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A. Lógargrundarlag

Fyri tryggingina eru galdandi, umframt hesar trygg ing
artreytir og viðtøkur felagsins, tær í Føroyum galdandi lógir 
um tryggingar avtalur og tryggingarvirksemi.

B. Felagstreytir

1.0 Nær tekur tryggingin við
1.1 Tryggingin tekur við frá teirri løtu, tá ið ein áheitan um 
trygg ing, sum felagið góðkennir, er komin felagnum í hendi, 
um ikki  annað er avtalað.

1.2 Um tryggingarfelagið ikki ynskir at taka tryggingina 
upp á seg, letur tryggingarfelagið tryggingartakaran vita 
hetta, og er tá leyst av tryggingini 3 dagar eftir, at frásøgnin 
er framkomin. Um sovorð in frásøgn ikki verður send innan 
3 dagar, eftir at áheitanin er  komin tryggingarfelagnum í 
hendi, er tryggingin góðtikin.      

1.3 Tekur tryggingin við í staðin fyri trygging í øðrum 
tryggingarfelag, tekur tryggingin við frá teirri løtu, 
tryggingin í hinum trygg ingarfelagnum heldur uppat.

1.5  Angringarrættur
Tryggingin kann verða strikað frá tekningardegnum, um 
tryggingarfelagið fær skrivliga fráboðan um tað, áðrenn 14 
dagar eru farnir. Hetta merkir, at støðan verður, sum var 
tryggingin als ikki teknað. Møguligar útreiðslur, sum 
tryggingarfelagið hevur havt av tryggingini, kunnu krevjast 
afturgoldnar.

Angringarrætturin er ikki galdandi fyri tryggingar, sum eru 
teknaðar fyri eitt tíðarskeið, ið er ein mánaði ella styttri.

2.0 Hvønn fevnir tryggingin um
2.1 Tryggingin fevnir um tryggingartakaran, annaðhvørt 
hann eigur ella brúkar tað tryggjaða, umframt onnur, sum 
sambært gald andi lóggávu eru tryggjað.

2.2 Um tryggjaðu lutirnir eru latnir verkstaði til umvælingar, 
eftirlit ella tílíkt, svarar tryggingin bert fyri skaða, tá 
tryggjaðu lutirnir verða nýttir í hesum sambandi.

2.3 Um tryggjaðu lutirnir verða seldir, er nýggjur eigari 
tryggjaður í 14 dagar eftir eigaraskifti, í tann mun onnur 

trygging ikki tekur við.

3.0 Hvar fevnir tryggingin um
3.1 Tryggingin fevnir um skaðar, sum henda í Føroyum.

3.1.2 Uttanfyri Føroyar fevnir tryggingin um skaðar, sum 
henda í londum (íroknað Danmark og Grønlandi), har tað 
grøna kortið er galdandi. Sí tó grein 9.2 d) um koyring 
uttanlanda longri enn 3 mánaðar.

4.0 Tíðarskeið og uppsøgn
4.1 Tryggingin stendur við til tryggingartakarin ella 
tryggingarfelagið skrivliga siga hana upp við 30 daga freist.  

4.2 Um so er, at tryggingarfelagið vegna tryggingartakaran 
hevur goldið t.d. MVG og sjálvábyrgd, kann tryggingarfelagið 
siga trygg ingina upp við 14 daga freist, um so er, at hesi 
gjøld ikki vera goldin felagnum aftur rættstundis.

4.3 Vantandi viðlíkahald v.m.
4.3.1 Tryggingarfelagið kann siga tryggingina upp við 14 
daga  freist, um tryggjaðu lutirnir ikki eru í forsvarligum 
standi.

Tryggingarfelagið hevur altíð rætt til at lata tryggjaðu 
lutirnar sýna, og kann siga tryggingina upp við 14 daga 
freist, um tryggingartakarin sýtir fyri hesum.

4.4 Aftan á skaða
4.4.1 Tá boðað er frá skaða, hava bæði tryggingartakarin 
og trygg ingarfelagið rætt til at siga tryggingina upp við 14 
daga freist, um hetta verður gjørt innan 1 mánað eftir, at 
ein skaði er goldin ella avvístur.

4.5 Broyting av tryggingargjaldinum og -treytunum
4.5.1 Ger tryggingarfelagið broytingar í trygging ar
gjaldinum, ella tryggingartreytirnar verða broyttar, hevur 
tryggingarfelagið rætt til við 30 daga freist at seta nevndu 
broytingar í verk.

4.5.2 Vil tryggingartakarin ikki góðtaka eina hækking av 
tryggingargjaldinum ella strangari tryggingartreytir, kann 
tryggingin sigast upp av báðum pørtum við 14 daga freist. 

4.6 Eftirlit
4.6.1 Tryggjaðir lutir og aðrir lutir, sum eru undir almennum 
eftirliti og góðkenning, skulu lúka tær av eftirlitinum ásettu 
treytirnar, t.d. ásetingar hjá Akstovuni. Tað er ábyrgdin hjá 
tryggjaða ella ábyrgdarfólki hansara at síggja til, at tílíkar 
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treytir verða hildnar.  

