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Familjutrygd
1.

Alment

1.1

Lóggáva

		Umframt hesar tryggingartreytir er føroysk
lóggáva á økinum og møguligar sertreytir á
tryggingarskjalinum galdandi.
1.2

Hvør er tryggjaður?

1.2.1 	Tryggingartakarin við húski og fastbúgvandi
hjálparfólki í húsarhaldinum.
1.2.1.1	Tryggingartakarin er tann, ið hevur teknað
tryggingina. Sí Tryggingaravtalulógina § 2.
1.2.2	Við húski er at skilja: Húsfólk, herundir fosturbørn og børn, ið tryggjaði hevur til fosturs, sum
búgva hjá tryggingartakaranum. Somuleiðis
persónar, ið eru giftir við tryggingartakaranum
ella liva í føstum parlagi við tryggingartakaranum og/ella heimabúgvandi børnum hansara.
Tað er ein treyt fyri endurgjaldi, at viðkomandi
persónar eru tilmeldaðir fólkayvirlitinum við
føstum bústaði á sama staði sum tryggingartakarin.
1.2.2.1	Persónar, ið liva í sjálvstøðugari eind á sama
bústaði sum tryggingartakaranum, t.d. í
sjálvstøðugari íbúð á bústaðnum, eru tó ikki at
meta sum húski hjá tryggingartakaranum og
mugu tí tekna sjálvstøðuga trygging. Við
sjálvstøðuga eind er at skilja eind, ið hevur egna
inngongd, egið w.c/bað og køk, og har atgongd
vanliga ikki er millum bústaðin hjá tryggjaða og
sjálvstøðugu eindina.
1.2.2.2	Børn, ið tryggjaði hevur til umlætting, eru bert
umfataði av tryggingini tað tíðarskeið, tey eru
hjá tryggjaða.
1.2.3	Búfelagsskapur av í mesta lagi 2 persónum
verður javnmettur við fast parlag.
1.2.4	Ógift børn, undir 21 ár, hjá einum í húskinum,
sum ikki búgva heima – tó treytað av, at barnið
ikki livir í føstum parlagi ella hevur fastbúgvandi
børn hjá sær.
1.2.5

Avmarking

1.2.9	Umframt omanfyri standandi eru børn undir
18 ár hjá tryggingartakaranum og/ella húski
hansara, sum ikki eru tilmeldaði fólkayvirlitinum
við føstum bústaði á sama staði sum tryggingartakarin, fevnd av tryggingini fyri teir lutir, ið
fastir eru á bústaðnum hjá tryggingartakaranum.
Somuleiðis eru hesi børn umfataði av møguligari
ársferðatrygging hjá tryggingartakaranum, um
tey ferðast saman við tryggingartakaranum og/
ella húski hansara.
1.2.10	Um onkur í húskinum fer á há-, eftir-, ítróttarella bíbliuskúla í Norðurlondum, er ábyrgdartryggingin galdandi í skúlatíðini, men tó ikki longur
enn 1 ár frá byrjaðari skúlagongd.
1.2.10.1	Um trygging ynskist fyri innbúgvslutirnar í
sambandi við uppihald á há-, eftir-, ítróttar- ella
bíbliuskúla í Norðurlondum, skal ískoytisfulnaður
teknast. Set teg í samband við Trygd um hetta.
1.2.11

1.3

1.2.7	Ikki-fastbúgvandi hjálparfólk í húsarhaldinum
eru fevnd av tryggingini, tá talan er um ábyrgd
fyri skaða, sum hendir í sambandi við húsar
haldið.
1.2.8	Børn hjá einum av teimum tryggjaðu, sum ikki
eru tilmeldaði fólkayvirlitinum við føstum
bústaði á sama staði sum tryggingartakarin, eru
fevnd av ábyrgdartryggingini tað tíðarskeið, tey
eru hjá tryggjaða. Harafturat eru tey, á sama hátt
sum tey tryggjaðu, fevnd av ábyrgdartryggingini
hjá tryggjaða, tá tey eru og ferðast uttanlands
saman við tryggjaða.
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Á hvørjum støðum tekur tryggingin við?

1.3.1	Tryggingin fevnir um egnar lutir í Føroyum,
tá lutirnir eru:
		

1. Á tí tryggingarstaði, sum nevnt er í tryggingar
skjalinum.

		

2. Fyribils, í longsta lagi 12 mánaðir uttanfyri
tryggingarstaðið.

		

3. Í kundaboks í banka.

		

4. Í goymslurúmi, flutningsbili ella bingju.

		

5. U
 ndir flyting til nýggjan heilársbústað í
Føroyum.

		

6. Í frítíðarhúsi – men bert ta tíð tryggjaðu eru í
frítíðarhúsinum – tó fevnir tryggingin um lutir
í frítíðarhúsi í tíðarskeiðinum 1. juni til 31.
august, hóast ongin fast er í húsinum.

		

7. Í húsvogni, tjaldi ella stuttleikabáti, so leingi
tryggjaðu liggja nátt har.

		

8. Uttanfyri tryggingarstaðið, tá tryggjaðu hava
ognað sær teir og ætla at hava teir á
tryggingarstaðnum – uttan serliga avtalu eru
bert teir fyrstu 12 mánaðirnir umfataðir av
tryggingini.

		

9. U
 ttanfyri tryggingarstaðið, tó í longsta lagi 3
mánaðir, um tryggingartakarin ella húski ætla
at selja teir.

1.2.5.1	Tryggingin fevnir ikki um tey, ið búgva til leigu
ella gista hjá tryggingartakaranum.
1.2.6	Fellur endurgjaldsrætturin burtur orsakað av
broyting í omanfyri nevndu viðurskiftum, er
viðkomandi kortini tryggjaður, til onnur trygging
er teknað, tó í mesta lagi 3 mánaðir frá broyting
ini.

Avmarking

		Hetta er bert galdandi, um tey ikki eru fevnd av
aðrari trygging.

1.3.2	Hetta er tó treytað av, at skrásettur bústaður í
fólkayvirlitinum er á sama staði, sum tann hjá
tryggingartakaranum.
1.3.3
		

Avmarkingar
1.T
 á talan er um flyting til nýggjan heilársbústað, er tryggingin galdandi í gamla og
nýggja heilársbústaðinum í upp til 3 mánaðir
frá yvirtøkudegnum. Legg tó til merkis grein
9.7 um flytingar og váðabroytingar.

		

2. Viðvíkjandi lutum í frítíðarhúsum í tíðarskeiðinum frá 1. september til 31. mai: Vikuskiftissteðgir í frítíðarhúsi bera ikki við sær, at
staðið er at meta sum tilhald/bústaður í
tíðarbilunum millum vikuskiftissteðgirnar.

		
 Kikarar
		
 Listaverk
		
 Málningar
		
 Fartelefonir við tilhoyri

1.3.4	Tá talan er um vanligt privat innbúgv, sí grein
1.4.4, ið fyribils er i frítíðarhúsi ella húsvogni,
fevnir tryggingin tó um hetta innbúgv alt árið,
sjálvt um tryggjaðu ikki búgva ella gista har.

		
 Snildfonir

1.3.5	Ferðagóðstryggingin fevnir um egnar lutir, sum
verða havdir við ella sendir sum ferðagóðs á
ferðum uttanlands í upp til 3 mánaðir frá
fráferðardegnum at rokna.

		
 Tónleikatól

1.3.6	Ábyrgdartryggingin og rættarhjálpartryggingin
veita endurgjald í Føroyum og uttanlands á
ferðum upp í 3 mánaðir frá fráferðardegnum at
rokna.

		
 Teldlar

1.4

Hvørjar lutir fevnir tryggingin um?

1.4.1	Tryggingin fevnir um niðanfyri nevnda innbúgv
og persónliga leysafæ, sum tey tryggjaðu eiga
ella bera ábyrgdina av við láni ella leigu.
1.4.2

Avmarking

		Tryggingin fevnir bert um læntar og leigaðar
lutir í tann mun, eigarin ikki sjálvur hevur
teknað trygging.
1.4.3	Viðvíkjandi endurgjaldi fyri læntar ella leigaðar
lutir (ella djór), verður somuleiðis víst til grein
6.2.14.
1.4.4	Vanligt privat innbúgv
		Allir privatir ognarlutir, ið hoyra til vanliga
útbúnaðin í einum privatum húsarhaldi, um
hetta ikki er serliga tilskilað í greinunum 1.4.6 til
1.4.12 ella undantikið sambært grein 1.4.13, so
sum:
		

		

1. klæðir, møblar, barnavogar og -stólar, barnasúkklur (sí grein 1.4.11 og grein 1.4.11.2),
urtagarðsamboð, vanlig amboð til privata
nýtslu, matvørur, herundir kjøt í hjalli upp til
ta nøgd, sum TAKS góðkennir uttan rokn
skaparskyldu,
2. v
 anligur fiskireiðskapur, so sum tráður, snøri,
línur, stampar, hondsnellur, grindareiðskapur,
vápn o.tl.

1.4.5	Undir vanligt innbúgv eru eisini íroknað elektrisk
húsarhaldstól, so sum:
		Køliskáp, frystiboks, komfýrur, vaski- og
uppvaskimaskina, turkitrumla í tann mun, onnur
trygging ikki fevnir um tey.
1.4.6

Serligt privat innbúgv

		
Dýrari lutir, so sum:
		
 Plátu-, og fløguspælarar, fløgur v.m.
		
 Teldur og telduútgerð
		
 Forsterkarar og hátalaraútbúnaður
		
 Fotoútbúnaður v.m.

		
 Skinnfrakkar, feldvøra, skinntoy v.m.
		
 Radioamatørútgerð v.m.
		
 Útvarps-, dvd-, blueray- og sjónvarpstól við
útbúnaði
		
 Mp3-spælarar
		
 Portable media player
		
 Rúsdrekka
		
 Ur/klokkur
		
 Vápn og lóður
		
 Ektaði teppi
		
Gps´arar (um biltryggingin ikki fevnir um
 
hesar)
		
 	Endaliga avmonterað biltilhoyr og biltilhoyr, ið
ikki er monterað á privat bilar hjá teimum
tryggjaðu (um so er, at tað ikki er umfatað av
aðrari trygging)
		
A

ntikvitetir (forngripir) hvørs meginvirði er
gull, silvur ella platin, verða tó bólkaðir sum
serligir privatir virðislutir sambært grein 1.4.8
1.4.7	Bygningslutir, sum hin tryggjaði sum
leigari hevur viðlíkahaldsskyldu av, um
bygningstrygging fyri ognina ikki fevnir
um teir.
		Endurgjald verður bert veitt fyri skaða av stuldri
(grein 2.7.1) og herverki (grein 2.8).
		

1. Risikotryggingar

		1. risikotrygging merkir, at fult endurgjald verður
veitt upp til niðanfyri nevndu %– ella krónu
ásetingar. Tað merkir eisini, at undirtrygging ikki
verður gjørd galdandi fyri hesar lutir, hóast
innbúgvið møguliga er undirtryggjað.
		Um tryggingartakarin vil hava hægri %– ella
krónuásetingar, kann avtala gerast við Trygd
um hetta.
1.4.8

Serligir privatir virðislutir

		Endurgjaldið er avmarkað til í mesta lagi 15% av
tryggingarupphæddini fyri innbúgv fyri serliga
virðismiklar lutir, so sum:
		
 Frímerkjasøvn.
		
Lutir, hvørs meginvirði er gull, platin ella silvur.
 
		
 Myntasøvn.
		
 Perlur.*
		
 Prýðislutir.
		
 Gimsteinar.*
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		Eru teir við * merktu gripir høvuðspartar av luti,
verður hann flokkaður her, hóast hann eisini
kundi flokkast undir annan bólk av tryggjaðum
lutum.
1.4.9

Peningur o.a.

		Endurgjaldið er avmarkað til í mesta lagi 3% av
tryggingarupphæddini fyri innbúgv fyri:
		
 Pening.
		
 	Peningaumboðan, herundir m.a. óbrúkt
frímerki og virðisbrøv.
1.4.10	Vanlig húsdjór, ið ikki verða nýtt
til vinnulig endamál

2.1.3

2.1.4	Brádligari tilsótan frá eldstaði til hølis
upphiting, t.d. oljufýrum, ið eru uppsettar
sambært vegleiðing frá framleiðara og
almennari fyriskipan.
2.1.5	Klæði í heilautomatiskum vaskimaskinum
og turkitrumlum
		Endurgjald verður veitt fyri skaðar, ið eru
elvdir av:
		

1. Eldi, svíðing, smelting ella kolan av klæðum, tá
skaðin er hendur av mekaniskum ella
tekniskum breki.

		

2. Turrkóking – her verða allir klædnaskaðar
endurgoldnir.

		Endurgjaldið er avmarkað til í mesta lagi 2% av
tryggingarupphæddini fyri innbúgv.
1.4.11

Súkklur

		Endurgjaldið er avmarkað til í mesta lagi 4% av
tryggingarupphæddini fyri innbúgv.
1.4.11.1	Endurgjaldið er tó altíð upp til kr. 7.900 fyri
hvørja súkklu sær fyri hvønn skaða.
1.4.11.2	Súkklur við hjóltvørmáti styttri enn 12 tummar
eru ikki at meta sum súkklur, men sum vanligt
privat innbúgv, sí grein 1.4.4.
1.4.12	Amboð, útgerð og tól, sum hin tryggjaði
eigur, og sum hann sum lønmóttakari nýtir
í arbeiði sínum
		Endurgjaldið er avmarkað til í mesta lagi 4% av
tryggingarupphæddini fyri innbúgv.
1.4.13

Avmarking

		Tryggingin fevnir ongantíð um motorakfør, prutl,
urtagarðsamboð yvir 5 hk, húsvognar, flogfør,
radiostýrd modelflogfør v.m., dronur ella sjógangandi før av øllum sløgum, ei heldur brim
fjalir og lutir og útgerð til teirra.

2.

