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Vario-slysatrygging (AUB 2020) 
Útgáfa frá: 01.11.2020, SAP-nr. 34 23 20 11/20 as 

Ágæti viðskiptavinur, 

slys eiga sér stað á heimilum, við vinnu og í frítíma. Þá kemur slysatryggingin til aðstoðar. Engu máli skiptir hvar og hvenær slysið verður. 

Grundvöllur samnings þíns eru þessir Almennu slysatryggingarskilmálar (AUB 2020) og önnur ákvæði - ef samið hefur verið um þau við þig. 
Þessir skilmálar, ásamt umsókninni og tryggingarskírteininu, staðfesta hvað felst í tryggingunni þinni. Þetta eru mikilvæg skjöl. 

Lestu því alla AUB 2020-skilmálana vandlega og geymdu þá á öruggum stað. Þannig geturðu, sérstaklega eftir að slys á sér stað, flett aftur upp 
á því sem skiptir mestu máli. 

Ef slys hefur átt sér stað skaltu tilkynna okkur það eins fljótt og hægt er. Við útskýrum síðan fyrir þér hvernig framvindan verður. 

Tryggingarfélög komast ekki hjá því að nota fagorð. Þau eru ekki alltaf auðskilin. Við viljum samt að þú skiljir tryggingarskilmálana vel. Þess 
vegna útskýrum við ákveðin faghugtök eða skýrum þau með dæmum. Þegar við notum dæmi eru þau ekki endanleg. 

Hver er hvað? 

 Þú ert tryggingartakinn okkar og þar með samningsaðili okkar. 
 Tryggður er hver sá sem nýtur tryggingarverndar samkvæmt samningnum. Það getur verið þú sjálf(ur) og/eða annar einstaklingur.

Efnisyfirlit 
I. Almennir tryggingarskilmálar slysatryggingar AUB 2020, 
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I. Almennir tryggingarskilmálar slysatryggingar  
AUB 2020 

A. Almennur hluti 

 Tryggingarumfang 
1. Hvað er tryggt? 

1.1. Meginregla 
Við bjóðum umsamda tryggingarvernd þegar hinn tryggði slasast. 

1.2. Gildissvið 
Tryggingarvernd er fyrir hendi á heimsvísu á meðan samningurinn er í 
gildi. 

1.3. Slysahugtakið 
Um slys er að ræða þegar hinn tryggði verður fyrir 
• óvæntum utanaðkomandi atburði (slysatilvik) sem verkar á líkamann 
• óviljandi heilsutjóni. 

1.4. Víkkað slysahugtak 
Slys telst einnig 

1.4.1. ef hinn tryggði 
við aukna áreynslu eða aðra sjálfstæða hreyfingu 
• snýr sig úr liði á útlim eða hryggsúlu. 

Dæmi: Hinn tryggði flytur þvottavél úr vörubíl og fer úr liði á 
olnboga. 

• tognar á eða rífur vöðva, sinar, liðbönd eða belgi útlima eða hryggs. 
Dæmi: Hinn tryggði slítur vöðva við styrktaræfingu. 

Liðþófar í hné og hrygg eru hvorki vöðvar, sinar, liðbönd né belgir. Þess 
vegna á reglan ekki við um þá og hvað þetta varðar er engin 
tryggingavernd til staðar. 
• beinbrotnar. 

Dæmi: Hinn tryggði hrasar á göngu án sjáanlegra ytri orsaka 
og ökklabrotnar. 

Þetta á við ekki við um beinþreytubrot sem og brot sem tengjast 
veikindum, eins og sjálfsprottin brot og meinafræðileg brot. 

Aukin áreynsla er hreyfing með vöðvaátaki sem er meira en í venjulegum 
aðgerðum daglegs lífs. Mat vöðvaátaks miðast við líkamlegt 
ásigkomulag hins tryggða. 

1.4.2. verður fyrir óviljandi eitrun 
• af matvælum 

Dæmi: Hinn tryggði innbyrðir matvæli sem eru menguð af 
bakteríueitri (t.d. salmonellu, snældugerli). Þetta leiðir til 
alvarlegs og varanlegs heilsutjóns. 

Undanskilið er áfengiseitrun með áfengismagn í blóði yfir 2,5 prómill. 
• af gufum sem streyma út í formi lofttegunda, ef hinn tryggði er 

útsettur fyrir þeim ómeðvitað og óhjákvæmilega til styttri tíma (allt að 
einni klukkustund). 

Dæmi: Gas lak skyndilega úr bilaðri gasleiðslu. Hinn tryggði 
tekur ekki eftir þessu og verður fyrir alvarlegri eitrun. 

Undanskilið eru þó sjúkdómar tengdir atvinnu eða iðnaði. 
Dæmi: Hinn tryggði vinnur í efnaverksmiðju og verður fyrir 
eitrun vegna áralangrar útsetningar við efni. 

 

1.4.3. heilsutjón sem hinn tryggði verður fyrir 
• við réttmætar aðgerðir 
• við tilraunir til að bjarga fólki, dýrum eða hlutum 
jafnvel þó slíkt sé gert á meðvitaðan hátt. 

Dæmi: Hinn tryggði reynir að bjarga manneskju úr brennandi 
húsi og fær brunasár af. 

1.4.4. óviljandi köfunarveikieinkenni. 
Dæmi: Hinn tryggði fær kafaraveiki eða verður fyrir 
hljóðhimnuskemmdum þegar farið var of hratt úr kafi. 

Drukknun eða köfnun undir yfirborði vatns er einnig meðtryggð. 

1.4.5. heilsutjón af völdum 
• röntgen-, leysi- eða meysigeisla 
• útfjólublárra geisla af mannavöldum, 
svo fremi sem þeir geti talist til óhapps í skilningi töluliðs A.1.3. 

Dæmi: Hinn tryggði verður fyrir varanlegum augnskaða af 
völdum leysibendis. 

Heilsutjón sem er afleiðing reglubundinnar umgengni við tæki sem 
senda frá sér geisla er ekki tryggt og sjúkdómar tengdir atvinnu eða 
iðnaði af völdum kjarnorku teljast einnig til heilsutjóns (sjá tölulið 
A.5.1.6). 

1.4.6. sýking 
Sóttkveikjan verður að komast inn í líkamann 
• í gegnum skemmd á húð 
• og smitefnið að berast skyndilega í auga, munn eða nef. 
Skemmd á húð liggur fyrir ef að minnsta kosti ysta lag húðar hefur farið 
í sundur. Ekki nægir að andað, hnerrað eða hóstað sé á viðkomandi. 

Dæmi: Hinn tryggði er stunginn af skordýri og veikist af 
malaríu. 

Hvað varðar sýkingar vegna stórmaursbits gildir að auki: 
Fyrir tryggðar bótategundir hvað varðar borrelíusýkingu hefjast frestir 
ekki frá því óhappið varð (stórmaursbit), heldur frá því að læknir greindi 
sýkinguna í fyrsta sinn. 

Heilsutjón vegna ofnæmisviðbragða við skordýrabitum eru einnig 
meðtryggð. 

Dæmi: Hinn tryggði fer í ofnæmislost í kjölfar býflugnabits og 
deyr af því. 

1.4.7. ef bólusetning í forvarnarskyni gegn sýkingu sem tryggð er 
samkvæmt tölulið A.1.4.6. leiðir til heilsutjóns. 

Dæmi: Hinn tryggði fær heilakvilla (encephalopathy) innan 
viðbúins meðgöngutíma sóttar í kjölfar 
stífkrampabólusetningar. Þetta leiðir til varanlegs heilsutjóns. 

1.4.8. óviljandi heilsutjón vegna kals, þó það gerist ekki skyndilega. 
Dæmi: Hinn tryggði fer í fjallaferð og verður kalinn á tánum, 
og í kjölfarið þarf að taka þær af. 

1.4.9. óviljandi heilsutjón vegna sólbruna eða sólstings, sem afleiðing af 
óhappi. 

Dæmi: Hinn tryggði liggur nokkra klukkutíma óvarinn í sólinni 
eftir fall og fær annars stigs bruna á bakið. 

1.4.10. heilsutjón vegna vökva-, næringarefna- eða súrefnisskorts.  



Síða 3 af 18 Vario-slysatrygging 

 

Forsenda er að hinn tryggði líði skortinn óvænt og óviljandi og hafi ekki 
getað komist hjá honum af eigin rammleik. 

1.5. Takmörkun bótaskyldu okkar 
Í vissum tilfellum slysa og heilsutjóns getum við ekki eða aðeins í 
takmörkuðum mæli greitt bætur. 
Gætið þess vegna að ákvæðum um áhrif sjúkdóma og heilsubresta 
(töluliður A.3) og um útilokanir (töluliður A.5). 

2. Forsendur og örorkumat 
Áverkar hins tryggða leiða af sér örorku. Örorka liggur fyrir ef 
• líkamlegt eða andlegt atgervi er skert 
• varanlega af völdum slyss. 
Skerðing er varanleg ef fyrirsjáanlegt er 
• að hún muni vara lengur en þrjú ár og 
• að ekki sé við því að búast að ástandið breytist. 

Dæmi: Skerðing er ekki varanleg ef hinn tryggði verður fyrir 
beinbroti sem grær að fullu innan árs án frekari afleiðinga 

2.1. Tilurð örorku og staðfesting læknis 
Örorkan verður að vera komin fram innan 18 mánaða eftir slysið 
• og 
• verið skriflega staðfest af lækni innan 21 mánaðar. 
Ef önnur þessara forsendna er ekki uppfyllt gildir ekki réttur til bóta. 
Útilokað er að framlengja þessa fresti. 

2.2. Örorku haldið fram 
Halda þarf örorkunni fram hjá okkur innan 21 mánaðar frá slysi. Að halda 
henni fram þýðir: Þú tilkynnir okkur að þú teljir að um örorku sé að ræða. 
Ef þú virðir ekki þennan frest er tilkall til örorkubóta útilokað. Ekki er hægt 
að framlengja þennan frest. 

2.3. Mat örorkustigs samkvæmt útlimaskrá 
Örorkustig er metið 
• samkvæmt útlimaskrá, ef viðkomandi líkamshlutar eða skynfæri eru 

tilgreind þar, 
• að öðrum kosti af því að hve miklu leyti eðlilegt líkamlegt og andlegt 

atgervi er varanlega skert (sjá tölulið A.2.4 ). 

Miðað er við heilbrigðisástand af völdum slyssins sem hægt er að greina 
í síðasta lagi í lok þriðja árs eftir slysið. Þetta gildir bæði fyrir fyrstu og 
síðari mælingar örorkunnar (sjá tölulið A.9.4). 

Útlimaskrá 
Við missi eða fulla óstarfshæfni eftirtalinna líkamshluta eða skynfæra 
gilda einungis eftirfarandi örorkustig. 

Handleggur 80 % 
Handleggur fyrir ofan olnboga 75 % 
Handleggur neðan við olnboga 70 % 
Hönd 65 % 
Þumalfingur 25 % 
Vísifingur 15 % 
Annar fingur 10 % 
Missir allra fingra annarar handar 60 % 
Fótleggur ofan við mitt læri 75 % 
Fótleggur að miðju læri 65 % 
Fótleggur fyrir neðan hné 60 % 
Fótleggur að miðjum kálfa 55 % 
Fótur 50 % 
Stóratá 8 % 
Önnur tá 3 % 
Auga 55 % 
Heyrn á örðu eyra 35 % 
Lyktarskyn 15 % 
Bragðskyn 10 % 
Rödd 50 % 
Nýra 25 % 
Milta 10 % 
Milta í börnum þar til þau verða fullra 14 ára 20 % 

Við missi að hluta til eða skerta starfshæfni að hluta til gildir viðkomandi 
hluti tilgreinds örorkustigs. 

Dæmi: Ef handleggur er algerlega óstarfhæfur leiðir það til 
80% örorkustigs. Ef handleggur er skertur um tíunda hluta 
starfshæfninnar vegna brotins upphandleggs, er örorkustigið 
8% (= 1/10 af 80 prósentum). 

2.4. Mat örorkustigs utan útlimaskrár 
Fyrir aðra líkamshluta og skynfæri er örorkustig mælt eftir því að hve 
miklu leyti eðlileg líkamleg eða andleg hæfni er varanlega skert í heild. 
Mælikvarðinn er meðalmanneskja á sama aldri og af sama kyni. 
Matið fer eingöngu fram samkvæmt læknisfræðilegum sjónarmiðum. 

2.5. Lækkun vegna fyrri örorku 
Fyrri örorka er fyrir hendi ef viðkomandi líkamshlutar eða skynfæri voru 
þegar varanlega skert fyrir slysið. Hún er mæld skv. tölulið A.2.3. og 
tölulið A.2.4. Örorkustigið lækkar um þessa fyrri örorku. 

Dæmi: Ef handleggur er algerlega óstarfhæfur leiðir það til 
80% örorkustigs. Ef hann var þegar skertur um tíunda hluta 
starfshæfni sinnar fyrir slysið er fyrri örorka 8 prósent (= tíundi 
hluti af 80 prósentum). Þau 8 prósent fyrri örorku dragast frá. 
Eftir stendur örorkustig af völdum slyss sem nemur 72%. 

2.6. Örorkustig við skerðingu fleiri en eins líkamshluta eða 
skynfæra 
Við slys geta fleiri líkamshlutar eða skynfæri skaddast. Þá verða 
örorkustigin sem fengust samkvæmt ofangreindum ákvæðum lögð 
saman. Ekki er þó tekið tillit til meira en 100%. 

Dæmi: Handleggur er að fullu óstarfhæfur vegna slyss (=80%) 
og fótleggur skertur um helming starfshæfni sinnar (1/2 af 50% 
= 25%). Þótt samanlagt örorkustig nemi 105% er örorkan 
takmörkuð við 100%. 

3. Hvað gerist ef afleiðingar slyss blandast sjúkdómum eða 
heilsubresti? 

3.1. Sjúkdómar og heilsubrestur 
Við greiðum eingöngu bætur vegna afleiðinga slyss. Það eru heilsutjón 
og afleiðingar þess sem orsökuðust eingöngu af slystilvikinu. 
Við greiðum ekki fyrir sjúkdóma, heilsubresti eða meðferð þeirra. 

Dæmi: Sjúkdómar eru til dæmis liðsjúkdómar eða sykursýki, 
heilsubrestir eru t.d. röng staða hryggjar eða meðfæddar 
stuttar sinar. Það er ekki aðkallandi að meðhöndla 
heilsubrestinn. 

3.2. Hliðaráhrif 
Ef afleiðingar slyss og sjúkdóma, heilsubrests eða meðferð þeirra fara 
saman, gildir eftirfarandi: 

3.2.1. Í samræmi við umfang hliðaráhrifa sjúkdóma eða heilsubresta á 
heilsutjónið og afleiðingar þess (hliðaráhrifaþátt), 
• lækkar prósentustig örorkustigsins í bótaþáttunum örorkubótum og 

slysalífeyrir. 
Dæmi: Eftir slys á fæti verður til örorkustig sem nemur 10%. 
Þar nam hlutdeild gigtarsjúkdóms 60%. Örorkustig vegna 
slyssins er því 4%. 

• lækka bæturnar sjálfar ef um dánarbætur er að ræða og í öðrum 
bótaþáttum ef annað er ekki ákveðið. 

3.2.2. Ef áhrifaþátturinn nemur minna en 60% beitum við ekki skerðingu. 
Skerðing um 60% verður óháð því hvort hinn tryggði einstaklingur sé að 
leita sér læknismeðferðar vegna þessa núna eða hefur gert það áður. 

4. Hvaða einstaklingar eru ekki tryggingarhæfir? 

4.1. Einstaklingar eru ekki tryggingarhæfir þrátt fyrir að hafa borgað 
iðgjaldið ef staðfest hefur verið, samkvæmt lögbundinni 
umönnunarskyldutryggingu eða félagslegri umönnunartryggingu, að 
líkamleg eða andleg hæfni þeirra er skert að svo miklu leyti að þeir þurfa 
á mikilli og varanlegri hjálp annarra að halda til að takast á við endurtekin 
og regluleg verkefni hins daglega lífs.  
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Þetta gerist ekki síðar en frá og með þeirri dagsetningu sem tekin var 
ákvörðun um umönnunarstig 3. 

4.2. Tryggingarverndin fellur niður um leið og hinn tryggði er ekki lengur 
tryggingarhæfur skv. tölulið A.4.1. Fyrir þennan einstakling lýkur 
tryggingunni samtímis. 

4.3. Við endurgreiðum iðgjald sem var greitt eftir þann tíma sem ljóst 
varð að einstaklingur var ekki tryggingarhæfur lengur. 

5. Hvað er ekki tryggt? 

5.1. Útilokuð slys 
Tryggingarvernd gildir ekki um eftirtalin slys: 

5.1.1. Slys sem hinn tryggði verður fyrir þegar ökutæki er stjórnað með 
minnst 1,1 prómill áfengismagn í blóði. 

5.1.2. Slys sem hinn tryggði verður fyrir vegna þess að hann framdi eða 
reyndi að fremja refsiverðan verknað af ásettu ráði. 

5.1.3. Slys sem verða beint eða óbeint af völdum styrjaldar- eða 
borgarastríðsátaka. 

Undantekning: 
Hinn tryggði lendir á ferðalögum erlendis óvænt í styrjaldar- eða 
borgarastríðsátökum. Í því tilviki gildir útilokunin ekki. 
Tryggingarverndin fellur niður við lok 22. dags frá byrjun stríðs eða 
borgarastríðs á landsvæði ríkisins þar sem hinn tryggði dvelst. 

