
Ábyrgð

Skírteinisnúmer: 2611324
Vátryggingartímabil: Frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2013
Starfsemi: Mjölverksmiðja - Seyðisfjörður
Vátryggingarfjárhæð: Hámarksbætur í hverju einstöku tjónsatviki og samanlagt á vátryggingarárinu eru kr. 440.000.000
Eigin áhætta: kr. 1.212.000 í hverju tjóni

Skildagar: Nr. 1: Skildagi um eignarhluta í húsi
Nr. 2: Skildagi um vinnu við viðhald húsa
Nr. 29: Skildagi fyrir skaðabótaábyrgð vegna bráðamengunar

Sundurliðun: Lýsing á starfsemi: Brunabótamat/Laun:
Verksmiðjustörf kr. 119.500.000
Verkt. Rafvirkjun kr. 22.000.000
Húseigendaábyrgð kr. 1.305.902.000
Geymar kr. 596.269.000
Brúkrani
Cat lyftari JL-5371
Yale Lyftari JL-5076
Ábyrgð v/bráðamengunar sk.29 kr. 2.314.609.000
CA-0204 Löndunarkrani ACTA

Skilmálar: Um vátryggingu þessa gilda skilmálar Tryggingamiðstöðvarinnar nr. 200
(www.tm.is/skilm/skm200v2r17lisl.pdf) svo og þeir sérstöku skilmálar og/eða skildagar sem tilgreindir eru.
Vakin er athygli á almennum undantekningum vegna tjóna á munum samkvæmt 7.grein
vátryggingarskilmálanna, sérstaklega er varðar tjón á munum í vörslu vátryggðs.

Athugasemdir: Vátryggingin tekur einnig til verktaka sem ráðnir eru hjá SVN sé starfa þeirra getið á skírteini og iðgjald
tekið fyrir.

Skaðsemisábyrgð er undanskilin í vátryggingu þessari.

Til greiðslu kr. 81.871

Vátryggingartaki er beðinn um að kynna sér vel skilmála þá sem gilda um vátrygginguna. Einkum ákvæði þeirra um greiðslu iðgjalds og
áhrif þess að það sé ekki greitt á réttum tíma, ákvæði um gildissvið vátryggingarinnar og takmörkun á ábyrgð og varúðarreglur sem gilda.
Skilmála er hægt að nálgast á heimasíðu félagsins www.tm.is. Ef óskað er eftir því að fá skilmála senda í pósti þá hafið samband við
næstu skrifstofu félagsins, umboð þess eða í síma 515 2000.

Sérstök athygli er á því vakin að samkvæmt lögum glatast réttur til bóta ef vátryggður, eða sá er á rétt til bóta, tilkynnir ekki
Tryggingamiðstöðinni um kröfu sína innan árs frá því hann hefur nauðsynlegar upplýsingar um þau atvik sem eru grundvöllur kröfu hans.

Gert 21.05.2013/Aðalsteinn Heimir Jóhannsson Næsta skrifstofa:
Reykjavík 11.11.2013 Tryggingamiðstöðin
TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN Hafnarbraut 6, 740 Neskaupstað
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