskinum,
um tey verða rakt av eini bráðfeingis sálarligari kreppu
í sambandi við ávísar skaðar, ið eru fevndir av innbúgvstryggingini.

Hvønn fevnir
tryggingin um?
Familjutrygd fevnir um teg sum tryggingartakara og títt
húski, sum eru heimabúgvandi børn, hjúnafelagi ella
persónur, sum livur í føstum parlagi við tær. Hesir
persónar skulu vera tilmeldaðir Fólkayvirlitinum við
føstum bústaði á sama staði sum tú. Tryggingin fevnir
eisini um børn hjá tær undir 18 ár, sum eru tilmeldaði
øðrum bústaði, tá tey eru heima hjá tær. Eisini eru hesi
børn fevnd av møguligari ferðatrygging hjá tær, tá tey
ferðast saman við tær.
Familjutrygd fevnir eisini um børn hjá tær undir 21 ár,
sum búgva fyri seg sjálvan í Føroyum, um tey ikki eru gift,
ikki liva í føstum parlagi og ikki eiga børn.

Áseting av
tryggingarupphædd –
veist tú hvat tú eigur?

Hvar er tryggingin
galdandi?

Tryggingarupphæddin er tað virði, ið tú metir, at títt

sum er skrásettur á tryggingarskjalinum. Eisini fevnir

innbúgv hevur. Tú skalt sjálvur áseta og halda tryggingar

tryggingin um lutir, tá teir fyribils, upp til 12 mánaðir, eru

upphæddina viðlíka. Tá tú t.d. keypir dýrar lutir, veksur

aðrastaðni í Føroyum enn á bústaðnum hjá tær.

Í høvuðsheitum fevnir tryggingin um lutir á bústaðnum,

virðið á tínum innbúgvi samsvarandi.
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Fá ta ískoytistrygging,
ið hóskar best til tín tørv
Øll hava ikki sama tørv á trygging, og tí ber til at knýta
nakrar ískoytistryggingar afturat tíni Familjutrygd. Hervið
rindar tú bert fyri tað, ið tú hevur tørv á.
Tú kanst velja millum hesar ískoytistryggingar:
• Ársferðatrygd við avboðstrygd
• Óhapstrygd
• Tøknitrygd
• Hjálparfólkatrygd
• Hundaábyrgdartrygd
• Hundalívstrygd
• Skúlauppihald í Norðurlondum
• Glas- og kummutrygd
• Antennu og parabol

Ársferðatrygging og
avboðstrygging –
alt í einum
Trygd hevur lagt ársferðatryggingina og avboðs
tryggingina saman til eina felags trygging – Ársferðatrygd. Vit tryggja teg bæði áðrenn tú fert avstað, og
meðan tú ert og ferðast.
Tú kanst lesa meira um Ársferðatrygd í faldaranum um
Ferðatrygd.

Í stuttum kann sigast at ein brádligur skaði er:
• Óvæntaður
• Ein brádlig hending
• Ger lutin óbrúkiligan

Tøknitrygd
Tøknitrygd veitir endurgjald fyri allar innanífrá komandi
skaðar á elektrisk tól. Tað vil siga feilir, sum henda, og sum
ikki hava nakra beinleiðis skaðaorsøk. Eitt dømi er, at
sjónvarpið brádliga sløknar og tendrar ikki aftur. Endur
gjald verður veitt fyri virkisbrek á elektrisk tól, sum eru
keypt nýggj, í 4 ár frá keypsdegnum.

Hjálparfólkatrygd
Hjálparfólkatrygd veitir endurgjald fyri vanlukkutilburð
hjá hjálparfólki, bæði løntum og óløntum, ið hjálpa tær við
einhvørjum arbeiði heima hjá tær sjálvum.

Hundaábyrgdartrygd
Hevur tú hund, so er hundaábyrgdartrygging lógarkravd.
Hundaábyrgdartrygd veitir endurgjald fyri skaða, ið
hundur hjá tær ger á lutir hjá øðrum ella á aðrar persónar.

Hundalívstrygd
Tryggingin veitir endurgjald, um hundurin doyr ella
verður kravdur avlívaður av djóralækna orsakað av sjúku
ella vanlukkutilburði.

Óhapstrygd
Óhapstrygd veitir endurgjald fyri allar bráðkomnar skaðar
á ávíst privat innbúgv, t.d. fartelefonir, teldlar, koppastell,
sofur og klæðir. Bráðkomin skaði er til dømis skaði, har tú
av óvart kemur undir tína snildfon, ið dettur á gólv,
brotnar og gerst óbrúkilig.
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Skúlauppihald í
Norðurlondum
Skal onkur í húskinum á há-, eftir-, ítrottar- ella bíbliuskúla í Norðurlondum, kann familjutryggingin víðkast til at
fevna um lutir, sum verða havdir við. Familjutrygd dekkar
altíð ábyrgd í sambandi við nevndu skúlauppihald í upptil
1 ár.

