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Mörg alvarleg vatnstjón á sumarhúsum eiga rætur sínar að rekja til þess að ekki var lokað fyrir vatnsaðstreymi neysluvatnslagna (heitt og 
kalt neysluvatn) þegar húsin voru yfirgefin.

Í vatnstjóns- og frostsprunguskilmálum sumarhúsatryggingarinnar er varúðarregla sem setur það skilyrði fyrir greiðslu bóta, að á 
tímabilinu 1. október til 30. apríl sé lokað fyrir vatnsaðstreymi neysluvatnslagna (heitt og kalt neysluvatn) og þær tæmdar ásamt 
viðtengdum tækjum þegar sumarhúsið er yfirgefið.  
Gegn greiðslu hærra iðgjalds er hægt að velja víðtækari vátryggingarvernd og fellur þá niður ofangreint skilyrði um að lokað sé 
fyrir vatnsaðstreymi neysluvatnslagna yfir vetrartímann en í hennar stað kemur önnur varúðarregla sem segir:  Það er skilyrði fyrir 
bótagreiðslu að í óupphituðum húsum sé lokað fyrir vatnsaðstreymi og að vatnslögn ásamt viðtengdum tækjum sé tæmd þegar hætta er 
á frosti.

Vátryggingartaki    Kennitala  

Netfang    

Heimili    Sími  

Vátryggt sumarhús    Sveitarfélag  

Fastanúmer    Byggingarár  

Bls. 1 af 2

BEIÐNI UM SUMARHÚSATRYGGINGU

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

Hvernig er sumarhúsið upphitað? 

 Með hitaveitu  

 Ef sumarhúsið er hitað með hitaveitu. Er forhitari á inntaki hitaveitu?  Nei   Já

 Ef forhitari er fyrir hendi er inntakið:     Inni í húsinu?     Fyrir utan húsið?      Annað:  
  Með rafmagni  
  Á annan hátt, hvaða?     

Er venja að lokað sé fyrir neysluvatnslagnir og þær tæmdar þegar sumarhúsið er yfirgefið?    Nei   Já

Ég vel vatnstjónsvernd með skilyrði um lokun vatnsaðstreymis á ofangreindu tímabili.    Já

Ég vel vatnstjónsvernd án skilyrðis um lokun vatnsaðstreymis á ofangreindu tímabili.    Já

Hafa verið gerðar umtalsverðar endurbætur á húsinu frá því það var byggt, og ef svo er, hverjar?

 

 

Hefur sumarhúsið orðið fyrir tjóni?    Nei   Já Ef „já“, hafa skemmdir eftir tjón verið lagfærðar?     Nei      Já

Ef „já“, þá hvenær og hvers konar tjón?

 

 

 

Skírteini nr.

Söluaðili Ábending
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Eigin yfirlýsing og undirskrift
Ég undirrituð/aður staðfesti að allar upplýsingar þær sem fram koma á vátryggingarbeiðni þessari eru réttar og sannleikanum 

samkvæmar og ekki eru undanskilin atriði sem varða áhættu félagsins.

Staður/dags.    Undirskrift  

BEIÐNI UM SUMARHÚSATRYGGINGU

Annað sem þú vilt taka fram um ástand sumarhússins:  
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