Skaðaorsøkir

		Hvørjar skaðaorsøkir fevnir
tryggingin um?
2.1	Eld, toruniðursláttur, spreinging,
tilsóting o.a.
2.1.1

Eldur

		Við eld er at skilja opin, logandi, ótamdur eldur.
Sí Tryggingaravtalulógina §§ 79–82.
2.1.1.1

Eldimpregnerað innbúgv

		

Smelting av eldimpregneraðum innbúgvi.

2.1.2

Beinleiðis toruniðursláttur

		Toran hevur sligið niður, tá tað ber til at ávísa
skaða á bygningslut á tryggingarstaðnum, ið er
beinleiðis fylgja av ravmagnshita- ella orku
ávirkan í sambandi við, at snarljósstreymur er
leiddur í jørð.
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Spreinging

		Evnafrøðigerð, ið varir stutt og ger sterkan hita
og at evni í andgerð økjast ógvusliga í rúmd.

		3. Mekaniskum ella tekniskum breki. Um
tryggjaði sambært umvælingarrokning kann
skjalprógva, at talan var um brek við tólinum,
verður ein og hvør skaði á klæðini endurgoldin, um tólið ikki er eldri enn 10 ára gamalt.
2.1.6	Niðurdottin flogfør
		
2.1.7
		

og/ella lutir, ið detta niður frá flogfari.
Avmarkingar
Tryggingin fevnir ikki um:

		1. Skaða, sum ikki er fylgja av eldi; eitt nú skaða,
ið stendst av svíðing, smelting, koling,
yvirhiting ella glóðum frá tubbaksroyking,
eldstaði o.l., stikkloga frá el-innleggingum
o.s.fr. Sí tó grein 2.1.5.
		2. Skaða á lutir, sum við vilja verða útsettir fyri
eldi ella hita, sjálvt um eldur kemur í teir. Sí tó
grein 2.1.5.
		3. S
 kaða av at klæði verða vaskaði ella turkaði
við ov høgum hita.
2.1.8

Fylgiútreiðslur

		Umframt hetta fevnir tryggingin um rímiligar
fylgiútreiðslur av brunaskaða, t.d. sløkkivatni,
royki og sóti, og at lutir verða fyri skaða ella
blíva burtur í sambandi við brunaskaða.
2.2
2.2.1

Storm og avfallsskaðar v.m.
Stormur og avfall

		Við storm er at skilja vindur, har vindmegin
áhaldandi ella í hvirlum er í minsta lagi 17,2
metrar um sekundið.
2.2.2	Tryggingin fevnir um brádligar skaðar av stormi
og melduródn og skaðar av távatni ella avfalli, ið
eru beinleiðis fylgja av stormskaða ella øðrum
brádligum skaða á bygningin ella yvirbreiðingartilfar, ið er rætt fest.
2.2.3	Tryggingin fevnir bert um skaðar av avfalli, um
skaðin hevur beinleiðis samband við og hendir
beint aftaná, at bygningurin ella yvirbreiðingartilfar, ið er rætt fest, fær stormskaða.

2.2.4	Tað er ein treyt, at tað uttaná bygninginum, ella
á yvirbreiðingartilfarinum, kann ávísast skaði,
sum er hendur av stormi, og at skaðin á
tryggjaðu lutirnar kann prógvast at stava frá
hesum.
2.2.5
		

Avmarkingar
1. Tryggingin fevnir ikki um skaða, ið stendst av:

			 a) Vatnflóð av sjógvi, úr fjøru, veitum, tjørnum
og vøtnum ella áum.
			 b) Avfalli ella távatni, ið setur gjøgnum lekar
og op, og sum ikki eru beinleiðis fylgja av
einum brádliga ákomnum stormskaða á
bygningin.
			 c) Skeivari konstruksjón ella breki á tryggjaðu
lutirnar.
			 d) Tørvandi viðlíkhaldi, sliti, teringi og rusti.
		2. Tryggingin fevnir ikki um skaða á lutir uttan
fyri bygningin.
		

2.2.6

3. Tryggingin fevnir ikki um skaða, ið stendst av,
at tryggjaðu ikki hava reinsað frárensl og
takrennur.
Omanlop

		Við omanlop er at skilja grót, ið rapar úr
homrum, líðum og brekkum.
2.2.7

Glopraregn og toybil

		Tá glopraregn er, ella tá av mesta toybili er, og
vatnið ikki rennur frá á vanligan hátt og tí
floymir yvir tryggingarstaðið frá tekju, jørðildi
ella altani.
2.2.8.1	Við glopraregn er at skilja, at mongdin av avfalli í
einum stuttum æli er so stór, at vatnið ikki kann
renna frá á vanligan hátt gjøgnum vanliga
viðlíkahildin og rætt dimensioneraði frá
renningarrør, rennustokkar o.a.
2.2.8.2	Við toybil er at skilja, at lufthitin hækkar fra
minus hitastigum til 10 plushitastig innan fyri 12
tímar.
2.2.9
		
2.2.10

Skalva- og skriðulop
Tryggingin fevnir um skalva- og skriðulop.
Avmarkingar

Vatnskaða

2.3.2

Avmarkingar

		1. Rennustokkar og takrennur eru ikki mettar
sum innleggingar ella íløt.
		

2. Skaðar orsakaðir av dryppi ella seyri úr
sjónligum rørum verða ikki endurgoldnir.

2.3.3	Seyr frá fjaldum vatn-, hita- ella frárenningarrørum. Fjald rør eru rør millum skins og hold, í
veggjum ella gólvum, og rør í rørkømrum,
krúpikjallarum, undir væðingum og slíkum
lokaðum rúmum.
2.3.4	Dentur verður lagdur á, at rør og slangur í
heittvatnstangum, í vaski-, uppvaski- og
turkitrumlum, umframt frysti- og kuldaskápum
ikki eru fjald rør.
2.3.4.1	Hetta er tó ikki galdandi fyri slangur í uppvaski
maskinum, ið eru innbygdar í køk.
2.3.5

Avmarkingar

		

Tryggingin fevnir ikki um:

		

1. Skaða, sum stendst av frostspreinging í
rúmum, sum hin tryggjaði hevur ræðið á,
uttan so at upphitingin av tilvild hevur svikið.

		

2. Skaða, ið hendir undir áfylling ella tøming av
oljutanga ella øðrum tangum.

		

3. Miss av løgi, ið rennur burtur.

		

4. Skaða, ið stendst av grund- ella kloakvatni, ið
floymir upp, tí at kloakkrørini ikki svølgja,
uttan so, at skaðin stavar frá viðurskiftum, tey
tryggjaðu onga ávirkan høvdu á – sum
ógvusligt glopraregn ella toybil (sí grein
2.2.8).

		

5. Skaða í sambandi við byggi- ella umvælingararbeiði.

Áarlop

		Tá áir leypa, antin orsakað av toybili ella av, at
nógv avfall er, og vatn, runa og eyrur rakar ta
tryggjaðu ognina.
2.2.8

2.3

2.3.1	Vatn, olju og køliløg, ið brádliga og óvæntað
floymir úr rørútbúnaði og vanligum føstum
innleggingum, fiskabúrum og øðrum íløtum, ið
rúma 20 litrar ella meira.

2.4

Vatnskaða á lutir hjá leigarum

2.4.1	Umframt teir í grein 2.2 og 2.3 nevndu vatn- og
avfalsskaðar fevnir tryggingin eisini um skaða á
tryggjaðar lutir hjá leigarum, sum stava frá:
		

1. at avfall ella távatn spríkir gjøgnum rivur í
bygninginum,

		

2. at vatn lekur úr rørum, ið liggja uttanfyri
hølini, ið leigumálið hjá tryggjaða fevnir um.

		

Tryggingin fevnir ikki um:

		

1. Vatnflóð av sjógvi, úr fjøru, veitum, tjørnum og
vøtnum ella áum.

		

Tryggingin fevnir ikki um:

		

2. Skaða á lutir uttan fyri bygningin.

		

		

3. Skaða, ið stendst av ov trongum frárenningarrørum, uttan so at talan er um leiguíbúðir.

1. Skaða, um útleigarin hevur endurgjaldsskyldu
sambært leigulógini ella leiguavtaluni.

		

		

4. Skeivari konstruksjón ella breki á tryggjaðu
lutirnar.

2. Um leigarin hevði skyldu at umvæla bygningsskaðan, ið var orsøk til vatnskaðan.

		

		

5. Tørvandi viðlíkhaldi, sliti, teringi og rusti.

		

6. Skaða, ið kemst av, at tryggjaði ikki hevur
reinsað frárensl og takrennur.

3. Skaða, tá leigarin átti at havt boðað útleigaranum ella umboðsmanni hansara frá vatn
skaðanum ella tí bygningsskaða, ið elvdi til
skaðan, og leigarin ikki er førur fyri at gera
sannlíkt, at hann hevur boðað frá.

2.4.2

Avmarkingar
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4. Krav, ið roynd ikki er gjørd at reisa ímóti
útleigaranum í førum, har hann má metast at
hava endurgjaldsskyldu.

2.6.2

Avmarkingar

		
		

Tryggingin fevnir ikki um:
1. Skaða á flytigóðs ella aðrar lutir, ið eru latnir
til flytingar móti gjaldi.
2. Skaða á sjálvt samferðsluakfarið.

		

5. Krøv, ið eru goldin av útleigaranum.

		

6. Skaða á lutir uttan fyri bygningin.

		

		

7. Skaða, har hin tryggjaði hevur latið vera við at
avmarka skaðan á innbúgvið.

			 a. Tó verða skaðar á tvíhjólaðar súkklur við
yvir 12 tumma hjóltvørmát, og tví- og
tríhjólaðar súkklur við stellnummari,
endurgoldnar.

2.5

Køli- og djúpfrostskaðar

2.5.1	Tryggingin fevnir um skaða á vørur í køli- og
djúpfrystiútbúnaðinum í heilársbústaðnum, ið
stendst av tilvildarligum streymsliti ella frystara
svíki. Endurgjaldið er avmarkað til í mesta lagi
2% av tryggingarupphæddini.
2.5.2	Í sambandi við skaða eftir grein 2.5.1 fevnir tryggingin um skaða á køli- og djúpfrystiútbúnað og
innbúgvslutir orsakað av tiðnaðu vørunum.
2.5.3

Avmarkingar

		
2.7

2.7.2

Rán, álop v.m.

2.7.2.1

Við rán er at skilja:

		

Tryggingin fevnir ikki um:

		

1. Um tryggjaðu ella fólk, ið tryggjaðu hava at
ansa eftir bústaðnum, tilvitað ella ótilvitað,
hava brotið streymin av

		

2. Um streymurin er brotin av, og tryggjaði ikki
kann ávísa orsøkina til hetta

		

3. Skaða, ið verður goldin av garantii frá
triðjamanni, eitt nú seljara

		

4. Skaða, har streymslitið ella tólsvíkurin stava
frá vánaligum viðlíkahaldi, skeivari uppseting
og/ella konstruktión, vantandi gjaldi, ella at
tólið hevur staðið á skeivum plássi

		

5. Skaða á frystiboksina, orsakað av tólsvíki, um
boksin er meira enn 12 ára gomul

2.6

Ferðsluóhapp og sjóskaða

2.6.1	Tryggingin fevnir um skaða á tryggjaðar lutir
elvdur av:
		

1. Ferðsluóhappi, har samferðsluakfar er blandað
uppí (ákoyring, samanstoytur, kollkoyring).

			 Sum „samferðsluakfar“ skilst:
			
 Motorakfør undir ferðslulógini
			
víhjólaðar súkklur við yvir 12 tumma
T

hjóltvørmáti
			
 Tví- og tríhjólaðar súkklur við stellnummari
			
 Koyristólar

			
 Flogfør og tyrlur
		

2. Skipbroti í stuttleikafari. Endurgjaldið fevnir
bert um vanligt og serligt privat innbúgv (sí
grein 1.4.4 og 1.4.6) og kann ikki fara upp um
3% av tryggingarupphæddini fyri innbúgv.
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b) Stuldur av lutum í nánd av tryggjaða uttan
nýtslu av valdi – um tryggjað ella onkur annar
hevur varnast stuldurin í somu løtu, hend
ingin fer fram. Tað er ein treyt fyri endur
gjaldi, at viðkomandi rópar varskó, ella at
stuldurin kann váttast av onkrum øðrum
hjástaddum.

2.7.2.3	Tryggingin fevnir um annan skaða á tryggjaðar
lutir í sambandi við álop á fólk, ið eru tryggjaði.
2.8

Herverk

2.8.1	Við herverk er at skilja skaði voldur við vilja og
við illum huga.
2.8.2
		

Tryggingin fevnir um:
1. Herverk á tryggjaðar lutir innanveggja og
uttanfyri heilársbústaðin.

		

2. Herverk á tryggjaðar lutir í frítíðarhúsum. Sí
grein 1.3.1 nr. 7 og 1.3.3 nr. 2 um avmarking í
endurgjaldinum.

		

3. H
 erverk á bygningslutir, ið hin tryggjaði sum
leigari hevur umsitingarskyldu av, um eingin
húsatrygging er fyri ognina, ið tekur við.

		

4. H
 erverk í sambandi við súkklustuldur ella
roynd uppá súkklustuldur. Viðvíkjandi áseting
av endurgjaldi, sí grein 3.2.1.

			
 Avlamnisakfør
			
 Skip og bátar

a) Stuldur av tryggjaðum lutum farin fram undir
nýtslu av ella undir hóttan um at nýta vald við
tað sama.

2.7.2.2	Tryggingin fevnir um stuldur av taskum við tí,
sum er í, tá ið tær verða skræddar frá hinum
tryggjaða. Endurgjaldið er avmarkað til í mesta
lagi 3% av tryggingarupphæddini fyri innbúgv.

			
 Hestavognar
			
 Almenn samferðsluakfør

Stuldur v.m.

2.7.1	Tryggingin fevnir um skaða av innbrotstjóvaríi og
vanligum tjóvaríi sambært ásetingunum í
endurgjaldsskránni á síðu 12 og 13.

