Akfarstrygging

Hjá okkum kanst tú velja tryggingina, ið hóskar til tín tørv
og títt akfar.
Tú kanst velja ímillum trý sløg av ábyrgdar- og skrokktryggingum til bilin. Tær eita Grund Biltrygging, Víðkað
Biltrygging og Einastandandi Biltrygging. Eisini ber til
einans at tekna lógarkravdu ábyrgdartryggingina.

Einastandandi Biltrygging
Hevur tú nýggjan bil og vilt binda um heilan fingur, so velur
tú Einastandandi Biltrygging, sum er okkara besta og mest
umfatandi biltrygging.
Við henni fært tú allar dekningarnar, sum kunnu teknast
oman á skrokk- og ábyrgdartryggingina. Hetta tryggjar teg
avbera væl móti avleiðingum, sum kunnu standast av
skrokkskaða.
Dekningarnir eru Bilhjálp í Føroyum, Bilhjálp uttanlands,
Mekaniskur skaði, Parkeringsskaði, Viðisminking, Eykaútgerð, Leigubilur, Nummarplátustuldur, Skeiv áfylling,
Nývirðisendurgjald, Rættarhjálp, Serskaði (frískaði),
Sálarfrøðilig hjálp og Fólkaskaði.

Víðkað Biltrygging
Vilt tú hava bilin væl tryggjaðan, men heldur tað vera
óneyðugt við trygging móti Bilhjálp í Føroyum, Mekaniskum
skaða og Parkeringskaða, so er Víðkað Biltrygging tín loysn.
Við henni fært tú dekningarnar Bilhjálp uttanlands,
Viðisminking, Eykaútgerð, Leigubilur, Nummarplátustuldur, Skeiv áfylling, Nývirðisendurgjald, Rættarhjálp,
Serskaði (frískaði), Sálarfrøðilig hjálp og Fólkaskaði, sum
kunnu teknast oman á skrokk- og ábyrgdartryggingina.
Hetta tryggjar teg væl móti avleiðingum, sum kunnu
standast av skrokkskaða.

Grund Biltrygging
Vilt tú hava bilin væl tryggjaðan, men heldur tað vera
óneyðugt at tryggingin fevnir um billeigu og virðisminking,
so er Grund Biltrygging tín loysn. Grund Biltrygging hóskar
væl til akfør, ið ikki eru nýggj og sum ikki hava serliga høgt
virði.
Við henni fært tú 3 dekningar, sum kunnu teknast oman á
skrokk- og ábyrgdartryggingina. Hetta tryggjar teg móti
flestu avleiðingum, sum kunnu standast av skrokkskaða.
Teir 3 dekningarnir eru Fólkaskaði, Rættarhjálp og Nývirðisendurgjald.

Ábyrgdar Biltrygging
Ábyrgdar Biltrygging er ein lógarkravd ábyrgdartrygging
Hon fevnir um skaðar, ið títt akfar ger á aðrar bilar, onnur
fólk ella lutir hjá øðrum.
Tryggingin dekkar ikki skaðar, sum tú gert á egnan bil.
Ábyrgdar Biltrygging fevnir eisini um Fólkaskaða og um
Sálarfrøðiliga hjálp. Fólkaskaði tryggjar teg, sum bilførara,
um tú verður fyri eini ferðsluvanlukku, ið eingin annar hevur
ábyrgdina av.

Hvat merkja ymsu dekningarnir
Bilhjálp í Føroyum veitir tær hjálp, tá tú av ávísum orsøkum
steðgar upp ella kemur í óføri á føroyska vegakervinum.
Tað er ein treyt fyri at fáa Bilhjálp í Føroyum, at bilurin ikki
er eldri enn 5 ár frá fyrstu skráseting. Ring til Betri
Bilhjálp á tel 348600 ella 548888.
Bilhjálp uttanlands veitir tær hjálp á ferðum uttanlands.
Samstarvsfelagi okkara SOS International a/s veitir hesa
tænastu. Ring á tel + 45 70 10 50 52.
Mekaniskur skaði fevnir um skaðar, sum koma á mekaniska
partin av bilinum. Hóast hesir skaðar vanliga eru undantiknir
í skrokktryggingini, so kanst tú nú tryggja teg ímóti hesum.
Tað er ein treyt fyri at fáa endurgjald fyri Mekaniskan
skaða, at bilurin ikki er eldri enn 5 ár frá fyrstu skráseting.
Parkeringsskaði fevnir um smáskaðar sum henda,
meðan bilurin er parkeraður og tú ikki veit, hvør hevur gjørt
skaðan. Tað er ein treyt fyri at fáa endurgjald fyri
Parkeringskaða, at bilurin ikki er eldri enn 9 ár frá
fyrstu skráseting. Endurgjaldið er í mesta lagi kr. 20.000.
Virðisminking er, tá ein stór umvæling er atvoldin til,
at handilsvirði á bili tínum lækkar. Er bilurin yngri enn
3 ár, kanst tú fáa upp til 10.000 kr. í endurgjaldi fyri
hesa virðisminking.
Eykaútgerð fevnir um bæði festa og leysa eykaútgerð
upp til 20.000 kr. Er virðið á tíni eykaútgerð hægri enn
hetta, ber til at hækka tryggingarhæddina.
Leigubilur fevnir um endurgjald, tá tú brádliga
stendur uttan bil, tí tín bilur verður umvældur ella er
stolin. Goldið verður fyri skjalprógvaðar útreiðslur av at
leiga ein bil.
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Nummarplátustuldur veitir endurgjald, um nummarpláturnar á bili tínum verða stolnar.

