Akfarstrygd er tín
trygd á vegnum

www.trygd.fo

Tín trygd á vegnum
Kostnaður

Ein bilur á vegnum er viðbrekin, og ein skaði kann hava

skaði er, sum TRYGD skal endurgjalda fyri. Í mun til fast

heilskaddur, veitir Bilsaknur endurgjald fyri, at tú ikki

stórar fíggjarligar avleiðingar fyri teg. Biltrygd frá TRYGD

gjalds
trygging verður stigtryggingin dýrari, um skaði

hevur bil tín tøkan, til tú hevur fingið nýggjan bil, ella til

gevur tær frælsi til at velja júst ta trygging, ið verjir teg

hendir.

skaðaendurgjaldið er útgoldið. Alt treytað av, at tú hevur

Grundarlagið fyri at rokna prísin á Biltrygd er eginvektin

latið inn øll viðkomandi skjøl.

á bilinum. Tyngdin á bilunum er býtt upp í fýra flokkar.

best ímóti skaðum. Tryggingin er skipað soleiðis, at tú út
frá tveimum grundpakkum kanst byggja hana út eftir júst

Aftur at bæði fastgjaldstrygging og stigtrygging ber til at

tínum tørvi.

velja millum ymiskar ískoytisfulnaðir.

Á baksíðuni sæst yvirlit yvir flokkarnar.
Føraravanlukka
Ískoytisfulnaðurin

Ábyrgdartrygging og
skrokktrygging

føraran

Virðið á bilum fellur við aldrinum, og tískil skal tryggingar

av privatbili, sum er skrokk- ella ábyrgdartryggjaður í

Føraravanlukka

fevnir

um

gjaldið fyri eldri bilar eisini vera lægri. Tá ið bilurin er 6 ára

Ískoytisfulnaðir

TRYGD. Tryggingin gevur føraranum rætt til endurgjald fyri

gamal frá fyrsta skrásetingardegi at rokna, lækkar TRYGD

vanlukkutilburð, sum er beinleiðis fylgja av ferðsluóhappi.

tryggingargjaldið við 25%.

Sum ískoyti til fastgjaldstrygging, umframt til hægsta stig

Føraravanlukka fevnir eisini um skaðar, sum henda, tá ið

á stigtrygging, eru hesir ískoytisfulnaðir:

farið verður í og úr bilinum. Hesin ískoytisfulnaður tekur
bert við, tá talan er um varandi mein.

Gjald eftir egnum ynski

• Bilsaknur

Stormskaði

Tryggingargjaldið kann vera ársfjórðingsgjald, hálvársgjald

• Føraravanlukka

Stormskaði verjir teg serliga móti lakkskaðum, ið standast

ella ársgjald, alt eftir egnum ynski. Tú kanst eisini geva

tryggingin, ið endurrindar fyri skaðar á bilin, er ikki lógar

• Stormskaði

av stormi. Talan skal vera um fleiri støkk á skadda lutinum,

Gjaldskipanini loyvi til at flyta av kontu tíni og fáa boð um

kravd, men hevur tú lán í bilinum, krevja veðhavarar

• Eykaútgerð

og tey skulu týðiliga stava frá somu hending. Annars er

hetta, áðrenn peningurin verður fluttur. Gjaldið verður tá

vanliga, at bilurin er skrokktryggjaður. Við Biltrygd frá

• Bilhjálp

talan um steinsløg, sum ikki eru fevnd av tryggingini.

goldið stundisliga, og tú sleppur undan at hugsa meira um

Sum bileigari hevur tú antin eina ábyrgdartrygging ella
eina samansetta ábyrgdar- og skrokktrygging. Ábyrgdar

• Frískaði

tryggingin er lógarkravd og fevnir um skaðar, ið tú sum
bilførari í egnum bili gert á onnur fólk ella lutir. Skrokk

hetta. Vilt tú heldur flyta peningin, ber eisini til at gjalda við

TRYGD kanst tú velja ímillum tvey sløg av tryggingum:

fastgjaldstrygging og stigtrygging.

Á baksíðuni er yvirlit yvir ískoytisfulnaðirnar.

Eykaútgerð

girokorti ella gjøgnum netbanka hjá peningastovnunum.