		

		

3. Skaða á djór.

2.8.3

Avmarkingar

		

Tryggingin fevnir ikki um:

		

1. Herverk, tá heilársbústaðurin hevur staðið
manntómur í meira enn 6 mánaðir.

		

		

2.9

2. Herverk á serligt privat innbúgv (grein 1.4.6),
á pengar og virðisbrøv (grein 1.4.9) ella á
serligar privatar virðislutir (grein 1.4.8), um
so er, at nevnda leysafæ er statt uttan fyri
bústaðin hjá hinum tryggjaða. Undir flyting
fevnir tryggingin kortini um bæði vanligt og
serligt privat innbúgv.
3. Herverk gjørt av einum tryggjaðum, hjálparfólki, leigara ella øðrum, ið við samtykki hins
tryggjaða ella annars á lógligan hátt er statt í
heilársbústaðinum ella frítíðarhúsinum.
Endurgjald á ferðum

2.9.1	Tryggingin fevnir um ferðagóðs á ferðum
uttanlands í upp til 3 mánaðir frá fráferðardegnum.
2.9.2	Endurgjald verður veitt eftir reglunum fyri
familjutryggingina, tá ið lutirnir verða havdir við
ella sendir sum ferðagóðs.
2.9.3	Harafturat fevnir tryggingin um bráðkomnan
skaða á innbúgvslutir, ið verða havdir við sum
ferðagóðs.
2.9.3.1	Bráðkomin skaði er skaði, har atvold og avleiðing
eru uttanífrá og brádliga íkomin. Atvold og
avleiðing skulu verða hend samstundis.
2.9.3.2	Sjálvsábyrgd á 1 o/oo av tryggingarupphæddini,
tó í minsta lagi kr. 500,00, er galdandi fyri allar
bráðkomnar skaðar á ferðagóðs.
2.9.4	Innskrivað viðføri, ið sent verður við flogfari,
toki ella flutningsmanni, er fevnt av tryggingini,
um tað hvørvur ella verður skatt, annaðhvørt
móttøkustaðurin er í Føroyum ella uttanlands.
2.9.4.1	Hvørvur innskrivað ferðagóðs, verður endurgjald
veitt sambært reglunum um vanligan stuldur, sí
endurg jaldsskránna á síðu 12 og 13.
2.9.4.2	Viðførið verður mett ikki at koma afturíaftur
eftir 30 døgum. Er endurgjald latið, og viðførið
seinni kemur afturíaftur, hevur tryggingartakarin
skyldu at boða Trygd frá hesum.
2.9.5

Avmarkingar

		

Tryggingin fevnir ikki um:

		

1. Serligt privat innbúgv, so sum teldur, fotoútgerð, teldlar v.m. um tey eru partur av
innskrivaðum ferðagóðsi.

		

2. Skaða, ið stendst av vánaligum pakkitilfari ella
leka frá løgi, ið havdur hevur verið við.

3.

Endurgjald

3.1

Skaðauppgerð

3.1.1	Áðrenn endurgjald verður latið, skal skaðin
sýnast og virðismetast.
3.1.2	Í sambandi við ásetingina av endurgjaldinum
skal kannast, um luturin er tryggjaður til fult
virði. Um ikki, verður endurgjaldið veitt vísandi
til Tryggingaravtalulógina § 40, sí grein 3.3.4.
3.1.3	Er talan ikki um undirtrygging, skal endurgjaldið
so vítt gjørligt seta tryggjaða aftur í somu
fíggjarligu støðu, hann var í, beint undan
skaðanum.
3.1.4	At innbúgvið er yvirtryggjað, tvs. at tryggingar
upphæddin er hægri enn virðið á tryggingarlutunum tann dagin skaðin hendi, viðførir ikki,
vísandi til Tryggingaravtalulógina § 39, at eitt
møguligt endurgjald kann verða størri enn virðið
av skaddu lutunum.
3.1.5	Lutir, ið eru keyptir nýggir, eru yngri enn 2 ár og
annars óskaddir, tá skaðin hendi, verða endurgoldnir við úveganarprísinum á tilsvarandi
nýggjum lutum.
3.1.6	Fyri lutir eldri enn 2 ár, keyptir brúktir ella áður
skaddir, verður endurgjaldið ásett sum
nýútveganarprísurin á tilsvarandi nýggjum
lutum við rímiligum frádrátti fyri virðisminking
av aldri, brúki, skerdum brúksvirði ella øðrum
umstøðum.
3.1.7	Frádráttur fyri aldur ella brúk v.m. verður tó bert
gjørdur, um gagnvirðið var munandi lækkað
undan skaðanum.
3.1.8	Trygd kann velja millum hesar hættirnar at bøta
skaðan aftur:
3.1.8.1

Umvæling

		Seta skadda lutin í sama stand sum beint undan
skaðanum, um hetta letur seg gera. Hetta merkir,
at luturin í veitingarføri, brúki og útsjónd í øllum
meginførum hevur sama gagnvirði hjá tryggjaða
sum undan skaðanum. Eru umvælingarút
reiðslurnar meira enn 50% av nývirðinum, tá
skaðin hendi, kann endurgjald tó verða latið eftir
grein 3.1.8.2 ella 3.1.8.4.
3.1.8.2

Útvega nýggjar lutir

		

3. Smáskaðar á kuffert og taskur.

		

4. Miss ella útreiðslur av seinkaðum viðføri.

		

5. Skaða, ið er fevndur av aðrari trygging.

		Útvega ella lata líknandi lutir, sum skaddu ella
stolnu, um hetta kann gerast uttan munandi
bága fyri tryggjaða. Fáast meinlíkir lutir ikki,
kann Trygd í staðin lata líknandi nýggjar lutir,
sum í mest møguligan mun í virði, dygd, brúki
og útsjónd svara til skaddu ella stolnu lutirnar.

		

6. Ferðagóðs á ferðum í Føroyum.

3.1.8.3

2.9.6	Verður stolið frá tryggjaðu uttanlands, skal
tilburðurin tilmeldast løgregluni á staðnum og
váttan um hesa fráboðan latast Trygd.

Samsýna virðisminking

		Samsýna virðisminkingina av skaddu lutunum.
Virðisminkingin verður roknað sum virðið á
óskadda lutinum, beint áðrenn skaðan, við
frádrátti av virðinum á skadda lutinum. Eftir
umstøðunum kann talan vera um bæði umvæl
ing og endurgjald fyri virðisminking, um luturin
eftir umvælingina er vorðin minni verdur.
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		Eru umvælingarútreiðslurnar hægri enn 50% av
nývirðinum, tá skaðin hendi, kann endurgjald tó
verða latið eftir grein 3.1.8.2 ella 3.1.8.4.
3.1.8.4

Kontant endurgjald

		At lata kontant endurgjald, tvs. javna missin við
reiðum peningi. Endurgjaldið verður ásett við
støði í, hvat ein nýggjur tilsvarandi lutur í virði,
dygd, brúki og útsjónd kostaði, tá skaðin hendi.
3.1.9	Fyri niðanfyri nevndu lutir, ið eru keyptir brúktir
ella eru meira enn 2 ára gamlir, tá skaðin hendi,
kann Trygd bøta aftur við brúktum samlíkum
lutum, sum í virði, dygd, veitingarføri, brúki og
útsjónd samlíkjast teim skaddu ella stolnu
lutunum, um hetta kann gerast uttan munandi
bága fyri tryggjaða:
		
 Gull- og silvurvørur, tó ikki prýðislutir.
		
 Postalín, prýðisdiskar íroknaðir.

3.1.19	Endurgjald fyri privatar upptøkur á video,
dvd og líknandi
		Er skaði á upptøkum ein sjálvur hevur gjørt,
verður endurgjald bert latið fyri keyp av nýggjum
fløgum e.l. at goyma upptøkurnar á. Eru negativ
ella geymar við skaddu ella stolnu upptøkunum
tøk, verður endurgjald veitt fyri framkalling ella
nýggja brenning á fløgu.
3.1.20

Avmarkingar

		

Tryggingin fevnir ikki um:

		

1. Endurgjald fyri handrit og tekniskar tekningar.

		

2. Rit ein sjálvur hevur lagt inn á teldu.

3.2
3.2.1
		

Avskrivingarreglur
Súkklur
Súkklur verða endurgoldnar soleiðis:

		
 Lampur.

Aldur (ár):

Endurgjald í %:

		
 Glasvørur.

0–1

100

1–2

90

3.1.10	Setur hin tryggjaði seg ímóti nýútvegan, rindar
felagið endurgjaldið í hondina samsvarandi
prísinum, felagið skal gjalda fyri lutin hjá tí
útvegara, felagið hevur ávíst.
3.1.11	Er nýútvegan ógjørlig, og má nýútveganarprísurin av hesi orsøk verða settur við støði í
framleiðslukostnaðinum av tilsvarandi luti,
hevur Trygd tó ikki skyldu til at gjalda meira enn
tað, ið tað kostar at fáa til vega ein nýggjan lut,
sum tað er nærliggjandi at samanlíkna tann
skadda ella stolna lutin við.
3.1.12	Verður fult endurgjald latið, eigur Trygd skadda
lutin. Trygd hevur tó ikki skyldu at yvirtaka
skaddar lutir.
3.1.13
		

Avmarkingar
Tryggingin fevnir ikki um:

		1. Eykakostnaðin av at umvæling verður seinkað
av tryggingartakarans áðum.
		2. Kosmetiskan skaða og endurgjald fyri at nýggir
lutir ikki hava sama lit sum teir skaddu ella
stolnu.
3.1.14
		

Endurgjald fyri el-skaðar
Sí grein 6.5.

3.1.15	Endurgjald fyri innbrotstjóvarí
og stuldur v.m.
		

Sí grein 4 – Endurgjaldsskrá.

3.1.16
Endurgjald fyri køli- og djúpfrostskaðar
		
Sí grein 2.5.
3.1.17
		
3.1.18

Endurgjald fyri súkklur
Sí grein 3.2.1.
Endurgjald fyri fotomyndir

		Endurgjald verður veitt fyri nýggjan film ella
geyma, um myndirnar lógu á einum slíkum. Eru
negativ til skaddu ella stolnu myndirnar tøk, ella
finnast myndirnar á øðrum miðli, verður
endurgjald veitt fyri framkalling.
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2–3

81

3–4

73

4–5

66

5–6

59

6–7

53

7–8

48

8–9

43

9–10

39

10–11

35

11–12

32

12–13

29

13–14

26

14–15

23

15–16

21

16–17

19

17–18

17

18–19

15

yvir 19

10

		Endurgjaldið í % er vísandi til kostnaðin av eini
nýggjari samsvarandi súkklu, tá skaðin hendi.
3.2.2

Elektrisk tól

		Elektrisk tól og harðar hvítvørur, sí grein 3.2.2.1,
sum undan skaðanum vóru óskadd, verða
endurgoldin soleiðis:
Aldur (ár):

Endurgjald í %:

0–2

100

2–3

90

3–4

80

4–5

70

5–6

60

6–7

50

		
 Portable media player

7–8

40

		
 Fløgu- og plátuspælarar v.m.

yvir 8

30

		
 Spælistøðir o.a. (t.d. Playstation og líknandi)

		Endurgjaldið í % er vísandi til kostnaðin av
einum nýggjum samsvarandi tóli, tá skaðin
hendi.
		

Viðvíkjandi el-skaðum verður víst til grein 6.5.

3.2.2.1	Undir elektrisk tól verða roknað elektriskir lutir,
so sum:
		
 El-ketlar og kaffimaskinur v.m.
		
 Dustsúgvarar
		
 Strúkijørn
		
Køksmaskinur (t.d. miksarar, hvirlur og
 
kjøtmaskinur)
		
 Elektrisk ítrivsamboð
		
 Hárturkarar
		
 Slætti- og krúllujørn v.m.
		
 Rakimaskinur
		
 Elektrisk ur
		
 Forsterkarar
		
 Hátalaraútbúnaður
		
 Gps´arar
3.2.3

Serlig elektrisk tól

		Serlig elektrisk tól, sí grein 3.2.3.1, sum undan
skaðanum vóru óskadd, verða endurgoldin
soleiðis:
Aldur (ár):

Endurgjald í %:

0–1

100

1–2

90

2–3

70

3–4

50

4–5

30

yvir 5

10

		Endurgjaldið í % er vísandi til kostnaðin av
einum nýggjum samsvarandi tóli, tá skaðin
hendi.
		

Viðvíkjandi el-skaðum verður víst til grein 6.5.

3.2.3.1	Undir serlig elektrisk tól verða roknað lutir so
sum:
		
Ú

tvarps-, dvd-, blueray- og sjónvarpstól við
útbúnaði
		
 Fartelefonir við tilhoyri
		
 Snildfonir við tilhoyri
		
 Mp3-spælarar við tilhoyri
		
 Teldur, farteldur o.a. við tilhoyri
		
 Teldlar við tilhoyri
		
 Printarar, skannarar v.m.

