
Skaðatryggingar 
 
 
Tryggingar á fasteignum og lausafjármunum eru kallaðar skaðatryggingar til að greina 
þær frá persónutryggingum, svo sem sjúkra-, slysa- og líftryggingum.   
 
 
Fasteignin 
 
Brunatrygging er lögboðin fyrir fasteignir (einnig sumarhús), en sem hús- eða íbúða-
eigandi ættir þú einnig að íhuga að kaupa fasteigna-/húseigendatryggingu fyrir vatns-
tjón, óveðurstjón og innbrotstjón á t.d. hurðum, gólfefnum, innréttingum og fleiru sem 
tilheyrir fasteigninni. Innbúið er hins vegar tryggt í innbústrygging sem er sér trygg-
ing eða hluti af heimilistryggingu. 
 
Sumarhúsatryggingar eru oft samsettar af bruna-, fasteigna- og innbústryggingu og 
felur í sér vernd gegn helstu tjónum sem geta orðið á húsinu og innbúi þess.  
 
 
Innbú/lausafjármunir 
 
Heimilis-/fjölskyldutryggingin bætir tjón á lausafjármunum (innbúi). Fyrir þá sem 
vilja takmarkaða vernd er hægt að kaupa heimilistryggingu samsetta úr fáum vátrygg-
ingarþáttum, t.d. innbústryggingu og ábyrgðartryggingu. Fyrir þá sem vilja víðtækari 
vernd eru eftirfarandi tryggingar í boði:   

• Innbústrygging getur bætt tjón á innbúi (lausafjármunum) vegna bruna, 
skammhlaups, umferðaróhapps, innbrot, þjófnaðar, ráns, skemmdarverka, 
útstreymis vökva, óveðurs, ofhitunar á þvotti, brots eða hruns, skýfalls eða 
asahláku, skemmda á kæli- og frystivörum. 

• Innbúskaskó bætir tjón á lausafjármunum úr innbúi vegna skyndilegra ófyrir-
sjáanlegra utanaðkomandi orsaka.  

• Greiðslukortatrygging bætir tjón ef greiðslukort hins vátryggða tapast og 
óviðkomandi aðili misnotar það með sviksamlegum hætti. 

• Ferðatrygging inniheldur farangurstryggingu, ferðasjúkratryggingu, ferðarofs-
tryggingu, samfylgd í neyð, endurgreiðslu ferðar, farangurstöf og stundum, en 
ekki alltaf, forfallatryggingu. 

• Ábyrgðartrygging bætir tjón sem vátryggður veldur öðrum og ber ábyrgð á 
samkvæmt íslenskum lögum.  

• Slysatrygging í frítíma greiðir bætur vegna dauðsfalls, varanlegrar og læknis-
fræðilegrar örorku, tímabundins missis starfsorku, sjúkrakostnaðar og tann-
brots. Vátryggingin gildir oftast hvar sem er í heiminum í frítíma, við heimilis-
störf og við nám. 

• Réttaraðstoðartrygging greiðir málskostnað vegna ágreinings í einkamálum. 



  

Ökutækin 
 
Öll skrásetningarskyld ökutæki ber að vátryggja í lögboðnum ökutækjatryggingum, 
þ.e. ábyrgðartryggingu og slysatryggingu ökumanns og eiganda, og á það jafnt við um 
fólksbíla, jeppa, vörubíla, bifhjól, fjórhjól eða vélsleða svo dæmi séu tekin.  
 
Kaskótrygging er ekki skylda en bætir meðal annars tjón af völdum áreksturs, elds-
voða, bílveltu, snjóflóða, óveðurs, þjófnaðar, skemmdarverka o.fl. 
 
 
Dýrin 
 
Hesta- og hundaeigendur geta keypt sjúkrakostnaðartryggingu, líf- og heilsutryggingu 
og ábyrgðartryggingu. En passaðu upp á að tvítryggja ekki, ábyrgðartryggingar sem 
eru innifaldar í heimilistryggingum gilda stundum líka fyrir gæludýr.  
 
 
Sértryggingar 
 
Ef þú ert ekki með umfangsmikla heimilistryggingu getur verið ástæða til að íhuga 
sértryggingu, t.d. fartölvutryggingu. Það er líka tilfellið ef þú átt t.d. tjaldvagn eða bát, 
sem heimilistryggingar bæta yfirleitt ekki. 
 
Viðbótartryggingar eru oft seldar í tengslum við sölu á heimilistækjum og raftækjum, 
m.a. farsímum. Neytandi þarf að meta í hversu miklum mæli viðbótartryggingar veita 
raunverulegt hagræði, þ.e. með tilliti til þeirrar verndar sem neytandanum er þegar 
tryggð með lagareglum neytendakauparéttar og þeirri innbúskaskótryggingu sem 
mörg heimili hafa. 
 
 