Undantekningin gildir ekki 
• um ferðir í eða um ríki þar sem þegar geisar styrjöld eða 

borgarastríð. 
• um virka þátttöku í styrjöld eða borgarastríði. 
• um slys af völdum kjarna-, líffræðilegra- eða efnavopna. 
Í þeim tilvikum gildir útilokunin. 

5.1.4. Slys sem hinn tryggði verður fyrir 
• sem stjórnandi loftfars eða flugíþróttatækis ef hann þarf til þess leyfi 

samkvæmt þýskum lögum. 
Dæmi: Flugmaður, svifvængs- eða svifdrekaflugmaður 

• sem annar í áhöfn loftfars. 
Dæmi: Loftskeytamaður, vélamaður um borð, 
flugfreyja/flugþjónn 

• við starf sem vinna þarf með hjálp loftfars. 
Dæmi: Loftmyndataka, meindýraeiturúðun 

• við notkun geimfara. 
Dæmi: sem hluti af áhöfn eða farþegi 

Útilokunin gildir ekki um flugsport sem ekki krefst leyfis frá yfirvöldum. 
Dæmi: Flugnemar sem læra flugsport, farþegi í tandem-
fallhlífarstökki eða farþegi í svifflugu eða loftbelg. 

5.1.5. Slys sem hinn tryggði verður fyrir við þátttöku í kappakstri 
vélknúinna ökutækja. 
Þátttakendur eru sérhver ökumaður, aðstoðarökumaður eða farþegi 
vélknúna ökutækisins. Kappakstur er veðakstur eða tilheyrandi 
æfingaakstur þar sem máli skiptir að ná hámarkshraða. 

Dæmi: Nákvæmnisakstur og skráningarskyldur kappakstur 
eða kappakstur sem ekki þarf leyfi fyrir á vélknúnum 
ökutækjum eða vélhjólum. 

Ólöglegir viðburðir eða viðburðir sem sekt liggur við, sem og veðakstur, 
hvort sem atvinna er höfð af honum eða bílstjóri er fagmaður, eru 
almennt útilokuð frá tryggingarvernd. 

Útilokunin tekur ekki til akstursöryggisþjálfunar undir handleiðslu 
leiðbeinanda (til dæmis hæfniþjálfun), rallýs, áreiðanleikaprófana, þegar 
loftbelgir eru eltir eða áttunaraksturs. Tryggingarverndin gildir einnig fyrir 
óhöpp í körtubílum sem eru í boði sem afþreying, krefjast ekki sérstakrar 
þjálfunar og er ekki ekið á almennum vegum. 

5.1.6. Slys sem hljótast beint eða óbeint af kjarnorku.

 

5.2. Útilokað heilsutjón 
Tryggingarvernd gildir ekki um eftirtalin slys: 

5.2.1. Skaði á hryggþófum, svo og innvortis blæðingar og 
heilablæðingar. 

Undantekning: 
• Slystilvik samkvæmt tölulið A.1.3 orsakaði aðallega (þ.e. um meira 

en 50%) þessi heilsutjón og 
• fyrir þetta slystilvik gildir tryggingarvernd samkvæmt þessum 

samningi. 
Í því tilviki gildir útilokunin ekki. 

Dæmi: Ef hinn tryggði fellur niður halla og brýtur hryggjarlið, 
fær áverka á liðbönd og verður fyrir skaða á hryggþófum skal 
staðfesta skaða á hryggþófum vegna slyss. 

5.2.2. Heilsutjón af völdum læknisaðgerða eða inngripa í líkama hins 
tryggða. 
Geislun til greiningar eða meðferðar telst einnig lækningaráðstöfun. 

Dæmi: Við ristilspeglun verður rof í ristlinum. 

Undantekning: 
• Læknisaðgerðirnar eða inngripin voru afleiðing slyss og 
• fyrir þetta slys gildir tryggingarvernd samkvæmt þessum samningi. Í 

því tilviki gildir útilokunin ekki. 
Dæmi: Hinn tryggði verður fyrir slysi og felur lækni að 
meðhöndla meiðslin. Röng meðferð leiðir síðan til frekara 
heilsutjóns. 

5.2.3. Sýkingar sem eru ekki tryggðar skv. tölulið A.1.4.6. 

5.2.4. Sjúklegar truflanir vegna sálrænna viðbragða, einnig þótt þau séu 
af völdum slyss. 

Dæmi: 
 Áfallastreituröskun eða þunglyndi eftir slys 
 Kvíðaköst þolanda refsiverðs athæfis 

Undantekning: 
Afleiðingar geðraskana eru fyrst og fremst vegna heilaskaða sem rekja 
má til slyssins. 
Í því tilviki gildir útilokunin ekki. 

Dæmi: Alvarlegur áverki á höfuðkúpu og heila með 
skemmdum á framheila leiðir til verulegra minnistruflana. 

6. Breyting gjaldskrár á samningstímanum 

6.1. Breytt um starf eða iðju 

Hæð iðgjaldsins fer að miklu leyti eftir starfi eða iðju hins tryggða. 
Grundvöllur ákvörðunar iðgjalds er starfshópaskráin okkar. Þú finnur 
viðkomandi upplýsingar í gjaldskránni. 

6.1.1. Tilkynning um breytingu 
Breytingu á starfi eða iðju hins tryggða verður þú að tilkynna okkur 
tafarlaust. Sjálfboðaliðaherþjónusta, hernaðarlegar varaliðsæfingar og 
tímabundin sjálfboðaliðastörf (t.d. sjálfboðaliðaþjónusta ríkisins) teljast 
ekki til þess. 

6.1.2. Áhrif þess að breyta um starf eða iðju 
Reiknist lægri tryggingarupphæðir við nýtt starf eða iðju, samkvæmt 
gildandi gjaldskrá fyrir samninginn með óbreyttum iðgjöldum, gilda þær 
þegar einn mánuður er liðinn frá því skipt var um starf eða iðju. 
Reiknist hins vegar hærri tryggingarupphæðir gilda þær strax og 
tilkynning þín berst okkur, í síðasta lagi þó þegar mánuður er liðinn frá 
því skipt var um starf eða iðju. 
Að þinni ósk höldum við samningnum einnig áfram með fyrri 
vátryggingarfjárhæðum með hækkuðu eða lækkuðu iðgjaldi. Þetta gildir 
um leið og okkur berst yfirlýsing þín.  
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6.2. Aðlögun miðað við aldur 
Iðgjaldið, sem ákvarðað var við upphaf samningsins samkvæmt aldri 
hins tryggða, er aðlagað að nokkrum aldursflokkum fyrir aukna áhættu 
á samningstímanum. 

6.2.1. Samningurinn verður aðlagaður í lok tryggingarársins við 
eftirfarandi aldursmörk: 
• Einu sinni þegar einstaklingur verður fullra 18 ára 
• Einu sinni þegar einstaklingur verður fullra 45 ára 
• Árlega frá því einstaklingur verður fullra 65 ára til 80 ára 

6.2.2. Aðlögunin er gerð í lok tryggingarársins þegar hinn tryggði nær 
þeim aldri sem aldursflokkur á við hverju sinni. Við tilkynnum þér um 
aðlögunina áður en kemur að dagsetningu breytingarinnar. 

6.2.3. Þegar aldursmörkunum er náð verður samningurinn aðlagaður 
sjálfkrafa. Þegar kemur að breytingunni gilda iðgjöld samkvæmt 
gjaldskrá sem þá er í gildi fyrir viðkomandi aldursflokk. 
Vátryggingarfjárhæðirnar haldast óbreyttar. 

Ef þú óskar þess getum við haldið samningnum áfram með óbreyttu 
iðgjaldi og lækkuðum vátryggingarfjárhæðum þegar þú ert orðin(n) fullra 
18 og 45 ára. Þetta gildir ekki um bótaþættina Hjálp í hversdeginum og 
Hjálp í endurhæfingu. Iðgjaldið hækkar fyrir þessa bótaþætti. Ef þú óskar 
þess getum við tekið þá úr samningnum, og iðgjaldið lækkar samkvæmt 
því. 
Tilkynningin verður að hafa borist okkur innan 6 vikna frá upphafi nýja 
tryggingarársins. 

6.3. Niðurfelling á Dynamik 
Ef samið var um viðbótarþáttinn Dynamik fellur hann niður í lok 
tryggingarársins þegar hámarks vátryggingarmörkum er náð fyrir örorku 
og slysalífeyri eða hinn tryggði er orðinn fullra 65 ára. 

6.4. Slysatrygging með aukningu bóta og iðgjalds - Dynamik - ef 
um það var samið 

6.4.1. Við hækkum vátryggingarfjárhæðirnar (árlega) um sama 
prósentustig og hámarksiðgjald hækkar í lögskipaðan lífeyrissjóð fastra 
starfsmanna, minnst þó um 5%. Hver hækkun er gerð í byrjun 
tryggingarársins sem fer á eftir viðmiðunardegi fyrir hækkun 
hámarksiðgjaldsins, eða fer saman við hann. 

6.4.2. Vátryggingarfjárhæðirnar eru jafnaðar sem hér segir: 
• Örorka og andlát í heilar þúsund evrur 
• Slysalífeyrir og tafarlausar bætur í heilar tíu evrur 
• Dagpeningar og sjúkrahúsdagpeningar í heilar evrur 

6.4.3. Iðgjaldið hækkar í sama hlutfalli og vátryggingafjárhæðirnar. 
Hækkaðar vátryggingarupphæðir gilda fyrir öll slys sem gerast eftir 
hækkunardaginn. 

6.4.4. Vátryggingarfjárhæðir fyrir alla aðra bótaþætti hækka ekki. 

6.4.5. Áður en til hækkunarinnar kemur færð þú skriflega tilkynningu um 
hækkunina. 

Ekki kemur til hækkunarinnar ef þú mótmælir skriflega innan sex vikna 
frá tilkynningu okkar. Við munum benda þér á þennan frest. 

6.4.6. Þú og við getum (líka) afturkallað þetta samkomulag fyrir það sem 
eftir lifir af samningstímanum. Afturköllunin verður að fara fram skriflega 
í síðasta lagi þremur mánuðum fyrir lok tryggingarársins. 

6.4.7. Ef til staðar er iðgjaldafrelsi fyrir vátryggt barn skv. tölulið A.11.7 
vegna andláts vátryggingartaka fellur Dynamik-viðbótarþátturinn niður. 

Bótamálið 

7. Hvers ber að gæta eftir slys (skyldur)? 
Hér á eftir lýsum við því sem gera ber (skuldbindingar). 
Þú, og/eða hinn tryggði, þurfið að hafa þetta í huga eftir slys, því án ykkar 
aðstoðar getum við ekki greitt bæturnar. 

 

7.1. Eftir slys, sem fyrirsjáanlega leiðir til bótagreiðslu, þarft þú, og/eða 
hinn tryggði, að 
• leita læknis tafarlaust, 
• fara að fyrirmælum hans og 
• gera okkur viðvart. 

7.2. Allar upplýsingar og skjöl, sem við biðjum þig og/eða hinn tryggða 
um, verða að vera sannleikanum samkvæm og undandráttarlaus og 
afhent án tafar. 
Þú og/eða hinn tryggði verðið að fylla slysatilkynninguna út að fullu og 
sannleikanum samkvæmt og senda okkur undirritaða án tafar. 

7.3. Við kveðjum til lækna ef það er nauðsynlegt til að sannreyna 
bótaskyldu okkar. Hinn tryggði verður að láta þá lækna skoða sig. 

Við greiðum nauðsynlegan kostnað sem fellur til vegna athugunar lækna 
sem við kveðjum til sem og aksturskostnað til matsmannsins skv. 
gildandi áætlunum um ferðakostnað. 

7.4. Til að sannreyna bótaskyldu okkar þurfum við hugsanlega 
upplýsingar frá 
• læknum sem hafa annast eða skoðað hinn tryggða fyrir eða eftir 

slysið. 
• öðrum tryggjendum, vátryggjendum og yfirvöldum. 

Þú og/eða hinn tryggði verðið að afhenda okkur afrit á þýsku af þeim 
gögnum sem við biðjum um, eða gera okkur kleift að fá aðgang að 
nauðsynlegum upplýsingum. Til að svo megi verða getur hinn tryggði 
heimilað læknum og umræddum aðilum að veita okkur upplýsingarnar 
milliliðalaust. 
Kostnaður vegna þýðinga greiðist af þér. 

7.5. Ef hinn tryggði andast af slysförum skal tilkynna okkur það innan 
átta vikna eftir dánardaginn. 
Ef það er nauðsynlegt til að sannreyna bótaskyldu okkar ber að veita 
okkur rétt til þess að láta lækni - tilkvaddan af okkur - framkvæma 
krufningu. 

8. Hvaða afleiðingar hefur það að uppfylla ekki skyldur? 
Ef þú eða hinn tryggði uppfyllið ekki eina af þeim skyldum sem tilteknar 
eru í tölulið A.7 missið þið rétt til tryggingarverndar. Ef brotið er gegn 
einni af þessum skyldum og það gert af vítaverðu gáleysi höfum við 
heimild til að lækka bæturnar í réttu hlutfalli við brotið. 
Hvort um sig gildir eingöngu ef við höfum tilkynnt þér sérstaklega um 
þessi réttaráhrif skriflega. Ef þú sýnir fram á að ekki hafi verið brotið 
gróflega gegn skyldunum stendur tryggingarverndin óhögguð. 
Tryggingarverndin stendur einnig óhögguð ef þú getur sýnt fram á að 
brot gegn skyldunum hefði hvorki haft áhrif á tilkomu né staðfestingu á 
tryggingaratburði, né heldur á staðfestingu eða umfang greiðsluskyldu 
okkar. 
Þetta á við um brot gegn skyldum af ásetningi eða vítaverðu gáleysi, en 
ekki ef þú eða hinn tryggði brutuð gegn skyldunum með sviksamlegum 
hætti. 

9. Hvenær falla bætur í gjalddaga? 
Við greiðum bætur okkar að loknum nauðsynlegum athugunum til 
staðfestingar á tryggingaratburði og umfangi greiðsluskyldu okkar. 
Um það gildir eftirfarandi: 

9.1. Yfirlýsing varðandi bótaskyldu 
Við erum skuldbundin til að lýsa því yfir innan eins mánaðar á textaformi 
hvort og í hvaða mæli við viðurkennum bótaskyldu okkar. Fyrir 
örorkubætur og slysaörorkubætur er fresturinn þrír mánuðir. 
Fresturinn hefst um leið og okkur berast eftirfarandi gögn: 
• staðfesting á atburðarás og afleiðingum slyssins. 
• auk þess, fyrir örorkubætur og slysalífeyri, sönnun um lok meðferðar 

ef það er nauðsynlegt til að meta örorkustigið. 
Hafið þá einnig hugfastar reglur um það sem gera ber samkvæmt tölulið 
A.7. 
Lækniskostnað, sem þú þarft að greiða til að rökstyðja bótakröfuna, 
yfirtökum við 
• upp að 1 prómilli tryggingarupphæðarinnar við örorku 
• upp að 5% af umsömdum mánaðarlífeyri vegna slysalífeyris 
• upp að 1 prósenti tryggingarupphæðarinnar vegna tafarlausra bóta 
• upp að einu daggjaldi vegna dagpeninga  
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• upp að einu sjúkrahúsdaggjaldi vegna sjúkrahúsdagpeninga. 
• Hjálp í hversdeginum: allt að 20 evrur 
Annan kostnað tökum við ekki á okkur. 

9.2. Gjalddagi bóta 
Ef við viðurkennum kröfuna eða höfum orðið ásátt við þig um ástæðu og 
upphæð greiðum við innan tveggja vikna. 

9.3. Fyrirframgreiðslur 
Hafi aðeins ástæða bótaskyldunnar verið ákveðin greiðum við - ef þú 
óskar þess - hæfilega fyrirframgreiðslu. 
Fyrir lok læknismeðferðar er aðeins hægt að krefjast fyrirframgreiðslu 
vegna örorkubóta innan eins árs eftir slysið sem nema að hámarki allt 
að upphæð umsaminna dánarbóta. 

9.4. Endurmat örorkustigs 
Eftir mat örorkustigs geta orðið breytingar á heilsufarsástandinu. 
Þér og okkur er heimilt að láta lækni endurmeta örorkustig árlega. 
Þennan rétt eigum við og þú í mesta lagi í allt að þrjú ár frá slysi. Fram 
að lokum 14. æviárs framlengist þessi frestur frá þremur árum til fimm 
ára. 
• Ef við óskum eftir endurmati greinum við þér frá því um leið og við 

tilkynnum þér um bótaskyldu okkar. 
• Ef þú óskar eftir endurmati þarft þú að tilkynna okkur um það áður 

en fresturinn rennur út. 

 Samningstíminn 

10. Hvenær hefst og hvenær lýkur samningnum? 

10.1. Byrjun tryggingarverndar 
Tryggingarverndin hefst á þeim tímapunkti sem tilgreindur er í 
tryggingarskírteininu. Forsenda fyrir tryggingarvernd er að þú greiðir 
fyrsta iðgjald eða eingreiðslu strax að liðnum 14 dögum eftir að hafa 
fengið tryggingarskírteinið. 