		
 Tónleikatól
		
 Elektrisk ljóðføri
3.2.4	Kunnu reglurnar í grein 3.1 ikki brúkast í
skaðastøðu, verður skaðin gjørdur upp samsvarandi § 37 í Tryggingaravtalulógini.
3.2.5	Uttan so, at endurgjald verður latið samsvarandi
reglunum í grein 3.1.8.2, kann tryggjaði krevja,
at Trygd letur endurgjaldið í hondina samsvarandi omanfyri standandi avskrivingarreglum,
um lutirnir annars vóru óskaddir, beint áðrenn
skaði hendi.
3.2.6	Tað er ein treyt fyri endurgjaldi, at skaddi luturin
verður latin Trygd. Endurgjald verður ikki latið
fyri lutir, ið t.d. eru mistir á sjógv og ikki fáast
aftur.
3.3

Tryggingarvirði

3.3.1	Endurgjald fyri skaða á tryggjaðar lutir kann ikki
fara upp um tær avtalaðu tryggingarupphæddir
nar.
3.3.2	Tað er tryggingartakarans skylda at áseta og
halda tryggingarupphæddina og 1. risiko
upphæddirnar viðlíka. Trygd vil fegin vegleiða, tá
upphæddirnar verða ásettar, men tað er
tryggingartakarans ábyrgd, at upphæddirnar eru
rættar. Hædd má takast fyri, at innbúgvið kann
hækka í virði, bæði við at nýtt innbúgv verður
keypt, og við at verandi innbúgv kann hækka ella
lækka í virði.
3.3.3

Yvirtrygging

3.3.3.1	Endurgjaldið kann ongantíð verða størri enn tað,
ið krevst til at endurrinda skaðan, hóast
tryggingarupphæddin er størri enn tryggingarvirðið. Sí Tryggingaravtalulógina § 39.
3.3.4

Undirtrygging

3.3.4.1	Er virðið á tryggjaðu lutunum hægri enn
tryggingarupphæddin, er talan um undirtrygging
og viðførir hetta, at bert partvíst endurgjald
verður latið. Sí § 40 í Tryggingaravtalulógini.
3.3.4.2	Er virðið t.d. tað dupulta av tryggingaruphædd
ini, verður ein skaði áljóðandi kr. 50.000,00 bert
endurgoldin við kr. 25.000,00.
3.3.5

1. Risiko-tryggingar

3.3.5.1	Í teimum førum í tryggingartreytunum, har ið
hægsta tryggingarupphædd, beinleiðis ella
óbeinleiðis, er nevnd (t.d. viðvíkjandi pengum,
serligum privatum virðislutum og húsdjórum),
verður skaðin kortini endurgoldin til fulnar
innanfyri ásettu upphæddirnar.
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4.

Endurgjaldsskrá fyri stuldur v.m.
Innbrotsstuldur

Stuldurshugtøk/
støð

Stuldur í sambandi við at
brotið verður inn í
forsvarliga stongd hús
ella høli.

Vanligur stuldur
Stuldur uttan fyri húsini
ella úr ólæstum húsum
ella høli.

Stuldur úr bilum,
privatum sjó- og
loftførum, húsvognum og
tjøldum, sum fólk býr í.

Rán/álop
1. S
 tuldur av tryggjaðum
lutum farin fram undir
nýtslu av ella undir
hóttan um at nýta vald
við tað sama.
2. S
 tuldur av lutum í
nánd av tryggjaða
uttan nýtslu av valdi
– um tryggjað ella
onkur annar hevur
varnast stuldurin í
somu løtu, hendingin
fer fram. Tað er ein
treyt fyri endurgjaldi,
at viðkomandi rópar
varskó, ella at
stuldurin kann váttast
av onkrum øðrum
hjástaddum.

Herverk
Við herverk er at skilja
skaði voldur við vilja og
við illum huga.
Tryggingin fevnir um
tryggjaðar lutir
innanveggja og uttanfyri
heilársbústaðin

Tryggingin fevnir
somuleiðis um annan
skaða á tryggjaðar lutir í
sambandi við álop á fólk,
ið eru tryggjaði.

Tryggingin tekur
ikki við:

1. S
 tuldur úr húsum, ið
hava verið manntóm
meira enn 6 mánaðir.
2. S
 tuldur úr hotell
kamari, kahútt ella
tokkliva uttan at
innbrot við makt kann
staðfestast.
3. S
 tuldur úr stuttleikafari.

1. G
 loymdir, burturmistir
ella mislagdir lutir.

1. G
 loymdir, burturmistir
ella mislagdir lutir.

2. S
 tuldur framdur av
einum øðrum
tryggjaðum, hjálparfólki, leigara og
javnsettum.

2. S
 tuldur framdur av
einum øðrum
tryggjaðum, hjálparfólki, leigara og
javnsettum.

3. S
 tuldur av lutum úr
manntómum, læntum
ella útleigaðum
húsum.

3. S
 tuldur av lutum úr
ólæstum bilum,
kampingvognum,
tjøldum, privatum
sjó- og loftførum.

4. Goymslusettir lutir.
5. S
 tuldur, har hin
tryggjaði hevur sýnt
stórt ósketni.
6. Stuldur úr ólæstum
hotelkamari, kahútt
ella tokkliva.
7. S
 tuldur úr ólæstum
stuttleikafari.
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4. S
 tuldur uttan at
innbrot við makt kann
staðfestast. Kortini
fevnir tryggingin um
viðføri í læstari
viðførisboks á
biltøkum.
5. S
 tuldur, um tryggjaði
hevur sýnt stórt
ósketni.

Viðvíkjandi avmarking í
endurgjaldinum fyri
stuldur av taskum við tí,
sum er í, tá tær verða
skræddar frá hinum
tryggjaða: Endurgjaldið
er avmarkað til í mesta
lagi 3% av tryggingar
upphæddini fyri innbúgv.

1. H
 erverki, tá heilársbústaðurin hevur
staðið manntómur í
meira enn 6 mánaðir.
2. H
 erverk gjørt av
einum tryggjaðum,
hjálparfólki, leigara
ella øðrum, ið við samtykki hins tryggjaða,
ella annars á lógligan
hátt, er statt í
heilársbústaðinum ella
frítíðarhúsinum.
Sí grein 1.3.1 nr. 7 og
1.3.3. nr. 2 um
avmarkingar av
endurgjaldinum
viðvíkjandi lutum í
frítíðarhúsum.

Innbrotsstuldur

Vanligur stuldur

Tryggjaðir lutir
Vanligt privat
innbúgv,
sbr. grein 1.4.4.

Herverk

Avmarkingar í endurgjaldinum
Í mesta lagi 5% av
tryggingarupphæddini í

Í mesta lagi 2% av
tryggingarupphæddini í

A. lofts- og
kjallararúmum í
fleirhæddahúsum
(t.d. íbúðarblokkum).

A. lofts- og
kjallararúmum í
fleirhæddahúsum
(t.d. íbúðarblokkum) .

B. úthúsum og
bilskúrum.
Serligt privat
innbúgv,
sbr. grein 1.4.6.

Rán/álop

Ikki í
A. lofts- og
kjallararúmum í
fleirhæddahúsum
(t.d. íbúðarblokkum).
B. úthúsum og
bilskúrum.

B. úthúsum og
bilskúrum.
Í mesta lagi 10% av
tryggingarupphæddini,
men tó ikki í
A. lofts- og
kjallararúmum í
fleirhæddahúsum
(t.d. íbúðarblokkum).

Í mesta lagi 2% av
tryggingarupphæddini
fyri viðføri á biltøkum.
Fyri lutir í bilum verður
bert veitt endurgjald,
um lutirnir ikki hava
verið sjónligar uttanífrá.

Í mesta lagi 5% av
tryggingarupphæddini.
Fyri lutir í bilum verður
bert veitt endurgjald,
um lutirnir ikki hava
verið sjónligir uttanífrá.

Endurgjald í sambandi
við stuldur av taskum
smb. grein 2.7.2.2:
Endurgjaldið er í
mesta lagi 3% av
tryggingarupphæddini
fyri innbúgv.

Er eisini tryggjað
undir flyting.

Endurgjald í sambandi
við stuldur av taskum
smb. grein 2.7.2.2:
Endurgjaldið er í
mesta lagi 3% av
tryggingarupphæddini
fyri innbúgv.

Er eisini tryggjað
undir flyting.

Endurgjald í sambandi
við stuldur av taskum
smb. grein 2.7.2.2:
Endurgjaldið er í
mesta lagi 3% av
tryggingarupphæddini
fyri innbúgv.

Er bert tryggjað á
tryggingarstaðnum.
Uttanfyri
tryggingarstaðin er
ongin fulnaður.

B. úthúsum og
bilskúrum.
Pengar o.a. (í mesta
lagi 3% av tryggingar
upphæddini fyri
innbúgv
sbr. grein 1.4.9.
Serligir privatir
virðislutir
(í mesta lagi 15% av
tryggingar
upphæddini),
sbr. grein 1.4.8.

Ikki í
A. lofts- og
kjallararúmum í
fleirhæddahúsum
(t.d. íbúðarblokkum).

Endurgjald verður
ikki goldið.

Endurgjald verður
ikki goldið.

B. úthúsum og
bilskúrum
C. b
 ústaði, ið hevur
staðið manntómur í
meira enn 2 mánaðir.

Súkklur, sbr.
grein 1.4.11.
Sí grein 8.4.4 um lásakrøv o.a., og grein 3.2.1 um endurgjald.

Amboð o.a.,
Endurgjaldið er
avmarkað til í mesta
lagi 4% av tryggingar
upphæddini
sbr. grein 1.4.12.

Vanlig húsdjór,
Endurgjaldið er
avmarkað til í mesta
lagi 2% av tryggingar
upphæddini
sbr. grein 1.4.10.

Bygningslutir,
sbr. grein 1.4.7.

Kortini ikki úr
arbeiðsskúrum.

Endurgjald verður
ikki goldið.

Endurgjald verður
ikki goldið.

Endurgjald í sambandi
við stuldur av
taskum smb. grein
2.7.2.2: Endurgjaldið
er í mesta lagi 3%
av tryggingarupp
hæddini fyri innbúgv.

Endurgjald verður
ikki goldið.

Endurgjald verður
ikki goldið.

Endurgjald í sambandi
við stuldur av
taskum smb. grein
2.7.2.2: Endurgjaldið
er í mesta lagi 3%
av tryggingarupp
hæddini fyri innbúgv.

Endurgjald verður
ikki goldið.

Endurgjald verður
ikki goldið.

Í sambandi við
súkklustuldur ella roynd
uppá súkklustuldur.
Sí grein 8.4.4 um
lásakrøv o.a., og grein
3.2.1 um endurgjald.

Sum hin tryggjaði
sum leigari hevur
umsitingarskyldu av, um
eingin húsatrygging er
fyri ognina, ið tekur við.

13 Tryggingartreytir

5.

Fylgiútreiðslur

5.1

Bjargingarútreiðslur

5.1.1	Tryggjaði hevur skyldu til, tá ið skaði er hendur
ella er um at taka seg upp, eftir førimuni, at
fyribyrgja ella avmarka skaðan.
5.1.2	Trygd letur í sambandi við skaða, ið er fevndur
av tryggingini, rímiliga samsýning fyri at seta í
verk hetta arbeiðið. Endurgjaldið verður latið út
um tryggingarupphæddina.
5.1.3	Tryggingin fevnir somuleiðis um skaða á
tryggjaðar lutir í sambandi við forsvarlig
bjargingartiltøk at forða bráðhóttandi skaða á
fólk ella lutir, ið onnur eiga.
5.2

Upprudding

5.2.1	Trygd letur endurgjald fyri rímiligar og neyðugar
útreiðslur til upprudding av tryggjaðu lutunum,
eftir skaðahending, ið tryggingin fevnir um.
5.2.2	Við upprudding skilst burturbeinan av innbúgvs
lutum, ið sambært skaðauppgerðini ikki kunnu
brúkast aftur, og burturbeinan av sløkkivatni og
øðrum, ið brúkt er í sambandi við skaðatýning.
Endurgjaldið verður latið út um tryggingarupp
hæddina.

6.

Serstakar tryggingar

6.1

Rættarhjálpartrygd

6.1.1	Endamálið við rættarhjálpartryggingini er at
veita fíggjarligan stuðul til sakarmálskostnað av
ávísum privatum rættartrætumálum, ið kunnu
leggjast fyri dómstól ella gerðarrætt, og sum ikki
hava samband við útinnandi arbeiði hjá tryggj
aða.
6.1.2	Tryggingin fevnir ikki um útreiðslur av vanligari
ráðgeving, íroknað ráðgeving frá sakførara.
6.1.3	Um tryggjaði fær brúk fyri rættarhjálpartrygging,
skal hann venda sær til sakførara, ið vil átaka
sær málið. Áðrenn onnur stig verða tikin í
málinum, skal sakførarin leggja málið fyri Trygd
við umsókn um fulnað.
6.1.4	Kann málið verða viðgjørt hjá góðkendum
kærustovni, skal hesin møguleiki verða brúktur,
áðrenn Trygd kann viðgera umsókn um
rættarhjálpsfulnað.
6.1.5	Við rættartrætu er at skilja ein ítøkilig og aktuell
ósemja, ið ber við sær rímiligt grundarlag fyri
einum borgarligum sakarmáli.
6.1.6	Endurgjald verður veitt upp til kr. 200.000.
Sjálvsábyrgdin er 10% av teimum útreiðslum, ið
tryggingin svarar fyri, tó í minsta lagi kr. 2.500.
6.1.7	Um málið verður skotið inn fyri hægri dómstól,
verður roknað nýggj sjálvsábyrgd á 10%, av
teimum útreiðslum, ið tryggingin svarar fyri, tó í
minsta lagi kr. 2.500.
6.1.8	Niðanfyri eru dømi um, hvat rættarhjálpar
tryggingin ikki fevnir um:
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		1.
Trætur í sambandi við útinnandi arbeiði hjá

tryggjaða. Við hetta er at skilja:
		

a) Trætur, ið viðvíkja egnum virki, bæði tá
talan er um høvuðsvinnu, hjávinnu ella
frítíðarítriv hjá tryggjaða.

		

b) Trætur í sambandi við ognaravgerðir við tí
undir punkt 1. nevndu viðurskiftum.

		

c) E
 ina og hvørja trætu íkomin í sambandi við
yrki hjá tryggjaða.

		

2.	Trætur í sambandi við skatta- og avgjaldsmál.
Aðrar trætur við almennar myndugleikar, tá
avgerðin hjá hægsta fyrisitingarliga myndugleika ikki kann leggjast fyri vanligu
dómstólarnar.