5.0 Tryggingargjaldið
5.1 Tryggingargjaldið og avgreiðslugjaldið fella til 
gjaldingar hvørt ár framman undan, um ikki annað er 
avtalað.

5.2 Tryggingargjald og avgreiðslugjald verða kravd við 
inngjaldingarkorti, ella á annan hátt eftir avtalu. 
Gjaldkrøv verða send til tann av tryggingartakaranum 
fráboðaða gjaldstað. Tryggingarfelagið tilskilar sær 
rætt til at krevja postgjald ella annan innkrevjingar-
kostnað.

5.3 Fyrsta gjaldið fellur til gjaldingar, tá tryggingin kemur 
í gildi, og seinni gjøld fella til ásettu gjalddagarnar.

5.4 Verða tryggingargjaldið  og avgreiðslugjaldið ikki 
goldin rættstundis, verður áminn ingarskriv sent.

5.5 Tryggingartakarin hevur skyldu til at rinda 
avgreiðslugjøld fyri áminningarskriv.

5.6 Verða tryggingargjaldið og avgreiðslugjaldið 
framvegis ikki goldin, verður trygging in strikað, og 
møguligur veðhavari fær fráboðan.

5.7 Er tryggingin farin úr gildi, av tí at tryggingargjald og 
avgreiðslugjald ikki eru goldin, kann nýggj trygging ikki 
teknast, fyrr enn eftirstøðan er goldin.

6.0 Prístalsjavning
6.1 Tryggingargjaldið verður prístalsjavnað árliga 
við brúkara prístalinum hjá Hagstovu Føroya. Javnað 
verður tó altíð við í minsta lagi 1 prosenti í mun til 
árið fyri. Prístalsjavningin verður framd 
høvuðsgjalddagin.

6.2 Heldur útgávan av almenna brúkaraprístalinum 
uppat, verður tryggingin prístalsjavnað við prístali, 
ið Betri Trygging ger/góðtekur.

8.0 Sjálvábyrgd
8.1 Um tryggingin er teknað við sjálvábyrgd, sæst henda 
á trygg ingarskjalinum. Sí tó § 27.0 um Rættarhjálp og § 
29.0 um Lyklafulnað.

8.2 Hevur tryggingarfelagið vegna tryggingartakaran 
goldið umvælara ella øðrum sjálvábyrgd, skal henda 
gjaldast felagnum  aftur. Verður henda ikki goldið 
felagnum aftur rættstundis, verður áminn ingarskriv sent.

8.3 Tryggingartakarin skal gjalda avgreiðslugjald fyri 
áminningarskrivið.

8.4 Verður sjálvábyrgdin framvegis ikki goldin, 
kann tryggingar felagið siga tryggingina upp við 14 daga 
freist.

9.0 Vandabroyting, flyting v.m.
9.1 Tryggingartakarin eigur beinanvegin at siga 
tryggingarfelagnum frá, tá vandabroyting er, 
soleiðis at tryggingarfelagið kann avgera, um ella 
undir hvørjum treytum tryggingin kann halda fram.

9.2 Sum vandabroyting er at rokna:

a) broyting av brúkinum av tryggjaðu lutunum, 

b) broyting av sjálvum teim tryggjaðu lutunum,

c) at tryggingartakarin ella brúkari broytir bústað,

d) at tryggjaðu lutirnir verða brúktir uttanlanda longri enn
3 mánaðar.

9.3 Verður slíkt ikki fráboðað, kann tað sambært 
tryggingaravtalu lógini §§ 4550 føra við sær, at rætturin til 
endurgjald verður avmarkaður, ella at endurgjaldið fellur 
burtur.

10.0 Søla av tryggjaðu lutunum
10.1 Verða tryggjaðu lutirnir seldir, skal tryggingartakarin 
boða tryggingarfelagnum frá hesum beinanvegin.

10.2 Tryggingaravtalan kann ikki flytast ella latast triðja 
manni.

10.3 Óavgreiddir skaðar kunnu bert flytast ella latast triðja 
manni við góðkenning frá felagnum. 

11.0 Trygdarásetingar 
11.1 Tað er ein treyt fyri endurgjaldi fyri skaða av stormi, at 
møgulig vegleiðing frá framleiðaranum er fylgd og at 
akfarið er forsvarliga fest. Tað, sum fest er við, skal í minsta 
lagi tola 4 tons hvørt.        

11.2 Hevur tann tryggjaði ikki syrgt fyri hesum, hevur 
tryggjaði bert krøv móti Betri Trygging, um og tá prógvast 
kann, at skaðin ikki hendi ella gjørdist størri av tí, at hesi 
krøv ikki eru hildin. Sí tryggingaravtalulógina § 51.
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D. Tryggingin fevnir um

23.0 Tryggjaðir lutir
23.1 Tryggingin fevnir um tryggjaðu lutirnar, sum nevndir 
eru í tryggingarskjalinum. 

23.2 Umframt sjálvan hús ella viðfestisvognin fevnir 
tryggingin um fest tilhoyr og avmonterað tilhoyr, ið einans 
verður nýtt í sambandi við vognin. 