10.2. Lengd og lok samningsins 

10.2.1. Samningstími 
Samningurinn er gerður til þess tíma sem tilgreindur er í 
tryggingarskírteini. 

10.2.2. Þögult samþykki um framlengingu 
Þegar samningstími er að minnsta kosti eitt ár framlengist samningurinn 
um eitt ár hverju sinni ef samningnum er ekki sagt upp. Bæði þú og við 
getum sagt upp samningnum. Uppsögnin þarf að berast skriflega í 
síðasta lagi þremur mánuðum áður en samningstíminn rennur út. 

10.2.3. Samningslok 
Þegar samningstími er styttri en eitt ár lýkur samningnum á áætluðum 
tíma án þess að uppsagnar sé þörf. 
Ef samningstíminn er lengri en þrjú ár getur þú sagt samningum upp við 
lok þriðja ársins eða hvers árs sem á eftir fer. Uppsögnin þarf að berast 
skriflega í síðasta lagi þremur mánuðum áður en viðkomandi 
tryggingarár er liðið. 

10.3. Uppsögn eftir tryggingartilvik 
Þú eða við getum sagt upp samningnum ef við höfum greitt 
tryggingargreiðslu, eða þú hefur lagt fram kæru til að fá 
tryggingargreiðslu. 
Réttur til uppsagnar eftir tryggingargreiðslu er til staðar eftir hverja 
greiðslu innan bótaþáttar og einnig innan hvers bótaþáttar fyrir sig 
(sjúkrahúsdagpeningar, dagpeningar, tafarlausar bætur, örorka, 
slysalífeyrir), eða oftar en einu sinni á meðan unnið er úr bótamálinu. 
Uppsögnin þarf að berast þér eða okkur skriflega í síðasta lagi mánuði 
eftir bótagreiðslu eða lögfest lok málarekstursins. 

Ef þú segir upp tekur uppsögnin gildi jafnskjótt og hún hefur borist okkur. 
Þú getur þó ákveðið að uppsögnin taki gildi síðar; þó ekki síðar en í lok 
tryggingarársins. Uppsögn okkar tekur gildi einum mánuði eftir að þú 
færð hana. 

10.4. Tryggingarár 
Tryggingarárið eru tólf mánuðir. 

 

Tryggingarárið hefst klukkan núll þann dag sem uppgefinn er sem 
upphaf tryggingar á tryggingarskírteininu og endar 12 mánuðum síðar 
þegar dagurinn á undan upphafsdegi tryggingar er liðinn. 

Dæmi: Ef 5.1.XX00 er gefið upp sem upphaf í 
tryggingarskírteininu, hefst tryggingarárið hinn 5.1.XX00 
klukkan núll og endar hinn 4.1.XX01 klukkan 24. 

 Tryggingariðgjaldið 

11. Hvers þarf að gæta við greiðslu iðgjalds? 
Hvað gerist þegar iðgjald er ekki greitt á réttum tíma? 

11.1. Iðgjald og tryggingaskattur 

11.1.1. Iðgjaldagreiðsla og tryggingartímabil 
Þú getur greitt iðgjöld mánaðarlega, ársfjórðungslega, hálfsárslega eða 
árlega samkvæmt samningi. 
Þetta ákvarðar lengd tryggingartímabilsins. 
Lengdin er: 
• einn mánuður fyrir mánaðariðgjöld, 
• ársfjórðungur fyrir ársfjórðungsiðgjöld, 
• hálft ár fyrir hálfsársiðgjöld og 
• eitt ár fyrir árleg iðgjöld. 
Greiða þarf í heilu lagi fyrir samninga sem hafa samningstíma sem er 
styttri en eitt ár. 

11.1.2. Tryggingaskattur 
Reikningsfært iðgjald inniheldur tryggingaskatt. 
Þér ber að greiða upphæð skattsins sem ákvarðast af lögum á hverjum 
tíma. 

11.2. Greiðsla og afleiðingar þess að greiða of seint/fyrsta iðgjald 

11.2.1. Gjalddagi greiðslunnar 
Þegar þú færð tryggingarskírteinið frá okkur þarftu að greiða fyrsta 
iðgjaldið án tafar eftir að 14 dagar eru liðnir. 

11.2.2. Tryggingarvernd sem hefst síðar 
Ef þú greiðir fyrsta iðgjaldið síðar hefst tryggingarverndin ekki fyrr en eftir 
þann tíma. Þetta verðum við að benda þér á með sérstakri skriflegri 
tilkynningu eða skýrri ábendingu í tryggingarskírteininu. 
Ef þú getur sýnt fram á að síðbúin greiðsla er ekki þér um að kenna, 
hefst tryggingarverndin á umsömdum tíma. 

11.2.3. Riftun 
Ef þú greiðir ekki fyrsta iðgjald á réttum tíma getum við rift samningnum 
svo lengi sem iðgjaldið hefur ekki verið greitt. Við getum ekki rift 
samningnum ef þú sýnir fram á að síðbúin greiðsla var ekki þér um að 
kenna. 

11.3. Greiðsla og afleiðingar þess að greiða of seint/síðari iðgjöld 

11.3.1. Gjalddagar og greiðsla á réttum tíma 
Síðari iðgjöld eru með gjalddaga á þeim tíma sem samið var um. 

11.3.2. Vanskil 
Ef þú greiðir ekki síðari iðgjöld á réttum tíma lendirðu í vanskilum, án 
þess að fá ítrekun frá okkur. Þetta gildir ekki ef síðbúin greiðsla var ekki 
þér um að kenna. Við vanskil höfum við rétt til þess að krefjast bóta fyrir 
tjónið sem við verðum fyrir vegna vanskilanna (töluliður A.11.3.3). 

11.3.3. Greiðslufrestur 
Ef þú greiðir ekki síðari iðgjald á tilskyldum tíma getum við veitt þér 
greiðslufrest skriflega á þinn kostnað. Greiðslufrestur verður að vera 
minnst tvær vikur. 
Greiðsluáskorun okkar er aðeins gild ef hún inniheldur eftirfarandi 
upplýsingar: 
• Útistandandi upphæðir, vextirnir og kostnaðurinn verða að vera 

tiltekin í einstökum liðum og 
• upplýsa þarf um réttaráhrif sem standa í beinu sambandi við 

greiðsluvanskil skv. tölulið A.11.3.4. 

11.3.4. Missir tryggingarverndar og uppsögn 
Ef þú hefur ekki greitt ítrekaða upphæð þegar greiðslufresturin er liðinn  
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• er engin tryggingarvernd í gildi eftir þann tíma og fram að greiðslu. 
• getum við sagt samningnum upp, án þess að veita frest. Ef þú greiðir 

ítrekaða upphæð innan mánaðar eftir uppsögn okkar, heldur 
samningurinn gildi sínu. Fyrir bótamál sem upp koma frá því að 
greiðslufresturinn rann út og þangað til greiðsla berst gildir engin 
tryggingarvernd. 

11.4. Greitt á réttum tíma með SEPA-skuldfærsluheimild 
Ef við höfum samið um að innheimta iðgjald af bankareikningi telst 
greiðslan vera greidd tímanlega ef hægt er að innheimta iðgjaldið á 
gjalddaga og þú mótmælir ekki innheimtunni. Greiðslan telst einnig hafa 
verið gerð á réttum tíma ef ekki tekst að innheimta gjaldfallið iðgjaldið án 
þess að þú eigir sök á því, ef greiðslan berst okkur tafarlaust eftir skrifleg 
greiðslutilmæli. 
Ef þú ert ábyrg(ur) fyrir því að ekki tókst að innheimta gjaldfallið iðgjald 
eigum við rétt á því að krefjast þess að annar greiðslumáti sé notaður í 
framtíðinni. 
Þú þarft þó ekki að borga fyrr en við höfum sent þér skriflega áskorun 
þar um. 

11.5. Afleiðingar þess að greiða of seint fyrir mánaðar-, 
ársfjórðungs- eða hálfsársiðgjald 
Hafi verið samið um mánaðar-, ársfjórðungs- eða hálfsársiðgjald falla 
útistandandi iðgjöld tafarlaust á gjalddaga undir lok tryggingarársins, ef 
þú ert í vanskilum með greiðslu iðgjalds. Í framhaldinu getum við krafist 
annars fyrirkomulags við greiðslu iðgjalda í framtíðinni (t.d. árlega). 

11.6. Iðgjald við samningslok fyrir tímann 
Við samningslok fyrr en ætlað var eigum við aðeins rétt til þess hluta 
iðgjalds sem samsvarar tímabili tryggingaverndarinnar. 

11.7. Iðgjaldaundanþága þegar börn eru tryggð 
Ef þú fellur frá á samningstímanum og 
• þú ert ekki orðin(n) fullra 45 ára við upphaf tryggingar, 
• samningnum hefur ekki verið sagt upp 
• andlát þitt var ekki afleiðing stríðs- eða borgarastríðsatvika 
gildir eftirfarandi: 

11.7.1. Við framlengjum trygginguna iðgjaldalaust, með sama umfangi 
bóta og voru í gildi á þessum tímapunkti, út tryggingarárið sem hið 
tryggða barn verður fullra 18 ára. Iðgjaldsgreiðslu lýkur frá og með næsta 
gjalddaga iðgjalds eftir andlátsdag. Hafirðu samið um Dynamik-
viðbótarþáttinn fellur hann niður hvað varðar tryggða barnið. Réttur til 
uppsagnar skv. tölulið A.10.2.3 og A.10.3 er áfram í gildi. 

11.7.2. Lögmætur fulltrúi barnsins verður nýi tryggingatakinn, ef ekki 
hefur verið samið um annað. 

11.8. Iðgjaldaundanþága við atvinnuleysi- ef um það var samið 

11.8.1. Skilyrði 
Þú ert í ráðningarsambandi en missir vinnuna við uppsögn 
vinnuveitandans og skráir þig atvinnulausa(n) hjá viðkomandi 
vinnumálastofnun. 
Ráðningarsambandið 
• krefst framlaga til almannatrygginga, 
• er ótímabundið, 
• er enn í gildi þegar tryggingarsamningur er gerður, 
• gerir ráð fyrir að minnsta kosti 30 tíma vinnuviku, 
• lýtur þýskri vinnulöggjöf og er ekki ætlað að vera starfsnám eða 

endurmenntun fyrir annað starf. 
• hefur staðið óslitið að minnsta kosti í 2 ár hjá sama atvinnuveitanda 

eða það hefur staðið óslitið í eitt ár hjá sama atvinnuveitanda og er 
í beinu framhaldi af 

- að lágmarki óslitnu tveggja ára barnauppeldistímabili. 
- að lágmarki óslitinni tveggja ára starfsmenntun. 
- að lágmarki óslitnu tveggja ára námi. 
- að lágmarki óslitnu tveggja ára fyrra ráðningarsambandi. 

Annars konar ráðningarsambönd eru ótryggð. Sýna skal fram á lengd 
atvinnuleysis og ástæðu þess með viðeigandi gögnum. Stofnanir, 
yfirvöld, vinnuveitendur og menntastofnanir eins og skólar og háskólar 
útbúa viðeigandi gögn. 

11.8.2. Biðtími 
Enginn réttur er til iðgjaldslausrar framlengingar ef atvinnuleysið byrjar 
innan sex mánaða eftir upphaf tryggingar. 

11.8.3. Hvenær hefst og hvenær lýkur Iðgjaldaundanþágunni 
Iðgjaldaundanþágan hefst á fyrsta degi atvinnuleysis. Ef viðeigandi 
sönnun þessa berst okkur ekki fyrr en tveimur mánuðum eftir upphaf 
atvinnuleysis hefst iðgjaldaundanþágan ekki fyrr en sönnunin berst 
okkur. 
Iðgjaldaundanþágunni lýkur á þeim degi sem nýtt ráðningarsamband 
hefst, þó í síðasta lagi 12 mánuðum eftir fyrsta dag 
iðgjaldaundanþágunnar. Við endurtekið atvinnuleysi er 
iðgjaldaundanþágan enn í gildi, svo lengi sem lengd 
iðgjaldaundanþágunnar hafi ekki náð 12 mánuðum á síðustu 2 árum. 
Þegar iðgjaldaundanþágunni lýkur heldur samningurinn óbreytt áfram, 
þó iðgjaldsskylt. 
Samningurinn framlengist um lengd iðgjaldaundanþágunnar. 

11.8.4. Gerð og upphæð greiðslu 
Tryggingarsamningurinn er framlengdur iðgjaldafrítt til allt að 12 mánaða 
að beiðni þinni. 
Tryggingarverndin er með þær tryggingarupphæðir sem í gildi voru við 
upphaf iðgjaldaundanþágunnar. Hafirðu samið um Dynamik-
viðbótarþáttinn fellur hann niður. Réttur til uppsagnar skv. tölulið 
A.10.2.3 og A.10.3 er áfram í gildi. 

 Frekari ákvæði 

12. Hver er réttarstaða samningsaðila sín á milli? 

12.1. Trygging annars aðila 
Eingöngu þú, sem tryggingartaki, átt heimtingu á réttindum úr 
samningnum. Þetta á einnig við ef samið var um tryggingu vegna slysa 
sem annar verður fyrir (trygging annars aðila). 
Við greiðum bætur úr tryggingarsamningnum til þín ef annar tryggður 
aðili en þú verður fyrir slysinu. 
Ásamt hinum tryggða ert þú ábyrg(ur) fyrir að skyldur séu uppfylltar. 

12.2. Löglegir arftakar og aðrir kröfuhafar 
Öllum ákvæðum, sem gilda fyrir þig, ber að beita við löglegan arftaka 
þinn og aðra kröfuhafa eftir því sem við á. 

12.3. Framsal og veðsetning krafna 
Hvorki er hægt að framselja né veðsetja kröfur úr tryggingarsamningnum 
fyrir gjalddaga án samþykkis okkar. 

12.4. Viðtökuréttur 
Veiting og afturköllun bótaþegaréttar gilda hvað okkur varðar aðeins og 
fyrst þá ef þú hefur tilkynnt okkur um það skriflega í lifanda lífi. 

13. Hvað merkir tilkynningarskylda fyrir samningsgerð og hvaða 
afleiðingar hefur það ef brotið er gegn henni? 

13.1. Tilkynningaskylda fyrir samningsgerð 
Þar til þú leggur fram samningsyfirlýsingu þína, er þér skylt að upplýsa 
með sanni og að öllu leyti um allar hættulegar kringumstæður sem þú 
þekkir og um það höfum við beðið skriflega. Aðstæður sem hafa áhrif á 
áhættu eru aðstæður sem skipta máli fyrir ákvörðun okkar um að gera 
samning yfirhöfuð eða með umsömdu efni. 
Upplýsingaskyldan gildir einnig um spurningar sem við leggjum fyrir þig 
skriflega, um aðstæður sem haft geta aukna hættu í för með sér 
• eftir að þú hefur lagt inn samningsyfirlýsinguna 
• en fyrir staðfestingu okkar á samningnum.  
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Ef tryggja á annan aðila en þig ber hann einnig – auk þín – ábyrgð á að 
spurningum sé svarað sannleikanum samkvæmt og undandráttarlaust. 
Ef einhver annar svarar, fyrir þína hönd, spurningunum um aðstæður 
sem kunna að hafa aukna hættu í för með sér, og ef honum er kunnugt 
um þessar hættuaukandi aðstæður, eða hefur beitt vísvitandi 
blekkingum, verður litið svo á að þú hafir sjálf(ur) haft vitneskju um þetta, 
eða beitt vísvitandi blekkingum. 

13.2. Mögulegar afleiðingar brots gegn upplýsingaskyldu 
Brot gegn upplýsingaskyldu getur haft veruleg áhrif á tryggingarvernd 
þína. Ef til slíks kemur getum við 
• rift samningnum, 
• sagt samningnum upp, 
• breytt samningnum eða 
• véfengt samninginn vegna sviksamlegrar blekkingar. 

13.2.1. Riftun 
Ef þú brýtur tilkynningaskylduna fyrir samninginn getum við rift 
samningnum. 
Réttur til riftunar er ekki fyrir hendi ef 
• hvorki er um að ræða brot gegn upplýsingaskyldu 
• af ráðnum hug, 
né vítavert gáleysi. Þótt brotið sé gegn upplýsingaskyldu af vítaverðu 
gáleysi höfum við þó ekki rétt til ógildingar ef við hefðum einnig gert 
samninginn þó svo að við hefðum vitað um þær hættuaukandi aðstæður 
sem ekki var upplýst um – einnig þótt samningsskilmálar kynnu þá að 
hafa orðið aðrir (t. d. hærri iðgjöld eða takmörkun á tryggingarvernd). 
Komi til riftunar hefurðu enga tryggingarvernd. 
Ef við riftum samningnum eftir að til tryggingartilviks kemur helst 
greiðsluskylda okkar þó áfram við eftirfarandi skilyrði: 
Brotið gegn upplýsingaskyldu tengist aðstæðum sem höfðu aukna hættu 
í för með sér 
• hefðu hvorki haft áhrif á tilkomu né staðfestingu á tryggingaratburði, 
• né heldur á staðfestingu eða umfang greiðslna okkar. 
Greiðsluskylda okkar fellur niður ef þú brýtur gegn tilkynningaskyldunni 
með sviksamlegum hætti. 

