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           Hvat dekkar tryggingin

Tryggingarupphædd
Tryggingarupphæddin er nevnd í tryggingarskjalinum. 
Trygg ingarhæddin er hægsta endurgjaldið, sum rindað 
verður fyri skaðar, ið eru staðfestir í einum tryggingarári. 
Serstakar upphæddir eru ásettar fyri dálkingarábyrgd og 
vandafyribyrging.  

Dekningar
Tryggingin fevnir bæði um vinnuábyrgd og produkt ábyrgd:

Vinnuábyrgd
 Ábyrgdin, sum liggur á tær, tá tú gert títt vinnuliga 

virksemi.
 Ábyrgd, sum eigara ella nýtara av bygningi ella grundøki
 Ábyrgd av dálking

Produktábyrgd
 Ábyrgdin, sum liggur á tær, um skaðar standast av 

vørum, tænastum ella veitingum, sum tú hevur latið. 
 Vandafyribyrging

Vinnu- og produktábyrgdartryggingin verður lagað til júst 
títt vinnuliga virksemi. Hetta verður eitt nú gjørt við at 
meta um, hvat slag av virksemið talan er um, hvar virkað 
verður, krøv frá kundum og hvørjir møguligir veitarar eru. 

Tú kanst eisini velja hesi ískoyti: 
 Grevstrarábyrgdartrygging
 Lyftitrygging 
 Lyklafulnaður
 Víðkað dálkingarábyrgdartrygging
 Ferðsluábyrgdartrygging
 Lutir í varðveitslu
 Ráðgevarábyrgd
 Ómannaði loftfør (Dronir)
 Ingrediens- og komponentábyrgdartrygging
 Til- og Viðgerðartrygging
 Afturkallingartrygging

Í tryggingarskjalinum sæst, hvørjar dekningar tín trygging 
fevnir um. 

           Hvat fevnir tryggingin ikki um

Her eru nøkur dømi um, hvat Vinnu- og produkt ábyrgdar-
tryggingin ikki fevnir um. Legg til merkis, at listin ikki er full-
fíggjaður. Fullfíggjað yvirlit fært tú í tryggingar treytunum.

 x Skaða á lutir, sum tryggjaði sjálvur eigur
 x Skaða á lutir, sum tryggjaði hevur í varðveitslu
 x Manglar við latnum produktum ella veitingum
 x Skaða á lutir orsakað av, at tryggjaði nýtir 

spreingievni

           Eru nakrar avmarkingar?

Í hesum yvirlitið eru nøkur dømi um skaðar, sum trygg-
ingin ikki fevnir um. Legg til merkis, at listin er ikki full-
fíggj aður. Fullfíggjað yvirlit er í tryggingartreytunum.  

 ! Ábyrgd fyri skaða, ið stendst av, at motordrivið akfar 
verður brúkt.  

 ! Skaði, elvdur av hundi hjá tryggjaða.
 ! Skaði, sum lóg um endurgjald fyri atomskaðar 

(nuclearar skaðar) fevnir um.
 ! Ábyrgd fyri skaða ella missi, sum tryggjaði við vilja 

ella í sjálvvoldum fyllskapi hevur elvt til.
 ! Ábyrgd fyri skaða á lutir, tá tryggjaði grovliga hevur 

sett til viks grundleggjandi trygdartiltøk. 

Skjal við upplýsingum um tryggingina. 
Felag: Betri Trygging, Føroyar             3. November 2021

Hendan kunningin veitir ikki allar upplýsingar um vinnu- og produktábyrgdartryggingina. Tá skaði er, eru tað tær fullfíggjaðu 
tryggingartreytirnar og tryggingarskjalið, sum eru galdandi. Tú ert eisini vælkomin at seta teg í samband við okkum á tel 
348 600 og fáa nærri vegleiðing frá ráðgevum okkara. 

Hvat slag av trygging er talan um?
Vinnu- og Produktábyrgartryggingin er ein samansett ábyrgdartrygging, sum er lagað til títt vinnuliga virksemi. 

betri@trygging.fo
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           Hvar eri eg dekkað/dekkaður?

 Tryggingin fevnir um skaða, sum hendir innan fyri tað 
landa frøðiliga økið, sum nevnt er í tryggingarskjalinum.

           Nær og hvar gjaldi eg?

Gjaldast kann við sjálvvirkandi gjaldstænastu. Trygg ingin 
er teknað sum reguleringstrygging, og ásetta trygg ingar-
gjaldið er at meta sum eitt forskot, sum verður regulerað 
hvønn høvuðsgjaldsdag.

           Hvussu sigi eg avtaluna upp?

Tryggingin kann sigast upp við einum mánaða  skrivliga  
ávaring til høvuðsgjaldsdagin.

Somuleiðis kunnu tit siga tryggingina upp við 14 daga 
varningi, um tit gera tað innan 14 dagar eftir at ein skaði 
er útgoldin ella avvístur.

           Tryggingartíðarskeið 

Tryggingin er galdandi í eitt ár, um ikki annað er avtalað í 
tryggingarskjalinum. Hon heldur sjálvvirkandi fram í eitt 
ár, um hon ikki verður uppsøgd áðrenn.

           Hvørjar skyldur havi eg?

Tá skaði hendir 
 – Tú skalt boða okkum frá skaðanum skjótast gjørligt. 

Tað kann gerast á www.betri.fo, á tel 348 600.
 – Beinanvegin tú fært at vita ella hevur varhugan av, 

at endurgjaldskrav verður sett fram móti tær, skal tú 
boða Betri Trygging frá hesum.

 – Viðurkenning av endurgjaldsskylduni og góðtøka av 
endurgjaldskravinum kunnu bert gerast við samtykki 
frá Betri Trygging.

Tú skalt boða okkum frá um
 – Skeivar upplýsingar eru í tryggingarskjalinum.
 – Gjaldstaðurin broytist.
 – Broytingar eru í slag av virksemi, umsetningi ella 

landafrøðiliga økinum. 
 – Týðandi broytingar eru í avtalaða váðanum.

Skjal við upplýsingum um tryggingina. 
Felag: Betri Trygging, Føroyar             3. November 2021

betri@trygging.fo


