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1. GREIN - SKILGREININGAR 
 
1.1 Fyrirtæki  

Chartis Europe S.A., Netherlands. 
 
1.2 Tryggingartaki 
               Sá sem hefur tekið tryggingu hjá tryggingafélaginu og er nefndur sem slíkur á   
               tryggingaskírteininu. 
 
1.3 Tryggði/tryggðu 

Tryggðu eru stjórnendur/ökumenn og/eða starfsmenn sem hafa heimild til að vinna við 
vinnutækið/farartækið eða gera það samkvæmt skipun tryggingartakans eða eru farþegar í 
vinnutækinu/farartækinu, ásamt stjórnendum/ökumönnum og farþegum með leyfi aðila sem 
hefur heimild til þess, sem 
• eru í rýminu í vinnutækinu/farartækinu sem til þess er ætlað; 
• eru að fara inn í það og/eða út úr því; 
•  framkvæma, á meðan á ferðinni stendur, neyðarviðgerð á vinnutækinu/farartækinu eða   
        eru viðstaddir þá, eða sem vinna við tækið eða framkvæma athuganir á tækinu, eða sem   
        eru fyrir utan tækið að veita neyðarhjálp við slys. 
  

1.4 Starfsmaður 
Starfsmaður sem er skráður í launabókhaldinu hjá tryggingartakanum, sem er 
stjórnandi/ökumaður í eða á vinnutækinu/farartækinu á þeim tíma sem atvik eins og lýst er í 3. 
grein á sér stað.   Einnig er litið svo á að starfsmenn frá starfsmannaleigum, námsfólk í 
verknámi og sumarstarfsfólk séu starfsmenn, að því leyti sem þeir eru að vinna verk 
samkvæmt skipun og undir ábyrgð tryggingartakans.  

 
1.5 Tryggingarþegi/ar 

• Við andlát:  maki hins tryggða, eða þá löglega skráði sambýlisaðili hins tryggða, en sé 
enginn maki/sambýlisaðili til, þá löglegir arfþegar hins tryggða, en ríkið er ekki viðurkennt 
sem arfþegi; 

• Í öllum öðrum tilfellum: hinn tryggði. 
  

1.6 Vinnutæki  
Vinnutæki er skilgreint sem vinnutæki sem fellur undir tryggingaskyldu eins og lýst er í lögum 
um tryggingar vegna skaðabótaskyldu gagnvart þriðja aðila (Wet 
Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (WAM) í Niðurlöndunum), eða í svipuðum 
erlendum lögum, eða hvaða farartæki sem er eins og átt er við í lögum um vegi og umferð, þar 
með talið: 
• farartæki án skráningarnúmers; 
• landvinnslu- eða vinnutæki. 

 
1.7 Föt 
               Þau föt sem ætlað eru til að hafa á eða utan um líkamann og sem hinn tryggði var sannarlega í,    
               eða sem hann hafði farið úr eða í í stuttan tíma,  en voru ekki flutt í ferðatöskum, töskum eða                  
               slíku.  Gimsteinar, skartgripir, ljós- og kvikmyndatæki ásamt peningum og skjölum sem hafa  
               verðgildi, eru ekki skilgreind sem föt. 
 
1.8 Tjón 

Tjón á fólki er skilgreint sem: tjón vegna meiðsla eða heilsutaps fólks, sem leiðir eða leiðir ekki 
til dauða, þar með talið tjón sem er afleiðing þess. Tjón á hlutum er skilgreint sem: tjón vegna 
skemmda og/eða eyðileggingar og/eða taps hluta sem fyljga einkaheimilishaldi hins tryggða, en 
þó ekki farartæki, peningar eða skjöl sem hafa verðgildi.  

  
1.9 Slys 

Slys er skilgreint sem árekstur eða atvik þar sem keyrt er á eða yfir, eldsvoði, elding, eða þegar 
vinnutæki lendir í vatn, sem veldur tjón eins og er skilgreint nánar hér að ofan. 

