Vanlukkutrygging

Onki er so virðismikið sum lívið og ein góð heilsa. Við
Vanlukkutryggingum kunnu vit hjálpa tær fíggjarliga,
skuldi tað óhugsandi hent. Hesar tryggingar eru ein
trygdarnót fyri teg og tína familju.

Hvat fevnir tryggingin um
Vanlukkutryggingin fevnir um flestu vanlukkur, skaðar og
óhapp, ið tú kanst koma út fyri. Eitt nú kann nevnast
likamsskaðar av ymiskum slag, tannskaði, drukning o.s.fr.
Les meira um, hvørjir skaðar eru umfataðir av tryggingini í
okkara treytum.
Vanlukkutryggingin tekur við allastaðni í Føroyum,
Danmark og Grønlandi. Somuleiðis tekur tryggingin við í
upp til trý ár í Evropu og í upp til eitt ár aðrastaðni í
heiminum. Býrt tú uttanlands, skalt tú hava eina
heiltíðarvanlukkutrygging.
Vanlukkutryggingin er ein persónlig trygging, og tørvurin
broytist alt eftir, hvar í lívinum tú ert staddur. Vit hava fleiri
sløg av tryggingum, sum eru lagaðar til tín tørv.
Heiltíðarvanlukkutrygging
Heiltíðarvanlukkutryggingin er galdandi alt samdøgrið.
Sum lønmóttakari ert tú tryggjaður í arbeiðstíðini, men
Heiltíðarvanlukkutryggingin tryggjar teg uppaftur betur
og gevur tær betri sømdir.
Heiltíðarvanlukkutrygging kann teknast frá 18 ára aldri.
Frítíðarvanlukkutrygging
Frítíðarvanlukkutryggingin tryggjar teg í frítíðini, men tað
er ein treyt, at tú ert í arbeiði hjá arbeiðsgevara. Tryggingin
tekur við, um skaðin ikki hendir í sambandi við arbeiði.
Frítíðarvanlukkutrygging kann teknast frá 18 ára aldri.
Barnavanlukkutrygging
Tryggingin er galdandi alt samdøgrið og er ætlað børnum í
aldrinum 0 til 18 ár, soleiðis, at tú og barn títt kunnu kenna
tykkum trygg skuldi tað óhugsandi hent.
Tryggingin fer úr gildi tá ið barnið fyllir 18 ár.

Ungdómsvanlukkutrygging
Ungdómsvanlukkutryggingin er galdandi alt samdøgrið og
er ætlað ungum í aldrinum 18-28 ár.
Eldravanlukkutrygging
Eldravanlukkutryggingin er galdandi alt samdøgrið og er
ætlað fólkum sum eru 60 ár og eldri.
Felagsvanlukkutrygging
Felagsvanlukkutrygging er ætlað virkjum, stovnum og
felags
skapum. Hetta er ein kollektiv vanlukkutrygging,
sum veitir fulnað eftir serstøkum sáttmála.
Serligur váði
Nøkur starvsøki hava ein serligan váða. Ert tú umfataður
av hesum, skal tað tilskilast í tryggingarskjalinum, tí annars
kann endurg jaldið fella partvíst ella heilt burtur.
Hesi starvs- og yrkisøki hava serligan váða:
• Størv á oljuboripalli
• Flogmanningar
• Førarar av motorsúkklum
• Luttakarar í nevaleiki, karatu, fjallaklintran, kaving o.a.
• Motorkapping av øllum slagi
Heilsuváttan
Áðrenn vanlukkutrygging kann teknast, skalt tú upplýsa
okkum um tína heilsustøðu. Upplýsingarnar verða handfarnar í trúnaði. Í førum har ivamál eru viðvíkjandi
heilsuváttanini, kemur tryggingin ikki í gildi, fyrr enn upplýsingarnar eru kannaðar av lækna og góðkendar av okkum.
Hvussu verður tryggingin teknað
Tryggingin verður teknað hjá Betri Trygging.
Fá meira at vita
Hendan kunningin veitir ikki allar upplýsingar um hesa
tryggingina. Vitja okkara heimasíðu betri.fo og les meira
um serligar váðar, undantøk, dømi um avlamisstig og um
tryggingartreytirnar.
Tú ert eisini vælkomin at seta teg í samband við okkum
á tel 348 600, og fáa nærri vegleiðing frá einum av
okkara ráðgevum.
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