23.3 Fyri tónleikaútgerð/anlegg, ið er fest í  akfarið verður  
endurgoldið við í mesta lagi kr. 10.000 íroknað íseting.

23.4 Um tryggingin fevnir um tjøld, sæst hetta í 
tryggingarskjalinum. Tjøld eru tó einans tryggja móti skaða 
av stormi, melduródn o.tl. í tíðarskeiðnum frá 1. apríl til 30. 
september. 

23.5 Tryggingin fevnir einans um hús og viðfestisvognar, 
sum eru skrásettir og sum hava nummarspjaldur. 

24.0 Hvat fevnir tryggingin um
24.1 Skrokktryggingin fevnir, við niðanfyri nevndu undan
tøkum, um allar skaðar á tryggjaðu lutirnar, eisini stuldur av 
lutunum.

24.2 Um tryggjaðu lutirnir bert eru brunatryggjaðir, fevnir 
trygg ingin um skaða, sum stendst av eldi, spreinging, 
streymvillu og toruniðursláttri.

24.3 Hvat fevnir tryggingin ikki um
24.3.1 Skaðar, sum bert koma á, og eru avmarkaðir til 
mekan iskar, elektriskar og elektroniskar lutir á tryggjaðu 
lutunum (so sum motor, girskipan, stýrilutir, elektroniska 
stýri og eftiransingarskipan), uttan so, at skaðin er elvdur 
av eldi, spreinging, streymvillu, toruniðurslátti, stuldri, 
herverki ella undir flutningi á ella við øðrum flutningstóli,

24.3.2 skaðar, sum koma á tryggjaðu lutirnar, undir og í 
sambandi við arbeiði ella viðgerð av hesum, uttan so, at 
skaðin er hendur av koyrsluóhappi,

24.3.3 skaðar ella stuldur av tryggjaðu lutunum, meðan 
teir eru latnir verkstaði, umvælara, sølufólki og øðrum, sum 
hava lutirnar til umvælingar, tænastueftirlit, sølu ella á 
annan hátt í varðveitslu. 

Tryggingin fevnir tó um hesar skaðar, um so er at skaðin er 

komin, tá koyrt verður, av eldi ella í bilvaskimaskinu, sí § 2.2,

24.3.4 skaðar, sum eru hendir av veðurlagnum (so sum 
rustur og frostspreingingar),

24.3.5 skaðar, sum henda av evnistroyttleika,

24.3.6 virðisminking av tryggjaðu lutunum, orsakað av 
nýtslu, íroknað slit, steinslag í lakk, skøvur o.t.,

24.3.7 skaðar á gummi, um tryggjaðu lutirnir ikki hava 
fingið  annan skaða, uttan so, at skaðin er elvdur av eldi, 
spreinging, streymvillu, toruniðurslátti, stuldri, herverki ella 
undir flutningi á ella við øðrum flutningstóli,

24.3.8 skaðar á glas uttan so, at tað er brotið. Glas verður 
sostatt ikki skift ella umvælt av kosmetiskum orsøkum,

24.3.9 skaðar á lakk orsakað av steinslagi,

24.3.10 skaðar, um standast av ongum ella ov lítlum 
køliløgi, vatni ella olju,

24.3.11 skaðar, sum henda, meðan tryggjaðu lutirnir verða 
leigaður út. 

24.3.12 miss ella stuldur av brennievni,

24.3.13 skaðar, sum eru elvdir við vitandi og vilja, av 
ovurhuga ella ósketni sambært tryggingaravtalulógini § 18,

24.3.14 skaðar, sum henda, meðan tryggjaðu lutirnir vóru 
handfarnir av persóni, sum var ávirkaður av rúsandi evnum 
sambært tryggingaravtalulógini § 20,

24.3.15 skaðar, sum henda, meðan tryggjaðu lutirnir vóru 
handfarnir av persóni, sum ikki hevði lógásett prógv,

24.3.16 skaðar, sum standast av, at tryggjaðu lutirnir hava 
eitt ella fleiri dekk, sum ikki lúka tey minstukrøv, sum 
almennar reglur fyriskriva til mynsturdýpd smbrt. lóg ella 
kunngerð,

24.3.17 Tryggingartakarin er tó fevndur av tryggingini, tá 
talan er um skaðatilburðir, sum nevndir eru undir §§ 
24.3.13–24.3.16, um so er, at tryggingartakarin ikki 
handfór tryggjaðu lutirnar og ikki visti, at talan var um 
nevndu umstøður, treytað av, at tað ikki var av grovum 
ósketni, at hann ikki visti um hesi viðurskifti.
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24.3.18 skaðar, sum henda tá koyrt verður við hevjaðari 
vippilast.

24.3.20 Tryggingin fevnir bert um stuldur úr tryggjaðu 
lutunum, um teir eru forsvarliga læstir. Tað er ein treyt, at 
tað sæst tekin á tryggjaðu lutunum um, at tað er brotið 
upp við makt.

