POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU
POWSTANIA SZKODY
1. Powiadomienie przesłane przez
właściciela nieruchomości

5. Decyzja oraz wypłata
odszkodowania

Proces rozpatrywania sprawy rozpoczyna się, gdy

NTÍ podejmuje decyzję na temat wypłaty

właściciel poinformuje agencję NTÍ o powstałej

odszkodowania po zgłoszeniu przez

szkodzie.

właściciela swoich uwag. Odszkodowanie

2. Sprawa zostaje przekazana
do zespołu zajmującego się oceną
zaistniałych szkód

uzyskane z NTÍ musi zostać wykorzystane

OSUWISKA ZIEMI
W SEYÐISFJÖRÐUR
GRUDZIEŃ 2020

przez poszkodowanego na remont lub
odbudowę nieruchomości, która ucierpiała w
wyniku katastrofy naturalnej. Dozwolone jest
wyjątkowe odstąpienie od warunku remontowo-

Ocena powstałych szkód dla agencji wykonywana

budowlanego, po konsultacji z władzami gminy

jest przez niezależnych, bezstronnych

oraz pod warunkiem potrącenia 15% kwoty

rzeczoznawców. W przypadku tego zdarzenia,

odszkodowania.

oceny szkód dokonywać będą specjaliści z firm Efla,
VSÓ, Mannvit oraz Verkís.

3. Wykonanie ekspertyzy

Nie należy potrącać 15% kwoty ubezpieczenia,
w przypadku gdy odbudowa nieruchomości
nie jest możliwa ze względów związanych z
planami zagospodarowania przestrzennego,

Po dokonaniu oceny powstałych szkód

na które poszkodowany nie ma wpływu.

rzeczoznawcy sporządzają ekspertyzę, którą

Jeśli odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia

przesyłają do NTÍ. Standardowy czas oczekiwania

przekracza 15% kwoty ubezpieczenia majątku

na wykonanie ekspertyzy wynosi 3 –5 tygodni.

lub wpływa na bezpieczeństwo mienia, lub

4. Ogłoszenie wyników przeprowadzonej ekspertyzy

Agencja ds. ubezpieczeń od katastrof naturalnych

zdrowie ogółu, NTÍ musi zapewnić, że zostanie
ono odpowiednio rozdysponowane, zanim
zostanie wypłacone poszkodowanemu.
Szczegółowe informacje na ten temat można

Dostarczona przez rzeczoznawców ekspertyza,

znaleźć w art. 15 ustawy nr 55/1992

zostaje przesłana przez NTÍ do właściciela budynku.
Właściciel nieruchomości ma możliwość wyrażenia
swojej opinii na temat treści i wyniku ekspertyzy,
zanim zostanie podjęta decyzja dotycząca
przyznania odszkodowania oraz jego wysokości.
Agencja ocenia czy zgłoszone przez właściciela
uwagi mogą być podstawą do wprowadzenia zmian
w wynikach ekspertyzy.

BROSZURA
INFORMACYJNA

ZADANIA NTÍ

Agencja ds. ubezpieczeń od
katastrof naturalnych jest
instytucją publiczną, której rolą
jest ubezpieczenie większości
rodzajów mienia na wypadek
katastrof naturalnych, takich jak:
•
•
•
•
•

wybuchy wulkanów
trzęsienia ziemi
osuwanie się lądu
lawiny śnieżne
powodzie

Osuwiska/ lawiny błotne są
klasyfikowane w ustawie o
NTÍ jako katastrofy związane z
osuwaniem się lądu, w związku z
tym szkody mienia wyrządzone
przez osuwiska, podlegają
ubezpieczeniu agencji NTÍ.
Udział własny poszkodowanego
stanowi 2% każdej straty, lecz
nigdy nie jest to kwota mniejsza
niż 200 000 kor. w przypadku
mienia ruchomego (wyposażenia),
a 400 000 kor. w przypadku
nieruchomości.
Szczegółowe informacje w tym temacie
można znaleźć w art. 15 ustawy nr 55/1992
o NTÍ, w rozporządzeniu nr 700/2019 oraz
na stronie internetowej agencji www.nti.is.

JAKIE MIENIE PODLEGA UBEZPIECZENIU
I W JAKI SPOSÓB?

ZGŁOSZENIE SZKODY NA STRONIE
WWW.NTI.IS

Wszystkie nieruchomości na Islandii
są ubezpieczone w NTÍ. Towarzystwa
ubezpieczeniowe pobierają składki w
imieniu NTÍ.

Szkody w ubezpieczonym mieniu,
należy zgłosić w najszybszym możliwym
terminie, w celu przeprowadzenia oceny
szkód. Powiadomienie należy wysłać
poprzez zakładkę „Moje strony” na
stronie internetowej www.nti.is

Jeśli mienie ruchome (wyposażenie)
zostało ubezpieczone od pożaru
w powszechnych towarzystwach
ubezpieczeniowych (np. posiadasz
ubezpieczenie domu), jest również
ubezpieczone w NTÍ.

CO NIE PODLEGA
UBEZPIECZENIU?
Jeśli nie wykupiłeś ubezpieczenia mienia
ruchomego (wyposażenia) w powszechnym
towarzystwie ubezpieczeniowym (Sjóvá,
Vörður, VÍS lub TM), wówczas szkody
wywołane katastrofami naturalnymi nie
zostaną zrekompensowane.
Jeżeli ubezpieczenie od pożaru nie
zostało odnowione w związku z renowacją
budynku lub gdy nieruchomość jest bardzo
stara, może powstać różnica między kwotą
ubezpieczenia a rzeczywistą szkodą.

W prawym górnym rogu strony
internetowej NTÍ znajduje się przycisk –
„Zgłoś szkodę”.
W celu zalogowania się do
zakładki „Moje strony” należy
użyć indywidualnego numeru
identyfikacyjnego (isl. Íslykil) lub
identyfikatora elektronicznego (isl.
rafræn skilríki). W formularzu należy
krótko opisać zaistniałą szkodę.
Jeśli napotkasz problemy z
zalogowaniem się lub zgłoszeniem
szkody, skontaktuj się z nami pod
numerem 575-3300 lub w wyślij
wiadomość w oknie czatu w lewym
dolnym rogu strony internetowej NTÍ.
Możesz również wysłać e-mail na
adres nti@nti.is i poprosić o kontakt
telefoniczny.