 
1.10 Tryggingarsvæðið 

Tryggingin gildir um allan heim. 
 
1.11 Áreitni 
               Óvenjulegar kringumstæður eins og vopnuð átök, borgarastyrjöld, andspyrna, innlendar eirðir, 
               óeirðir og uppreisn.  Þessar sex nefndar tegundir áreitnis eru hluti textans sem skrásettur hefur  
               verið, af Sambandi Tryggingafélaga (Verbond van Verzekeraars), hjá Héraðsdómi 

í ’sGravenhage, þann 2. nóvember 1981 og sem er sem slíkur hluti þessarar tryggingar.  
  

AIG Europe Limited,
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1.12 Upphafsiðgjöld 
Iðgjöld sem tryggingartaka ber að greiða þegar tryggingarsamningur er gerður og þegar 
iðgjöldum er breytt milli gjalddaga. 

 
1.13 Framhaldsiðgjöld 

Iðgjöld sem tryggingartaka ber að greiða á hverjum gjalddaga og þegar tryggingin framlengist 
sjálfkrafa. 

 
2. GREIN – ALMENN SKILYRÐI 
 
2.1 Greiðsla iðgjalda 
2.1.1  Tryggingartaki skal greiða iðgjöld, þar með talið skírteiniskostnað og tryggingarskatta í því  
               landi þar sem tryggingin er í gildi, fyrirfram og á gjalddaga 
 
2.1.2 Greiði tryggingartaki ekki upphafsiðgjöld í síðasta lagi á þrítugasta degi eftir viðtöku  
               greiðslubeiðnis, eða neiti hann að greiða, fellur tryggingin tímabundið úr gildi og verða engar   
               bætur greiddar vegna tjóns sem verður til eftir það.  Tryggingarfélagið þarf ekki að  
               tilkynna nánar um það.  Neiti tryggingartaki að greiða framhaldsiðgjöld, fellur tryggingin  
               tímabundið úr gildi og verða engar bætur greiddar vegna tjóns sem verður til eftir það.  Greiði  
               tryggingartaki ekki framhaldsiðgjöld á réttum tíma, fellur tryggingin tímabundið úr gildi og  
               verða engar bætur greiddar vegna tjóns sem verður til frá fimmtánda degi eftir að  

Tryggingafélagið hefur sent tryggingartaka skriflega áminningu, eftir gjalddaga, og greiðsla  
               hefur enn ekki borist.   Í þessari grein má skipta út Tryggingarfélag fyrir milliliða  
              með eða án heimildar.  
 
2.1.3 Tryggingartaki er áfram skyldugur til að greiða iðgjöldin.  Tryggingin tekur aftur gildi á þeim degi 

sem Tryggingarfélagið hefur mótttekið þá upphæð sem því ber og hefur samþykkt greiðsluna.  
 
2.1.4 Í þeim tilvikum sem greiðsla bóta vegna þessarar tryggingar er þegar hafin, getur  
              Tryggingarfélagið dregið ógreidd iðgjöld og kostnað frá bótunum, greiði  
              tryggingartaki ekki á réttum tíma eða neiti hann að borga.  
 
2.1.5 Við uppsögn tryggingarinnar milli gjalddaga, minnkast iðgjöldin hlutfallslega, nema  
 uppsögnin sé gerð til að blekkja Tryggingarfélagið af ásettu ráði.  
 
2.1.6 Geri Tryggingarfélagið eða milliliður ráðstafanir til að innheimta ógreidd iðgjöld,  
               fellur allur kostnaður vegna þessa á tryggingartaka. 
 
2.2 Breyting á iðgjöldum og/eða skilyrðum 

Tryggingafélagið hefur rétt til að breyta iðgjöldum og/eða skilyrðum fyrir vissum flokkum 
trygginga samtímis. Tilheyri þessi trygging slíkum flokki, þá hefur Tryggingafélagið rétt til að 
breyta iðgjöldum og/eða skilyrðum þessarar tryggingar í samræmi við þær breytingar, nánar 
tiltekið frá  næstkomandi gjalddaga iðgjalda klukkan 00:00. 

