
 

Viðbótarsamkomulag 
 

 

við slysatrygginguna UnfallSchutz Vario AUB 2020  

Umsækjandi/Tryggingartaki (kenninafn, eiginnafn) Kennitala 

Númer samnings   

 

Viðbótarsamkomulag þetta er hluti samningsins um slysatryggingu milli tryggingartaka og SAARLAND 

Feuerversicherung AG („Vátryggjandi“).  

 Tryggingartaki staðfestir með undirskrift sinni að honum er kunnugt um þær reglur sem hér fara á eftir og 

að hann sé þeim samþykkur: Tryggingartaki hefur kynnt sér efni samnings aðilanna um slysatryggingu, sem 

og almenna skilmála slysatryggingar AUB 2020 varðandi slysatrygginguna UnfallSchutz Vario. 

 Um samninginn gildir réttur Sambandslýðveldisins Þýskaland. Ríkjandi lög og reglugerðir sem um 

samningssamband milli vátryggjanda og tryggingartaka gilda eru einkamálalög (Bürgerliches Gesetzbuch), 

lög um tryggingasamninga (Versicherungsvertragsgesetz), reglugerð um upplýsingaskyldu samkvæmt 

lögum um tryggingasamninga (Versicherungsvertragsgesetz), lög Sambandslýðveldisins um persónuvernd 

(Bundesdatenschutzgesetz), evrópska grunnreglugerðin um persónuvernd (Europäische 

Datenschutzgrundverordnung), lög um peningaþvætti (Geldwäschegesetz)) og lög um tryggingaeftirlit. 

 Samningstungumál er þýska og samskipti á rituðu máli fara fram á þýsku. Samningsgögn liggja fyrir á þýsku 
og íslensku. Þýðingar sem kunna að verða nauðsynlegar á gögnum eða rituðu efni yfir á íslensku skal 
tryggingartaki láta vinna á eigin kostnað. Komi fram misræmi milli þýska og íslenska textans er útgáfa þýska 
textans ráðandi. 

 Tryggingartaka er kunnugt um og er samþykkur því að mál gegn vátryggjanda á grundvelli 
tryggingarsamningsins er aðeins hægt að reka fyrir þýskum dómstól í því héraði þar sem vátryggjandi hefur 
aðsetur sitt. 

 Tryggingartaki er háður gengisáhættu vegna greiðslu iðgjalds í evrum. Ef gengi evru gagnvart mynt 

heimalandsins fellur, leiðir það til þess að verðgildi greiðslna lækkar. Ef gengi evru gagnvart mynt 

heimalandsins hækkar, getur það leitt það til þess að verðgildi greiðslna hækkar. 

 Allar greiðslur tryggjanda gjaldfalla í evrum. 

 Rétthafi staðfestir að hann hafi kynnt sér ákvæði samningsins um tilhögun innheimtu iðgjalda. Hann fellst 
á að þegar SEPA-greiðslumiðlunarkerfið verður tekið upp sé vátryggjanda heimilt að breyta tilhögun 
innheimtu iðgjalda þannig að þau greiðist í gegnum SEPA-kerfið. 

 Um slysatrygginguna UnfallSchutz Vario gilda almennir tryggingaskilmálar slysatryggingar AUB 2020. Þeir 
eru óaðskiljanlegur hluti tryggingarsamningsins, nema samið hafi verið um frávik frá þeim. 
 

Frávik frá almennum tryggingarskilmálum slysatryggingar AUB 2020:  
Tryggingartaki staðfestir að honum er kunnugt um eftirfarandi frávik frá almennum tryggingarskilmálum 
slysatryggingar AUB 2020 og að hann sé þeim samþykkur:  
 
Sem frávik frá tölulið A.4.1 almennra tryggingarskilmála slysatryggingar AUB 2020 er um það samið, að einstaklingar 
eru ekki tryggingarhæfir og þrátt fyrir greiðslu iðgjalds ekki tryggðir, sem eru líkamlega eða andlega það skertir 
og/eða þarfnast að stærstum hluta aðstoðar annarra við venjulegar og reglubundnar athafnir daglegs lífs (t.d. hvers 
kyns stöðugrar umönnunarþarfar). 
 

 

 

 

 

___________________________ 
Staður og dagsetning 



 
*Samkvæmt gagnkvæmu samkomulagi tryggingasölumanns og miðlarans fór fjarsöluráðgjöf eingöngu fram símleiðis. 

Umsóknin og önnur samningsskjöl verða send tryggingartakanum tafarlaust eftir útskýringu símleiðis á umsókninni.  
Ráðgjafargögnin voru, samkvæmt beiðni, send annaðhvort fyrirfram og sérstaklega með umbeðnum hætti (í pappírsformi eða rafrænt) eða 
verða að eigin ósk 

send tafarlaust um leið og umsóknaryfirlýsing liggur fyrir símleiðis. 
Varðandi það sem beðið er um á blaðsíðu 6 í umsókninni, þ.e. undirskriftir (undirskrift vegna umsóknar / viðbótarsamkomulags / fræðslu um 
umsókn; lausn undan þagnarskyldu; 
staðfestingu varðandi ráðgjafar- og upplýsingaskyldur) verður þar af leiðandi ekki farið fram á frekar en undirskrift undir viðbótarsamkomulag 
vegna slysatryggingar (blaðsíða 7). 

 
 

 

____________________________ 
Undirskrift umsækjanda eða lögmæts fulltrúa 

Undirskrift óþörf svo framarlega sem umsóknin er afgreidd í fjarsölu. 