25.0 Aftursókn (regres)
Hevur tryggingarfelagið havt skyldu til at rinda endurgjald 
fyri ein skaða, sum ikki er fevndur av tryggingini, hevur 
trygg ingarfelagið regress móti skaðavoldaranum, sum 
hevur ábyrgdina.

26.0 Hjálparveiting uttanlands
26.1 Tryggingin veitir hjálp uttanlands í sambandi við 
skrokkskaða, sum tryggingin fevnir um, á tryggjaða hús 
ella viðfestisvognin.  

26.2 Tryggingin veitir endurgjald sambært tryggingar
treytum í reyða kortinum hjá SOS International. Reyða 
kortið fæst við at venda sær til Betri Trygging ella á 
Betri.fo.  

27.0 Rættarhjálp
Er einans galdandi fyri privatar hús og viðfestisvognar

27.1 Tryggingin fevnir um rættarhjálp. 

27.2 Fulnaður verður veittur fyri tær útreiðslur, ið tryggjaði 
hevur av sakarmálskostnaði í sambandi við ávís rættar
trætumál, sum kunnu leggjast fyri ein dómstól ella ein 
gerðarrætt. Tað er ein treyt, at tryggjaði er partur av 
málinum, sum eigari, brúkari ella førari av tryggjaðu 
lutunum.

27.3 Endurgjald verður veitt fyri trætumál, ið viðvíkja 
persón skaða, sum er hendur í sambandi við brúk av 
tryggjaðu lutunum.

27.4 Tryggingartreytir fyri Rættarhjálp eru eins í øllum 
trygging arfeløgum, og eru tað tær galdandi trygg
ingartreytirnar, ið eru grundarlag fyri fulnaðinum. Trygg
ingartreytirnar verða útflýggj aðar eftir áheitan.

27.5 Endurgjaldið kann í mesta lagi vera kr. 200.000 og 
sjálvábyrgd in er 10% av útreiðslunum – tó í minsta lagi kr. 
2.500.
27.6 Fyri at fáa rættarhjálp skalt tú seta teg í samband við 

ein  advokat. Tað er ein treyt fyri endurgjaldi, at advokaturin 
vil á taka sær málið, og at treytirnar fyri fríari rættarførslu 
eru loknar. Advokat urin skal síðani – áðrenn onnur stig 
verða tikin – lata trygg ingarfelagnum eina nærri frágreiðing 
um málið. 

27.7 Goldið verður ikki fyri vanliga ráðgeving frá advokati.

28.0 Nývirðisendurgjald
28.1 Tryggingartakarin hevur rætt til eitt endurgjald, ið 
svarar til kostnaðin fyri tilsvarandi verksmiðjunýggjan lut 
av sama merki, slagi og árgangi sum tað skadda, um:

28.1.1 umvælingarkostnaðurin er hægri enn 50% av 
nývirðinum á lutinum,

28.1.2 skaðin er hendur innan fyrsta árið, við fyrstu 
skráseting,

28.1.3 skaddi luturin var verksmiðjunýggjur, tá tryggingin 
varð teknað.

28.2 Møguligur avsláttur, sum tryggingarfelagið kann fáa 
við keyp av nýggjum luti, verður ikki goldin tryggingar
takaranum.

29.0 Lyklafulnaður
29.1 Tryggingin fevnir um lyklafulnað.

29.2 Tryggingin veitir endurgjald, tá lykil til tryggjaða lutin 
verður stolin ella mistur. 

29.3 Tað er ein treyt fyri endurgjaldi, at tryggjaði eigur 
tryggjaðu lutirnar.  

29.4  Endurgjaldið fevnir um tær útreiðslur, ið tryggjaði 
hevur av at fáa til vega ein nýggjan lykil ella lás, svarandi til 
tað, ið var. 

29.5 Endurgoldið verður bert fyri ein skaða um árið og í 
mesta lagi við kr. 4.000 árliga. 

29.6 Tryggingin veitir ikki endurgjald: 

a) Tá lyklarnir eru stolnir ella mistir, sum ein fylgja av eini
gerð, ið tryggjaði sjálvur hevur framt við vilja ella við sviki.

b) Um lyklarnir eru mistir, sum ein fylgja av at tryggjaði er
farin fram við grovum ósketni.
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c) Tá lyklarnir hvørva orsakað av at myndugleikarnir leggja
hald á lutin.

29.7 Karenstíð
Tryggingin tekur við 8 dagar eftir, at hon er komin í gildi. 

29.8 Sjálvábyrgd
Eingin sjálvábyrgd er galdandi fyri lyklafulnaðin.

E. Felagstreytir

30.0 Tryggingin fevnir ikki um skaða, sum er elvdur av:
30.1 kríggi, krígslíknandi tilburðum, uppreistri, skaða gerð
um elvd ar av uppøstari mannamúgvu,

30.2 verkfalli ella verkbanni,

30.3 jarðskjálvta ella øðrum náttúrutilburðum,

30.4 útloysing av atommegi ella radioaktivum kreftum, 
uttan mun til um hetta er beinleiðis ella óbeinleiðis orsøk til 
skaðan, um ikki so er, at tryggingartakarin kann prógva, at 
skaðin er ikki elvdur av nøkrum av nevndu tilburðum,

30.5 ella er hendur undir rasarakoyring ella venjing til tílíka 
koyring, umframt alla koyring á breyt ella øki, sum er 
avbyrgt til endamálið,

30.6 spreingievni, sum tryggjaðu lutirnir  føra, uttan mun 
til um spreingievnið var orsøk til skaðan ella økti um hann.   