 
Tryggingafélagið tilkynnir hinum tryggðu um slíkar breytingar skriflega, ekki seinna en 2 
mánuðum fyrir gjalddaga iðgjalda. Litið er svo á að hinn tryggði samþykki breytingarnar, hafi 
hann ekki tilkynnt skriflega um annað innan tímabilsins sem tiltekið er í tilkynningunni. Í slíkum 
tilvikum fellur tryggingin úr gildi á þeim degi sem breytingin tekur gildi. 

 
             Möguleiki til að segja upp gildir ekki ef: 

• breytingin á iðgjöldum og/eða skilyrðum er bein afleiðing reglna eða ákvarðana í lögunum; 
• breytingin felur í sér lækkun iðgjalda og/eða hækkun bóta. 

 
2.3 Iðgjöld sem eru leiðrétt eftir á 

Séu iðgjöldin greidd miðað við fjölda starfsmanna, þá verða þau reiknuð út fyrirfram, á 
grundvelli fjölda fastráðinna starfsmanna. Í lok hvers árs fær tryggingartaki skráningareyðublað.  
Hann er beðinn um að skrá þar réttan starfsmannafjölda á tilvísunardagsetningu.   
Fjöldi ráðinna starfsmanna er fundinn með því að leggja saman fjölda starfsmanna skráða 1. 
janúar og fjölda starfsmanna skráða 31. desember sama árs.  Síðan er heildarfjöldi deilt með 
tveimur. 

 
2.4 Gildistími tryggingarinnar 
 
2.4.1 Tryggingin tekur gildi á þeim degi sem tiltekinn er á tryggingarskírteininu. Tryggingin gildir frá 

þeim degi, í tólf mánuði í senn og framlengist sjálfkrafa 
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2.4.2 Tryggingin fellur úr gildi: 
• eftir uppsögn tryggingartakans eða Tryggingafélagsins þegar samningstímabil endar,   

               en aðeins þegar uppsögnin hefur verið tilkynnt með að minnsta kosti tveggja mánaða  
               fyrirvara í ábyrgðarbréfi; 

• eftir uppsögn í miðju tímabilsins af hálfu Tryggingafélagins vegna tjóns, en aðeins  
                      þegar uppsögnin hefur verið tilkynnt með að minnsta kosti tveggja mánaða fyrirvara í  
                      ábyrgðarbréfi. 
 
2.4.3 Tryggingafélagið hefur rétt til að segja upp tryggingunni tafarlaust, greiði tryggingartaki ekki á 

réttum tíma upphafsiðgjöld og kostnað eins og lýst er í 2. grein 1. lið.  Í slíkum tilvikum er 
Tryggingafélagið skyldugt til að tilkynna tryggingartaka um uppsögnina með ábyrgðarbréfi. 
Séu framhaldsiðgjöld ekki greidd á réttum tíma, fellur tryggingin fyrst niður frá fimmtánda  
degi eftir að Tryggingafélagið hefur sent tryggingartaka skriflega áminningu, eftir gjalddaga,  
og greiðsla hefur enn ekki borist. 

                                                                                                                                        
2.4.4 Tryggingin fellur niður sjálfkrafa, án þess að Tryggingafélagið sé skyldugt til að tilkynna 

tryggingataka um þetta, kl. 00:00, 30 dögum eftir þá dagsetningu þegar tryggingartaki: 
• hefur verið lýstur gjaldþrota eða hefur fengið greiðslustöðvun, nema þegar tryggingartaki  

 er búinn að greiða eða mun greiða iðgjöld og kostnað; 
• dvelur ekki lengur varanlega í upprunalegu landinu. 

 
2.5 Úrelding 
 
2.5.1 Allar kröfur eða öll réttindi sem tryggingartaki og/eða hin tryggðu ætla að þeir hafi gegn 

Tryggingafélaginu, vegna tryggingarinnar, úreldast eftir tólf mánuði, frá þeim degi sem 
Tryggingarfélagið hefur vísað kröfunni frá, skriflega og ótvírætt, ásamt jafn ótvíræða tilkynningu 
um það að allar lagalegar kröfur úreldast eftir 12 mánuði frá því að Tryggingarfélagið vísaði 
kröfunni frá. 