		3. F
lestar familjurættarligar trætur.

		

4.	Innkrevjingarsakir móti tryggjaða, tá einki er
at ivast í, at kravið er rættvíst.

		5.	Trætur, ið kunnu verða viðgjørdar í góð
kendum kærustovni.
6.1.9	Legg til merkis, at hetta bert er ein partur av
rættarhjálpartryggingini. Fullfíggjaðar treytir
fáast á heimasíðu okkara www.trygd.fo, ella
við at ringja á telefon 35 81 00. Vit eru fegin til
hjálp og vegleiðing, um tørvur er á tí.
6.2

Privat ábyrgdartrygd

6.2.1	Endamálið við ábyrgdartryggingini er at gjalda,
um tú ert íkomin løgfrøðiliga endurgjaldsábyrgd,
og at hjálpa tær, um tú verður møttur við einum
óheimilaðum endurgjaldskravi.
6.2.2	Ábyrgdartryggingin er galdandi í Føroyum og á
ferðum uttanlands í upp til 3 mánaðir.
6.2.3	Tryggingin fevnir um ábyrgd teirra
tryggjaðu
		

1. sum privatpersónar,

		

2. sum leigarar mótvegis húsaeigarum sambært
galdandi reglum um endurgjaldsskyldu hjá
leigara fyri skaða, elvdur av el-innleggingum,
sum leigarin hevur fingið gjørt við góðkenning
frá útleigara.

		

2.1 Tryggingin fevnir ikki um ábyrgd leigarans
av tí leigaða í síni heild.

		
		

		

3. s um eigari ella brúkari av hestum og øðrum
húsdjórum til privata nýtslu.
3.1Tryggingin fevnir ikki um ábyrgd fyri
skaðar, sum hundar gera. Lógarkravd
Hundaábyrgdartrygging skal teknast.
4. sum eigari ella brúkari av:

		

4.1 privatum grundøki og einbýlis- og tví
húskishúsi, um húsini fyri tað mesta verða
nýtt til bústað, og tryggjaði býr í teimum,
og eingin bygningstrygging við reglum um
ábyrgdarendurgjald er í gildi. Sí tó
serstakliga grein 6.2.12 nr. 7 og 10.

		

4.2 f rítíðarhúsum og -grundøki, um eingin
bygningstrygging við reglum um ábyrgdar
endurgjald er í gildi. Sí tó serstakliga grein
6.2.12 nr. 7 og 10.

6.2.4	Eftir vanligari rættarsiðvenju hevur ein løgfrøðiliga endurgjaldsábyrgd, tá ein hevur borið seg
skeivt at ella er farin fram við ósketni ella
líkasælu. Harafturímóti hevur ein ikki ábyrgd
fyri hendiligum óhappum.
6.2.5	Set teg altíð í samband við Trygd, áðrenn tú
átekur tær endurgjaldsábyrgd ella játtar
endurgjaldsupphædd.
6.2.6	Tryggingin fevnir um skaða, staðfestur í
tryggingartíðini, sama nær ábyrgdarelvandi
hendingin barst á.
6.2.7

Skaðar, ið børn gera

6.2.7.1	Børn kunnu á sama hátt sum vaksin verða fyri
sjálvstøðugari, løgfrøðiligari endurgjaldsábyrgd.
Men samsvarandi rættarsiðvenju verða børn
undir 5 ár vanliga ikki løgd undir ábyrgd fyri
gerðum teirra og kunnu tí heldur ikki áleggjast
endurgjaldsábyrgd. Hóast hetta, rindar
tryggingin fyri mannskaða, elvdum av børnum
yngri enn 5 ár, um tann vantandi løgfrøðiliga
ábyrgdin einans er orsakað av aldri ella seinu
menningini hjá barninum.
6.2.7.2	Eftir somu treytum fevnir tryggingin um skaðar
á lutir, ið børn yngri enn 5 ár gera, um skaðin fer
upp um kr. 1.000,00. Er tryggingin teknað við
hægri sjálvsábyrgd, er hægra sjálvsábyrgdin
galdandi.
6.2.7.3	Foreldur hava vanliga bert endurgjaldsskyldu fyri
skaða, ið barnið ger, um tey ikki hava ansað nóg
væl eftir tí.
6.2.8

Gestaboð

		Eftir galdandi rættarsiðvenju, ífellur tú ikki
løgfrøðiliga endurgjaldsábyrgd fyri skaðar, ið
henda, tá fólk koma saman privat (ikki alment),
og títt ósketni er lítið. Hóast hetta kanst tú føla
ábyrgd, og umfatar tryggingin skaðar á lutir, ið
løgfrøðiliga verða kallaðir „gestaboðsskaðar“. Ein
sjálvsábyrgd á kr. 500,00 er tó galdandi fyri
skaðarnar. Er tryggingin teknað við hægri
sjálvsábyrgd, er hægra sjálvsábyrgdin galdandi.
6.2.9	Skaði elvdur undir útinning av tænastu
fyri skaðarakta
		Sum við gestaboðsskaðum hava dómstólarnir
lítlan hug at áleggja fólki, ið rætta øðrum eina
hjálpandi hond, endurgjaldsábyrgd fyri skaðar
tey gera á lutir hjá tí, ið hjálptur verður.
Endurgjaldsábyrgd kemur bert uppá tal, um
skaðaelvarin hevur verið serliga óansin. Hetta er
galdandi, hóast tú verður biðin um at hjálpa, ella
tú hjálpir uttan at verða biðin.
6.2.10

Bjarginartiltøk

		Ein tryggjaður kann eftir umstøðunum verða
álagdur endurgjaldsábyrgd, um onnur verða fyri
missi, orsakað av bjargingartiltøkum tí tryggjaða
til fyrimunar. Tryggingin fevnir bert um slíka
ábyrgd, um kravið ikki er fevnt av lóg um
trygging ímóti avleiðingum av arbeiðsskaða, og í
tann mun at bjargingartiltakið ikki er gjørt í
sambandi við arbeiði hjá bjargingarmanninum.

6.2.11

Skaði umfataður av lutatrygging

		Er skaddi luturin fevndur av lutatrygging, t.d.
sethúsa-, familju- ella biltrygging hjá skadda,
fellur tín ábyrgd burtur, uttan so at skaðin er
voldur við vilja ella grovum ósketni. Tvs. hevur
tú ikki gjørt skaðan við vilja ella grovum ósketni,
skal viðkomandi lutatrygging veita endurgjald
fyri lutin, og ikki tín ábyrgdartrygging.
6.2.12

Avmarkingar

		
Tryggingin fevnir ikki um:
		1. Hendilig óhapp – ert tú uttan løgfrøðiliga skuld
í óhappinum, verður óhappið roknað sum
hendiligt. Fyri hesar skaðar hevur ein ikki
endurgjaldsábyrgd, og má skaðarakti tískil
sjálvur bera missin.
		

2. Skaðar elvdir við vilja – hesir skaðar verða
bert endurgoldnir av ábyrgdartryggingini, um
skaðavoldarin er 14 ár ella yngri, ella hann ikki
er so mikið framkomin, at hann er førur fyri
at fara fram við skili, tí hann er sálarliga
óbúgvin.

		

3. S
 kaðar orsakaðir av at tryggjaði hevur verið
ávirkaður av rúsevnum, rúsdrekka ella øðrum
rúsandi evnum.

		

4. Á
 byrgd av skaða, sum einans stavar frá
mishaldi av avtalum ella berum fíggjarmissi,
sum ikki er fylgja av skaða á fólk ella lut(ir).

		

5. Ábyrgd av skaða í sambandi við útinnan av
vinnu ella arbeiði, ið kann javnsetast við hetta.

		

6. S
 kaðar, tá ábyrgdin bert er grundað á tilsøgn
frá tryggjaða um endurgjald, ella tilsøgn um
annað tryggingarendurgjald ella meira
víttfevnandi ábyrgd, enn tryggjaði hevði havt
sambært vanligum endurgjaldsreglum uttan
fyri sáttmála.

		

7. S
 kaðar á lutir, orsakaðir av út- ella upp
grevstri, niðurríving ella pilotering og lendissjúnkan í sambandi við tílíkt arbeiði, ella
orsakaðir av at tryggjaði hevur brúkt
spreingievni.

		

Kortini verður goldið fyri mannskaða.

		

8. Ábyrgd av hundaskaða. Lógarkravd Hunda
ábyrgdartrygging skal teknast.

		

9. Ábyrgd av skaða hendir undir veiðu.

		

10. Skaðar av dálking av ella gjøgnum luft, jørð
ella vatn. Tó verður svarað fyri tílíkari ábyrgd,
um skaðin er hendir av óvart, ótilætlað og av
brádligum óhappi, og ikki av at tryggjaði
hevur brotið tær til hvørja tíð galdandi
almennu forskriftir.

		

11. Ognarmiss – tap, ið er íkomið orsakað av at
avtala/sáttmáli ikki er hildin.

		

12. Ábyrgd av skaða elvdur við brúki av motorakfari ella loftfari, herundir radiostýrdum
modelflogførum v.m. og dronum.

		

13. Skaðar, ið børn, ið tryggingartakarin hevur til
fosturs, gera á tey tryggjaðu ella lutir teirra.
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6.2.13

1. Skaða av brúki av koyristóli.

		

2. Skaða av brúki av leikum við motororku undir
1 hk, eisini mannskaða elvdur av koyring við
pinkubilum (gokarts upp til 25 hk).

		

3. Skaða av brúki av urtagarðsamboðum
niðanfyri 5 hk.

		

4. Skaða á loftfar, motorakfar ella aðrar motorriknar lutir, tá ið 14 ára gomul børn ella yngri
hava gjørt skaðan.

		

5. Ábyrgd av skaða við brúki av báti.

		

6. Mannskaða, elvdur av:

		
 Árabátum – eisini brimfjalum.
		
M
askinbátum – við maskinorku í mesta
lagi 25 hk.
		

6.2.14

7. Skaða á lutir ella dýr, elvdur av kano, kajakk
– somuleiðis árabátum, brimfjalum og øðrum
bátum, har longdin í mesta lagi er 5 m. Ein
treyt er, at farið um skaðamundið ikki verður
rikið av maskinu omanfyri 5 hk.
Skaði á læntar og leigaðar lutir ella djór

6.2.14.1	Endurgjald kann verða rindað fyri skaðarnar eftir
reglunum fyri innbúgvstryggingina, um skaða
orsøkin er umfatað av tryggingini, sí grein 2.1 til
2.9.
6.2.14.2	Tryggingin rindar eisini fyri skaða á læntar og
leigaðar lutir nevndir í grein 1.4.4 til 1.4.12 (tó
undantikið grein 1.4.7), tá tað snýr seg um
bráðkomnan skaða, hendur innan fyri teir fyrstu
30 dagarnar í láni- ella leigutíðini. Sjálvsábyrgd á
10%, í minsta lagi kr. 500,00, er galdandi fyri
hesar skaðar. Er tryggingin teknað við hægri
sjálvsábyrgd, er hægra sjálvsábyrgdin galdandi.
6.2.14.3

		

1. eiga,

		

2. brúka ella hava brúkt,

		

3. goyma, flyta, virka, viðgera,

		

4. hava lagt undir seg, ella

		

5. av øðrum grundum, enn teim frammanundan
nevndu, hava undir hond.
Tryggingarupphæddir

		
 	Fyri mannskaða verður rindað endurgjald við
upp til 10 mió. kr. fyri hvønn tryggingartilburð.
		
 	Fyri skaða á lutir og djór verður rindað
endurgjald við upp til 5 mió. kr. fyri hvønn
tryggingartilburð.
		Upphæddirnar eru mestamark fyri skyldu
felagsins fyri hvørja skaðahending, sama um
ábyrgdin liggur á fleiri av teim tryggjaðu.
6.2.16

6.2.16.1	Sama er galdandi fyri sakarmálskostnað og
rentur av endurgjaldsupphæddum, sum trygg
ingin fevnir um.
6.3	Endurhýsing, meirútreiðslur av
fráflyting v.m.
6.3.1	Tryggingin fevnir um rímiligar og neyðugar
útreiðslur av út- og innflyting, um so er, at
bústaðurin verður ónýtiligur orsakað av skaða, ið
sethúsatryggingin fevnir um.
6.3.1.1	Somuleiðis fevnir tryggingin um annan rímiligan
og neyðugan meirkostnað, goymsluútreiðslur
íroknaðar, í upp til 1 ár í sambandi við flyting úr
heilársbústaðnum.
6.3.2	Tær undir grein 6.3 nevndu útreiðslurnar verða
eisini endurgoldnar, um ein leigari, luthavari ella
ánari av ognaríbúð orsakað av einum skaða, ið
ein vanlig sethúsatrygging hevði fevnt um, ikki
fær búð í heilársbústaðinum, og eigarin ikki kann
verða kravdur at rinda útreiðslurnar.
6.3.3	Endurgjald vísandi til grein 6.3 verður goldið út
um tryggingarupphæddina fyri innbúgv.
6.3.4	Endurgjald verður bert veitt í tann mun, tapið
ella útreiðslurnar ikki kunnu verða kravdar
endurgoldnar av aðrari trygging.
6.4

Kostnaður og rentur

		Útreiðslur fyri avgerð av endurgjaldsspurningum
verða goldnar, sjálvt um upphæddirnar av hesum
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Sálarlig kreppuhjálp

6.4.1	Treytað av læknaváttan, veitir Trygd fíggjarliga
hjálp til sálarliga kreppuhjálp til tey tryggjaðu,
um ein av niðanfyri nevndu støðum hevur
útloyst eina bráðfeingis sálarliga kreppu.
		

1. Eldur ella eksplosjón í bústaðnum, sum hevur
við sær, at neyðugt er fyribils at flyta úr
bústaðnum.

		

2. Skaðar, fevndir av innbúgvstryggingini, sum
hava kostað mannalív.

		

3. Skaðar, fevndir av innbúgvstryggingini, har
hóttandi vandi hevur verið fyri mannalívi.

		

4. T
 ey tryggjaðu hava verið fyri ráni og/ella
innbrotstjóvaríi.

Avmarkingar

		Tryggingin fevnir ikki um ábyrgd á skaða á lutir
ella dýr, ið tryggjaði ella sambúgvandi húsfólk
hansara:

6.2.15

fara upp um mestamarkið. Omanfyri nevnda skal
verða í samráð við Trygd.