13.2.2. Uppsögn 
Ef ógildingarréttur okkar er útilokaður vegna þess að hvorki var brotið 
gegn upplýsingaskyldu af ráðnum hug, né af vítaverðu gáleysi, getum 
við sagt samningnum upp með eins mánaðar fyrirvara. Uppsagnarréttur 
okkar er útilokaður ef við hefðum einnig undirritað samninginn þótt við 
hefðum vitað um þær aðstæður sem ekki var upplýst um þótt 
samningsskilmálar kynnu þá að hafa orðið aðrir (t.d. hærri iðgjöld eða 
skert tryggingarvernd). 

13.2.3. Samningi breytt 
Ef við getum ekki ógilt eða sagt upp samningnum – hugsanlega þótt 
skilmálar kynnu þá að hafa orðið aðrir (t.d. hærri iðgjöld eða skert 
tryggingarvernd)- vegna þess að við hefðum undirritað hann, þótt við 
hefðum vitað um þær aðstæður sem ekki var upplýst um, þá verða aðrir 
skilmálar hluti samningsins, afturvirkt, að kröfu okkar. Sért þú ekki 
ábyrg(ur) fyrir broti gegn upplýsingaskyldu verða aðrir skilmálar hluti af 
samningnum, en ekki fyrr en að yfirstandandi tryggingartímabili liðnu 
(töluliður A.11.1.1) 
Innan eins mánaðar frá viðtöku tilkynningar okkar má segja samningnum 
upp fyrirvaralaust, ef 
• við hækkum iðgjald um meira en 10% í tengslum við breytingu á 

samningi, eða 
• við undanskiljum tryggingarvernd við áhættuaðstæður sem ekki var 

upplýst um. 
Við bendum á þennan rétt í tilkynningu um breytingu á samningi. 

13.3. Skilyrði fyrir beitingu réttar okkar 
Réttindi okkar til riftunar, uppsagnar eða samningsbreytingar gilda 
aðeins ef við höfum bent þér á afleiðingar brota gegn tilkynningaskyldu 
með sérstakri tilkynningu í textaformi. 
Við eigum engan rétt til ógildingar, uppsagnar eða breytingar á samningi 
ef okkur var kunnugt um áhættuaðstæður, eða rangfærsluna. 
Við getum eingöngu borið fyrir okkur rétt til ógildingar, uppsagnar eða 
breytingar á samningi skriflega innan eins mánaðar. Fresturinn hefst á 
þeirri stundu er okkur barst vitneskja um það brot gegn upplýsingaskyldu 
sem réttur okkar byggir á. 
Þegar við höldum rétti okkar til streitu ber okkur að tilgreina þær 
aðstæður sem yfirlýsingin byggir á. Máli okkar til stuðnings getum við 
síðarmeir tilgreint frekari aðstæður, ef mánaðarfresturinn til þess er ekki 
liðinn. 

Að fimm árum liðnum frá samningsgerðinni fellur niður réttur okkar til 
ógildingar, uppsagnar eða breytingar á samningi. Gerist 
tryggingaratburðurinn áður en frestur rennur út getum við einnig nýtt 
okkur réttinn að fresti liðnum. 
Hafi verið brotið gegn upplýsingaskyldu af ráðnum hug eða sviksamlega, 
er fresturinn tíu ár. 

13.4. Véfenging 
Við getum einnig véfengt samninginn ef reynt hefur verið að hafa áhrif á 
ákvörðun okkar um samninginn með röngum eða ófullkomnum 
upplýsingum, vísvitandi og af ráðnum hug. 
Ef til vefengingar kemur eigum við rétt á þeim hluta iðgjaldsins sem 
samsvarar samningstímanum sem liðinn er til gildistöku 
vefengingaryfirlýsingarinnar. 

13.5. Víkkun tryggingarverndar 
Málsgreinar 13.1 til 13.4 gilda eftir því sem við á ef tryggingarverndin er 
víkkuð eftir á og ný áhættukönnun því nauðsynleg. 

14. Hvenær fyrnast kröfur í þessum samningi? 

14.1. Lögbundin fyrning 
Kröfur út af tryggingarsamningnum fyrnast á þremur árum. Útreikningur 
á frestinum fer eftir almennum ákvæðum einkamálalaga (Bürgerliches 
Gesetzbuch). 

14.2. Frestun á fyrningu 
Ef þú hefur tilkynnt okkur um kröfu byggða á tryggingarsamningnum 
verður hlé á fyrningunni. Þetta gildir frá því að krafan er sett fram til þess 
tíma sem þér berst skrifleg ákvörðun okkar. 

15. Fyrir hvaða dómstól er varnarþingið? 

15.1. Vegna málshöfðana gegn okkur samkvæmt 
tryggingarsamningnum eru eftirfarandi dómstólar með lögsögu: 
• dómstóll þar sem fyrirtæki okkar eða útibú, sem ber ábyrgð á 

samningnum við þig, er með aðsetur. 
• dómstóll þess svæðis sem þú býrð á eða, ef þú ert ekki með fasta 

búsetu, þar sem þú heldur venjulega til. 

15.2. Mál gegn þér sem byggja á tryggingarsamningnum er dómstóll 
þess svæðis sem þú býrð á eða, ef þú ert ekki með fasta búsetu, 
dómstóll þar sem þú heldur venjulega til. 

15.3. Ef búseta er flutt til útlanda eru mál gegn 
• okkur höfðuð fyrir dómstóli á því svæði sem fyrirtæki okkar er með 

aðsetur. 
• þér höfðuð á því svæði sem fyrirtæki okkar er með aðsetur eða þar 

sem tryggingarmiðlarinn er með aðsetur. 

16. Hvað ber að athuga þegar okkur er send tilkynning? Hvað gildir 
þegar heimilisfangi þínu er breytt? 

16.1. Tilkynningar og útskýring eiga að berast skriflega á eftirfarandi 
staði: 
• til höfðustöðva okkar eða 
• til útibúsins sem fer með þín mál. Í tryggingaskírteininu þínu eða 

viðaukum þess kemur fram hvaða útibú það eru. 

16.2. Þér ber að upplýsa okkur um breytt heimilisfang. 
Ef þú gerir þetta ekki og við viljum afhenda þér lagalega yfirlýsingu, gildir 
eftirfarandi: 
Yfirlýsingin telst vera afhent þremur dögum eftir að hún var send ef við 
sendum ábyrgðarpóst á það heimilisfang sem okkur var síðast kunnugt 
um. 
Þetta gildir einnig ef þú hefur ekki tilkynnt okkur um breytingu á nafni 
þínu. 

17. Hvaða lög gilda? 
Um þennan samning gilda þýsk lög. 

18. Hvenær má aðlaga skilmálana? 
Ef dómur hefur úrskurðað ákvæði í tryggingarskilmálum okkar ógilt, eða 
það lýst haldlaust með stjórnvaldsákvörðun, getum við skipt því út fyrir 
nýtt ákvæði, að því tilskildu að slíkt sé nauðsynlegt til að tryggja 
áframhald samnings, eða að það væri óverjandi harka gagnvart öðrum 
hvorum samningsaðila – að teknu tilliti til hagsmuna hins 
samningsaðilans – að halda samningnum óbreyttum.  
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Nýja ákvæðið öðlast því aðeins gildi að markmiði samnings sé náð, 
jafnframt því að tekið sé sanngjarnt tillit til hagsmuna tryggingartaka. 
Nýja ákvæðið skv. 1. mgr. verður hluti af samningnum tveimur vikum eftir 
að nýja ákvæðið, ásamt ástæðum fyrir áorðnum breytingum, hefur verið 
sent til þín. 
Ef eitthvert ákvæði þessara skilmála verður óvirkt að öllu leyti eða að 
hluta hefur slíkt ekki áhrif á önnur ákvæði. 

19. Bótatrygging 
Hvað telst vera breyting á ákvæði tryggingartakanum í hag? 
Ef tryggingarskilmálum slysatryggingar (AUB 2020), sem liggja til 
grundvallar samningnum, er breytt þannig að það sé alfarið 
tryggingartakanum í hag og án þess að iðgjald hækki, þá taka þessir 
nýju skilmálar strax gildi fyrir þennan samning líka. 

B. Bótategundir 

Bótategundirnar, sem þú hefur samið um við okkur, og 
tryggingarupphæðirnar koma alfarið fram í samningnum, óháð 
eftirfarandi upptalningu. 

1. Örorkubætur - ef um það var samið 

1.1. Forsendur fyrir tryggingargreiðslu 
Hinn tryggði hefur orðið fyrir örorku af völdum slyss. Um forsendur og 
mat örorku gilda töluliðir A.2 og A.3. 

1.2. Örorkubætur við andlát hins tryggða 
Ef hinn tryggði andast fyrir ákvörðun örorku greiðum við örorkubætur að 
uppfylltum svofelldum skilyrðum: 
• Hinn tryggði andaðist ekki af völdum slyssins innan fyrsta árs frá 

slysi og 
• önnur skilyrði fyrir örorkubótum samkvæmt tölulið A.2 og tölulið A.3 

eru uppfyllt. 
Við greiðum samkvæmt því örorkustigi sem hefði mátt búast við á 
grundvelli læknaskýrslna. 
Látist hinn tryggði af völdum slyss innan árs frá slysinu stofnast ekki 
tilkall til örorkubóta. 

1.3. Gerð og upphæð greiðslu 
Þú færð örorkubæturnar sem eingreiðslu. 
Útreikningur bóta byggist á 
• umsaminni tryggingarupphæð og 
• örorkustigi vegna slyssins. 

Dæmi: Ef tryggingarupphæðin er 100.000 evrur og örorkustig 
vegna slyssins 20% prósent, greiðum við 20.000 evrur. 

1.4. Stigvaxandi örorkuþrep (225 %) - ef um það var samið 

1.4.1. Forsendur fyrir tryggingargreiðslu 
Örorkustig vegna slyssins er fundið skv. tölulið A.2. Hafi sjúkdómar og 
heilsubrestir eða meðferð þeirra komið í kjölfar heilsutjóns sem varð af 
slystilvikinu eða afleiðingum þess, skerðist örorkustigið í samræmi við 
hlut sjúkdómsins eða heilsubrestsins, ef sá hlutur er að minnsta kosti 
60%. (Töluliður A.3). 

1.4.2. Bótategund 

Fyrir hvern prósentupunkt örorkustigs af völdum slyss, sem er umfram 
25%, greiðir vátryggjandinn aukalega 1% af vátryggingarfjárhæðinni. 
Fyrir hvern prósentupunkt örorkustigs af völdum slyss, sem er umfram 
50%, greiðir vátryggjandinn viðbótar 1% af vátryggingarfjárhæðinni. Af 
þessu verður eftirfarandi tafla: 
Örorkust. Greiðsla 

úr vátr. 
 Örorkust. Greiðsla 

úr vátr. 
 Örorkust. Greiðsla 

úr vátr. 
% %  % %  % % 

26 27  51 78  76 153 
27 29  52 81  77 156 
28 31  53 84  78 159 
29 33  54 87  79 162 

 

Örorkust. Greiðsla 
úr vátr. 

 Örorkust. Greiðsla 
úr vátr. 

 Örorkust. Greiðsla 
úr vátr.   

  
  

% %  % %  % % 
30 35  55 90  80 165 
31 37  56 93  81 168 
32 39  57 96  82 171 
33 41  58 99  83 174 
34 43  59 102  84 177 
35 45  60 105  85 180 
36 47  61 108  86 183 
37 49  62 111  87 186 
38 51  63 114  88 189 
39 53  64 117  89 192 
40 55  65 120  90 195 
41 57  66 123  91 198 
42 59  67 126  92 201 
43 61  68 129  93 204 
44 63  69 132  94 207 
45 65  70 135  95 210 
46 67  71 138  96 213 
47 69  72 141  97 216 
48 71  73 144  98 219 
49 73  74 147  99 222 
50 75  75 150  100 225 

1.5. Stigvaxandi örorkuþrep (350 %) - ef um það var samið 

1.5.1. Forsendur fyrir tryggingargreiðslu 
Örorkustig vegna slyssins er fundið skv. tölulið A.2. Hafi sjúkdómar og 
heilsubrestir komið í kjölfar heilsutjóns sem varð af slystilvikinu eða 
afleiðingum þess, skerðist örorkustigið í samræmi við hlut sjúkdómsins 
eða heilsubrestsins, ef sá hlutur er að minnsta kosti 60%. 

1.5.2. Bótategund 
Fyrir hvern prósentupunkt örorkustigs af völdum slyss, sem er umfram 
25%, greiðum við aukalega 2% af vátryggingarfjárhæðinni. Fyrir hvern 
prósentupunkt örorkustigs af völdum slyss, sem er umfram 50%, 
greiðum við viðbótar 2% af vátryggingarfjárhæðinni. Af þessu verður 
eftirfarandi tafla: 
Örorkust. Greiðsla 

úr vátr. 
 Örorkust. Greiðsla 

úr vátr. 
 Örorkust. Greiðsla 

úr vátr. 
% %  % %  % % 

26 28  51 105  76 230 
27 31  52 110  77 235 
28 34  53 115  78 240 
29 37  54 120  79 245 
30 40  55 125  80 250 
31 43  56 130  81 255 
32 46  57 135  82 260 
33 49  58 140  83 265 
34 52  59 145  84 270 
35 55  60 150  85 275 
36 58  61 155  86 280 
37 61  62 160  87 285 
38 64  63 165  88 290 
39 67  64 170  89 295 
40 70  65 175  90 300 
41 73  66 180  91 305 
42 76  67 185  92 310 
43 79  68 190  93 315 
44 82  69 195  94 320 
45 85  70 200  95 325 
46 88  71 205  96 330 
47 91  72 210  97 335 
48 94  73 215  98 340 
49 97  74 220  99 345 
50 100  75 225  100 350 

1.6. Stigvaxandi örorkuþrep (500 %) - ef um það var samið 

1.6.1. Forsendur fyrir tryggingargreiðslu 
Örorkustig vegna slyssins er fundið skv. tölulið A.2. Hafi sjúkdómar og 
heilsubrestir komið í kjölfar heilsutjóns sem varð af slystilvikinu eða 
afleiðingum þess, skerðist örorkustigið í samræmi við hlut sjúkdómsins 
eða heilsubrestsins, ef sá hlutur er að minnsta kosti 60%.  
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1.6.2. Bótategund 
Fyrir hvern prósentupunkt örorkustigs af völdum slyss, sem er umfram 
25%, greiðum við aukalega 2% af vátryggingarfjárhæðinni. Fyrir hvern 
prósentupunkt örorkustigs af völdum slyss, sem er umfram 50%, 
greiðum við viðbótar 5 % af vátryggingarfjárhæðinni. Af þessu verður 
eftirfarandi tafla: 
Örorkust. Greiðsla 

úr vátr. 
 Örorkust. Greiðsla 

úr vátr. 
 Örorkust. Greiðsla 

úr vátr.   
  
  

% %  % %  % % 
26 28  51 108  76 308 
27 31  52 116  77 316 
28 34  53 124  78 324 
29 37  54 132  79 332 
30 40  55 140  80 340 
31 43  56 148  81 348 
32 46  57 156  82 356 
33 49  58 164  83 364 
34 52  59 172  84 372 
35 55  60 180  85 380 
36 58  61 188  86 388 
37 61  62 196  87 396 
38 64  63 204  88 404 
39 67  64 212  89 412 
40 70  65 220  90 420 
41 73  66 228  91 428 
42 76  67 236  92 436 
43 79  68 244  93 444 
44 82  69 252  94 452 
45 85  70 260  95 460 
46 88  71 268  96 468 
47 91  72 276  97 476 
48 94  73 284  98 484 
49 97  74 292  99 492 
50 100  75 300  100 500 

1.7. Stigvaxandi örorkuþrep (1000 %) - ef um það var samið 

1.7.1. Forsendur fyrir tryggingargreiðslu 
Örorkustig vegna slyssins er fundið skv. tölulið A.2. Hafi sjúkdómar og 
heilsubrestir komið í kjölfar heilsutjóns sem varð af slystilvikinu eða 
afleiðingum þess, skerðist örorkustigið í samræmi við hlut sjúkdómsins 
eða heilsubrestsins, ef sá hlutur er að minnsta kosti 60%. 

1.7.2. Bótategund 
Fyrir hvern prósentupunkt örorkustigs af völdum slyss, sem er umfram 
25%, greiðum við aukalega 4 % af vátryggingarfjárhæðinni. Fyrir hvern 
prósentupunkt örorkustigs af völdum slyss, sem er umfram 50%, 
greiðum við viðbótar 5 % af vátryggingarfjárhæðinni. 
Fyrir hvern prósentupunkt örorkustigs af völdum slyss, sem er umfram 
75 %, greiðum við viðbótar 14 % af vátryggingarfjárhæðinni. Af þessu 
verður eftirfarandi tafla: 
Örorkust. Greiðsla 

úr vátr. 
 Örorkust. Greiðsla 

úr vátr. 
 Örorkust. Greiðsla 

úr vátr. 
% %  % %  % % 

26 30  51 160  76 424 
27 35  52 170  77 448 
28 40  53 180  78 472 
29 45  54 190  79 496 
30 50  55 200  80 520 
31 55  56 210  81 544 
32 60  57 220  82 568 
33 65  58 230  83 592 
34 70  59 240  84 616 
35 75  60 250  85 640 
36 80  61 260  86 664 
37 85  62 270  87 688 
38 90  63 280  88 712 
39 95  64 290  89 736 
40 100  65 300  90 760 
41 105  66 310  91 784 
42 110  67 320  92 808 

 

Örorkust. Greiðsla 
úr vátr. 

 Örorkust. Greiðsla 
úr vátr. 

