
Slysatryggingar launafólks – Nýr kafli í kjarasamninga 

8.7.    Slysatryggingar 

8.7.1.    

Skylt er atvinnurekenda að tryggja launafólk það, sem samningur þessi tekur til, 
fyrir dauða, varanlegri læknisfræðilegri örorku og/eða tímabundinni örorku af 
völdum slyss við vinnu eða á eðlilegri leið frá heimili til vinnustaðar og frá vinnustað 
til heimilis. Ef starfsmaður hefur vegna starfs síns viðlegustað utan heimilis, kemur 
viðlegustaður í stað heimilis, en tryggingin tekur þá einnig til eðlilegra ferða milli 
heimilis og viðlegustaðar. 

8.7.2 

Vátrygging gildir í ferðum innanlands og utan sem farnar eru á vegum 
atvinnurekanda.   

8.7.3.  

Tryggingin skal ná til slysa, er verða við íþróttaiðkun, keppni og leiki, enda hafi slíkt 
farið fram á vegum atvinnurekanda eða starfsmannafélags og ætlast sé til þátttöku 
í slíkri iðkun sem hluti af starfi starfsmanna. Ekki skiptir máli að þessu leyti hvort 
slysið verður á hefðbundnum vinnutíma eða utan hans. Undanskilin eru slys er 
verða í hnefaleikum, hvers konar glímu, akstursíþróttum, drekaflugi, svifflugi, 
teygjustökki, fjallaklifri sem krefst sérstaks búnaðar, bjargsigi, froskköfun og 
fallhlífastökki.  

8.7.4 

Tryggingin greiðir ekki bætur vegna slyss, sem hlotist hefur af notkun 
skráningarskyldra vélknúinna ökutækja og er bótaskyld skv. lögboðinni 
ökutækjatryggingu, hvort heldur ábyrgðartryggingu eða slysatryggingu ökumanns 
og eiganda skv. umferðarlögum.  

8.7.5 

Tryggingin tekur gildi gagnvart starfsmanni þegar hann hefur störf fyrir 
atvinnurekanda (fer á launaskrá) og fellur úr gildi þegar hann hættir störfum.  
 
8.7.6 Vísitala og vísitölutenging bóta 
 
Vátryggingafjárhæðir miðast við vísitölu neysluverðs til verðtryggingar sem gildir 
frá 1. febrúar 2008 (282,6 stig) og breytast 1. dag hvers mánaðar í réttu hlutfalli 
við breytingu vísitölunnar. 
 



Bótafjárhæðir reiknast á grundvelli vátryggingarfjárhæða á slysdegi en breytast 
með vísitölu neysluverðs til verðtryggingar eins og hér segir: 
 
Bótafjárhæðir breytast í réttu hlutfalli við breytingu vísitölunnar frá slysdegi til 
uppgjörsdags. 

8.7.7 Dánarbætur 

8.7.7.1 

Valdi slys dauða vátryggðs innan þriggja ára frá slysdegi, greiðast rétthafa 
dánarbætur að frádregnum þegar útgreiddum bótum fyrir varanlega 
læknisfræðilega örorku vegna sama slyss. 

8.7.7.2 

Dánarbætur verða frá 1. febrúar 2008: 
 
1. Til eftirlifandi maka skulu bætur nema kr. 5.000.000 

Með maka er átt við einstakling í hjúskap, staðfestri samvist eða í skráðri 
óvígðri sambúð með hinum látna.  

 
2. Til hvers ólögráða barns sem hinn látni fór með forsjá með eða greiddi meðlag 

með samkvæmt barnalögum nr. 76/2003 skulu bætur vera jafnháar 
heildarfjárhæð barnalífeyris skv. almannatryggingalögum hverju sinni, sem það 
hefði átt rétt til vegna andlátsins til 18 ára aldurs. Um er að ræða 
eingreiðslubætur. Við útreikning bóta skal miðað við fjárhæð barnalífeyris á 
dánardegi.  Bætur til hvers barns skulu þó aldrei nema lægri fjárhæð en kr. 
2.000.000.  Skulu bætur til barna greiddar út til þess sem fer með forsjá þeirra 
eftir andlát vátryggðs. Til hvers ungmennis á aldrinum 18-22 ára, sem áttu 
sama lögheimili og hinn látni og voru sannanlega á framfærslu hans skulu 
bætur vera kr. 500.000. Hafi hinn látni verið eini framfærandi barns eða 
ungmennis hækka bætur um 100%. 
 

3. Hafi hinn látni sannanlega séð fyrir foreldri eða foreldrum 67 ára eða eldri, skal 
hið eftirlifandi foreldri eða foreldrar sameiginlega fá bætur er nema kr. 
500.000. 

 
4. Eigi hinn látni ekki maka skv. tölulið 1. greiðast dánarbætur kr. 500.000. til 

dánarbús hins látna. 
 

8.7.8.   Bætur vegna varanlegrar örorku 

Bætur vegna varanlegrar örorku greiðast í hlutfalli læknisfræðilegar afleiðingar 
slyss. Skal varanleg örorka metin til stiga samkvæmt töflu um miskastig, sem 
gefnar eru út af Örorkunefnd og skal matið miðast við heilsufar tjónþola eins og það 
er þegar það er orðið stöðugt.  



Grunnfjárhæð örorkubóta er kr. 11.400.000. Bætur vegna varanlegrar örorku skulu 
reiknast þannig að fyrir hvert örorkustig frá 1-25 greiðast kr. 114.000, fyrir hvert 
örorkustig frá 26-50 greiðast  kr. 228.000, fyrir hvert örorkustig frá 50-100 
greiðast kr. 456.000.  Bætur vegna 100% varanlegrar örorku eru því kr. 
31.350.000. 

Örorkubætur skulu jafnframt taka mið af aldri tjónþola á slysdegi þannig að bætur 
lækki um 2% fyrir hvert aldursár eftir 50 ára aldur. Eftir 70 ára aldur lækki bætur 
um 5% af grunnfjárhæð fyrir hvert aldursár. Aldurstenging örorkubóta skal þó 
aldrei leiða til meiri skerðingar en 90%. 

8.7.9.   Bætur vegna tímabundinnar örorku 

Valdi slys tímabundinni örorku skal trygging greiða dagpeninga í hlutfalli við 
starfsorkumissinn fjórum vikum frá því slys átti sér stað og þar til starfsmaður 
verður vinnufær eftir slysið eða þar til örorkumat hefur farið fram, þó ekki lengur en 
í 37 vikur.  

Dagpeningar vegna tímabundinnar örorku eru kr. 25.000 á viku. Ef starfsmaður er 
vinnufær að hluta greiðast dagpeningar hlutfallslega. 

Dagpeningar úr tryggingu greiðast til atvinnurekanda meðan starfsmaður fær 
greidd laun samkvæmt kjarasamningi eða ráðningarsamningi, en síðan til 
starfsmanns.  

8.7.10 

Öllum atvinnurekendum ber að kaupa tryggingu hjá tryggingafélagi með starfsleyfi 
hér á landi sem fullnægir ofangreindum skilyrðum kjarasamningsins um 
slysatryggingar. 

Að öðru leyti en tiltekið er í þessum kafla samningsins skulu gilda um trygginguna 
skilmálar viðkomandi  tryggingafélags og ákvæði laga um vátryggingarsamninga nr. 
30/2004.  

Ofangreind ákvæði um slysatryggingar og nýjar bótafjárhæðir taka til slysa sem 
verða eftir 1. maí 2008. 

 