Tryggingin fevnir kortini um:

		

6.4.2	Endurgjald verður veitt fyri upp til 10 viðtalur hjá
sálarfrøðingi fyri hvønn tryggjaðan pr.
skaðahending.
6.4.3	Endurgjald er treytað av, at Trygd hevur móttikið
krav um endurgjald í seinasta lagi 3 mánaðir eftir
skaðahendingina.
6.4.4	Endurgjald verður bert veitt fyri útreiðslur, ið
tryggjaði ikki kann fáa endurrindaðar frá aðrari
síðu.
6.5

El-skaði/Ravmagnsskaði

6.5.1	Tryggingin fevnir um elektrisk húsarhaldstól o.a.,
ið lógliga kunnu verða seld ella nýtt í Føroyum,
og sum tryggjaði eigur ella hevur viðlíkahaldsskyldu av – treytað av at tey ikki eru ætlað til
vinnuliga nýtslu hjá tryggjaða.

6.5.2	Tryggingin fevnir somuleiðis um harðar
hvítvørur, um bygningstrygging, ið umfatar
nevndu lutir, ikki er í gildi.
6.5.3

Tryggingin tekur við:

		Tryggingin tekur við skaða á elektriskar leiðingar
ella komponentar í tólum, nevnd í grein 6.5.1, ið
standast av skammlopi, induktión, yvirspenningi
ella tílíkum.
6.5.4	Umframt skaða á elektriskar lutir verður
endurgjald goldið fyri annan skaða á tólið, ið
hendur er í sambandi við sjálvan el-skaðan.
6.5.5
		

Avmarkingar
Tryggingin fevnir ikki um:

		1. Skaða, ið er undantikin í tryggingartreytunum
(grein 9.10).
		

2. Skaða, ið garanti- og tænastuavtalur fevna um.

		

3. Skaða, ið stendst av overving, konstruktiónsbreki, skeivari uppseting, skeivari íbinding,
skeivari umvæling, mekaniskari oyðilegging
ella skaða, ið hendir undir umvæling.

		

4. Skaða, ið er voldur av vantandi viðlíkahaldi,
sliti, teringi ella skeivum brúki.

Aldur (ár):

Endurgjald í %:

0–1

100

1–2

80

2–3

60

3–4

40

4–5

20

yvir 5

10

7.

Ískoytistryggingar

7.1

Glas- og kummutrygd

		Eru bert galdandi, um tað er tilskilað
á tryggingarskjalinum

7.1.1	Tryggingin fevnir um glas og kummur, ið
tryggjaði sum leigari hevur ábyrgdina av, um so
er, at bygningstrygging ikki fevnir um hetta.
7.1.1.1	Tryggingin fevnir somuleiðis um skaða av avfalli,
ið er ein beinleiðis fylgja av glasskaðanum.
7.1.2

Tryggjaðir lutir:

		

6.5.5.1	Tað er ein treyt fyri endurgjaldi fyri fartelefonir,
teldlar og onnur líknandi tól, at tey verða latin
Trygd. Endurgjald verður ikki latið fyri lutir, ið
t.d. eru mistir á sjógv og ikki fáast aftur.

1. Glas ella tilfar, ið nýtt verður í staðin fyri glas,
og sum er uppsett sum bygningspartur – tó
ikki glas í vinnuligum hølum ella vakstrarhúsum. Glasið skal verða endaliga uppsett, har
tað eigur at vera, sum bygningslutur í
bygninginum.

		

6.5.6

a) Við glas er at skilja glas, spegl ella líknandi
tilfar í vindeygum, hurðum, brúsuklivum,
innbygdum skápum, kókiplátum, ovnum,
innmúraðum speglum o.l.

		

		

5. Skaða, ið onnur teknað trygging fevnir um.

		

6. Skaða, ið er orsakaður av, at lóggávan á
økinum ikki er fylgd.

Endurgjaldsuppgerð

		Skaðin verður gjørdur upp svarandi til kostnaðin
at umvæla skadda lutin. Upphæddin kann tó ikki
fara upp um virðið á skadda tólinum, roknað út
eftir endurgjaldsreglunum viðvíkjandi endur
útvegan.
6.5.7	Ber ikki til at umvæla tólið, verður støði tikið í
prísinum á nýggjum sannlíkum tóli, ella fæst
slíkt tól ikki, tóli av sama slagi.
6.5.8	Endurgjald fyri endurútvegan verður javnað eftir
aldrinum á tí skadda um skaðamundið eftir
niðanfyri nevndu talvum (tó fartelefonir
undantiknar):
Aldur (ár):

Endurgjald í %:

0–2

100

2–3

80

3–4

70

4–5

60

5–6

40

yvir 6

20

6.5.9	Endurgjald fyri fartelefonir verður javnað eftir
aldrinum á fartelefonini um skaðamundið eftir
hesi talvuni:

2. H
 ondvask, køksvask, baðikar, neðrabað, wc
kumma, sisterna o.l.

7.1.3	Lutirnir skulu vera í heilársbústaðinum hjá
tryggjaða, og teir skulu vera endaliga uppsettir,
har teir eiga at verða, sum bygningslutir í
bygninginum.
7.1.4

Tryggingin fevnir ikki um:

		

1. Brot, skøvur, sár eftir avdotnum spónum og
flísum, sum ikki gera lutirnar óbrúkiligar.

		

2. Kosmetiskan ójavna – tvs. at nýggju lutirnir
hava aðra útsjónd ella annan lit enn teir
skaddu.

		

3. Punkteraðar rútar, óansæð orsøk.

		

4. Skaðar á vakstrarhús.

		

5. Skaða á lutir í vinnuhølum.

		

6. S
 kaða hendur í sambandi við umbygging,
viðlíkahald ella umvæling av tryggjaðu
lutunum, rammum, kørmum og tílíkum.

		

7. Skaða, sum er fevndur av eini teknaðari
bygningstrygging.

		

8. Frostspreinging av tryggjaðum lutum, uttan
so, at skaðin er elvdur av tørvandi hitaveiting,
ið tryggjaði ikki kundi rokna við.

7.1.5	Tryggingin fevnir um útreiðslur av at skifta
skaddu lutirnar út við samsvarandi nýggjar.
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7.1.6	Kunnu kranar, blandingsbattarí, vesisetur o.l. ikki
nýtast saman við skifta sanitetinum, fevnir
tryggingin eisini um hesar lutir.

7.2.2.3	Endurgjald verður veitt fyri virkisbrek á elektrisk
tól, sum eru keypt nýggj, í 4 ár frá keypsdegnum.

7.1.7	Um sama slag av glasi ikki fæst longur, verður
kontant endurgjald latið, ið svarar til prísin á
lutum, ið vanliga vórðu brúktir, tá ið skaðin
hendi.

7.2.2.4	Verður tólið keypt brúkt, verður endurgjald veitt,
til tólið er 4 ár frá fyrsta keypsdegi.

7.1.8	Um tað ikki er gjørligt at fáa til vega sama slag
av lutum sum teir skaddu, verður kontant
endurgjald latið, samsvarandi prísinum á
saniteti, ið vanliga varð brúkt, tá ið skaðin hendi.
7.1.9	Umvælingarkostnaðurin kann ongantíð verða
hægri enn kostnaðurin av at skifta skaddu
lutirnar.

7.2.2.5	Tað er ein treyt fyri endurgjaldi, at tryggjaði
kann skjalprógva aldurin á skadda lutinum við
keypskvittan, flytingarváttan ella líknandi
skjalprógvi.
7.2.2.6	Tað er somuleiðis ein treyt fyri endurgjaldi, at
skaðin er staðfestur og tilmeldaður innan fyri 4
ára tíðarskeiðið.
7.2.2.7

Avmarkingar

		
		

Tryggingin fevnir ikki um:
1. Skaða, ið endurgjald kann veitast fyri sambært
familjutryggingini stykki 2. Skaðaorsøkir.

		

2. Skaða á lutir, sum eru 4 ár ella eldri.

		

3. V
 anligt viðlíkahald, herundir uppdateringar av
ritbúnaði (software).

		

4. S
 kaða, ið bert er kosmetiskur og ikki ger lutin
óbrúkiligan – t.d. smáar sprekkur, skeinur og
skursl, at lutir flusna, ella at lutir líkjast frá, til
dømis litmunur.

		

5. Óbeinleiðis skaða ella tap.

7.2.1.2	Tey tryggjaðu skulu sjálvi eiga tryggjaðu lutirnar,
og lutirnir skulu bert verða nýttir til privat
endamál.

		

6. Skaða orsakað av virusálopi, teldusníkum
og líknandi.

		

7.2.1.3	Tað er ein treyt fyri endurgjaldi, at skaddi luturin
kann latast Trygd.

7. Skaða á motorrikin urtagarðsamboð, el-skut
arar og el-lutir, ið bert verða nýttir uttandura.

		

8. Skaða, ið er umfataður av ábyrgd (garantii) frá
triðja-manni ella ábyrgd seljarans vísandi til
galdandi keypilóg.

7.2
		

Tøkni- og Óhapstrygd
7.2 er felagsreglur fyri tøkni- og óhapsstrygd.

		Á tryggingarskjalinum er tilskilað, hvørja(r)
trygging(ar) tú hevur
7.2.1	Tøkni- og óhapstrygd veita endurgjald fyri
virkisbrek í elektriskum tólum og bráðkomnar
skaðar. Sí nærri útgreining niðanfyri.
7.2.1.1	Tryggingin fevnir um tryggjaðar lutir sambært
grein 1.4.4 (vanligt privat innbúgv) og grein
1.4.6 (serligt privat innbúgv).

7.2.1.4	Endurgjald verður bert veitt frá tøkni- og
óhapstrygd, um endurgjald ikki fæst frá aðrari
trygging.
7.2.1.5	Tað er ein sjálvsábyrgd galdandi fyri ein og
hvønn skaða á tryggjaðu lutirnar. Sjálvsábyrgdin
er nevnd í tryggingarskjalinum.
7.2.1.6	Endurgjaldsupphæddin fyri hvønn einstakan
skaða og hægsta endurgjaldsupphædd pr. ár eru
nevndar í tryggingarskjalinum.
7.2.1.6.1	Talan er um 1. risiko-tryggingar. Hetta merkir, at
fult endurgjald verður latið upp til upphæddir
nar, og at undirtrygging verður ikki gjørd
galdandi, hóast innbúgvið møguliga er undir
tryggjað.
7.2.1.8	Skaðarnir verða endurgoldnir vísandi til
tryggingartreytirnar grein 3. Endurgjald.
7.2.2

Tøknitrygd

7.2.2.1	Tryggingin veitir endurgjald fyri allar innanífrá
komandi skaðar á elektrisk tól, ið lógliga kunnu
verða brúkt og seld í Føroyum. Tað vil siga feilir,
sum henda, og sum ikki hava nakra beinleiðis
skaðaorsøk.
7.2.2.2	Tað er ein treyt fyri endurgjaldi, at feilurin ger
tólið óbrúkiligt. Viðvíkjandi feili í skýggjadepli
(pixelfeili): Vegleiðing frá framleiðara verður
nýtt, tá avgjørt verður, um feilurin ger tólið
óbrúkiligt.
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9. Brúkt tól, ið høvdu skaða, tá tey vórðu keypt.

		

10. Feil í ella miss av ritbúnaði (software), dáta
v.m., herundir talgildar myndir, tónleikafílur
o.a.

		

11. Útreiðslur til vanligar viðlíkahaldsavtalur.

		

12. Útreiðslur til leysar lutir til elektroniska
útgerð, til dømis battarí, káplar, taskur,
geymar, perur, film, printpatrónir og aðrar
líknandi lutir.

		

13. Gloymdar, mistar ella mislagdar lutir.

		

14. Skaða, ið er orsakaður av sliti, manglandi
viðlíkahaldi, skeivum brúki, skeivum
goymsluhátti, teringi, tilfarsmøði ella rusti.

		

15. Skaða, ið er orsakaður av skeivari konstruksjón, skeivum byggihátti og skeivum
tilfari.

		

16. Skaða, ið hendir undir umvæling.

		

17. Skaða, tá tryggjaði hevur elvt skaðan við vilja
ella við grovum ósketni hevur verið orsøk til
skaðan. Er skaðin hendur av ósketni, ið ikki
kann kallast grovt, kann Trygd, sambært
Tryggingaravtalulógini § 20, avmarkað
endurgjaldið við upp til 5%.

		

18. Skaða, ið hendur av, at tryggjaði var ávirkaður av rúsandi løgi ella evni.

7.2.3

Óhapstrygd

7.2.3.1	Tryggingin veitir endurgjald fyri brádligar
skaðar, ið ikki koma undir aðrar skaðaorsøkir
ella undantøk, ið nevnd eru í hesum treytum.
7.2.3.2	Brádligur skaði er skaði, har atvold og avleiðing
eru uttanifrá og brádliga íkomin. Atvold og
avleiðing skulu verða hend samstundis.
7.2.3.3	Tað er ein treyt fyri endurgjaldi, at skaðin ger
lutin óbrúkiligan.
7.2.3.4

Avmarkingar

		

Tryggingin fevnir ikki um:

		

1. Skaða, ið endurgjald kann veitast fyri sambært
familjutryggingini stykki 2. Skaðaorsøkir.

		

2. Skaða, ið er hendur yvir eitt tíðarskeið og ikki
í ávísari løtu, t.d. drypp og seyr av løgi, soppi,
hýggi, vætu í luftini ella sótskaðar frá livandi
ljósi, oljulampum og grýtum v.m.

		

3. Skaða, ið er orsakaður av vanligum brúki, t.d.

		

a. Reingerð og umvæling,

		

b. Skøvum, skursli, dálking, sprutti, spill av
matarruski, løgi og tílíkum.