Býrt tú til leigu?
Býrt tú til leigu, so minst til at kanna eftir um tín leigu
sáttmáli áleggur tær ábyrgdina fyri skaða á hvítvørur, vask,
WC og baðikør. Vanliga verða hesi tryggjaði undir sethúsatryggingini, men summir leigusáttmálar áleggja leigaranum
ábyrgdina av hesum. Tú kanst tí velja at tryggja hesar lutir
í tíni innbúgvstrygging. Minst til at siga Trygd frá, um tín
leigusáttmáli áleggur tær hesa ábyrgd.

til at gjalda við gjaldskorti ella gjøgnum netbanka hjá
peningastovnunum.

Tosa við okkum
Ynskir tú at tekna Familjutrygd ella fáa meira at vita, ert tú
altíð vælkomin at vitja okkum á Oknarvegi 5 í Tórshavn ella
at støkka inn á gólvið í eini av deildunum hjá BankNordik
ella Norðoya Sparikassa. Tú kanst eisini skriva til okkum á
trygd@trygd.fo ella ringja á tel. 358 100. Ynskir tú at tekna
Familjutrygd, men hevur trygging í øðrum felag, avgreiða
vit øll viðurskifti í sambandi við skiftið fyri teg.
Hetta er ikki ein fullfíggjað lýsing av nevndu tryggingum.
Sí nærri greining um endurgjald í tryggingartreytunum
fyri Familjutrygd, sum liggja á heimasíðu okkara,
www.trygd.fo. Vit vegleiða og svara fegin spurningum um
røttu tryggingina fyri teg og tíni.

Antennur og parabolir eru vanliga tryggjaði undir sethúsatryggingini, men um tú býrt til leigu og sjálvur hevur keypt
tær antennu ella parabol, eiga hesir lutir at tryggjast undir
tíni familjutrygging.

Við ella uttan sjálvs
ábyrgd, avgerðin er tín
Familjutrygd kann teknast við ella uttan sjálvsábyrgd. Velur
tú at tekna Familjutrygd við sjálvsábyrgd lækkar títt
tryggingargjald fyri hesa trygging.

Gjald eftir egnum ynski
Tryggingargjaldið kann gjaldast eina ferð, tvær ferðir (+2%)
ella fýra ferðir (+4%) um árið. Tú kanst gjalda umvegis
Gjaldsskipanina – tá verður tryggingargjaldið altíð goldið
stundisliga. Vilt tú heldur flyta peningin sjálv/ur, ber eisini
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Soleiðis dekka
tryggingarnar
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Bruna-, vatn-, ella el-skaði á
innbúgvið
Tú hevur gjørt skaða á ein annan
persón
 ú hevur tørv á kreppuhjálp eftir
T
ein skaða
Fartelefonin er blivin vát og hevur
fingið ein skaða

Ískoytisfulnaðir

Ferðatrygd

Óhapstrygd

Tøknitrygd

Hundaábyrgd

Tú gerst brádliga sjúkur og mást
avlýsa ferðina
Tú gerst sjúkur á ferðini og missir
ferðadagar
Tú missir reyðvínsglasið á sofuna,
og hon verður oyðiløgd
Ipaddurin dettur á gólv og brotnar,
so hann gerst ónýtiligur
Feilur í vaskimaskinuni eftir at
garantiið er útgingið
Hundurin hevur bitið skógvarnar
hjá gestinum

Skifta til Trygd? Vit hjálpa tær!
Ynskir tú at tekna Familjutrygd, men hevur trygging í øðrum felag, avgreiða vit alt í sambandi við skiftið
fyri teg. Tú ert altíð vælkomin at støkka inn á gólvið hjá Trygd, BankNordik ella Norðoya Sparikassa, um tú
ynskir at fáa meir at vita um Familjutrygd.

Vit vegleiða og svara fegin spurningum um røttu familjutryggingina fyri teg og tíni.

P / F Trygd
Tryggingarfelag
Oknarvegur 5
P.O. Box 44
FO-110 Tórshavn
Faroe Islands

Hetta er ikki ein fullfíggjað lýsing av Familjutrygd hjá Trygd. Víst verður
til www.trygd.fo, har tryggingartreytirnar fyri Familjutrygd kunnu lesast.
Tel +298 358 100
Fax +298 317 211
trygd@trygd.fo
www.trygd.fo

www.trygd.fo