 Örorkust. Greiðsla 
úr vátr. 

% %  % %  % % 
43 115  68 330  93 832 
44 120  69 340  94 856 
45 125  70 350  95 880 
46 130  71 360  96 904 
47 135  72 370  97 928 
48 140  73 380  98 952 
49 145  74 390  99 976 
50 150  75 400  100 1000 

1.8. Hámarksbætur frá og með 50% - ef um það var samið 

1.8.1. Forsendur fyrir tryggingargreiðslu 
Örorkustig vegna slyssins er fundið skv. tölulið A.2. Hafi sjúkdómar og 
heilsubrestir komið í kjölfar heilsutjóns sem varð af slystilvikinu eða 
afleiðingum þess, skerðist örorkustigið í samræmi við hlut sjúkdómsins 
eða heilsubrestsins, ef sá hlutur er að minnsta kosti 60%. 

1.8.2. Bótategund 
Leiði slysið til örorkustigs upp á að minnsta kosti 50% verður umsamin 
grunnupphæð örorku margfölduð með stuðlinum 5. 

Dæmi: Fyrir hendi er örorkustig af völdum slyss sem nemur 
70 prósentum. Ef samið var um vátryggingarfjárhæð að 
upphæð 100.000 greiðum við fimmfalda þá upphæð, semsagt 
500.000 evrur. 

1.9. Auknar bætur frá og með 70% - ef um það var samið 

1.9.1. Forsendur fyrir tryggingargreiðslu 
Örorkustig vegna slyssins er fundið skv. tölulið A.2. Hafi sjúkdómar og 
heilsubrestir komið í kjölfar heilsutjóns sem varð af slystilvikinu eða 
afleiðingum þess, skerðist örorkustigið í samræmi við hlut sjúkdómsins 
eða heilsubrestsins, ef sá hlutur er að minnsta kosti 60%. 

1.9.2. Bótategund 
Leiði slysið til örorkustigs upp á að minnsta kosti 70% verður örorkustigið 
margfaldað með stuðlinum 5. Af þessu verður eftirfarandi tafla: 
Örorkust. Greiðsla 

úr vátr. 
 Örorkust. Greiðsla 

úr  
vátr. 

 Örorkust. Greiðsla 
úr vátr.   

  
  

% %  % %  % % 
70 350  81 405  92 460 
71 355  82 410  93 465 
72 360  83 415  94 470 
73 365  84 420  95 475 
74 370  85 425  96 480 
75 375  86 430  97 485 
76 380  87 435  98 490 
77 385  88 440  99 495 
78 390  89 445  100 500 
79 395  90 450    
80 400  91 455    

2. Tafarlausar bætur - ef um það var samið 
Við greiðum tiltekna upphæð strax, þ.e. án þess að sýnt sé fram á 
varanlegan skaða, ef kemur til áverka af völdum slyss sem talinn er upp 
í tölulið B.2.1. Ekki kemur til skerðingar á örorkubótum samkvæmt tölulið 
B.1. 

2.1. Forsendur fyrir tryggingagreiðslu: 
Hinn tryggði verður fyrir lærleggshálsbroti (einnig óháð slysi) eða einum 
af eftirfarandi áverkum vegna slyss: 
• sundrun á liðamótum milli axlarhyrnu herðablaðs og viðbeins skv. 

Rockwood III-VI 
• brot á upparmslegg 
• olnbogaliðsbrot 
• framhandleggsbrot 
• brot í nökkvabeini (handleggur) 
• lærleggsbrot 
• brot á hnéskel 
• krossbandaslit, fyrsta slit á upprunalegu bandi (þ.e. ekki endurtekið 

slit og ef gerð hefur verið aðgerð til að búa til nýtt liðband) 
• brot á sköflungi  
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• brot á ökklalið 
• brot á völu 
• brot á einum eða fleiri hryggjarliðum 
• brot á mjaðmagrind, að framan eða aftan, með óstöðugleika, aðgerð 

gerð 
• brot á hælbeini, aðgerð gerð 
• þverlömun eftir mænuskaða 
• aflimun frá fjórum heilum fingrum á miðhandarsvæði eða einn heill 

þumalfingur 
• aflimun allra tákjúka og framristar (fram- og miðhluti fótar) 
• þriðja eða fjórða stigs bruni meira en 20% af yfirborði líkamans 
• varanleg blinda eða missir annars auga 
• áverki á höfuðkúpu og heila með heilablæðingu 
• brot í augntóttarbotn, aðgerð gerð 
• brot á nokkrum rifbeinum, minnst 6 rifbein eða meira 

Tilkall til tafarlausra bóta stofnast ekki vegna beinþreytubrota, 
afrifusprungna í beinum (afrifubrota) og/eða þegar flísast úr beini. 

Tilkall til tafarlausra bóta stofnast um leið og þú hefur sýnt fram á 
lærleggsbrotið eða áverka af völdum slyss með því að framvísa 
læknisvottorði, en þar á einnig að koma fram orsök áverkans og greining. 
Vátryggjandinn á rétt á að krefjast myndagagna til að skera endanlega 
úr um það hvort áverkinn sé til staðar. Í því tilfelli gera þau útslagið þegar 
vátryggjandi tekur ákvörðun samkvæmt reglum. Krafa um tafarlausar 
bætur verður að vera komin fram innan 18 mánaða eftir slysið. 

2.2. Gerð og upphæð bóta: 
Upphæð tafarlausu bótanna er takmörkuð við þá upphæð sem tilgreind 
er í tryggingarskírteininu. Tafarlausar bætur eru aðeins greiddar einu 
sinni út fyrir hvert slys, óháð því hvort tryggði einstaklingurinn hafi hlotið 
marga áverka skv. tölulið B.2.1 eða aðra frekari áverka. 

3. Slysalífeyrir - ef um það var samið 

3.1. Forsendur fyrir tryggingargreiðslu 
Um forsendur og mat örorku gilda töluliðir A.2 og A.3. Ekki er tekið tillit 
til sérstakrar umsaminnar útlimaskrár þegar tekin er ákvörðun um 
örorkustig. 

3.1.1. Slysalífeyrir frá 30% örorku til minna en 50% örorku - ef um það 
var samið 
Örorkustigið af völdum slyssins nemur að minnsta kosti 30% og er minna 
en 50%. 

3.1.2. Slysalífeyrir frá 50 % örorku til minna en 90 % örorku - ef um það 
var samið 
Örorkustigið af völdum slyssins nemur að minnsta kosti 50 % og er 
minna en 90 %. 

3.1.3. Slysalífeyrir frá 90% örorku - ef um það var samið Örorkustig af 
völdum slyssins nemur að minnsta kosti 90%. 

3.1.4. Almennt er eingöngu greitt úr slysalífeyri skv. 3.1.1, 3.1.2 
eða 3.1.3. 

Dæmi: Þegar 70% örorkustig hefur verið ákveðið fær 
viðskiptavinurinn bætur úr slysalífeyrinum frá 50% örorku til 
minna en 90% örorku 

3.2. Lífeyrisgreiðslur við andlát tryggðs einstaklings áður en mat 
á örorku fer fram 
Ef tryggði einstaklingurinn andast fyrir ákvörðun örorku greiðum við 
lífeyri að uppfylltum svofelldum skilyrðum: 
• Hinn tryggði andaðist ekki af völdum slyssins innan fyrsta árs frá 

slysi og 
• önnur skilyrði fyrir örorku samkvæmt tölulið A.2 og tölulið A.3 eru 

uppfyllt. 
Við greiðum samkvæmt því örorkustigi sem hefði mátt búast við á 
grundvelli læknaskýrslna. 

3.3. Gerð og upphæð greiðslu 
Við greiðum slysalífeyri mánaðarlega samkvæmt upphæð umsaminnar 
tryggingarupphæðar. Þegar tekin er ákvörðun um upphæð bóta er ekki 
er tekið tillit til umsaminna stigvaxandi örorkuþrepa, þá sérstaklega 
útlimaskrár fyrir tiltekna starfshópa eða annarra aukinna bóta, komi til 
örorku. 

 

3.4. Byrjun og tímalengd tryggingargreiðslu 

3.4.1. Við greiðum slysalífeyri 
• afturvirkt frá byrjun mánaðarins þegar slysið varð; 
• og síðan mánaðarlega fyrirfram. 

3.4.2. Við greiðum slysalífeyri til loka þess mánaðar sem 
• tryggði einstaklingurinn andast eða þar til hann hefur náð 

umsömdum hámarksaldri fyrir bætur sem kemur fram í 
tryggingarskírteininu eða 

• þar til við tilkynnum þér að örorkustig vegna slyss hafi lækkað niður 
fyrir umsamið 30%, 50% eða 90% lágmarksörorkustig vegna 
endurmats skv. tölulið A.9.4. 

Okkur er heimilt að sannreyna forsendur lífeyrisgreiðslnanna með því að 
krefjast lífsvottorða. Ef þú sendir okkur ekki vottorðin tafarlaust falla 
lífeyrisgreiðslurnar niður frá og með næstu bótagreiðslu sem á að greiða 
út, og þar til umbeðið lífsvottoð hefur verið lagt fram. 

3.4.3. Upphæð slysalífeyris miðast við örorkustig vegna slyss og 
viðkomandi upphæðum lífeyrisgreiðslna sem samið var um. 
Frá þeim mánuði sem við tilkynnum þér um að örorkustig vegna slyssins 
var endurmetið skv. tölulið A.9.4 breytum við upphæð slysalífeyrisins 
samkvæmt samningi eða stöðvum lífeyrisgreiðslur samkvæmt samningi. 

3.5. Slysalífeyrir með Dynamik-viðbótarþætti vegna bótamáls - ef 
um það var samið 
Frá og með öðru ári eftir slysið hækkum við slysalífeyri sem á að greiða 
út, skv. tölulið A.3, um 2% á ári. Lífeyririnn er jafnaður í heilar evrur. 

4. Dagpeningar vegna slysa - ef um það var samið 

4.1. Forsendur fyrir tryggingargreiðslu 
Vegna slyssins hefur hinn tryggði 
• skerta hæfni til vinnu og 
• er í læknismeðferð 

4.2. Upphæð og tímalengd greiðslu 
Útreikningur bóta byggist á 
• umsaminni tryggingarupphæð og 
• skerðingarstigi vinnufærni vegna slyssins án áhrifa sjúkdóma eða 

kvilla. 
Skerðingarstigið er metið 
• eftir færni hins tryggða til að halda áfram starfinu sem hann stundaði 

uns slysið varð eða 
• eftir almennri færni hins tryggða til vinnu. 
Dagpeningunum vegna slyss er stigskipt í samræmi við skerðingarstigið. 
Við greiðum dagpeninga vegna slyss á meðan á læknismeðferð stendur, 
lengst í eitt ár talið frá slysdegi. 

Dæmi: Þegar skerðingarstig vinnufærni er 100% greiðum við 
fulla upphæð umsaminna dagpeninga vegna slyss. Ef 
skerðingarstigið sem staðfest er af lækni er 50% greiðum við 
helming dagpeninga vegna slyss. 
Miðað er við staðfestingu læknis um skerðingarstig 
vinnufærni, en ekki vottorð um óvinnufærni. 

4.3. Lok þessarar bótategundar 
Þessari bótategund lýkur - án þess að nauðsyn sé á uppsögn - undir lok 
tryggingarársins þar sem tryggði einstaklingurinn sækir ekki vinnu eða 
er atvinnulaus. 

4.4. Starfshópar sem ekki eru tryggingarhæfir 
Dagpeningar eru ekki tryggingarhæfir fyrir atvinnulausa, lífeyrisþega, 
eftirlaunaþega og námsfólk. Þetta á einnig við um störf sem eru unnin í 
skólaleyfum, skammtímastörf og starfsnám. Ef þetta skyldi samt vera 
eða verða tryggt er engin tryggingavernd til staðar þrátt fyrir 
iðgjaldagreiðslur. Við endurgreiðum greitt iðgjald.  
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5. Dagpeningar vegna slysa - ef um það var samið 

5.1. Forsendur fyrir tryggingargreiðslu 
Hinn tryggði 
• er í nauðsynlegri fullnaðarinnlögn í lækningaskyni af slysförum eða 
• undirgengst aðgerð á göngudeild, það er ekki göngudeildaraðgerð 

þegar aðeins er hlúð að sárum eða 
• er í eftirfylgnimeðferð á legudeild, í endurhæfingarmeðferð á 

legudeild eða göngudeild vegna slyss. 
Eftirfylgnimeðferð á legudeild eða endurhæfingarmeðferð þarf að 
vara í að minnsta kosti 3 vikur samfellt. Endurhæfingarúrræði fyrir 
göngudeild verður að standa samfellt í minnst 3 vikur (nema 
laugardaga, sunnudaga og orlofsdaga) og fela í sér minnst 3 
meðferðarlotur á dag. 
Sjúkrahúsdagpeningar eru aðeins greiddir fyrir meðferðardaga. 

Ekki eru greiddir sjúkrahúsdagpeningar fyrir heilsubótardvöl (kúra) sem 
og dvöl á heilsuhælum og endurhæfingarheimilum. 

5.2. Upphæð og tímalengd greiðslu 
Við greiðum umsamda sjúkrahúsdagpeninga innan tímabils sem er 
fyrstu fimm árin frá slysdegi 
• tvöfalda upphæð fyrir hvern almanaksdag sem sjúklingur er 

meðferðar á sjúkrahúsi á legudeild fram til 360. dags. 
• samtals þrefalda upphæð, í mest 30 daga, ef slysið gerist í útlöndum 

og sjúkrahúsmeðferðin á legudeild fór fram í útlöndum. 
• fjórfalda upphæð fyrir göngudeildaraðgerðir. 
• einfalda upphæð í að hámarki samtals 12 vikur fyrir hvern 

almanaksdag eftirfylgnimeðferðar á legudeild og 
endurhæfingarmeðferð. 

• einfalda upphæð í að hámarki samtals 12 vikur fyrir hvern 
meðferðardag endurhæfingarmeðferðar á göngudeild. 

6. Dánarbætur - ef um það var samið 

6.1. Forsendur fyrir tryggingargreiðslu 
Hinn tryggði andast af völdum slyss innan árs frá slysi. 
Hafið þá einnig hugfastar reglur um það sem gera ber samkvæmt tölulið 
A.7.5. 
Þá telst andlát af slysförum einnig sannað ef vátryggður hefur verið 
úrskurðaður látinn á lögformlegan hátt samkvæmt 5.gr (skipsslys), 6.gr. 
(flugslys) eða 7.gr (önnur lífshætta) laga um horfið fólk 
(Verschollenheitsgesetz). Snúi tryggður einstaklingur aftur eftir að hafa 
horfið skal endurgreiða allar bætur sem þegar hafa verið greiddar 

6.2. Gerð og upphæð greiðslu 
Við greiðum umsamda tryggingarupphæð. 

7. Björgunarkostnaður - ef um það var samið 

7.1. Forsendur fyrir tryggingargreiðslu 
Eftir slys hefur hinn tryggði þurft að leggja út 
• fyrir kostnaði vegna leitar- eða björgunaraðgerða björgunarsveita 

hins opinbera eða einkaaðila eða 
• fyrir kostnaði vegna flutnings hins slasaða að fyrirmælum læknis á 

sjúkrahús eða sérhæft sjúkrahús 
• fyrir aukakostnaði vegna heimferðar hins slasaða þangað sem hann 

býr að staðaldri, ef aukakostnaðurinn hlýst af fyrirmælum læknis eða 
var óumflýjanlegur vegna eðlis meiðslanna 

• fyrir hæfilegum kostnaði vegna heimferðar eða dvalar vegna slyss í 
útlöndum fyrir börn sem eru með í för og lífsförunaut hins tryggða 

• fyrir kostnaði vegna flutnings vegna andláts af slysförum þangað 
sem hinn látni bjó síðast að staðaldri 

• fyrir kostnaði vegna jarðarfarar í útlöndum 
• fyrir kostnaði vegna notkunar þrýstiklefa eftir köfunarslys eða vegna 

háfjallaveiki. 
Það jafngildir slysi ef slysið var beinlínis yfirvofandi eða aðstæður bentu 
í raun til að það yrði. 
Tryggingarverndin er undirskipuð, sem þýðir að aðeins er hægt að gera 
tilkall vegna þess kostnaðar sem tryggingarskyldir þriðju aðilar 
(sérstaklega almannatryggingar og skyldutryggingar) eiga ekki að bera. 
Þú þarft að sýna fram á þetta. 
Ef við greiðum fyrirfram skal endurkröfurétturinn renna til okkar, þar sem 
við höfum greitt bætur. 

 

Ef annað félag greiðir einnig bætur á grundvelli undirskipunar, skulu 
hlutaðeigandi félög bera kostnað sem þriðju aðilar eru ekki skyldir til að 
greiða, í réttu hlutfalli miðað við vátryggingarfjárhæðir sínar. 

7.2. Gerð og upphæð greiðslu 
Við endurgreiðum kostnað sem sýnt hefur verið fram á og kostnað sem 
þriðju aðilar greiða ekki (t.d. sjúkratryggingar, viðbótarsjúkratryggingar, 
sjúkrasamlög, erlendar ferðatryggingar, ábyrgðartryggingar) samtals 
upp að umsaminni tryggingarfjárhæð. 

