
Hvaða tryggingar þarftu? 
 
 
Skyldutryggingar 

- Brunatrygging húseigna er lögboðin trygging sem bætir tjón af völdum eldsvoða og 
nær til allra húseigna svo sem íbúðarhúss (líka húss í smíðum), geymslur og t.d. hlöðu.  

- 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, 
eldsvoða, bílveltu, snjóflóða, óveðurs, þjófnaðar, skemmdarverka o.fl. 

Tryggingafélögin þurfa að hafa mjög ríkar ástæður til að neita beiðni um tryggingu, 
sérstaklega þegar um skyldutryggingar eru að ræða, og geta í raun ekki vísað frá sér 
bifreiðaeiganda, sem vill taka ábyrgðartryggingu, eða húseiganda sem vill brunatryggja hjá 
félaginu. 
 
Berðu saman verð og skilmála áður en þú tekur ákvörðun um hvaða tryggingu þú kaupir og 
hvaða félag þú skiptir við. Það getur munað töluverðu á iðgjaldinu. Vertu vakandi fyrir 
tvítryggingum, ekki kaupa tryggingar sem þú þarft ekki á að halda! 
 
Ef þú ert ein(n) á báti án fjölskyldu 
 
Ef þú ert einstaklingur án fjölskyldu dugar góð heimilistryggingu langt. Ef þú átt íbúð þarftu 
líka að íhuga að kaupa fasteigna-/húseigendatryggingu fyrir vatnstjón, óveðurstjón og 
innbrotstjón á t.d. hurðum, gólfefnum, innréttingum og fleiru sem tilheyrir fasteigninni.  
 
Algengt er að heimilistrygging innihaldi:  

- innbústryggingu  
sem bættir tjón vegna bruna, skammhlaups, umferðaróhapps, innbrotsþjófnaðar, þjófnaðar, ráns, 
skemmdarverka, útstreymis vökva, óveðurs, ofhitunar á þvotti, brots eða hruns, skýfalls eða asahláku, 
skemmda á kæli- og frystivörum. 

- innbúskaskó 
sem bætir tjón á lausafjármunum úr innbúi vegna skyndilegra ófyrirsjáanlegra utanaðkomandi orsaka. 

- ábyrgðartryggingu 
sem bætir tjón sem vátryggður veldur öðrum og ber ábyrgð á samkvæmt íslenskum lögum. 

- slysatryggingu í frítíma 
sem greiðir bætur vegna dauðsfalls, varanlegrar og læknisfræðilegrar örorku, tímabundins missis 
starfsorku, sjúkrakostnaðar og tannbrots. Vátryggingin gildir oftast hvar sem er í heiminum í frítíma, 
við heimilisstörf og við nám. 

- greiðslukortatryggingu 
sem bætir tjón ef greiðslukort hins vátryggða tapast og óviðkomandi aðili misnotar það með 
sviksamlegum hætti. 

- réttaraðstoðartryggingu 
sem greiðir málskostnað vegna ágreinings í einkamálum. 

- ferðatryggingu 
sem inniheldur farangurstryggingu, ferðasjúkratryggingu, ferðarofstryggingu, samfylgd í neyð, 
endurgreiðslu ferðar, farangurstöf og stundum, en ekki alltaf, forfallatryggingu. 

 
Fyrir þá sem vilja einfaldari og takmarkaðri vernd er hægt að kaupa heimilistryggingu 
samsetta úr færri vátryggingarþáttum, t.d. innbústryggingu og ábyrgðartryggingu. 



Ef þú átt fjölskyldu 
 
Fasteignatryggingin 
Algeng tjón á fasteignum eru vatnstjón, óveðurstjón og innbrotstjón. Fasteignatrygging getur 
bætt tjón sem verða vegna þessa á gólfefnum, hurðum, innréttingum og fleiru sem tilheyrir 
fasteigninni.  
  
Heimilis-/fjölskyldutrygging 
Algengt er að heimilistrygging innihaldi innbústryggingu, innbúskaskó, ábyrgðartryggingu, 
slysatryggingu í frítíma, greiðslukortatryggingu, réttaraðstoðartryggingu og ferðatryggingu 
(sjá hér fyrir ofan). 
 
Sjúkra-, slysa- og líftryggingar 
Hægt er að tryggja fjölskyldunni fjárhagslegt öryggi ef þú missir tekjur vegna veik-inda eða 
fellur frá. Athugaðu hvort og hvaða tryggingar þú nýtur á grundvelli starfs þíns, 
lífeyrissparnaðar og slysabótar almanntrygginga (slysatrygging við heimilisstörf í 
skattframtalinu) áður en þú kaupir sjúkra-, slysa eða líftryggingu.  
 
Barnatryggingar innihalda almennt sjúkdóma-, örorku- og slysatryggingu fyrir barnið auk 
þess sem hún bætir fjölskyldunni upp tekjumissi og ófyrirséðan kostnað vegna veikinda, t.d. 
kostnað við breytingar á húsnæði, og bætir útfararkostnað.  
 
 