32.0 Ósemjur
32.1 Eru viðurskifti við felagið, ið tryggingartakarin er 
ónøgdur við, er hann vælkomin til, í fyrsta umfari, at seta 
seg í samband við okkum aftur. Vanliga mannagongdin er, 
at hann setir seg í samband við ta deildina, hann er ósamdur 
við.

32.2 Talan kann vera um ymisk viðurskifti, t.d. í sambandi 
við, at trygging verður teknað, í sambandi við eina 
skaðaavgreiðslu ella onnur viðurskifti við felagið.

32.3 Kann málið verða loyst á henda hátt, er tað tann 
besta, mest einfalda og skjótasta loysnin fyri báðar partar.

32.4 Um semja ikki fæst, eru tríggir møguleikar at fara 
víðari við málinum, sí §§ 32.10  32.30.

32.10 Innanhýsis kæruviðgerin hjá Betri Trygging P/F 
32.11 Kærast kann til innanhýsis kæruviðgeran hjá Betri 
Trygging.

32.12 Kæran skal sendast skrivliga til felagið. Tað skal í 
skrivinum vera greitt, at talan er um kæru til kæruviðgeran. 
Kæran kann sendast við vanligum brævi ella við teldubrævi.

32.13 Í kæruni skal greiðast frá, hvat tað er, sum ósemjan 
snýr seg um. Tað er ikki neyðugt at leggja tað samskiftið 
við, sum er farið fram skrivliga við tryggingarfelagið, men 
nýggj sjónarmið kunnu førast fram í kæruni.

32.14 Kæran skal, tá talan er um vanligan post, sendast til: 
Betri Trygging P/F
Kæruviðgerin
Kongabrúgvin
Postsmoga 329
FO110 Tórshavn
ella við teldubrævi til: betri@trygging.fo. Teldubrævið skal 
stílast til kæruviðgeran.

32.20 Kærunevndin
32.21 Kærast kann beinleiðis til donsku kærunevndina, 
uttan fyrst at kæra til innanhýsis kæruviðgeran.

32.22 Skrivlig kæra – skrivað á donskum – skal sendast 
kærunevndini, saman við ávísum gjaldi. Um 
tryggingartakarin, heilt ella partvíst fær viðhald í kæruni, 
verður gjaldið afturrindað.

32.23 Á heimasíðuni hjá Ankenævnet for Forsikring er 
frágreiðing um, hvussu farast skal fram, tá kært verður. Sí: 
http://www.ankeforsikring.dk

32.24 Um ivamál eru viðvíkjandi, hvussu kært verður til 
Ankenævnet for Forsikring, sendir felagið eftir umbøn 
oyðublað og faldara hesum viðvíkjandi. Felagið er til reiðar 
við hjálp og vegleiðing viðvíkjandi kæruni.

32.25 Kæran skal sendast til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaardsgade 2
Postbox 360
1572 København V.
Tlf. nr.: 0045 33 15 89 00
Fax nr.: 0045 33 15 89 10
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32.30 Yvirsýn
32.31 Er tvídráttur um skaðauppgerðina, kunnu 
tryggingartakarin og tryggingarfelagið avtala at lata 
skaðauppgerðina avgera av óheftum metingarmonnum.

32.32 Metingarmennirnir skulu, áðrenn teir fara til verka, 
velja ein uppmann, sum eisini skal verða óheftur. Koma teir 
ikki ásamt um uppmann, velur Sorinskrivarin hann.

32.33 Metingarmennirnir gera uppgerðina í neyvum 
samstarvi við ásetingarnar í tryggingartreytunum og 
skjalinum og gera eina skrivliga frágreiðing um, hvussu
teir hava gjørt tapið upp.

32.34 Yvirsýnið er endaligt og bindandi fyri báðar partar. 
Koma metingarmennirnir ikki ásamt um skaðauppgerðina, 
er tað uppmaðurin, ið innan fyri rammurnar av tí, ið 
metingarmennirnir eru komnir til, skal gera úrskurð í 
málinum. Avgerð hansara er tá endalig og bindandi fyri 
báðar partar. Metingarmennirnir avgera somuleiðis, hvussu 
kostnaðurin av yvirsýninum verður at býta millum 
partarnar.

33.0 Skaðafráboðan
33.1 Skaði ella óhapp, sum kann føra endurgjaldskrav við 
sær, skal fráboðast felagnum beinanvegin. Fráboðanin skal
vera so fullfíggjað, sum gjørligt. 