  
2.5.2 Hver sem bótarétturinn er, þá fellur hann sjálfkrafa niður ef tilkynning eins og átt er við í 4. grein 

þessa skilmála, er gerð seinna en 12 mánuði eftir að slys hefur átti sér stað, ef ske kynni að 
Tryggingarfélagið hefur orðið fyrir réttmætum hagsmunatjóni vegna þessa. 

 
2.6 Ágreiningar 
               Ef aðilar geta ekki komist að samkomulagi um hvort örorka hefur orðið eður ei, og/eða um  
               alvarleika hennar, dæmir læknisnefnd með þremur læknum um málið, en sá dómur er   
               bindandi fyrir báða aðila.  Hvor aðili um sig tilnefnir sinn lækni; hinir tveir tilnefndu  
               læknarnir tilnefna saman, í samráði, einn lækni eða sérfræðing til viðbótar.  
               Risi ágreiningur um val á þriðja lækni, skal hæfur dómari tilnefna hann, að beiðni þess aðila  
               sem hefur mesta hagsmuni að gæta.  Kostnaður vegna slíks bindandi dóms fellur til jafns á  

báða aðila. 
 
2.8 Reglur um friðhelgi 
 
2.8.1 Persónuupplýsingarnar sem hafa verið veittar í tengslum við þessa tryggingu, ásamt 

persónuupplýsingum sem hugsanlega koma fram eftir nánara samráð, má skrá í 
viðskiptamannaskrá sem Tryggingafélagið heldur. Reglur um friðhelgi einstaklingsins gilda um 
slíka skráningu.  Skráin hefur verið tilkynnt til persónuverndarinnar. Afrit af 
skráningareyðublaðinu er til hjá Tryggingafélaginu og getur hver sem er fengið. 

 
2.8.2 Persónuupplýsingar um tryggðu skal einungis nota til að reikna út iðgjöldin og bótagreiðslur 

vegna þessarar tryggingar.  
 
2.9        Réttur sem við á og kvartanir 
 
2.9.1 Þessi tryggingarsamningur fellur undir niðurlensk lög.  Ágreining sem upp kemur vegna þessa 

tryggingarsamnings skal leggja fyrir hæfan dómara í Niðurlöndum. 
 
2.9.2 Kvartanir og ágreiningar vegna milligöngu, tilurðar og framkvæmdar tryggingarsamningsins, má 

leggja fyrir stjórn Chartis Europe S.A., Netherlands, Pósthólf 8606, 3009 AP Rotterdam. 
Sé tryggingartaki ekki ánægður með úrskurð Tryggingafélagsins, getur hann snúið sér til 
Kvörtunarstofnunnar Fjárhagsþjónustarinnar (Klachteninstituut Financiële dienstverlening, Kifid), 
pósthólf 93257, 2509 AG Den Haag, sími 0900-355 22 48. 
 
Vilji tryggingartaki ekki nota þessa möguleika, eða sé hann óánægður með útkomu eða 
meðferð, getur hann lagt ágreininguna fyrir hæfan dómara.  Slíkt fellur undir niðurlensk lög.  

 

AIG Europe Limited.
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3. GREIN – LÝSING Á TRYGGINGUNNI 
 
3.1 Umfang tryggingarinnar 

Tryggingin felur í sér rétt til skaðabóta að hámarksupphæð sem er tilgreind á 
tryggingaskírteininu fyrir alla ökumenn og farþega saman, vegna tjóns sem hinn tryggði 
verður fyrir vegna atvika sem lýst er hér að neðan.  Tjón er skilgreint sem: 