7.3. Ef hinn tryggði er með nokkrar slysatryggingar hjá okkur 
greiðum við aðeins bætur samkvæmt einum samningi. 

8. Kosmetische Operationskosten - ef um það var samið 

8.1. Forsendur fyrir tryggingargreiðslu 
Hinn tryggði hefur gengist undir lýtaaðgerð í þeim tilgangi að bæta úr 
útlitsgöllum af völdum slyssins. 
Tannviðgerðir og tannsmíðar við missi eða missi að hluta á náttúrulegum 
tönnum af völdum slyss, teljast einnig vera lýtalækningar innan ramma 
lækningameðferðar. Viðgerðir og endursmíð á gervitönnum/gómum sem 
taka má úr, brýr og krónur (einnig króna að hluta til) eru ekki tryggð. 

Lýtaaðgerðina/tannviðgerðina 
• gerir læknir/tannlæknir 
• að lækningameðferðinni lokinni, og 
• á fullorðnum innan fimm ára eftir slysið, á ólögráða einstaklingum, 

samkvæmt beiðni, áður en viðkomandi verður fullra 25 ára. Sækja 
þarf um innan fimm ára eftir slysið. 

Tryggingarverndin er undirskipuð, sem þýðir að aðeins er hægt að gera 
tilkall vegna þess kostnaðar sem tryggingarskyldir þriðju aðilar 
(sérstaklega almannatryggingar, ábyrgðarskyldutryggingar og 
skyldutryggingar) eiga ekki að bera. Þú þarft að sýna fram á þetta. 
Ef við greiðum fyrirfram skal endurkröfurétturinn renna til okkar, þar sem 
við höfum greitt bætur. 
Ef annað félag greiðir einnig bætur á grundvelli undirskipunar, skulu 
hlutaðeigandi félög bera kostnað sem þriðju aðilar eru ekki skyldir til að 
greiða, í réttu hlutfalli miðað við vátryggingarfjárhæðir sínar. 

8.2. Gerð og upphæð greiðslu 
Við endurgreiðum 
• lækniskostnað og annan aðgerðarkostnað samkvæmt gjaldskrá fyrir 

lækna (GOÄ), að hámarki 3,5-falt hlutfall, 
• nauðsynlegan dvalar- og fæðiskostnað á sjúkrahúsi (reiknað skv. 

DRG), 
• kostnað við tannviðgerðir og gervitennur samkvæmt GOÄ eða GOZ, 

að hámarki 3,5-falt hlutfall 
sem sýnt hefur verið fram á og þriðju aðilar greiða ekki, samtals upp að 
umsaminni vátryggingarfjárhæð. Við greiðum bætur vegna kostnaðar við 
tannviðgerðir og gervitennur, að hámarki allt að 20.000 evrur. 
Við endurgreiðum kostnað vegna gervitanna (tann- og 
munngervalækningar) aðeins einu sinni fyrir hvert slys og tönn. 

8.3. Ef hinn tryggði er með nokkrar slysatryggingar hjá okkur greiðum 
við aðeins bætur samkvæmt einum samningi. 

9. Aðstoð sálfræðings- ef um það var samið 

9.1. Forsendur fyrir tryggingargreiðslu 
Vegna slyss eða lífshættu eða líkamsáverka er hinum tryggða veitt 
aðstoð sálfræðings á fyrsta slysárinu að fyrirmælum læknis. 

9.2. Tegund og upphæð greiðslu 
Við endurgreiðum þá þann kostnað sem fellur til fyrir hvert slys upp að 
umsaminni tryggingarupphæð. 
Tryggingarverndin er undirskipuð, sem þýðir að aðeins er hægt að gera 
tilkall vegna þess kostnaðar sem tryggingarskyldir þriðju aðilar (t.d. 
sjúkratrygging, viðbótarsjúkratrygging, sjúkrasamlag og skyldutrygging) 
eiga ekki að bera. 

9.3. Ef hinn tryggði er með nokkrar slysatryggingar hjá okkur greiðum 
við aðeins bætur samkvæmt einum samningi.  
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10. Fjölskyldubótatrygging- ef um það var samið 

10.1. Forsendur fyrir tryggingargreiðslu 
Þú sem tryggingartaki giftist, eignast börn eða ættleiðir börn undir 14 ára 
aldri. 

10.2. Tegund og upphæð greiðslu 
100.000,00 evrur  Upphæð fyrir fulla örorku 

10,00 evrur Sjúkrahúsdagpeningar 
10.000,00 evrur  Upphæð vegna andláts 

100.000,00 evrur Kostnaður við lýtaaðgerðir 
100.000 evrur  Björgunarkostnaður 

2.000,00 evrur Kostnaður vegna sálfræðilegrar aðhlynningar 

10.3. Tímalengd bóta 
Eftir giftingardag er maki þinn, og börn eftir fæðingu eða lögformlega 
ættleiðingu, tryggð í tólf mánuði skv. tryggingarupphæðum sem nefndar 
eru í tölulið B.10.2. 

10.4. Sérstakar bætur fyrir börn 
Ef við fáum umsókn um slysatryggingu fyrir barnið þitt innan þriggja 
mánaða frá fæðingu er til staðar tryggingavernd með 
tryggingarupphæðum sem sótt var um án iðgjalds þar til barnið nær eins 
árs aldri, þrátt fyrir ákvæði B.10.2. 

10.5. Sérstakar bætur fyrir ættleidd börn undir 14 ára aldri 
Ef við fáum umsókn um slysatryggingu fyrir barnið þitt innan þriggja 
mánaða frá lögformlegri ættleiðingu er til staðar tryggingavernd með 
tryggingarupphæðum sem sótt var um án iðgjalds, þrátt fyrir ákvæði 
B.10.2. Iðgjaldafría tryggingarverndin endar 12 mánuðum eftir 
lögformlegu ættleiðinguna. 

10.6. Ef til staðar eru margar slysatryggingar hjá okkur með 
fjölskyldubótatryggingu greiðum við aðeins úr einum samningi. 
Þessir skilmálar gilda fyrir fjölskyldubótatrygginguna. Ekki er tekið tillit til 
umsaminna stigvaxandi örorkuþrepa, auka- eða hámarksgreiðslna komi 
til örorku né útlimaskrár sem er ólík tölulið A.2. 

11. Rooming-In (gisting fylgdarmanns á sjúkrahúsi)- ef um það var 
samið 

11.1. Forsendur fyrir tryggingargreiðslu 
Hinn tryggði 
• er í nauðsynlegri fullnaðarinnlögn í lækningaskyni af slysförum eða 
• í endurhæfingarmeðferð á legudeild vegna slyss og 
• annað foreldri/aðstandandi var á staðnum til aðstoðar (Rooming-In). 
Ekki er greitt fyrir vegna Rooming-In fyrir endurhæfingarmeðferð á 
göngudeild eða legudeild, heilsubótardvöl (kúra) eða dvöl á 
heilsuhælum og endurhæfingarheimilum. 

11.2. Upphæð og tímalengd greiðslu 
Fyrir hverja nótt sem fylgdarmanneskjan gistir er greitt gjald að upphæð 
30 evrur, þó ekki lengur en í eitt ár frá þeim degi sem slysið varð. 

12. Fullur lífeyrir munaðarlausra- ef um það var samið 

12.1. Forsendur fyrir tryggingargreiðslu 
Báðir foreldrar/forráðamenn sem eru tryggðir hjá okkur deyja innan eins 
árs vegna sama slystilviks. 
Ef barnið hefur þegar misst annað foreldri greiðum við fullan lífeyri 
munaðarlausra ef foreldri/forráðamaður sem tryggður er hjá okkur deyr 
vegna slystilviks. 

12.2. Tegund og upphæð greiðslu 
Við greiðum fullan lífeyri munaðarlausra til allra tryggðra barna. Við 
greiðum fullan lífeyri munaðarlausra mánaðarlega að upphæð 1.000 
evrur fyrir hvert barn. 

12.3. Byrjun og tímalengd tryggingargreiðslu 
Við greiðum fullan lífeyri munaðarlausra afturvirkt frá byrjun mánaðarins 
þegar slysið varð. 
Fullur lífeyrir munaðarlausra er greiddur í síðasta sinn fyrir þann mánuð 
sem viðkomandi barn verður fullra 18 ára. 

 

II. Ákvarðanir um taxta 

1. Iðgjaldið ræðst af starfanum eða raunverulega sinntum störfum, sem 
slysahættan ræðst af. 
Ráðandi er ekki lærði starfinn heldur starfinn sem raunverulega er sinnt. 
Ef starfi eða starfsemi hins tryggða breytist, gætið þá að eftirfarandi 
mikilvægum ábendingum (sjá einnig tölulið A.6.1. AUB 2020): 
Tilgreinið okkur tafarlaust ef starf eða raunverulegur starfi breytist (að 
undanskilinni sjálfboðaliðaherþjónustu, hernaðarlegum 
varaliðsæfingum, sjálfboðaliðaþjónustu ríkisins sem og einu ári þar sem 
sjálfboðaliðastörfum er sinnt í þágu samfélags eða náttúru og 
umhverfis). 
Þetta getur breytt vátryggingarfjárhæðinni eða iðgjaldinu. Upphæð 
iðgjaldsins fer að miklu leyti eftir starfi eða iðju hins tryggða á hverjum 
tíma. 
Vinsamlegast hafðu samband við okkur í öllum tilvikum. 

2. Upphæð iðgjaldsins ræðst einnig af fjölda þeirra sem tryggðir eru 
samtímis samkvæmt einum samningi. Ef tryggðum fjölgar, sem leiðir til 
lægra iðgjalds, eða ef tryggðum fækkar, sem leiðir til hærra iðgjalds, skal 
breyting gerð á iðgjaldi frá og með degi breytingarinnar. 

III. Aukalegir og sérstakir tryggingarskilmálar 
slysatryggingar 

Aukaskilmálar fyrir hjálp í hversdeginum 
Þessir viðbótarskilmálar gilda - ef um þá var samið - til viðbótar við 
Almennu slysatryggingarskilmálana AUB 2020. 

1. Tegund og umfang bóta 
Tryggði einstaklingurinn getur valið allt að níu af eftirfarandi bótum í 
hverju tryggingartilviki í samræmi við einstaklingsbundnar þarfir 
viðkomandi. Ekki er unnt að breyta þessum bótum eftirá vegna 
tryggingartilviks. 
Þjónusta sem kemur fram í töluliðum 1.1 til 1.8 veitt af hæfum 
þjónustuaðilum sem við fáum til verksins. Við endurgreiðum ekki 
peninga fyrir þjónustuaðila sem þú sjálf(ur) hefur ráðið til starfa, að 
undanskildum tölulið 1.1.5. 

1.1. Aðstoð í húsnæði sem er varanlega til eigin nota (heimilið) 
Við miðlum og endurgreiðum nauðsynlegan kostnað sem 
sannanlega féll til vegna þjónustuaðila sem ráðnir voru til verksins til 
að 

1.1.1. veita heimilishjálp til að sinna almennum heimilisstörfum (til 
dæmis að þrífa íbúðina, vökva blóm, hjálpa til við matargerð, þvo og 
strauja) einu sinni í viku í allt að fjórar klukkustundir. 

1.1.2. afhenda máltíð að eigin vali samkvæmt úrvali viðurkennds 
þjónustuaðila okkar, þar með talinn er kostnaður fyrir máltíðina sjálfa. 

1.1.3. sjá um innkaup frá viðurkenndum þjónustuaðila okkar (vörur til 
daglegra nota) allt að tvisvar í viku. Ekki er hægt að bjóða upp á fylgd í 
þessu tilfelli. Kostnaður er ekki endurgreiddur vegna vöru sem keypt er 
inn. 

1.1.4. sinna nauðsynlegum garðyrkjustörfum í garði sem tilheyrir 
íbúðinni sem eigandi nýtir (t.d. að slá grasflötina, klippa limgerðið, farga 
garðúrgangi, vökva plöntur, tína ávexti og taka upp grænmeti, hreinsa 
þakrennur, huga að tjörninni). Við berum 1.000 evru kostnað fyrir hvert 
tjónstilvik, efniskostnaður er ekki endurgreiddur. 

Við berum kostnað vegna 
1.1.5. vetrarþjónustu og hálkuvarna vegna íbúðar sem eigandi nýtir, 
allt að 1.000 evrur (brúttó) fyrir hvert tjónstilvik. Kostnaður er ekki 
endurgreiddur vegna þjónustusamninga sem þegar hafa verið gerðir. 

Tryggði einstaklingurinn sér sjálf(ur) um að velja og skipuleggja. 

Hvað varðar liði 1.1.4 og 1.1.5 berum við kostnað vegna þeirra starfa 
sem þar eru tiltekin og greiðum 10 evrur á klukkustund, allt að 300 evrur 
brúttó fyrir hvert bótatilvik, ef þessi þjónusta er framkvæmd sjálfstætt (t.d. 
af nágrönnum eða kunningjum).  
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1.2. Persónuleg aðstoð 
Við miðlum og endurgreiðum nauðsynlegan kostnað vegna 
þjónustuaðila sem ráðnir voru til verksins 

1.2.1. fyrir að veita tryggða einstaklingnum akstursþjónustu til lækna, í 
apótek og til yfirvalda, allt að 100 km fyrir ferð fram og til baka. Við berum 
þennan kostnað samtals tvisvar í viku. 
Við greiðum fyrir ferðir í sjúkraþjálfun að fyrirmælum læknis allt að fimm 
sinnum í viku, fyrir ferð fram og til baka sem er allt að 100 km. 

1.2.2. vegna uppsetningar neyðarhnapps á heimili, þ.m.t. tæknilegrar 
uppsetningar fyrir neyðarsímtöl fyrir læknisþjónustu (þ.m.t. umsjón með 
lyklum). 

1.3. Umönnun gæludýra 
Umönnun og þjónusta við gæludýr sem búa á heimilinu (hundur, köttur, 
lítil dýr) fer fram, að því tilskildu að engin aðkeypt umönnun sé til staðar, 
á eftirfarandi hátt: 
• við miðlum og endurgreiðum nauðsynlegan kostnað vegna 

gistingar á dýrahóteli eða 
• umönnun er veitt inni á heimilinu. Umönnunin felur t.d. í sér 

göngutúr með hundinn, að hreinsa búrið eða skipta um kattasand 
sem og að fóðra dýrið. Umönnunin er skipulögð að eigin 
frumkvæði og getur t.d. verið í höndum nágranna eða kunningja, 
en ekki einstaklinga sem búa á heimilinu. 

Við berum kostnaðinn fyrir gistingu og/eða umönnun, að hámarki allt að 
1000 evrur (brúttó) fyrir hvert bótatilvik. 

1.4. Aðstoð með sjálfsumhirðu 
Við miðlum og endurgreiðum nauðsynlegan kostnað 

1.4.1. vegna þjónustuaðila sem ráðinn er til að aðstoða við grunnþarfir 
til skamms tíma, að fyrirmælum læknis. Undir þetta fellur: 

• hvað varðar líkamlega umhirðu; að þvo sér, fara í sturtu og bað, 
tannbursta sig, greiða sér, raka sig sem og að hægða- og 
þvagblöðrulosun; 

• hvað varðar næringu; skera mat í hæfilega bita sem og að aðstoða 
við neyslu hans; 

• hvað varðar hreyfingu; að standa upp, fara að sofa, klæða sig í og 
úr, ganga, standa, fara upp tröppur, að fara út úr húsi og finna íbúð 
sína aftur. 

Við berum kostnað af umönnun til styttri tíma til allt að eins mánaðar fyrir 
hvert bótatilvik. 
Ef tryggði einstaklingurin getur fengið þjónustu í gegnum lögboðna 
umönnunar- eða sjúkratryggingu/einkaumönnunar- eða sjúkratryggingu, 
lýkur þjónustu sem við veitum. 

1.4.2. Dag- og næturvakt 
Við skipuleggjum dag- og næturvakt, sem er nauðsynleg af 
læknisfræðilegum ástæðum, eftir útskrift af sjúkrahúsi/aðgerð á 
göngudeild í allt að 48 tíma eftir sjúkrahúsleguna eða 
göngudeildaraðgerðina. 

1.4.3. vegna námskeiða fyrir fólk sem þarf á umönnun að halda og 
aðstandendur sem veita umönnun til að læra þá færni sem þarf til að 
veita umönnun. Við berum 1.000 evru kostnað fyrir hvert bótatilvik. 

Við útvegum 
1.4.4. stór hjálpartæki fyrir hjúkrun (t.d. sérhæfð rúm, 
gönguhjálpartæki) hjá söluaðilum sjúkragagna. Kostnaður sem fellur til 
er ekki endurgreiddur. 

1.5. Aðstandendur sem þarfnast umönnunar 
Þjónustan sem um getur í töluliðum 1.1 og 1.2 er einnig veitt vegna 
maka, skráðs sambúðarmaka í skilningi þýskra laga um lífsförunauta 
(Lebenspartnerschaftsgesetz) eða skyldmennis af 1. gráðu, sem tryggði 
einstaklingurinn heldur heimili með og hjúkrar á heimili sínu. Skilyrði er 
að einstaklingurinn sem nýtur umönnunar hafi að minnsta kosti fengið 
viðurkenningu á umönnunarstigi 2, í skilningi lögboðnu 
umönnunarskyldutryggingarinnar, áður en hinn tryggði atburður átti sér 
stað, og að enginn annar úr félagslegu umhverfi tryggða einstaklingsins 
sé fær um að veita umönnun. 
Ef lögboðin umönnunarskyldutrygging sér um að útvega efnislega 
aðstoð veitum við aðeins aðstoð svo fremi sem lögboðna 
umönnunarskyldutryggingin gerir það ekki. Ef fjárgreiðslur eru greiddar 
úr lögbundnu umönnunarskyldutryggingunni, lýkur okkar bótum einum 
mánuði eftir að tryggði einstaklingurinn lenti í tryggingaratvikinu, þrátt 
fyrir tölulið 4. 