		

c. Dryppi frá máling, málingapenslum og
líknandi.

7.3

Ársferðatrygd íroknað avboðstrygd

7.3.1	Er henda trygging teknað, verða serligar
tryggingartreytir útflýggjaðar. Sí tryggingar
treytir nr. 7-15, ið eru galdandi fyri tryggingina
(2017).
7.4

Hundaábyrgdartrygd

7.4.1	Er henda trygging teknað, verða serligar
tryggingartreytir útflýggjaðar. Sí tryggingar
treytir nr. 19.1-2, ið eru galdandi fyri tryggingina
(2017).
7.5

Hundalívstrygd

7.5.1	Er henda trygging teknað, verða serligar
tryggingartreytir útflýggjaðar. Sí tryggingar
treytir nr. 19.1-2, ið eru galdandi fyri tryggingina
(2017).
7.6
7.6.1
		
		
		
7.6.2

Vistartrygd
Vistartrygd fevnir um skaðar, sum leigari ger á
leigubústaðin, íroknað innbúgv (sí nærri greining
niðanfyri), í leigutíðarskeiðinum. Tryggingin er
galdandi fyri leigumál á í mesta lagi 30 dagar.
Hvørjar lutir fevnir tryggingin um?

		

4. Óbeinleiðis skaða ella tap.

		

5. Skaða, ið djór gera.

7.6.2.1
		
		

		

6. Skaða, ið er orsakaður av sliti, manglandi
viðlíkahaldi, skeivum brúki, skeivum goymslu
hátti, teringi, tilfarsmøði ella rusti.

7.6.2.1.1
		
		

		

7. Skaða, ið er orsakaður av skeivari konstruk
sjón, skeivum byggihátti og skeivum tilfari.

		

8. Gloymdar, mistar ella mislagdar lutir.

7.6.2.2
Tryggingin fevnir somuleiðis um útleigaða 		
		
bygningin á tí tryggingarstaði, ið nevndur er á
		tryggingarskjalinum.

		

9. Skaða, ið hendir undir umvæling.

		

10. Skaða, ið er umfataður av ábyrgd (garantii)
frá triðja-manni ella ábyrgd seljarans vísandi
til galdandi keypilóg.

		

11. Skaða, ið bert er kosmetiskur og ikki ger lutin
óbrúkiligan – t.d. smáar sprekkur, skeinur og
skursl, at lutir flusna, ella at lutir líkjast frá,
til dømis litmunur.

		

12. Skaða, ið hendir undir flyting.

		

13. Skaða, ið er orsakaður av, at lutir, sum verða
bólkaðir sum serligt privat innbúgv, vísandi
til grein 1.4.6, so sum teldur, teldlar,
fotoútgerð o.a. verður skatt, tá tað er sent
sum innskrivað ferðagóðs.

		

14. Skaða, tá tryggjaði hevur elvt skaðan við vilja
ella við grovum ósketni hevur verið orsøk til
skaðan. Er skaðin hendur av ósketni, ið ikki
kann kallast grovt, kann Trygd, vísandi til
Tryggingaravtalulógina § 20, avmarkað
endurgjaldið við upp til 5%.
15. Skaða, ið hendur av at tryggjaði var ávirkaður av rúsandi løgi ella evni.

		

Tryggingin fevnir um privatar lutir hjá útleigara,
sum fast eru á tryggingarstaðnum, sum nevndur
er á tryggingarskjalinum.
Við privatar lutir er at skilja lutir, sum nevndir
eru í grein 1.4.4 til og við 1.4.6 í hesum 		
tryggingartreytum.

7.6.2.2.1		
Við bygning er at skilja sethús, sum verða nýtt
		
til bústað, íroknað úthús, túnseting, terassu,
		
urtagarðsøki, sóltjøld v.m. og uttandura hita-	
		
pottar – um hetta er á sama matrikkli sum 		
		sethúsini.
7.6.3
		

Avmarkingar
Tryggingin fevnir ikki um:

		
1. Gull, silvur, perlur, prýðislutir, gimsteinar,
			 reiðan pening, húsdjór, súkklur ella amboð.
		

2. Uttandura svimjihylar íroknað vatn og verju.

		
3. Útbúnað at gagnnýta varandi orkukeldur, t.d.
			 jarðhitaútbunað og vindmyllur íroknað 		
			 innandura innleggingar.
		
4. Útreiðslur til endurhýsing fyri bæði útleigara
			 og leigara, umframt húsaleigutap til útleigara.
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7.6.4

Hvørjar skaðar fevnir tryggingin um?

		

Tryggingin fevnir um:

		

1) Tjóvarí framt av leigara.

		

2) Herverk framt av leigara.

			 a. Við herverk er at skilja skaði voldur við vilja
			 og við illum huga.
		
3) Skaðar, har leigari av óvart ger skaða á 		
			 privatar lutir, sambært grein 7.6.2.1, ella 		
			 bygningslutir, sambært grein 7.6.2.2, hjá 		
			útleigara.
		
4) Útreiðslur til útskifting av lásum til úthurðar
			 til bústaðin, um so er, at leigari missir lykilin
			 burtur, ella lykilin verður stolin í sambandi við
			 tjóvarí ella rán. Tað er ein treyt fyri endur			 gjaldi, at tað er stórur vandi fyri, at burtur			 misti ella stolni lykilin seinni fer at verða
			 brúktur til at taka sær atgongd til bústaðin við
			 tjóvaríi fyri eyga.
			
			
			
			

a. Við stóran vanda merkir, at gerningsmaðurin
kann eyðmerkja brúkaran (leigaran) av 		
lykilinum umframt bústaðin, og at tjóvaríi er
hent í nánd av bústaðnum.

			 b. Lykilin til bústaðin skal ongantíð goymast
			 saman við adressuni til bústaðin.
7.6.5
		

Hvørjar skaðar fevnir tryggingin ikki um?
Tryggingin fevnir ikki um:

		
1. Skaða, ið t.d. er smáar sprekkur, skeinur og
			 skursl, at lutir flusna, ella at lutir líkjast frá, til
			 dømis litmunur.
		
2. Skaða, ið stendst av dálking, sprutti av 		
			 matarruski, løgi ella øðrum líknandi.
		
3. Skaða orsakað av sliti, manglandi viðlíkahaldi,
			 skeivum brúki, skeivum goymsluhátti, teringi,
			 tilfarsmøði ella rusti.
		
4. Skaða, ið er umfataður av ábyrgd (garantii) frá
			 triðja-manni ella ábyrgd seljarans vísandi til
			 galdandi keypilóg.
		
5. Skaða av skeivari konstruksjón, skeivum
			 byggihátti og skeivum tilfari.
		

6. Skaða, ið onnur trygging fevnir um.

		
7.
			
			
			
7.6.6

Útskifting av lásum um orsøkin er, at leigari
smekkar seg úti, lykilin brotnar/verður 		
skaddur/ikki virkar ella verður burturmistur
og adressan til bústaðin er hjáløgd lyklinum.

Skaðafráboðan

7.6.6.1
		
		
		
		
		

Tá skaði verður tilmeldaður skal gildigur 		
leigusáttmáli, ella annað prógv fyri, at bústaðurin
verður stutttíðarútleigaður, fylgja við fráboðnini. Harafturat skal leigari, ið er atvold til 		
skaðan, skrivliga vátta fyri hesum, áðrenn skaðin
kann viðgerast.

7.6.6.2
		
		

Tá talan er um stuldur- og/ella herverksskaðar
skal váttan fyri fráboðan til løgregluna somuleiðis fylgja við skaðafráboðanini.
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7.6.7

Endurgjald

7.6.7.1
		
		

Fyri skaða á innbúgv (grein 7.6.2.1) verður 
endurgjaldið ásett sambært grein 3. Endurgjald
í hesum tryggingartreytum.

7.6.7.2
		
		
		

Fyri skaða á bygning (grein 7.6.2.2) verður 		
endurgjaldið ásett sambært endurgjaldsreglunum
í teimum til eina og hvørja tíð galdandi tryggingartreytum fyri privat sethús hjá P/F Trygd.

7.6.7.3
		
		

Fyri endurgjald til útskifting av lásum er tað ein
treyt, at lásini verða skift beinanvegin. Trygd
metir, um treytin fyri endurgjaldi er lokin.

7.6.8

Avmarkingar í endurgjaldinum

7.6.8.1
		
		
		
		

Endurgjaldið kann í mesta lagi verða kr. 100.000
fyri eitt einstakt leigutíðarskeið, og í mesta lagi
kr. 300.000 um árið (frá høvuðsforfalli til 		
høvuðsforfall á familjutryggingini, ið ískoytistryggingin er teknað á).

7.6.8.1.1
		
		

Er innbúgvsupphæddin á familjutryggingini lægri
enn kr. 300.000, er tó henda tryggingarupphædd
galdandi sum hámarksendurgjald um árið.

7.6.8.1.2
		
		
		

Endurgjaldið fyri útskifting av lásum kann í
mesta lagi verða kr. 50.000 um árið (frá 		
høvuðsforfalli til høvuðsforfall á familjutryggingini, ið ískoytistryggingin er teknað á).

7.6.9
7.6.9.1
		

Sjálvsábyrgd
Sjálvsábyrgdirnar eru nevndar í tryggingarskjalinum.

8.

Skaðafráboðan

8.1

Tá ið skaði hendir

8.1.1	Hendir skaði, hevur trygginartakarin skyldu til,
eftir førimuni, at fyribyrgja ella avmarka skaðan,
eins og Trygd hevur rætt at seta tiltøk í verk við
sama endamáli.
8.1.2

Skaðafráboðan

		Hendir skaði, skal Trygd hava fráboðan skjótast
gjørligt.
8.1.3	Ringið á telefon 35 81 00 ella farið inn
á www.trygd.fo og fráboðið skaðan.
8.1.4

Skaðatænastan

		Hevur tú tørv á bráðfeingishjálp eftir kl. 16
gerandisdagar, tó hósdag eftir kl. 17, vikuskiftisella halgidagar, ber til at ringja til Skaða
tænastuna á telefon 32 13 12.
8.1.5	Innbrotstjóvarí, vanligt tjóvarí, rán, álop og
herverk skulu harumframt verða fráboðað
løgregluni, og kvittan fyri hesi fráboðan send
Trygd. Hendir skaði uttanlands, skal skrivlig
váttan frá løgregluni á staðnum leggjast saman
við fráboðanini til felagið.
8.1.6	Stuldur í almennum flutningsførum ella
almennum hølum, skúla, gistingarhúsi og tílíkum
skal skjótast gjørligt verða fráboðaður løgregluni
– og letur tað seg gera – eisini tí, ið hevur
ábyrgdina á staðnum.

8.1.7	Verður ikki gjørt sambært omanfyristandandi,
kann tað fáa týdning fyri endurgjaldsskyldu
felagsins.
8.1.8	Við fráboðan um stuldursskaða má hin tryggjaði
gera sannlíkt, at stuldur er farin fram – gloymdir,
burturmistir ella mislagdir lutir verða ikki
endurgoldnir.
8.1.9	Hevur skaðarakti umvælt ella koyrt skaddar lutir
burtur uttan loyvi frá Trygd, er hetta fyri egna
rokning.
8.2

Umvæling

8.2.1	Skaði verður umvældur í samráði við Trygd. Tó
kann fyribils umvæling verða gjørd sambært
avtalu við Trygd, um tað er neyðugt til tess at
fyribyrgja álvarsligum fylgjum. Í aðrar mátar er
ikki loyvt at ríva niður, burturbeina ella umvæla
tryggjaðar lutir, fyrr enn Trygd hevur givið sítt
samtykki. Er ikki biðið um samtykki frá Trygd,
fellur endurgjaldsskylda felagsins burtur.
8.3

Ábyrgdarskaðar

8.3.1	Tá ræður um ábyrgdarskaða, skal fráboðan
sendast Trygd beinanvegin endurgjaldskrav
verður sett fram, ella roknast kann við tí.
Endurgjaldsskylda og stødd á endurgjaldskravi
má ikki verða góðkend uttan samtykki felagsins.
8.4

Skjalprógv

8.4.1	Tá skaði er hendur, kann Trygd krevja, at
tryggingartakarin skjalprógvar ella ger sannlíkt
krav sítt móti felagnum.
8.4.2	Tryggingartakarin eigur tí at goyma kvittanir fyri
nýggjar og dýrar lutir. Fyri serliga virðismiklar
lutir eiga myndir at verða tiknar, og myndir og
kvittanir at verða goymd uttanfyri tryggingarstaðin, t.d. í kundaboks í peningastovni.
8.4.3	Kann tryggingartakarin ikki skjalprógva ella gera
sannlíkt krav sítt móti felagnum, kann hetta
ávirka endurgjaldið.
8.4.4	Endurgjaldsrætturin fyri súkklustuldur er
treytaður av:
		
 at stellnummarið á súkkluni kann upplýsast,
		
 at súkklan var læst við føstum lási, góðkendum av Dansk Varefakta Nævn ella tryggingarfelagnum, og
		
a
t lásaprógv verður sent saman við skaðafrá

boðanini.
8.4.5	Skaddir lutir mugu ikki umvælast ella beinast
burtur, uttan at Trygd hevur givið loyvi til tess.
8.4.6	Hevur skaðarakti umvælt ella koyrt skaddar lutir
burtur uttan loyvi frá Trygd, er hetta fyri hansara
egnu rokning.

9.

Felagsreglur

9.1

Tá trygging verður teknað

9.1.1	Tryggingartakarin hevur ábyrgdina av, at allar
upplýsingar í tryggingarskjalinum eru rættar.
9.1.2	Skeivar upplýsingar kunnu hava við sær, at
rætturin til endurgjald verður avmarkaður ella
fellur burtur. Sí í hesum sambandi Tryggingar
avtalulógina §§ 4-10.
9.2
9.2.1

Iðranarrættur
Tú kanst angra keypið av hesi trygging.