33.2 Um tryggjaðu lutirnir verða stolnir, eldur kemur í teir, 
ella tá ið skaði er orsakaður av ferðsluóhappi, stuldri ella 
herverki, hevur tryggingartakarin skyldu at melda tað til 
løgregluna.

33.3 Tryggingartakarin kann ikki uttan felagsins samtykki 
taka avgerð um endurgjald ella umvæling av skaða. Smærri 
umvælingar kunnu tó gerast, um tað vildi verið ólógligt ella 
skilaleyst at nýtt tryggjaðu lutirnar.

34.0 Endurgjald fyri skaða
34.1 Tryggingin veitir endurgjald upp til ta peningahædd, 
sum tryggjaðu lutirnir eru verdir, tá ið skaðin hendi.

34.2 Tryggingarfelagið hevur rætt til antin at javna skaðan 
við  peningagjaldi í hondina, ella lata tryggjaðu lutirnar 
umvæla ella gera av nýggjum.

34.3 Tryggingarfelagið hevur rætt til at gera av, hvar skaðin 
skal sýnast og umvælast.
34.4 Meirútreiðslur av umvælingini orsakaðar av, at arbeitt 

verður út um vanliga arbeiðstíð, verða ikki goldnar.

34.5 Tryggingarfelagið afturrindar útreiðslurnar av at flyta 
teir skaddu lutirnar til nærmasta umvælingarstað.

34.6 Tryggingarfelagið rindar einans fyri umvæling av 
skaddu  lutunum. Sum dømi kann nevnast, at 
tryggingarfelagið ikki endur rindar fyri litmun aftan á 
lakering ella mun á felgum aftan á umvæling ella útskifting 
av eini ella fleiri felgum.

34.7 Tryggingin hevur ikki ábyrgdina av, at eykalutir, sama 
slag sum teir skaddu, ikki kunnu útvegast.

34.8 Minkar handilsvirðið á tryggjaðu lutunum av umvæl
ingini ella skaðanum, verður henda virðisminking ikki end
ur  goldin.

34.9 Hevur umvælingin við sær, at tryggjaðu lutirnir verða 
í  betri standi enn frammanundan (t.d. at bøtt verður um 
tering ella slit), skal tryggingartakarin sjálvur rinda tann 
partin av umvæling arútreiðslunum, sum svarar til virðis
hækkanina.

34.10 Tryggingarfelagið kann ikki ábyrgjast fyri brek við 
arbeiðinum, sum verkstaðið hevur ábyrgdina av.

34.11 Hendir skaði, meðan tryggjaðu lutirnir eru latnir 
verkstaði ella umboði til umvælingar ella sølu, skal 
umvælingin, sum kann fara fram á verkstaði hjá hesum, 
verða gjørd til nettoprís.

Skaðar, sum verða umvældir á øðrum verkstøðum, verða 
goldnir við tí upphædd, sum skaðaelvandi verkstaðurin 
vanliga má gjalda fyri slíka umvæling av tilsvarandi 
tryggjaðum lutum.

34.12 Er tryggingartakarin MVGskrásettur, er endurgjaldið 
uttan MVG.
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34.20 Tjøld
34.21 Endurgjøld fyri tjøld verða ásett soleiðis:
Frádráttur verður gjørdur í endurgjaldinum, um tjaldið er 
eldri enn 1 ár. Endurgjaldið fellur burtur, tá tjaldið er 10 ár.  

Frádrátturin verður roknaður soleiðis, um tjaldið er:
1 ár  10% 
2 ár  20%
3 ár  30%
4 ár  40%
5 ár  50%
6 ár  60%
7 ár  70%
8 ár  80%
9 ár  90%
10 ár  100%

Kann tryggingartakarin ikki skjalprógva framleiðsluárið, 
verður aldurin mettur at vera 9 ár.

Eingin sjálvábygd er galdandi fyri skaða á tjøld.

35.0 Kontant endurgjald
35.1 Er skaðin so stórur, at tryggingarfelagið heldur, at 
umvælingin loysir seg ikki, ella tryggjaðu lutirnir eru rændir 
og eru ikki aftur fingnir innan 30 dagar, eftir tað at løgreglan 
er fráboðað, verður endurgjaldið sett til virði av tilsvarandi 
tryggjaðum lutum.

35.2 Tó kann endurgjaldið verða lækkað, tá hædd verður 
tikin fyri fyrimun av gjalding í hondina, avskriving vegna 
slit, aldri, broytingum ella undanfarnum skaðahendingum.

35.3 Tryggingarfelagið kann velja, um tað vil taka við 
skaddu lutunum ella draga virðið av lutunum frá í endur
gjaldinum.

38.0 Flutningsútreiðslur
38.1 Tá ein skaði hendir, sum er fevndur av skrokk
tryggingin, veitir tryggingin endurgjald fyri rímiligar og 
neyðugar útreiðslur av at flyta hús ella viðfestisvognin til 
nærmasta verkstað í Føroyum.

38.2 Er talan um stuldur ella rán, veitir tryggingin 
endurgjald fyri neyðugar útreiðslur til at flyta hús ella 
viðfestisvognin á tryggingarstaðið. 