 

1.6. Umönnun barna- ef samið var um Hjálp í hversdeginum 
(AlltagsManager) vegna barna Ef það foreldri sem sinnir 
börnunum reglulega getur það ekki munum við sjá um og 
greiða nauðsynlegan kostnað vegna þjónustuaðila sem ráðnir 
eru 

1.6.1. til að annast tryggðu börnin. Þjónustan er veitt í allt að fjórar vikur 
í allt að átta tíma á dag. 

1.6.2. til að keyra börnin í skóla og í frístundir (íþróttir, tónlist, 
aukakennslu) sem börnin stunda reglulega. Við berum aksturskostnað; 
allt að 100 km fyrir ferð fram og til baka í allt að fjórar vikur. 

1.6.3. til að aðstoða við heimanám í allt að tvær klukkustundir á dag 
fyrir tryggðu börnin. 

1.7. Bætur fyrir börn - ef samið var um Hjálp í hversdeginum 
(AlltagsManager) vegna barna 

Ef forsendur bótagreiðslna skv. tölulið 2 á við um barnið og það foreldri 
sem sinnir börnunum reglulega getur það ekki, munum við sjá um og 
greiða nauðsynlegan kostnað vegna þjónustuaðila sem ráðnir eru 

1.7.1. til að annast tryggðu börnin. Þjónustan er veitt í allt að fjórar vikur 
í allt að átta tíma á dag. 

1.7.2. til að keyra börnin í skóla og í frístundir (íþróttir, tónlist, 
aukakennslu) sem börnin stunda reglulega. Við berum aksturskostnað; 
allt að 100 km fyrir ferð fram og til baka í allt að fjórar vikur. 

1.7.3. til að aðstoða við heimanám í allt að tvær klukkustundir á dag 
fyrir tryggðu börnin. 

Ekki er hægt að krefjast aðstoðar skv. tölulið 1.1 til 1.3. 

1.8. Aðstoð í fríi og í útlöndum 

1.8.1. Við sjáum um að bóka ferð vegna heimsóknar nákomins 
einstaklings (fram og til baka), ef tryggði einstaklingurinn þarf að vera 
lengur en tvær vikur samfellt á sjúkrahúsi í kjölfar slyss eða veikinda. Við 
greiðum kostnað vegna ferðarinnar, allt að 1.000 evrur. 

1.8.2. Við útvegum túlk sem hjálpar yfir síma, ef það er nauðsynlegt 
og mögulegt að veita tungumálaaðstoð í viðkomandi landi. Við greiðum 
kostnað vegna túlksins, allt að 1.000 evrur (brúttó). 

1.8.3. Við greiðum kostnað vegna heimflutnings á lifandi húsdýrum 
sem búa á heimilinu (hund, kött, lítil dýr), allt að 1.000 evrur (brúttó). 

1.8.4. Við skipuleggjum heimferðina, að innifalinni hjólastólaþjónustu 
og að sækja og skutla heim, ef tryggði einstaklingurinn þarf að dvelja á 
sjúkrahúsi erlendis lengur en tvær vikur samfleytt vegna slyss eða 
veikinda og kemst ekki heim samkvæmt upphaflegri áætlun. Við greiðum 
aukalega ferðakostnaðinn, allt að 1.000 evrur. 

Tryggingarverndin skv. tölulið 1.8 er undirskipuð, sem þýðir að aðeins er 
hægt að gera tilkall vegna þess kostnaðar sem tryggingarskyldir þriðju 
aðilar (sérstaklega almannatryggingar og skyldutryggingar) eiga ekki að 
bera. 
Ef við greiðum fyrirfram skal endurkröfurétturinn renna til okkar, þar sem 
við höfum greitt bætur. 
Ef annað félag greiðir einnig bætur á grundvelli undirskipunar, skulu 
hlutaðeigandi félög bera kostnað sem þriðju aðilar eru ekki skyldir til að 
greiða, í réttu hlutfalli miðað við vátryggingarfjárhæðir sínar. 
Ef annað félag en það sem við tilnefnum er fengið til að sjá um 
heimflutninginn er engin tryggingarvernd til staðar. 

1.9. Útilokanir 
Útilokanir skv. tölulið A.5.2 AUB 2020 gilda ekki fyrir þá aðstoð sem talin 
er upp í töluliðum 1.1 til 1.8. 

2. Forsendur fyrir tryggingargreiðslu 
Hinn tryggði er  
• vegna slyss skv. tölulið A.1 AUB 2020 eða  
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• vegna göngudeildaraðgerðar eða 
• vegna sjúkrahússinnlagnar á legudeild (endurhæfingarmeðferð 

telst ekki vera sjúkrahússinnlögn) 
ekki í aðstöðu til að sinna sjálf(ur) athöfnum sem tengjast þeirri aðstoð 
sem talin er upp í töluliðum 1.1 til 1.8, né fyrir aðra sem þessar daglegu 
athafnir eru gerðar fyrir reglulega. 
Þetta gildir einnig um fjölskyldumeðlimi sem búa á heimilinu, 
lífsförunauta og skráða sambúðarmaka í skilningi þýskra laga um 
lífsförunauta, sem Hjálp í hversdeginum (AlltagsManager) gildir einnig 
um samkvæmt samningi 
Geta tryggða einstaklingsins þarf að vera skert að svo miklu leyti að 
aðstoð annarra er óhjákvæmileg. Sýna skal fram á þetta með 
læknisgögnum (t.d. ítarleg sjúkraskýrsla vegna útskriftar af spítala). 

Við veitum eftirfarandi aðstoð við innlögn á spítala: 
• Garðyrkjustörf skv. tölulið 1.1.4 
• Vetrarþjónusta og hálkuvarnir skv. tölulið 1.1.5 
• Umönnun húsdýra skv. tölulið 1.3 
• Aðstoð í fríi og í útlöndum skv. tölulið 1.8 

Öll önnur aðstoð fyrir tryggða einstaklinginn, sem uppfyllir forsendur fyrir 
aðstoð, er veitt að lokinni sjúkrahúsvist. 

Aðstoð fyrir hina tryggðu einstaklingana er veitt strax og tryggði 
einstaklingurinn, sem forsendur fyrir aðstoð gilda um, leggst inn á 
sjúkrahús. 

3. Biðtími 
Bótaskylda stofnast ekki ef forsendurnar fyrir aðstoð í tölulið 2 eru 
uppfylltar innan sex mánaða eftir upphaf samningsins eða eftir að Hjálp 
í hversdeginum (AlltagsManager) var bætt við samninginn. Þetta á ekki 
við um slys í skilningi slysatryggingar einstaklings. 

4. Tímalengd bóta 
Aðstoðin er veitt á meðan á skerðingunni stendur (töluliður 2), í mesta 
lagi í sex mánuði eftir upphaf aðstoðar. 
Undantekning: Vegna barnsfæðinga (á náttúrulegan hátt eða með 
keisaraskurði) takmarkast bótatímabilið við tvær vikur. 

Aðstoðin takmarkast, óháð fjölda bótatilvika, við samtals sex mánuði á 
einu tryggingarári. 

5. Gildissvið 
Við veitum þjónustuna sem tiltekin er í töluliðum 1.1 til 1.7 eingöngu í 
Sambandslýðveldinu Þýskalandi. 

6. Hvaða einstaklingar eru ekki tryggingarhæfir? 

6.1. Til viðbótar við tölulið A.4.1 AUB 2020 eru einstaklingar sem eru 
umönnunarþurfi til langs tíma, í skilningi lögboðnu 
umönnunarskyldutryggingarinnar eða félagslegu 
umönnunartryggingarinnar, ekki tryggingarhæfir frá og með þeirri 
dagsetningu þegar tekin var ákvörðun um umönnunarstig 2, og ekki 
tryggðir þrátt fyrir greiðslu iðgjalds. 

6.2. Tryggingarverndin í þessum viðbótarskilmálum fellur niður um 
leið og tryggði einstaklingurinn er ekki lengur tryggingarhæfur skv. tölulið 
6.1. 

6.3. Við endurgreiðum iðgjald sem var greitt eftir þann tíma sem ljóst 
varð að einstaklingur var ekki tryggingarhæfur lengur hvað varðar þá 
tryggingarvernd sem lýst er í þessum viðbótarskilmálum. 

7. Lækniskostnaður 
Við greiðum allt að 20 evrur vegna læknisvottorða sem krafist er til að 
styðja við bótakröfur skv. tölulið 1. 

Aukaskilmálar fyrir hjálp í endurhæfingu 
Þessir viðbótarskilmálar gilda - ef um þá var samið - til viðbótar við 
Almennu slysatryggingarskilmálana AUB 2020 

1. Tegund og umfang bóta 

1.1. Ráðgjöf og umönnun 
Við eða sérhæfður samningsbundinn aðili sem við fáum til verksins veitir 
þá aðstoð sem talin er upp hér á eftir. 

 

1.1.1. Persónuleg ráðgjöf 
Ráðgjafi okkar mun skipuleggja heimsókn í samráði við tryggða 
einstaklinginn fljótlega eftir að slysið er tilkynnt til okkar. Í fyrstu 
heimsókninni mun ráðgjafi okkar, í samræmi við persónulegar þarfir 
viðkomandi, gera einstaklingsmiðaða áætlun um að bæta þær aðstæður 
sem tryggði einstaklingurinn er í eða stuðla að enduraðlögun. Tilgangur 
heimsóknarinnar, sem getur verið í heimahúsi, á sjúkrahúsi eða 
endurhæfingarstofnun, er að ákveða fyrirkomulag læknisfræðilegrar 
endurhæfingar í samráði við tryggða einstaklinginn sem varð fyrir slysi - 
með aðkomu ættingja og meðferðarlækna eða meðferðaraðila. Boðið er 
upp á möguleika til að bæta meðferðina, og með aðkomu lækna er hægt 
að skipuleggja flutning á viðeigandi sérhæfða læknastöð til frekari 
meðferðar eða innlögn á viðeigandi endurhæfingarstöð í framhaldinu. 
Þegar innlagnarmeðferð er lokið tekur við skipulagning 
framhaldsmeðferðar á göngudeild í nánu samráði við tryggða 
einstaklinginn og meðferðarlækna eða meðferðaraðila. Ráðgjafar okkar 
veita enn fremur aðstoð með umsóknir til almannatrygginga. Við 
aðstoðum tryggða einstaklinginn við að skrifa umsóknir til lögboðinnar 
umönnunartryggingar eða einkaumönnunartryggingar, ef afleiðingar 
slyssins leiða af sér þörf á umönnun. 

1.1.2. Læknisfræðileg ráðgjöf um endurhæfingu 
Eftir slysið hefur ráðgjafi okkar samband við meðferðarlæknana og fleiri 
einstaklinga sem koma að lækningameðferðinni til að fá skýra mynd af 
læknisfræðilegri aðstöðu tryggða einstaklingsins. Til að meta 
læknisfræðilegt ástand er unnið álit sem inniheldur ráðleggingar um 
framhaldið. Hér er athugað sérstaklega hvort nauðsyn sé á sérhæfðri 
lækningameðferð. Þar er notast við viðmið úr 34. gr. í sjöundu bók þýsku 
almannatryggingalaganna. 

Við greiðum kostnað vegna nauðsynlegrar og sérhæfðrar 
lækningameðferðar innan ramma hámarksbóta, svo lengi sem ekki er til 
staðar krafa sem hægt er að gera á aðra opinbera bótagreiðendur eða 
bótagreiðendur á einkamarkaði. 

1.1.3. Hjálpartæki útveguð 
Ráðgjafi okkar athugar hver þörfin á hjálpartækjum er og vinnur að 
áætlun um útvegun þeirra í samráði við tryggða einstaklinginn, læknana 
og meðferðaraðilana, sem síðan er borin undir viðeigandi aðila sem sjá 
um að greiða kostnaðinn. Í samráði við þá er einnig tekin ákvörðun um 
greiðslu kostnaðar. 
Nauðsynleg hjálpartæki eiga að vera tiltæk á heimilinu eftir útskrift. 
Ef ein af afleiðingum slyssins er nauðsyn þess að fá gervilimi eða hafa 
aðgang að öðrum hjálpartækjum greiðum við kostnað vegna þessa, svo 
lengi sem ekki er hægt að gera kröfu á aðra opinbera bótagreiðendur 
eða bótagreiðendur á einkamarkaði. 

1.1.4. Réttar aðstæður til að ferðast um 
Ef þörf krefur veitir ráðgjafi okkar ráð um hvað megi gera til að fá aftur 
eða viðhalda hreyfigetunni, sem og um breytingar á bíl tryggða 
einstaklingsins. 

Ef eðli og alvarleiki heilsutjóns í kjölfar slyss leiðir af sér að tryggði 
einstaklingurinn þurfi varanlega á bíl að halda sem hentar 
hreyfihömluðum greiðum við, í samræmi við tillögur ráðgjafans okkar, 
kostnað fyrir breytingu á eigin bíl svo hann henti hreyfihömluðum, svo 
lengi sem ekki er hægt að gera kröfu á annan bótagreiðanda. Við 
endurgreiðum þér einnig áðurnefndan kostnað ef þú kýst frekar að 
kaupa þér sambærilegan bíl fyrir hreyfihamlaða. 

Ef eðli og alvarleiki heilsutjóns í kjölfar slyss leiðir af sér að tryggði 
einstaklingurinn þurfi ekki varanlega á bíl að halda sem hentar 
hreyfihömluðum, en eðli og alvarleiki heilsutjóns í kjölfar slyss krefst 
þess að viðkomandi hafi tímabundinn aðgang að bíl fyrir hreyfihamlaða 
eða er að minnsta kosti ekki í ástandi til að nota sinn eigin bíl, bjóðum 
við upp á annan hentugan valkost samkvæmt tillögum ráðgjafa okkar, 
svo lengi sem ekki er hægt að gera kröfu á aðra opinbera bótagreiðendur 
eða bótagreiðendur á einkamarkaði. 

1.1.5. Ráðgjöf vegna íbúðar 
Ef afleiðingar slyssins leiða til þess að ekki er hægt að nota núverandi 
íbúð eða eign til framtíðar, eða búast má við því að geta til að nýta hana 
sé takmörkuð, þá veitir ráðgjafi okkar ráðleggingar um hvernig megi 
breyta íbúðinni eða eigninni eða aðstoðar við að leita að stað sem hentar 
hreyfihömluðum. Í slíkum tilfellum greiðum við kostnað vegna breytinga 
á heimilinu svo það henti hreyfihömluðum, svo lengi sem ekki er til staðar 
krafa sem hægt er að gera á aðra opinbera bótagreiðendur eða 
bótagreiðendur á einkamarkaði. 
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1.1.6. Ráðgjöf um endurhæfingu fyrir atvinnulífið 
Ráðgjafi okkar aðstoðar tryggða einstaklinginn í enduraðlögun að 
atvinnulífinu með tilliti til einstaklingsbundinna þarfa og getu og aðstoðar 
tryggða einstaklinginn við að viðhalda, breyta og endurskipuleggja 
núverandi vinnustað. 
Innan ramma aðstoðarinnar veitum við tryggða einstaklingnum virkan 
stuðning við að leita að lausum stöðum eða nýjum vinnustað, að 
meðtalinni einstaklingsbundinni þjálfun í að búa til atvinnuumsókn. Ef 
það hentar er stuðlað að því að tryggði einstaklingurinn starfi á 
sjálfstæðan hátt, sérstaklega með stöðugri handleiðslu á meðan á 
þjálfun og endurmenntun stendur. 
Við greiðum kostnað vegna starfsmenntunar, innan ramma 
hámarksbóta, svo lengi sem ekki er til staðar krafa sem hægt er að gera 
á aðra opinbera bótagreiðendur eða bótagreiðendur á einkamarkaði. 

1.1.7. Ráðgjöf um umönnun 
Innan ramma þeirra ráðstafana sem gerðar eru vegna endurhæfingar 
munum við skipuleggja bestu mögulegu umönnun á heimilinu eða á 
viðeigandi stofnun, í samráði við tryggða einstaklinginn, lækna, 
meðferðaraðila og aðstandendur. Við veitum tryggða einstaklingnum 
einnig stuðning hvað varðar sambærileg mál inni á heimilinu. 

Við aðstoðum tryggða einstaklinginn við að velja umönnunarþjónustu 
eða umönnunarfólk. 

1.2. Greiðsla kostnaðar 
Innan ramma lækninga- og endurhæfingarmeðferðar greiðum við 
kostnað, allt að 100.000 evrur, sem um getur í töluliðum 1.1.2 til 1.1.6, 
svo lengi sem þriðju aðilar eiga ekki að greiða hann, þá sérstaklega 
sjúkrasamlag eða aðrir bótagreiðendur. 
Dreifing heildarupphæðar eftir einstökum tryggingargreiðslum er 
samkvæmt tillögum ráðgjafa okkar. 