• tjón vegna meiðsla eða heilsutaps sem leiðir, eða leiðir ekki til dauða; 
• tjón eins og lýst er í grein 6:106 almennra laga (miskabætur) og kostnaður eins og lýst er í 

grein 6:96 lið 2 og grein 6:107 almennra laga; 
• tjón sem persónur, eins og lýstar eru í grein 6:108 almennra laga verða fyrir: tjón vegna 

fyrirvinnumissis á grundvelli greinar 6:108 liðs 1 almennra laga. Kostnaður vegna 
jarðarfarar er einnig tryggður að hámarksupphæð € 5.000; 

• verði hinn tryggði sjálfur fyrir meiðslum sem eru afleiðing umferðaslyssins, bætir 
Tryggingafélagið einnig tjónið vegna fatamissis. 

Fyrir alla þá tryggðu sem geta fengið skaðabætur í gegnum þriðja aðila sem valdi tjóni, er þessi 
trygging víkjandi. 

 
3.2 Atvik sem tryggingin nær til 

Atvik sem tryggingin nær til eru: 
Slys með farartæki, skilgreind sem tjónvaldur á líkama hins tryggða sem kemur 
fyrirvaralaust og óvænt utan frá og sem orsakar beinlínis meiðsli sem hægt er að staðfesta 
læknisfræðilega. 
Umferðarslys, það er árekstur eða átvik þar sem keyrt er á eða yfir, sem 
vinnutækið/farartækið lendir í.  

 
4. GREIN  -  ÞEGAR SLYS BER AÐ HÖNDUM 
 
4.1 Tjónstilkynning 
               Tryggingartaki eða tryggði er skyldugur til að tilkynna sérhvert atvik, sem gæti leitt til réttar á  
               bótagreiðslu frá Tryggingarfélaginu, eins fljótt og unnt er, til Tryggingafélagsins, ella missir  
               hann öll réttindi vegna tryggingarinnar. 
  
4.2 Að stuðla að bata 
              Eftir slys eru tryggingartaki og tryggði skyldugir til að gera allt sem hægt er til að stuðla að  
              bata hins tryggða.  Sé þess ekki gætt, fellur réttur til bótagreiðslna niður.  Þeir eru skyldugir  
              – sé þess þörf – að sjá til þess að hinn tryggði leiti til læknis tafarlaust og að sjá til þess að 
              hinn tryggði fari eftir þeim meðferðarrúrræðum sem læknirinn ákveður.  
 
4.3 Að veita upplýsingar 

Tryggingartaki og tryggði eru skyldugir til að veita allar upplýsingar sem Tryggingafélagið biður 
um eða beðið er um fyrir þess hönd, um slysið og afleiðingar þess, og til að hjálpa til við hvaða 
rannsókn sem er vegna slyssins og afleiðinga þess sem Tryggingafélagið stendur fyrir, alla 
vega að því leyti sem hún kemur við tryggingartaka eða tryggðu, ella missir(a) hann (þeir) öll 
réttindi vegna tryggingarinnar, ef ske kynni að Tryggingarfélagið hefur orðið fyrir réttmætum 
hagsmunatjóni vegna þessa. 

 
5. GREIN – ÚTILOKANIR 
 
5.1 Ásetningur  

Þegar slys á sér stað vegna ásetnings eða samþykkis, eða þá vegna kæruleysis tryggðrar 
manneskju eða annarra sem hafa hagsmuni af bótunum;  

 
5.2 Þjófnaður 
              Þegar vinnutækið/farartækið hefur verið tekið ófrjálsri hendi með þjófnaði eða ofbeldi eru  
              þjófarnir ótryggðir og einnig eru þeir ótryggðir sem, vitandi af þjófnaðinum, nota  
              vinnutækið/farartækið án gildrar ástæðu. 

 
5.3 Kjarnorkusprengingar 

Þegar atvikið eða slysið á sér stað vegna, við, eða sem afleiðing af kjarnorkusprengingu af 
einhverju tagi, að öðru leyti en vegna læknisfræðilegrar meðferðar tryggðs aðila. 