Við ískoytisfulnaðinum Eykaútgerð ber til at tryggja
Fastgjaldstrygging

Frískaði

serliga eykaútgerð so sum alufelgur, serligar lakkeringar,

Tryggingin kann bert teknast sum samansett ábyrgdar- og

Við Frískaða sleppur tú undan at gjalda sjálvsábyrgd, um

lækkingarútgerð, gáttir, spoilarar og spoilarasett.

skrokktrygging. Við fastgjaldstrygging sleppur tú undan

talan er um skaðar so sum bilstuldur, raðherverk, bruna-,

Tosa við okkum

ógvisligum fíggjarligum avleiðingum, um ein skaði hendir.

toru-, skammlops- og spreingiskaða, glasskaða, ið kann

Bilhjálp

Ynskir tú at tekna Akfarstrygd, men hevur trygging í øðrum

Sjálvsábyrgd er tó altíð galdandi.

umvælast, ella tá ið skaði hendir av niðurdotnum lutum,

Bilhjálp fevnir um nærum alla bilhjálp sum t.d. útreiðslur

felag, avgreiða vit øll viðurskifti í sambandi við skiftið.

t.d. bygningslutum.

til kranabil, tænastubil og starthjálp í sambandi við
óhapp, 
motorsteðg ella líknandi. Hetta er galdandi fyri

Tú ert altíð vælkomin at støkka inn á gólvið hjá TRYGD

mást hava havt biltrygging seinastu fimm árini og í mesta

Ein annar fyrimunur við Frískaða er, at omanfyri nevndu

tann tryggjaða bilin og tann íbundna kampingvognin ella

ella BankNordik, um tú ynskir at fáa meira at vita um

lagi ein skaða, og tú skalt hava minst eina aðra trygging hjá

skaðar heldur ikki ávirka tína stigstøðu.

teltvognin. Við Bilhjálp kanst tú alt samdøgrið fáa hjálp –

Akfarstrygd. Hetta er ikki ein fullfíggjað lýsing av nevndu

tú skalt bert ringja tel 32 13 12. Skaðatænastan hjá TRYGD

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

Fyri at fáa fastgjaldstrygging skalt tú vera 25 ár ella eldri. Tú

TRYGD. Virðið á bilinum kann í mesta lagi vera kr. 350.000.
Bilsaknur

syrgir síðan fyri, at tú skjótast til ber fært ta hjálp, tú hevur

Stigtrygging

Hesin ískoytisfulnaðurin gevur tær rætt til endurgjald

brúk fyri.

Henda trygging kann teknast sum ábyrgdartrygging ella

fyri leigubil ella fyri nýtslu av almennum ferðasambandi,

sum samansett ábyrgdar- og skrokktrygging. Tryggingin, ið

meðan bilur tín er á verkstaði. Endurgjald verður veitt fyri

TRYGD hevur avtalu við Falck í Danmark, soleiðis at tú hevur

hevur fýra stig, verður bíligari annaðhvørt ár, um eingin

dagar, ið mett verður, at bilurin er á verkstaði. Er bilurin

sama rætt til hjálp sum viðskiftafólkini hjá Falck, antin tú

Tú kanst eisini lesa meira inni á www.trygd.fo, skriva til
okkara á trygd@trygd.fo ella ringja á tel. 35 81 00.

ert í Danmark ella aðrastaðni í Evropa.
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Hevur tú stigtrygging, vísir yvirlitið, hvørjar ískoytisfulnaðir, tú kanst
velja, alt eftir hvørjum stigi, tú ert á. Yvirlitið vísir eisini, at hevur tú
fastgjaldstrygging, ber til at fáa allar ískoytisfulnaðirnar.

Tyngdarflokkar

Eginvekt

Dømi

Tyngdarflokkur 1

0–900 kg

Toytota Aygo, Chevrolet Matiz

Tyngdarflokkur 2

901–1100 kg

Suzuki Swift, Mini Cooper

Tyngdarflokkur 3

1101–1300 kg

Peugeot 207, Opel Astra

Tyngdarflokkur 4

1301–1600 kg

Ford Mondeo, Audi A4

Nøkur bilmerki kunnu hava sama snið í fleiri tyngdarflokkum, alt eftir
motori og útbúnaði. Bilar við dieselmotori kunnu vera í einum hægri
tyngdarflokki enn tilsvarandi bilar við bensinmotori. Vigar bilurin meira
enn 1600 kg, eru serligar reglur galdandi.
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Trygd hugsar um teg