2. Forsendur fyrir tryggingargreiðslu 
Tryggði einstaklingurinn hefur orðið fyrir slysi sem leiddi til viðbúins 
örorkustigs upp á að minnsta kosti 25%. Þetta er staðfest af okkur eða 
einum af samningsbundnum aðilum okkar. Umfang örorkustigsins er 
ákvarðað samkvæmt töluliðum A.2.3 til A.2.6 AUB 2020 og tölulið A.3 
AUB 2020. Ekki er tekið tillit til sérstakrar umsaminnar útlimaskrár þegar 
tekin er ákvörðun um örorkustig. 

3. Tímalengd bóta 
Umsamdar bætur skv. tölulið 1 eru aðeins veittar á tímabili sem er þrjú 
ár eftir slysið. 
Bótagreiðslum lýkur hins vegar þegar viðbúið örorkustig hefur farið niður 
fyrir 25%. Við munum ekki krefjast endurgreiðslu á bótum sem þegar 
hafa verið greiddar. 

4. Útilokanir 
Bótaskylda stofnast ekki ef þú eða tryggði einstaklingurinn veljið ykkur 
sjálf þjónustuaðila vegna umsaminna bóta skv. tölulið 1 í þessum 
viðbótarskilmálum. 

5. Skyldur 
Auk töluliðs A.7 AUB 2020 ber þér og tryggða einstaklingnum skylda til 
að afhenda okkur eða samningsbundnum aðila okkar nauðsynlegar 
upplýsingar og yfirlýsingar um samþykki og lausn undan þagnarskyldu 
sem nauðsynlegar eru til að greiða bætur skv. tölulið 1 í þessum 
viðbótarskilmálum. 
Ef brotið er gegn einni af skyldunum af ásetningi missir þú rétt til 
tryggingarverndar. Ef brotið er gegn einni af þessum skyldum og það 
gert af vítaverðu gáleysi höfum við heimild til að lækka bæturnar í réttu 
hlutfalli við brotið. Hvort um sig gildir eingöngu ef við höfum tilkynnt þér 
sérstaklega um þessi réttaráhrif skriflega. 
Ef þú sýnir fram á að þú hafir ekki brotið gróflega gegn skyldunum 
stendur tryggingarverndin óhögguð 
Tryggingarverndin stendur einnig óhögguð ef þú getur sýnt fram á að 
brot gegn skyldunum hefði hvorki haft áhrif á tilkomu né staðfestingu á 
tryggingaratburði, né heldur á staðfestingu eða umfang greiðsluskyldu 
okkar. Þetta gildir ekki ef þú vanræktir skylduna á sviksamlegan hátt. 

 

Skilmálar þessir gilda óháð því hvort við nýtum okkur rétt sem við eigum 
til uppsagnar vegna brota gegn upplýsingaskyldu fyrir samningsgerð. 

Aukaskilmálar fyrir hópslysatryggingu 
Þessir viðbótarskilmálar gilda - ef um þá var samið - til viðbótar við 
Almennu slysatryggingarskilmálana AUB 2020. 

Hægt er að semja um hópslysatryggingu hvort sem nöfn þeirra tryggðu 
eru gefin upp eða ekki. Umsamið fyrirkomulag er samkvæmt samningi. 

1. Trygging án upplýsinga um nöfn 

1.1. Tryggingarvernd gildir um þá einstaklinga sem eru hluti af þeim 
hópi sem lýst er í samningnum. 

1.2. Þú þarft að lýsa og skrá þá einstaklinga sem á að tryggja þannig 
að einginn vafi leiki á aðild þess slasaða að tryggðum hópi fólks. 

1.3. Við munum biðja þig reglulega um að gefa upp, innan eins 
mánaðar, fjölda þeirra einstaklinga sem eiga að vera tryggðir. Ef fleiri en 
einn hópur fólks er tryggður þurfum við að fá þessar upplýsingar aðskilið 
fyrir hvern hóp. Við reiknum út uppfært iðgjald á grundvelli þessara 
upplýsinga og þú færð síðan uppgjör frá okkur. 

1.4. Tryggingarvernd einstaklings sem tryggður er fellur niður þegar 
viðkomandi hættir í ráðningarsambandi við þig eða segir sig úr 
samtökunum. 

2. Trygging með upplýsingum um nöfn 

2.1. Tryggingarvernd gildir um þá einstaklinga sem nefndir eru. 

2.2. Tryggingarvernd einstaklings sem tryggður er fellur niður þegar 
viðkomandi hættir í ráðningarsambandi við þig eða segir sig úr 
samtökunum. Þetta hefur ekki áhrif á skyldu þína til að tilkynna okkur 
tímanlega um að tryggði einstaklingurinn sé ekki lengur í hópnum. Fyrir 
bændur og skógrækarmenn gildir þessi regla ekki um meðtryggð börn 
(einnig stjúpbörn, ættleidd börn og fósturbörn) tryggingartakans, maka, 
skráðan sambúðarmaka eða lífsförunaut til loka 18. æviárs. 

3. Lok tryggingar (viðbætur við tölulið A.10 AUB 2020) Við eða þú 
getum bundið enda á tryggingarverndina fyrir tryggðan einstakling með 
skriflegri tilkynningu, ef við höfum greitt bætur til viðkomandi eftir slys 
eða kæra hefur verið lögð fram gegn okkur vegna tryggingargreiðslu. 
Tilkynning þarf að berast þér eða okkur skriflega í síðasta lagi mánuði 
eftir bótagreiðslu eða lok málarekstursins. Tryggingarverndin fyrir 
tryggða einstaklinginn fellur niður einum mánuði eftir að þú eða við 
höfum fengið tilkynninguna. 

Tryggingarsamningnum lýkur þegar reksturinn er lagður niður eða 
samtökin eru leyst upp. Rekstur telst ekki lagður niður þegar breyting á 
eðli rekstrar er gerð. 
Við eigum rétt á að segja upp tryggingarsambandinu með eins mánaðar 
fyrirvara ef málsmeðferð vegna ógjaldfærni eða uppgjör skulda utan 
dómstóla fer fram í tengslum við eigur þínar. 

4. Hámarkstryggingarupphæðir fyrir áhættu vegna flugfarþega 
Umsamdar tryggingarupphæðir gilda um áhættu vegna flugfarþega. 
Hámarkstryggingarbætur fyrir hvert slystilvik vegna áhættu flugfarþega 
fyrir alla einstaklinga sem verða fyrir slysi eru 
22.000.000 evru örorkubætur (full örorka) 
11.000.000 evru dánarbætur. 

5. Milliliðalaus krafa- ef um það var samið 

5.1. Þrátt fyrir tölulið A.12.1 AUB 2020 getur tryggði einstaklingurinn 
krafist bóta úr slysatryggingunni beint og án þíns samþykkis. Við 
greiðum beint til tryggða einstaklingsins/tryggðu einstaklinganna. 

5.2. Þú upplýsing hvern og einn tryggðan einstakling um 
tryggingarverndina innan ramma þessa samnings sem og um þetta 
samkomulag.  
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Aukaskilmálar fyrir slysatryggingu fyrir hópa og félög 

Þessir viðbótarskilmálar gilda - ef um þá var samið - til viðbótar við 
Almennu slysatryggingarskilmálana AUB 2020 

1. Félög án íþrótta 
Fyrir félög án íþrótta tekur tryggingin til allra slysa sem félagsmeðlimir 
verða fyrir á æfingum, prófunum, sýningum, félagsfundum sem og á 
hátíðarhöldum og hátíðargöngum sem félagsmenn taka þátt í fyrir hönd 
félagsins og eru í samræmi við tilgang félagsins. 

2. Íþróttafélög 

2.1. Hvað íþróttafélög varðar nær tryggingarverndin til allra slysa 
vegna þátttöku í æfingum og keppnum sem félagið eða viðurkenndir 
aðilar þess hafa skipulagt eða framkvæmt, í þeim íþróttum sem taldar 
eru upp í umsókninni og tryggingarskírteininu. 

2.2. Slys á æfingum í öðrum íþróttum en þeim sem tilteknar voru eru 
einnig meðtryggð, ef æfingarnar nýtast sem undirbúningur fyrir þær 
íþróttir sem tilteknar voru, og félagið eða viðurkenndir aðilar gáfu skýr 
fyrirmæli um þær og höfðu umsjón með þeim. 

3. Slys á ferðalögum 
Meðtryggð hjá öllum félögum eru slys á beinum leiðum til og frá 
viðburðum/æfingum/keppnum sem haldin eru á staðnum, og slys sem 
verða á sameiginlegum ferðalögum til og frá viðburðum/keppnum sem 
haldin eru annars staðar og félagið tók ákvörðun um að taka þátt í. 
Tryggingarverndin vegna slysa á ferðalögum gildir þó ekki um notkun 
flugvéla. 

Sérstakir skilmálar slysatryggingar fyrir opinbera 
starfsmenn 
Þessir viðbótarskilmálar gilda - ef um þá var samið - til viðbótar við 
Almennu slysatryggingarskilmálana AUB 2020 

1. Gjaldgengir viðskiptavinir 

1.1. Aðeins er hægt að bjóða sérstakan taxta ef tryggingartakinn vinnur 
í opinbera geiranum. Ef hjón taka trygginguna þarf að minnsta kosti 
annar makinn að vinna í opinbera geiranum. Ef hætt er í starfi í opinberri 
þjónustu gildir venjulegi taxtinn. Við þessa taxtabreytingu myndast 
enginn sérstakur réttur til uppsagnar. 

1.2. Sérstaki taxtinn fellur ekki úr gildi þegar virkri þjónustu/starfi lýkur 
vegna starfsloka/eftirlauna vegna þess að aldurstakmarki var náð, 
vegna snemmtekinna eftirlauna eða óvinnufærni. 

1.3. Sérstaki taxtinn gildir einnig fyrir eftirlifandi maka, svo lengi sem 
viðkomandi er ekki í vinnu. 

1.4. Sérstaki taxtinn gildir einnig fyrir fjölskyldumeðlimi einstaklinga 
sem tilheyra þeim hópi fólks sem tiltekinn er í töluliðum 1.1, 1.2 og 1.3; 
skilyrði er að fjölskyldumeðlimirnir séu ekki með atvinnu, búi á heimili 
með fyrrnefndum einstaklingum og sé haldið uppi af þeim. 

Dæmi: 
Móðir sem á réttindi sem starfsmaður í opinberri þjónustu gerir 
samning um slysatryggingu fyrir son sinn sem er ekki með 
atvinnu ==> hér gildir taxti fyrir opinbera þjónustu (öD-Tarif). 
Faðir sem á réttindi sem starfsmaður í opinberri þjónustu gerir 
samning um slysatryggingu fyrir dóttur sína sem býr á í 
stúdentaíbúð ==> hér gildir ekki taxti fyrir opinbera þjónustu. 
Amma sem á réttindi sem starfsmaður í opinberri þjónustu 
gerir samning um slysatryggingu fyrir barnabarn sitt sem býr 
ekki heima hjá henni ==> hér gildir ekki taxti fyrir opinbera 
þjónustu. 

2. Tilkynningarskylda og réttaráhrif vegna brota gegn henni: 

2.1. Þegar skilyrði fyrir sérstaka taxtanum eru ekki lengur uppfyllt 
verður tryggingartakinn að tilkynna vátryggjandanum um það tafarlaust 
og skriflega, í síðasta lagi innan eins mánaðar. 

2.2. Ef skilyrðin sem lágu til grundvallar sérstaka taxtanum eru ekki 
lengur til staðar skal gildandi taxti á hverjum tíma koma til greiðslu frá 
þeim tímapunkti. 

 

2.3. Ef hjónin skilja og annar makinn flytur út úr sameiginlegri 
íbúð, þá gildir sérstaki taxtinn, því samningnum þarf að skipta 
upp, aðeins fyrir þann maka sem raunverulega starfar í 
opinberri þjónustu eða hefur lokið virkri þjónustu/starfi vegna 
starfsloka/eftirlauna vegna þess að aldurstakmarki var náð, 
vegna snemmtekinna eftirlauna eða óvinnufærni. Við þessa 
taxtabreytingu myndast enginn sérstakur réttur til uppsagnar hjá 
viðkomandi maka. 

2.4. Hafi tryggingartakinn brotið gegn tilkynningaskyldunni skv. tölulið 
1 skulu réttaráhrifin - svo fremi sem ekki séu tilteknar neinar sérstakar 
reglur í almennu tryggingarskilmálunum - vera samkvæmt lögboðnum 
reglum um áhættuaukningu í 23. - 27. gr. þýskra laga um 
tryggingarsamninga (eða fyrir slysatryggingu einnig 181. gr. sömu laga). 

Sérstakir skilmálar slysatryggingar með taxta fyrir 
veitendur fjármálaþjónustu 
Þessir viðbótarskilmálar gilda - ef um þá var samið - til viðbótar við 
Almennu slysatryggingarskilmálana AUB 2020 

1. Gjaldgengir viðskiptavinir 
Samningurinn er látinn vera samkvæmt taxta fyrir veitendur 
fjármálaþjónustu (FDL) fyrir eftirfarandi gjaldgenga viðskiptavini. 

1.1. Fastráðnir starfsmenn hjá 
a) lánastofnunum í skilningi laga um lánastarfsemi 
b) Tryggingafélögum í skilningi laga um eftirlit með 

tryggingarsamningum 
c) lánasamlögum 
d) sparisjóðum 
e) samvinnufélögum 
f) lögboðnum lífeyris-, sjúkra- og slysatryggingafélögum 
g) Bayerische Versorgungskammer 
h) dótturfélögum sem eru í meirihlutaeigu stofnana sem tilgreindar 

eru í a) til g) 

1.2. Sjálfstæðir vátryggingamiðlarar (84. gr. þýska verslunarréttarins) 
og tryggingamiðlarar sem og fastráðnir starfsmenn þeirra. 

1.3. Stjórnarmenn í stjórnum sparisjóða. 

1.4. Lífeyrisþegar og eftirlaunþegar sem tilheyrðu þeim hópi fólks sem 
tiltekinn er í töluliðum 1.1 og 1.2 beint fyrir starfslok. 

1.5. Ekkjur/ekklar sem ekki eru með atvinnu og eiga rétt á stuðningi, 
og voru gift fólki sem tilheyrði þeim hópi fólks sem tiltekinn er í töluliðum 
1.1, 1.2 og 1.4 á dánardegi sínum. 

2. Skilyrði fyrir taxta 

2.1. Taxti fyrir veitendur fjármálaþjónustu gildir svo lengi sem 
tryggingartakinn tilheyrir hópi gjaldgengra viðskiptavina. Ef hjón taka 
trygginguna þarf að minnsta kosti annar makinn að tilheyra hópi 
gjaldgengra viðskiptavina. 

2.2. Taxti fyrir veitendur fjármálaþjónustu fellur ekki úr gildi þegar virkri 
þjónustu/starfi lýkur vegna starfsloka/eftirlauna vegna þess að 
aldurstakmarki var náð, vegna snemmtekinna eftirlauna eða 
óvinnufærni. 

2.3. Taxti fyrir veitendur fjármálaþjónustu gildir einnig fyrir eftirlifandi 
maka, svo lengi sem viðkomandi er ekki í vinnu. 

3. Tilkynningarskylda og réttaráhrif vegna brota gegn henni 

3.1. Þegar skilyrði fyrir taxta fyrir veitendur fjármálaþjónustu eru ekki 
lengur uppfyllt verður tryggingartakinn að tilkynna vátryggjandanum um 
það tafarlaust og skriflega, í síðasta lagi innan eins mánaðar. 

3.2. Ef skilyrðin sem lágu til grundvallar taxta fyrir veitendur 
fjármálaþjónustu eru ekki lengur til staðar skal gildandi taxti á hverjum 
tíma koma til greiðslu frá þeim tímapunkti. 

3.3. Hafi tryggingartakinn brotið gegn tilkynningaskyldunni skv. tölulið 
1 skulu réttaráhrifin - svo fremi sem ekki séu tilteknar neinar reglur um 
frávik í almennu tryggingarskilmálunum - vera samkvæmt lögboðnum 
reglum um áhættuaukningu í þýskum lögum um tryggingarsamninga 
(23. - 27. gr. eða fyrir slysatryggingu einnig 181. gr. sömu laga).  
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4. Ákvarðanir um taxta 
Þú þarft að tilheyra gjaldgengum hópi viðskiptavina skv. tölulið 1, en þó 
ekki vera tryggð sjálf(ur). 

Hægt er að meðtryggja 

4.1. maka 

4.2. skráða sambúðarmaka 

4.3. lífsförunauta 
Skilyrði er að lífsförunauturinn sé ógift(ur) og búi með þér á heimili. 

4.4. fjölskyldumeðlimir sem ekki eru með atvinnu og búa með þér á 
heimilinu og er haldið uppi af þér. 

Dæmi: 
Móðir sem á rétt á taxta fyrir veitendur fjármálaþjónustu gerir 
samning um slysatryggingu fyrir son sinn sem er ekki með 
atvinnu ==> hér gildir taxti fyrir veitendur fjármálaþjónustu 
(FDL-Tarif). 
Faðir sem á rétt á taxta fyrir veitendur fjármálaþjónustu gerir 
samning um slysatryggingu fyrir dóttur sína sem býr á í 
stúdentaíbúð ==> hér gildir ekki taxti fyrir veitendur 
fjármálaþjónustu . 
Amma sem á rétt á taxta fyrir veitendur fjármálaþjónustu gerir 
samning um slysatryggingu fyrir barnabarn sitt sem býr ekki 
heima hjá henni ==> hér gildir ekki taxti fyrir veitendur 
fjármálaþjónustu . 