komin á hægsta avsláttarstig, og kanst tú tá koma í okkara
Fastgjaldsskipan.

Skeiv áfylling veitir endurgjald, um tú hevur latið skeivt
brennievni á bilin. Goldið verður fyri at tøma og reinsa
brennievnistangan og fyri at fylla rætt brennievni á.

Fastgjald
Hevur tú vunnið teg uppá hægsta avsláttarstig, kanst tú
velja eina Fastgjaldsskipan. Við henni sleppur tú undan
brádligum eykaútreiðslum, um skaði hendir.

Nývirðisendurgjald verður goldið, tá bilurin er yngri enn
eitt ár og talan er um stórar skaðar. Tá verður endurgjald
veitt samsvarandi einum tilsvarandi verksmiðjunýggjum
bili av sama merki, slag og árgangi, sum tann skaddi.
Rættarhjálp er ein fíggjarligur stuðul til sakførarahjálp.
Hetta er tó treytað av, at málið er so væl grundað, at løgfrøðingur vil átaka sær tað.
Serskaði (frískaði) veitir fult endurgjald fyri serligar skaðar.
Talan er t.d. um glasskaðar, ið verða umvældir í staðin fyri
útskiftir, skaðar av eldi, spreinging, streymvillu,
toruniðursláttri, omanlopi, stuldri og herverki. Her missir tú
ikki avsláttur og sleppur undan at rinda sjálvábyrgd.
Sálarfrøðilig hjálp fevnir um viðgerðir hjá sálarfrøðingi, um
tú kemur í eina bráðfeingis sálarliga kreppu í sambandi við
ávísar álvarsligar hendingar.
Fólkaskaði tryggjar teg sum bilførara, skuldi tú verið fyri
eini ferðsluvanlukku. Endurgjaldið verður ásett eftir lógini
um endurgjaldsábyrgd, hóast talan ikki er um, at nakar
hevur ábyrgd av skaðanum.

Sjálvábyrgd
Í ávísum førum eru sjálvábyrgdir galdandi fyri tryggingina.
Tá sjálvábyrgd er galdandi, rindar tú sjálv/sjálvur ein part,
tá bilurin skal gerast aftur aftaná ein skaða.
Um sjálvábyrgd er galdandi fyri tína trygging og hvussu
stór upphæddin er, sært í tryggingarskjalinum og í
tryggingartreytunum.

Hvussu verður tryggingin teknað
Tryggingin verður teknað hjá Betri Trygging ella á bilasøluni.
Tú hevur møguleika fyri at tekna tryggingina beinleiðis á
bilasøluni í sambandi við keypið av bilinum. Hetta er sera
ómakaleyst fyri teg.

Fá meir at vita
Hendan kunningin veitir ikki allar upplýsingar um hesa
tryggingina. Vilt tú vita meira um tryggingartreytirnar,
kanst tú finna tær á heimasíðu okkara betri.fo. Tú ert eisini
vælkomin at seta teg í samband við okkum á tel 348 600,
og fáa nærri vegleiðing frá einum av okkara ráðgevum.

Lutvís Skrokktrygging
Hevur tú einans teknað lógarásettu ábyrgdartryggingina,
ber til at tekna eina lutvísa skrokktrygging. Henda trygging
fevnir t.d. um skaðar á rútar og spegl, skaðar av eldi, stuldri
og raðherverki, eins og skaðar á festa eykaútgerð v.m.

Glasskaði
Verða rútar, spegl o.tl. umvæld eftir ein skaða, er eingin
sjálvábyrgd galdandi. Verður luturin skiftur út eftir ein
skaða, er sjálvábyrgd galdandi. Tú sært støddina á
sjálvábyrgdini í tryggingarskjalinum.

Gjaldshættir
Trygging í stigum
Akfarstrygging í stigum fylgir eini avsláttarskipan við 11
stigum. Fyri hvørt ár, sum gongur uttan skaða, hækkar
avslátturin eitt stig. Gert tú ein skaða, missir tú tvey
avsláttarstig. Hevur tú vunnið teg upp á 11. stig, ert tú
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