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Kunngerð
um
minstukrøv til tryggingarfeløg í sambandi við tekning av bygningsbrunatrygging
(Bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af
bygningsbrandforsikring)
Við heimild í § 45, stk. 4, og § 215, stk. 2 og stk. 3, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008 um
tryggingarvirksemi, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 137 frá 20. desember 2012, verður ásett:
Indledende bestemmelser
§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikringer,
der angår bygninger beliggende på Færøerne.
§ 2. Bestemmelserne i bekendtgørelsen kan ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for
indehavere af tinglyste rettigheder over ejendommen.
Dækningsomfang
§ 3. Bygningsbrandforsikringen skal mindst dække skader forårsaget af:
1) brand, herunder lynnedslag, som forårsager brand (ildsvåde),
2) eksplosion,
3) sprængning af dampkedler og autoklaver,
4) nedstyrtning af luftfartøj eller ved at det forsikrede rammes af sådant eller af nedfaldne genstande
derfra, dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer, og
5) pludseligt opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning.
Stk. 2. Bygningsbrandforsikringen dækker ikke skade som direkte eller indirekte følge af krig,
krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder.
§ 4. Bygningsbrandforsikringen skal omfatte de i policen nævnte bygninger på forsikringsstedet
samt ledninger, varmeanlæg, husholdningsmaskiner og lignende som nævnt i § 38 i ”løgtingslóg om
tinglysning”.
Stk. 2. For landbrugets avlsbygninger skal bygningsbrandforsikringen udover det i stk. 1 nævnte
dække faste maskiner og anlæg, der anvendes til landbrugsdriften.
Straffebestemmelse
§ 5. Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af § 3, stk. 1, eller § 4 straffes med bøde.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i
straffelovens 5. kapitel.
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Ikrafttræden
§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2013.
Stk. 2. Samtidig ophæves ”kunngerð nr. 17 frá 15. desember 2008 um minstukrøv til
tryggingarfeløg í sambandi við tekning av bygningsbrunatrygging.”

Tryggingareftirlitið, 31. juli 2013
Jógvan Thomsen
/ Gudmundur Effersøe Nónstein
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