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Hjá okkum kanst tú velja ta trygging, ið hóskar til tín tørv 
og títt akfar. Tú kanst tekna ábyrgdartrygging og skrokk
trygging við ískoytum.

Ábyrgdartrygging
Ábyrgdartrygging er lógarkravd trygging. Hon endurrindar 
skaða, sum akfarið ger á onnur og á ogn hjá øðrum. 
Tryggingin dekkar ikki skaðar, sum tú gert á egið akfar.

Ískoytistryggingar til ábyrgdartryggingina
Er ábyrgdartrygging teknað kunnu niðanfyri nevndu 
ískoytis tryggingar teknast.

Føraravanlukkutrygging
Hetta er vanlukkutrygging, sum tryggjar teg sum bilførara, 
skuldi tú verið fyri ferðsluvanlukku. Ert tú í arbeiðið er tað 
fyrst arbeiðsskaðatryggingin, sum er galdandi.

Flutningstrygging
Trygging fyri vørur, amboð v.m. hjá tær og hjá 3. manni, 
sum tú hevur í akfarinum. Flutningstrygging kann bert 
teknast fyri skrásetingarskyldug akfør.

Skrokktrygging
Skrokktryggingin fevnir um:

Skrokktrygging
Endurgjald fyri skaðar, ið koma á sjálvt akfarið, og fevnir um 
skaðar av øllum slag, sum ikki eru undantiknir í treytunum. 
Hon fevnir tó ikki um skaða, sum bert kemur á mekaniskar 
og elektriskar lutir.

Nývirðisendurgjald
Nývirðisendurgjald er, at tú kanst keypa tær eitt spildurnýtt 
akfar, um títt akfar fær stóran skaða. Er bert galdandi fyri 
akfør, ið eru eitt ár ella yngri. Kostnaðurin fyri umvæling 
skal vera hægri enn 50% av nývirðinum. Akfarið skal vera 
verksmiðjunýtt, tá tryggingin verður teknað.

Lyklafulnað
Tryggingin veitir endurgjald, tá lykil til tryggjaða akfarið 
verður stolin ella mistur.

Rættarhjálp
Rættarhjálp er fíggjarligur stuðul til sakførarahjálp. Ískoyt
is tryggingar til skrokktryggingina

Er skrokktrygging teknað, kunnu niðanfyri nevndu ískoytis
tryggingar teknast.

Serskaði 
Tryggingargjaldið hækkar ikki fyri serligir skaðar. Talan er 
t.d. um skaða av eldi, spreinging, streymvillu, toruniður
sláttri, omanlopi, stuldri, herverki og skaðar á glas.

Fyri skaða á glas er galdandi at vit gjalda fult út tá talan er 
um umvæling av glasinum. Um glasið ikki kann umvælast 
er sjálvsábyrgdin tann sama, ið er galdandi fyri skrokk, tó í 
mesta lagi kr. 10.000.

Mekaniskur skaði
Trygging kann teknast fyri skaða á mekaniskar og elek
triskar lutir.

Tiltaksakfar
Hevur tú tørv á øðrum akfari ímeðan títt akfar er á verkstað 
vegna skaða, ið tryggingin fevnir um, kanst tú tekna 
trygging fyri leiguútreiðslur av øðrum akfari.

Tryggingin veitir endurgjald fyri skjalprógvaðar útreiðslur 
og endurgjald verður veitt frá 3. umvælingardegi og í 
mesta lagi kr. 30.000.

Fíggjarmiss
Um tú hevur inntøku við tínum bili, kann trygging teknast 
fyri fíggjarmissin tú hevur meðan akfarið er á verkstað 
vegna skaða, ið skrokktryggingin fevnir um.

Endurgjald verður veitt 2. degi og í mesta lagi 10 dagar.

Hvussu verður tryggingin teknað
Tryggingin verður teknað hjá Betri Trygging ella á bilasøluni.

Fá meira at vita
Tú ert eisini vælkomin at seta teg í samband við okkum á 
tel 348 600, og fáa nærri vegleiðing frá einum av okkara 
ráðgevum.
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