
12 Tryggingar 

12.1 Starfsmenn skulu slysatryggðir allan sólarhringinn fyrir dauða eða vegna 

varanlegrar örorku. Um trygginguna gilda mismunandi bótafjárhæðir og 

tryggingarskilmálar eftir því hvort starfsmaður verður fyrir slysi í starfi eða utan 

starfs. Um skilmála trygginga þessara gilda reglur, nr. 30/1990 og nr. 31/1990, sem 

fjármálaráðherra hefur sett. 

12.2 Dánarslysabætur eru: 

1. Ef hinn látni var ógiftur og lætur ekki eftir sig barn undir 18 ára aldri og hefur 

ekki séð fyrir foreldri eða foreldrum, 67 ára og eldri: 

  vegna slyss utan starfs 1.053.444 kr. 

  vegna slyss í starfi 1.053.444 kr. 

 Rétthafar þessara dánarbóta eru lögerfingjar. 

2. Ef hinn látni var ógiftur en lætur eftir sig barn (börn) undir 18 ára aldri og/eða 

hefur sannanlega séð fyrir foreldri eða foreldrum, 67 ára og eldri: 

  vegna slyss utan starfs 3.226.939 kr. 

  vegna slyss í starfi 7.713.744 kr. 

 Rétthafar þessara dánarbóta eru foreldrar og börn. Taki báðir þessir aðilar 

bætur, rennur 1/3 hluti bóta til foreldra en 2/3 hlutar bóta skiptast milli barna 

að jöfnu. 

3. Ef hinn látni var í hjúskap eða í sambúð sem að öðru leyti má jafna til 

hjúskapar og sem staðið hefur a.m.k. í 2 ár samfellt fyrir andlát hans, skulu 

bætur til maka eða sambúðaraðila vera: 

  vegna slyss utan starfs 4.414.402 kr. 

  vegna slyss í starfi 12.588.442 kr. 

 Rétthafi dánarbóta þessara er viðkomandi maki eða sambúðaraðili 

4. Ef hinn látni lætur eftir sig barn undir 18 ára aldri, til hvers barns: 

  vegna slyss utan starfs 1.053.444 kr. 

  vegna slyss í starfi 1.517.399 kr. 

 Stundi barn hins látna á aldrinum 18-25 ára nám á framhaldsskóla- eða 

háskólastigi í a.m.k. sex mánuði ársins er hinn tryggði andast, á það sama rétt 

til bóta. 

 Rétthafar dánarbóta þessara eru viðkomandi börn. Bætur greiðast til 

fjárhaldsmanns ófjárráða barns. 

5. Með börnum í 2. og 4. tölulið er átt við kynbörn, kjörbörn, stjúpbörn, börn 

sambúðaraðila og fósturbörn, sem hinn látni var framfærsluskyldur við sbr. 

53. gr. barnalaga nr. 76/2003. 

6.  Bætur greiðast aðeins skv. einum af töluliðum 1, 2 eða 3. Til viðbótar við 

bætur skv. 2. og 3. tölulið geta komið bætur skv. 4. tölulið. 

  



12.3 Tryggingarfjárhæðir vegna varanlegrar örorku eru: 

  vegna slyss utan starfs 8.485.706 kr. 

  vegna slyss í starfi 22.387.821 kr. 

 Bætur greiðast í hlutfalli við tryggingarfjárhæðirnar, þó þannig að hvert örorkustig 

frá 26-50% vegur tvöfalt og hvert örorkustig frá 51-100% vegur þrefalt. 

12.4 Framangreindar tryggingarfjárhæðir miðast við vísitölu neysluverðs í febrúar 

2020, 474,1 stig. 

12.5 Verði ríkissjóður eða vinnuveitandi skaðabótaskyldir gagnvart vátryggða, skulu 

slysabætur skv. slysatryggingum þessum koma að fullu til frádráttar skaðabótum er 

þeim kann að verða gert að greiða. 

12.6 Verði læknir sannanlega fyrir tjóni á algengum nauðsynlegum fatnaði og munum 

við vinnu svo sem úrum, gleraugum o.s.frv., skal það bætt skv. mati.  Náist ekki 

samkomulag, skal farið skv. mati eins fulltrúa frá hvorum aðila.  Slík tjón verða 

einungis bætt ef þau verða vegna óhappa á vinnustað. Eigi skal bæta slíkt tjón ef 

það verður sannanlega vegna gáleysis eða hirðuleysis læknisins. 

12.7 Vinnuveitandi bætir lækni þau útgjöld sem hann kann að verða fyrir af völdum slyss 

á vinnustað og slysatryggingar almannatrygginga bæta ekki skv. 32. grein laga um 

almannatryggingar. 

12.8 Verði læknir fyrir líkams- eða munatjóni í starfi sínu við að sinna einstaklingi sem 

að takmörkuðu eða engu leyti getur borið ábyrgð á gerðum sínum, eða sinna 

einstaklingi sem dæmdur hefur verið til fangelsisvistar eða vistaður í fangelsi eða á 

stofnun af öðrum orsökum skal honum bætt það tjón sem hann verður fyrir vegna 

starfs síns. Við mat og uppgjör kröfunnar gilda almennar reglur skaðabótaréttarins. 

Embætti ríkislögmanns fjallar um bótakröfu samkvæmt grein þessari og annast 

uppgjör bóta í umboði fjármálaráðuneytisins. 
 


