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Ábyrgðartrygging Landssamtaka 
lífeyrissjóða 

• Vátryggjandi er Vátryggingafélag Íslands hf. 

• Vátryggingartaki er Landssamtök Lífeyrissjóða 

• Hinir vátryggðu eru 22 lífeyrissjóðir ásamt 
stjórnarmönnum og stjórnendum 

• Vátryggingarfjárhæð er kr. 500.000.000 í hverju 
tjóni en þó aldrei meira en kr. 1.500.000.000 á 
hverju vátryggingartímabili 

• Vátryggður ber kr. 5.000.000 í hverju tjóni 



 
Bótaþættir tryggingarinnar 
 

• Ábyrgðartrygging stjórnar og stjórnenda 

• Ábyrgðartrygging lífeyrissjóða  

• Lögfræðikostnaður 

• Misferli starfsmanns  

• Þjófnaður 

• Töpuð eða glötuð skjöl 

• Endurkrafa á þjónustuaðila 

• Kostnaður við að draga úr tjóni 

 

 

 

 



Ábyrgðartrygging stjórnar og stjórnenda 

• Hverjir? 
 Stjórnarmenn, yfirstjórnendur, millistjórnendur  

 Starfsmenn 

• Hvað? 
 Kröfur tilkomnar vegna óréttmæts atferlis  

 Rannsóknir eftirlitsaðila, opinberar rannsóknir 

 Lögfræðikostnaður  

 Sáttagerðir, miskabætur, sumar tegundir sekta 

• Hvernig? 
 Side A – bætir tjón stjórnanda þegar Lífeyrissjóður getur ekki bætt  

 Side B – bætir Lífeyrissjóðnum þar sem hann hefur bætt stjórnandanum sitt 
tjón  

 
 

 



Starfsábyrgðartrygging 

• Hverjir? 
 Lífeyrissjóðurinn 

• Hvað? 
 Skaðabætur, kostnaður og ýmsar aðrar kröfur sem Lífeyrissjóðurinn er 

dæmdur til að greiða   

• Hvernig? 
 Óréttmætt atferli Lífeyrissjóðsins 

 Lífeyrissjóðurinn ber kr. 5.000.000 í hverju tjóni 

 

 



Lögfræðikostnaður 

• Greiðir fyrir hönd vátryggðs það tjón sem hlýst 
af:  

– a) Þátttöku vátryggðs í hvers konar opinberri rannsókn, 
yfirheyrslu, vitnaleiðslu eða annari málsmeðferð 

 

– b) Málsókn eða þátttöku í hver konar opinberri 
rannsókn, yfirheyrslu, vitnaleiðslu eða annari 
málsmeðferð sem er vegna raunverulegrar mengunar 
eða ætlaðrar umhverfismengunar. 



Glötuð skjöl 

• Lífeyrissjóðurinn fær bætt tjón sem stafar af því 
að skjal/skjöl eyðileggjast eða skemmast, glatast 
eða týnast og sem eftir ítarlega leit finnast ekki 
aftur 



Misferli/þjófnaður 

• Hvað? 
 

1. Misferli 
• Bætir tjón sem Lífeyrissjóðurinn hefur orðið fyrir vegna óheiðarlegs, sviksamlegs eða 

refsiverðs athæfis starfsmanns, með þeim tilgangi að hagnast persónulega  
 

 

2. Þjófnaður  
• Bætt er tjón sem Lífeyrissjóður verður fyrir vegna þjófnaðar 

 

 ”Þjófnaður” telst vera: - 

• Að sölsa undir sig á óheiðarlegan hátt, eign í þeim tilgangi að svipta lífeyrissjóðinn 
eigninni varanlega, eða: 

• Taka eignar án lögmætrar heimildar 



Viðbætur við vernd 

 

1. Kostnaður við að draga úr tjóni  
 

• Bætir Lífeyrissjóðnum tjón sem nauðsynlega er stofnað til vegna ráðstafana sem 
gerðar eru í því skyni að draga úr tjóni eða bótakröfu, eða hugsanlegu tjóni eða 
hugsanlegri bótakröfu sem ella yrði efni bótakröfu sem félli undir trygginguna.  

 

 

2. Endurkrafa á þjónustuaðila 
 

• Bætir Lífeyrissjóðnum tjón sem stafar af:  

 (a) málarekstri sem stjórnarmenn og yfirmenn hafa uppi í því skyni að sanna 
brot á faglegum skyldum, er þjónustuaðila Lífeyrissjóðsins bar að sinna að því gefnu að 
málareksturinn sé skynsamlegur og líklegur til að skila árangri 

 (b) ábyrgð sem þjónustuaðili ber samkvæmt lögum gagnvart Lífeyrissjóðinum 
vegna brots þjónustuaðila á faglegri skyldu og ekki fæst bætt á neinn annan hátt 



Undanskildar áhættur 

• Óheiðarlegt atferli 

• Fésektir 

• Aðrar tryggingar 

• Tjón sem eiga uppruna sinn í USA og Kanada 

• Líkamstjón / eignatjón 

• Vanræksla vegna iðgjaldsskila 

• Tapaðar greiðslur 

• Tapaðar fjárfestingar eða tekjur 



Almennt   

• Tilkynningar  

– Tilkynna skal vátryggingafélaginu skriflega eins fljótt og 
unnt er um: 

• Allar bótakröfur sem fram koma 

• Viðtöku allra tilkynninga sem fela í sér eða geta falið í sér 
að höfð verði uppi bótakrafa gegn vátryggðum 

• Allar aðstæður sem (samkvæmt skynsemi) ætla megi að 
geti leitt til bótakröfu eða tjóns 

• Kröfugerðaregla (claims made) 

– Hvað er kröfugerðaregla? 

• Lok vátryggingar 

– Endurnýjast ekki sjálfkrafa 

– Sólarlagsákvæði 

 



Hvaðan koma kröfurnar? 

 

 

 

 

 

 
 

Data from Towers Watson 2010 Directors and Officers Liability Survey 



Takk fyrir 

• Spurningar? 

 

 

 

• Nánari upplýsingar veita: 

• Kristmann Larsson  

– kristmann@vis.is  s. 560 5146 

• Elfa Bára Bjarnadóttir 

– ebb@vis.is  s. 560 5114 
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