9.2.2	Iðranarfreistin er 14 dagar. Freistin gongur frá tí
degi, tú hevur fingið fráboðan um, at tryggingin
er teknað. Freistin er tó í fyrsta lagi galdandi frá
tí degi, tú á skrift hevur fingið upplýsing um
iðranarrættin.
9.2.3	Gongur freistin út ein halgidag, leygardag,
sunnudag, grundlógardag, jólaaftan ella nýggjársdag, verður freistin longd til næsta gerandisdag.
9.2.4	Um tú ynskir at angra keypið av tryggingin, skalt
tú boða Trygd skrivliga frá hesum, áðrenn
freistin gongur út.
9.3	Trygging sambært øðrum tryggingarskjali
(dupulttrygging)
9.3.1	Er trygging teknað í øðrum felag fyri somu lutir
og sama váða, er talan um dupulttrygging. Hetta
merkir, at feløgini skulu deilast um útreiðslurnar
í sambandi við skaða.
9.3.2	Hevur hitt felagið tikið fyrivarni fyri, at møguligt
endurgjald verður avmarkað ella fellur burtur,
um trygging er teknað í meira enn einum felagi,
eru somu fyrivarni galdandi fyri hesa trygging.
Tryggingarnar rinda tá lutfalsligt endurgjald.
9.3.3	Er skaddi luturin umfataður av ábyrgdartrygd frá
sølumanni, tænastuveiting ella líknandi, hevur
tryggjaði skyldu at venda sær til ábyrgdarstillara
fyri at fáa endurgjald. Trygd veitir bert endur
gjald sambært tryggingartreytunum, um
tryggjaði ikki fær fullan dekning frá ábyrgdar
stillara.
9.3.4	Hevur Trygd veitt endurgjald vísandi til
tryggingartreytirnar, gongur Trygd inn í
rættindini hjá tryggjaði mótvegis øðrum, ið
kunnu ábyrgdast fyri skaðan.
9.4

Rindan av tryggingargjaldi

9.4.1	Fyrsta tryggingargjaldið og uppkravsgjald fella til
gjaldingar samstundis sum tryggingin kemur í
gildi, og seinni tryggingargjøld og uppkravsgjøld
teir gjalddagar, sum ásettir eru í tryggingar
skjalinum.
9.4.2	Gjaldskrøv verða send á ta adressu, ið
tryggingartakarin hevur tilskilað. Verður flutt,
skal nýggi gjaldsstaðurin verða fráboðaður Trygd
beinanvegin.
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styttri tíðarskeið, t.d. um tey fara á eftirskúla
uttanlands, ella flyta heimanifrá fyri sjálvi at
seta búgv. Hetta fyri at Trygd kann vegleiða
tykkum um tekning at egnari trygging fyri
børnini.

9.4.3	Verður tryggingargjaldið ikki goldið aftaná fyrsta
krav, sendir Trygd nýggja skrivliga gjalds
áminning til ta adressu, tryggingartakarin hevur
tilskilað, og tryggingartakarin verður skuld
skrivaður fyri áminningargjald.
9.4.4	Í áminningarskrivinum verður tilskilað, hvør
rættarfylgjan er, verður tryggingargjaldið ikki
goldið innan ta í skrivinum ásettu freistina.
9.4.5	Tílík áminning verður ikki send, fyrr enn minst
14 dagar eru farnir síðani fyrsta gjaldskrav.
Verður ikki goldið innan 14 dagar eftir áminning
ina, eru felagsins skyldur falnar burtur.
9.5
9.5.1		

Prístalsviðgerð
Tryggingargjaldið verður javnað sambært
brúkaraprístalinum hjá Hagstovu Føroya einaferð um árið. Grundarlagið er prosentvøksturin
av brúkaraprístalinum fram til 3. ársfjórðing
samanborið við sama tíðarskeið árið fyri.
Broytingin fær virknað til høvuðsforfall á
tryggingini. Er prosentvøksturin minni enn
1%, verður gjaldið tó javnað við 1%. Verða ongi
nýtilig almenn brúkaraprístøl kunngjørd, hevur
Trygd rætt til at javna við øðrum grundarlagi.

9.6	Broyting av tryggingartreytum og gjaldsskrá v.m.
9.6.1	Trygd hevur rætt til at gera broytingar í
tryggingarg jaldi, skaðaorsøkum, tryggingar
upphæddum og sjálvsábyrgdum við 30 daga
freist til mánaðarlok.
9.6.2	Umframt omanfyristandandi kann Trygd gera
sertreytir galdandi fyri einstaka trygging, strika
trygging ella partar av henni (t.d. í sambandi við
ov høgt skaðaprosent hjá einstakum tryggingartakara).
9.6.3	Vil tryggingartakarin ikki góðkenna hesar
broytingar, kann hann krevja tryggingina setta úr
gildi við 30 daga freist til mánaðarlok.
9.6.4	Verður broytingin gjørd í sambandi við skaða, er
grein 9.12.2 galdandi.
9.6.5	Prístalsjavning er ikki at meta sum broyting í
gjaldsskránni.
9.6.6	Verður tryggingargjaldið goldið, eftir at trygg
ingartakarin hevur fingið fráboðan um broyting
ina, er hetta at meta sum, at tryggingartakarin
hevur góðtikið broytingina.
9.7

Váðabroytingar

9.7.1.	Tryggingartakarin hevur skyldu at boða Trygd
frá, soleiðis at støða kann verða tikin til um, og
undir hvørjum treytum, tryggingin kann halda
fram, tá:
		
Upplýsingar í tryggingarskjalinum eru skeivar.
 
		
 Flutt verður í annan heilársbústað.
		
Takið á heilársbústaðnum verður skift til
 
flagtak, ella flagtekja verður skift til annað tak.
		
 Børnini flyta heimanifrá – bæði fyri longri ella
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Aðrar umstøður, ið kunnu metast at hava
 
týdning fyri váðan hjá Trygd, broytast.
9.7.2	Verður fráboðan ikki send Trygd, kann hetta
hava við sær, at endurgjaldsskylda felagsins
verður avmarkað ella fellur burtur.
9.7.3	Høvdu broytingar ført við sær, at felagið ikki
hevði yvirtikið váðan, steðgar ábyrgd felagsins í
somu løtu, sum váðabroytingin hendi.
9.8

Sjálvsábyrgd

9.8.1	Tað er tilskilað í tryggingarskjalinum, um
tryggingin er teknað við avsláttargevandi
sjálvsábyrgd ella ikki.
9.8.2	Um avsláttargevandi sjálvsábyrgd er vald, er
henda sjálvsábyrgd galdandi fyri allar skaða
orsøkir og -útreiðslur, ið tryggingin fevnir um.
9.8.3	Serlig sjálvsábyrgd er tó altíð galdandi, tá talan
er um:
		
 Skaðar, ið smábørn gera, sí grein 6.2.7.2.
		
 Gestaboðsskaðar, sí grein 6.2.8.
		
Ábyrgd av skaða á læntar ella leigaðar lutir ella
 
djór, sí grein 6.2.14.2.
		
Rættarhjálpartryggingina, sí grein 6.1.6.
 
9.8.4	Serstakar sjálvsábyrgdir eru galdandi fyri
tilvalstryggingarnar. Hesar sjálvsábyrgdir eru
útgreinaðar í viðkomandi tryggingartreytum ella
á tryggingarskjalinum.
9.8.5	Eru aðrar serligar sjálvsábyrgdir ásettar í
tryggingarskjalinum, er hægra sjálvsábyrgdin
altíð galdandi.
9.9

Sertreytir

9.9.1	Um serligar treytir eru galdandi fyri tryggingina,
er hetta tilskilað á tryggingarskjalinum.
9.10

Serlig undantøk

9.10.1	Tryggingin fevnir ikki um skaða, ið er ein
beinleiðis ella óbeinleiðis fylgja av:
		

1. Kríggi,

		

2. Viðurskiftum álík kríggi,

		

3. Borgarakríggi,

		

4. Uppreistri,

		

5. Innanlendis ófriði og

		

6. Hendingum, ið standast av at gera seg inn á
uttanveltað

		a) Tryggingin tekur tó við undir slíkum
umstøðum í upp til ein mánaða, um
tryggjaði er staddur uttanlands – tað er ein
treyt fyri endurgjaldi, at ósemjan ikki var
byrjað, tá ið viðkomandi kom inn í landið.
		

7. Jarðskjálvta

		

		

9. At kjarnorka og

		

10. Geislavirkin máttur sleppa út

		

9.11

a) Skaði av kjarnorku til vanligt ídnaðarligt,
læknafrøðiligt ella vísindaligt endamál
verður tó endurgoldin, um so er, at galdandi
fyriskipanir hava verið fylgdar og ikki hava
staðið í sambandi við reaktor– ella
acceleratorvirksemi.
Eftirlit

9.11.1	Trygd hevur til eina og hvørja tíð rætt til at lata
innbúgvslutirnar kanna við atliti at meta um
váðaviðurskiftini.
9.11.2	Vísir eftirlitið, at tryggjaðu lutirnir ikki eru
tryggingarbarir ella serliga útsettir fyri ávísum
skaðaorsøkum, kann Trygd gera sertreytir
galdandi fyri tryggingina, strika tryggingina ella
partar av henni.
9.11.3	Um tryggjaði noktar Trygd at gera nevnda
eftirlit, hevur felagið rætt til at strika tryggingina.
9.12

Gildistíð og uppsøgn

9.12.1	Tryggingin er framhaldandi og stendur við til
tryggingartakarin ella Trygd skrivliga siga hana
upp við 30 daga freist til mánaðarlok.
9.12.2	Tá skaði er avgreiddur, hava bæði tryggingartakarin og Trygd rætt at siga tryggingina upp við
14 daga ávaring, um hetta verður gjørt innan 14
dagar eftir, at skaðin antin er goldin ella avvístur.
9.12.3	Somuleiðis kann felagið til hvørja tíð siga
tryggingina upp við 14 daga ávaring, verður
møgulig sjálvsábyrgd ikki goldin beinanvegin
kravt er.
9.13

Viðlíkahald o.t.

9.13.1	Um ein skaði fyri tað mesta er orsakaður av
vantandi viðlíkahaldi, kann Trygd nokta at veita
endurgjald fyri skaðan.
9.13.2	Sama ger seg galdandi, um skaðin fyri tað mesta
er orsakaður av skeivleikum viðvíkjandi projektering, konstruktión, uppsetan ella broti á galdandi
lógir og reglugerðir.
9.13.3	Metir Trygd, at tryggjaðu lutirnir eru í ov
vánaligum standi, ella at galdandi lógir og
fyriskipanir ikki eru fylgdar, kann Trygd strika
tryggingina ella partar av henni.
9.14
9.14.1

hjúnarfelaga ella sambúgva, ið livir saman við
tryggjaða.

8. Øðrum náttúruólagi

		a) Tó verður goldið í Danmark og Grønlandi,
og á ferðum uttanlands í upp til 3 mánaðar.

Skaði, elvdur við vilja ella av ósketni

9.14.3

Vanligt ósketni

		Hevur tryggjaði elvt til skaðan av ósketni, ið ikki
kann kallast grovt, kann Trygd, sambært
tryggingaravtalulógina § 20, avmarka endur
gjaldið við upp til 5%.
9.14.4	Skaði hendur av at tryggjaði var ávirkaður
av rúsandi løgi ella evni
		Endurgjaldið kann eftir umstøðunum verða
niðurskrivað ella fella burtur.
9.15

Trygdarásetingar

9.15.1	Eru forboð og/ella krøv í tryggingarskjalinum ella
–treytunum, sum skulu verða hildin ella lokin, til
tess at fyribyrgja ella minka um skaða, og hevur
tryggjaði ella onnur, ið hava skyldu at ansa eftir,
at hesi krøv verða fylgd, ikki syrgt fyri hesum,
hevur tryggjaði bert krav móti Trygd, um og tá
prógvað verður, at skaðin ikki hendi ella gjørdist
størri av, at hesi forboð og/ella krøv ikki vórðu
hildin ella lokin. Sí í hesum sambandi Trygging
aravtalulógina § 51.
9.16

Kærumøguleikar

		Er ósemja millum teg og Trygd um tryggingarviðurskifti, ella ert tú t.d. ónøgdur við avgerð, ið
er tikin í sambandi við skaða, kanst tú, eftir at
hava roynt semju við viðkomandi deild, venda
tær til kæruviðgera okkara. Sí fleiri upplýsingar
á heimasíðu okkara, www.trygd.fo
9.16.1	Tú hevur eisini møguleika at senda skrivliga
kæru til kærunevndina fyri trygging:
		
		
		

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2,1
1572 København V

		
		

Tlf. +45 33 15 89 00
Fax +45 33 15 89 10

		

Telefontíð kl. 10.00–13.00 (donsk tíð)

		Heimasíða: www.ankeforsikring.dk
9.16.2	Serligt oyðublað til kæruna fæst á heimasíðu
okkara:
		
www.trygd.fo ella á
		
www.ankeforsikring.dk
9.16.3	Eitt ávíst kærugjald skal gjaldast, tá kært verður.
Kærugjaldið sæst á heimasíðuni hjá kæru
nevndini, www.ankeforsikring.dk. Gjaldið
verður endurgoldið, um tú fært fult ella lutvíst
viðhald í kæruni.
9.16.4	Vinarliga leggið til merkis, at kæran skal skrivast
á donskum.

Grovt ósketni

		Hevur tryggjaði elvt til skaða við vilja ella av
grovum ósketni, kann hann, sambært
Tryggingaravtalulógini §§ 18–19, eftir umstøðunum missa rættin til endurgjald.
9.14.2

Identifikatión (javnseting)

		Sama er galdandi, um skaðin er elvdur av
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P  /  F Trygd
Tryggingarfelag
Oknarvegur 5
P.O. Box 44
FO-110 Tórshavn
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Tel +298 358 100
Fax +298 317 211
trygd@trygd.fo
www.trygd.fo

Trygd hugsar um teg