38.3 Tryggingin fevnir einans um hesar útreiðslur í tann 
mun tær ikki verða goldnar av øðrum t.d. aðrari trygging, 
avtalu um Veghjálp ella tílíkum.

40.0 Privatábyrgdartrygging
Er einans galdandi fyri privatar húsvognar

40.1  Tryggingin fevnir um 
Tryggingin fevnir um ta endurgjaldsábyrgd, ið 
tryggingartakarin kann ífella av skaða á fólk ella lutir, sum 
stendst av húsvogninum ella av røkt av húsvogninum.      

40.2 Tað er ein treyt fyri endurgjaldi, at húsvognurin verður 
nýttur til privat endamál hjá tryggingartakaranum og húski 
hansara. 

40.3 Ábyrgdartryggingin fevnir bert um skaðar, ið henda í 
Føroyum.   

40.4 Talan er vanliga um at ein hevur ábyrgd, um skeivt er 
atborið, mistøk eru gjørd, ella onkur hevur verið óskettin. 
Ein hevur ikki ábyrgd fyri hendiligum óhappi og tí er tá 
eingin endurgjaldsskylda. 

41.0 Tryggingarhæddir
Skaði á lutir og dýr:
Ábyrgd fyri skaða á annans mans lutir og dýr verður 
endurgoldin við upp í kr. 2.000.000  fyri hvørja skaðahending.

Skaði á onnur menniskju:
Ábyrgd fyri skaða á onnur menniskju verður endurgoldin 
við upp í kr. 10.000.000 fyri hvørja skaðahending.

41.1 Tryggingin fevnir eisini um kostnað í sambandi við 
endurgjaldssakir og rentur av endurgjaldinum, sjálvt um 
tað í hesum føri verður farið upp um tryggingarhæddina.

42.0 Tryggingin fevnir ikki um
42.1 ábyrgd, sum er ein fylgja av tilsøgn frá tryggjaða um 
annað endurgjald ella eina ábyrgd, sum gongur víðari enn, 
tað sum fylgir av vanligu endurgjaldsreglunum.
42.2 skaða á lutir, ið tryggingartakarin ella onkur í húski 
hansara eigur, nýtir, hevur nýtt, lænir, leigar, goymir, flytir, 
viðgerð, handfer ella á annan hátt hevur í varðveitslu.
42.3 ábyrgd fyri skaða, ið er voldur við vilja ella við grovum 
ósketni.
42.4 ábyrgd fyri skaða, ið er voldur í fyllskapi ella undir 
ávirkan av doyvandi evnum.
42.5 skaðar á lutir orsakaðir av spillvatni.
42.6 skaða orsakaður av at motordrivnin akfør verða nýtt 
og skaða, ið hendur meðan húsvognurin verður drigin av 
motordrivnum akfari. 
42.7 ábyrgd fyri skaða, ið hendir, meðan húsvognurin hevur 
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verið nýttur til vinnulig endamál.

42.8 endurgjaldsábyrgd, ið tygum hava átikið tygum, um
so er, at tygum í roynd og veru eru uttan skyld í skaðanum.

43.0 Tá skaði er
43.1 Ein og hvør skaði skal beinanvegin skrivliga fráboðast
til tryggingarfelagið. Seinking kann hava til fylgju, at
endurgjaldið verður avmarkað ella fellur burtur.

43.2 Lat vera við at átaka tygum ábyrgd við tað sama. Sig
heldur tryggingarfelagnum gjølla frá, hvussu óhappið
hendi, og vil tryggingarfelagið leiðbeina tygum í slíkum føri.

50.0 Innbúgvstrygging
Er einans galdandi fyri privatar húsvognar

50.1 Tryggjaðir lutir
Innbúgvstryggingin fevnir um vanligt privat innbúgv, ið
hoyrir til húsvognin og sum vanliga er í húsvogninum.

50.2 Hesir lutir eru ikki tryggjaðir:
1. gull, silvur, platin, perlur, gimsteinar og skartgripir.
2. peningur, virðisskjøl, frímerkja og myntasøvn.
3. fornlutir, málningar, listaverk, ekta teppi, loðskinn, vín og
rúsdrekka.
4. súkklur, sjófør, motordrivin akfør eins og lutir til hesi.

50.2 Tryggingarhædd
Tryggingarhæddin fyri innbúgv er ásett í tryggingar
skjalinum. Í sambandi við eina skaðahending veitir trygg
ingin rímuligt endurgjald til bjarging og varðveitslu av 
tryggjaðu lutunum, hóast farið verður upp um tryggingar
hæddina.  

50.3 Hvørjar skaðar fevnir tryggingin um
Tryggingin fevnir um skaða av: 

50.3.1 Eldi. 
Við eld er at skilja opin, logandi eldur, sum kann breiða seg 
av sær sjálvum. 

Endurgjald fæst ikki fyri skaða:
- sum stendst av, at lutir svíðast ella smelta, og sum ikki er
ein fylgja av eldi, til dømis av stikkloga frá elinnleggingum
ella tólum, glóðum frá opnum eldstøðum ella
tubbaksneistum og sigarettglóðum.
- á lutir, sum við vilja útsetast fyri eld ella hita, hóast eldur
kemur í teir. 

 av skammlopi á elektriskar maskinur, tól og leiðingar,
uttan so, at skammlopið stendst av eldi ella førir til eld. 