 
5.4 Áreitni 

Ef atvikið eða slysið orsakast af áreitni eða er afleiðing þess.  
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5.5 Keppni 
Þegar atviki eða slys á sér stað vegna undirbúnings fyrir keppni eða þátttöku í hraða-, 
nákvæmnis- eða færniskeppni og annarri keppni.  Hins vegar eru nákvæmnis- eða 
færniskeppnir sem haldnar eru að öllu leyti innan landsins sem um ræðir, undanþegnar. 

 
5.6 Upptaka 

Ef atvikið eða slysið átti sér stað meðan farartækið hafði verið gert upptækt af niðurlenskum 
eða erlendum yfirvöldum, eða var notað í krafti ákvörðunar slíkra yfirvalda.                                         

 
5.7 Áhætta 

Þegar áhætta er tekin, þar sem líf eða líkami er vísvitandi og kæruleysislega sett(ur) í hættu, 
nema þegar það er réttlátanlega nauðsynlegt að taka slíka áhættu vegna réttmættrar 
sjálfsverndunar eða vegna tilrauna tryggða til að bjarga sjálfum sér, öðrum, dýrum eða hlutum.   

 
5.8 Afbrot 

Þegar atvikið eða slysið orsakast, eða er afleiðing þess, að afbrot eða tilraun til þess hefur 
verið framið vísvitandi eða menn hafa tekið þátt í slíku. 

 
5.9 Önnur notkun 

Þegar farartækið er notað við eftirfarandi: 
• útleigu; 
• ökukennslu eða ökupróf; 
• flutning fólks gegn greiðslu, en flutning fólks gegn greiðslu raunkostnaðar eða sem         
        gagnkvæmur greiði flokkast ekki undir þennan lið; 
rekstrarleigu. 
Hvað varðar leigu eða rekstrarleigu, er einingis átt við fyrirtæki sem stunda útleigu eða 
rekstrarleigu sem atvinnu.  Notandi leigubíls eða rekstrarleigubíls fellur því ekki undir þetta 
ákvæði. 

 
5.10 Ótryggður ökumaður 

Þessi trygging bætir ekki atvik eða slys þegar ökumaðurinn: 
• hefur ekki heimild frá tryggingataka eða fyrir hans hönd til að stjórna farartækinu eða 
       nota það; 
• er undir slíkum áhrifum áfengra drykkja og/eða vímuefna, örvandi eða róandi efna, að   
       hann/hún getur ekki talist hæf(ur) til að stjórna farartækinu rétt; það telst að vera undir  
       áhrifum áfengis, ef áfengismagnið í blóðinu, þegar slysið á sér stað, er 0,5‰ eða hærra,   
       eða þegar áfengið í öndun mælist 250 mikrógrömm eða meira. 
• hefur ekki heimild til að aka eða stjórna farartækinu; 
• er ekki með gilt og löglegt ökuskírteini til að stjórna vinnutækinu/farartækinu  sem um 

ræðir;  
• hefur ekki farið eftir athugasemd skráðri í ökuskírteininu. 
  

5.11 Ólöglegt sæti 
Tryggingin bætir ekki tjón vegna slyss þeirra tryggðra sem eru fluttir utan bílhússins eða í 
ólöglegum sætum. 

 
5.12 Ótryggð farartæki 

Eftirfarandi farartæki eru ekki tryggð í þessari tryggingu: 
• strætisvagnar eða langferðabifreiðar; 
• Farartæki sem tryggingataki hefur selt í kaupleigu eða sem tryggingartaki hefur fengið til 

varðveiðslu;  
• farartæki sem fyrirtækisleyfi hefur verið gefið út á, til flutnings fólks og/eða hluta  
       gegn greiðslu. 

 
5.13 Upprunalegt tungumál og þýðingar 

Þessir skilmálar voru samdir á hollensku. Ef einhver ágreiningsmál koma upp milli þýðingar, 
sem hefur verið gerð af þessum skilmálum, og upprunalegu hollensku útgáfunnar, skal 
upprunalega hollenska útgáfan ávallt ganga framar. 