50.3.2 Eksplosjón. 
Ein eksplosjón er ein sera skjótt fyrigangandi eldur 
(brenning) ella evnafrøðilig tilgongd, ið elvir nógvan hita, 
og sum oftast er beint aftaná ein brestur og eitt ljós. 
Tryggingin fevnir ikki um skaða av spreinging.

50.3.3 Beinleiðis torusláttri. 
Tá talan er um, at toran hevur sligið beinleiðis niður, er 
einans at skilja, tá tað á húsvogninum kann ávísast, at 
skaðin er ein beinleiðis fylgja av streymi ella hita frá 
torusláttri.

50.3.4 Niðurdottnum flogførum. 
Tryggingin fevnir um skaða av niðurdotnum flogførum ella 
lutum, ið detta niður frá flogførum, annaðhvørt tað er 
partur av flogfarinum ella lutum, ið flogfarið førir sum last 
ella ferðagóðs.

50.3.5 Tilsóting. 
Tryggingin fevnir um skaða, ið stendst av brádligari tilsóting 
frá útgerð til upphiting, t.d. oljufýrum.

Tað er ein treyt fyri endurgjaldi, at vegleiðingin frá 
framleiðaranum er fylgd, og at almennar fyriskipanir eru 
hildnar.

50.3.6 Útstreyming av vatni, olju, køliløgi, dampi o.tl.
Tryggingin fevnir um skaða av brádliga og tilvildarliga 
útstreymandi (t.v.s. ikki dryppandi ella spakuliga seyrandi, 
vatni, olju, køliløgi, dampi o.tl.) úr rørútbúnaði og 
innleggingum, ið harí eru festar, her íroknað køli og 
frystiútbúnaði, somuleiðis frá vatnsengrum, fiskabúrum 
og øðrum tangum 20 litrar ella meira.

Tryggingin fevnir ikki um:
- vatnskaði, sum stendst av frostspreinging. 
- skaða, ið stendst av áfylling ella tøming av oljutanga ella
øðrum tangum.

50.3.7 Stormi. 
Við storm er at skilja vindur, har vindmegin áhaldandi ella í 
hvirlum er minst 17,2 m/sek.

Tryggingin fevnir ikki um: 
- skaða av uppgangi, stormflóð, brimi ella flóð.
- skaðar á lutir uttandura.
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50.3.8 Omanlopi og áarlopi.
Við omanlop er at skilja: Grót, ið rapar oman úr homrum,
líðum og brekkum. Harumframt fevnir tryggingin um
skriðulop og skalvalop.
Við áarlop er at skilja: Tá áir leypa, annaðhvørt orsakað av
toybili ella av, at nógv avfall er, og vatn, runa og eyrur rakar
tryggjaða húsvognin.
Tað er ein treyt, at tað uttaná húsvogninum kann ávísast
skaði, sum hendur er av omanlopi ella áarlopi , og at skaðin
á teir tryggjaðu lutirnar kann prógvast at stava frá hesum.

50.3.9 Glopraregni og toybili.
Tryggingin fevnir um skaða, ið kemst á, tá glopraregn er,
ella tá av mesta toybili er, og vatnið ikki á vanligan hátt
rennur frá, og tessvegna floymur yvir tryggingarstaðið.

50.3.10 Kavatrýsti
Tryggingin fevnir um skaða av kavatrýsti. Tað er ein treyt,
at tað uttaná húsvogninum kann ávísast skaði, sum hendur
er av kavatrýsti, og at skaðin á teir tryggjaðu lutirnar kann
prógvast at stava frá hesum.

50.3.11 Ferðsluóhappi.
Tryggingin fevnir um skaða á tryggjaðar lutir orsakað av
ferðsluóhappi har í minsta lagi eitt ferðslufar er uppi í. Við
ferðsluóhapp skilst ákoyring, samanstoytur v.m.

50.3.12 Tjóvaríi og herverki.
Tryggingin fevnir um vanligt tjóvarí og skaða av herverki.
Við herverk er at skilja, skaði voldur við vilja og við illgerð í
huga.

50.3.13 Ráni.
Við rán er at skilja tjóvarí, ið verður framt í nánd av hinum 
tryggjaða uttan at nýta vald, og sum fólk varnast, tá ið tað 
fer fram. Róp skal gerast í somu løtu, sum hendingin fer 
fram ella skal tjóvaríið verða váttað av onkrum øðrum 
hjástøddum.
Rán er eisini tjóvarí framt við valdi ella við hóttan um at 
nýta vald við tað sama.  

50.3.14 Álopi. 
Tryggingin fevnir um skaðar á tryggjaðar lutir orsakað av, 
at ein av teimum tryggjaðu verður álopin.




