
II 

 

Yfirlýsingar 

 

a) Ég lýsi því hér með yfir að ég er höfundur þessa verkefnis og að það er afrakstur eigin 

rannsókna.  

______________________________ 

Hafdís Erna Ásbjarnardóttir 

 

 

b) Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til 

B.A.-prófs / M.L.-prófs við Hug- og félagsvísindasvið 

______________________________ 

Þórður Sveinsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

Útdráttur 

Persónutryggingar eru vátryggingar sem tengjast lífi og heilsu manna beint. Þegar 

einstaklingur sækir um slíka tryggingu þarf sá hinn sami að veita viðkvæmar 

persónuupplýsingar um sjálfan sig og skyldmenni. Er það gert í þeim tilgangi að meta áhættu 

þá sem vátryggingafélag er að taka. Í fyrsta lagi verður farið yfir þau lög sem gilda um 

vinnslu persónuupplýsinga. Því næst verður farið yfir helstu greinar sem reynir á við 

upplýsingaöflun vegna töku á persónutryggingu en þær er að finna í lögum um 

vátryggingarsamninga. Í síðari köflum verða skoðuð þau skilyrði sem eru í 

persónuverndarlögum og heimfært á vátryggingasamningalög. Farið verður yfir þau álitaefni 

sem rísa þegar sótt er um persónutryggingu, á borð við samþykki vátryggingartaka, samþykki 

ættingja vegna upplýsingagjafar um heilsu þeirra o.fl. Sérstaklega verður vikið að 

barnatryggingum. Í lokin verður vikið að lögum og reglum þeim er gilda um 

vátryggingasamninga og öflun upplýsinga á Norðurlöndunum. 

 

Abstract 

Life and health insurance are the type of insurance that are closely connected with the life and 

health of a person. When a person applies for such insurance there is the need for the 

insurance company to collect private information regarding the health of the person as well as 

his relatives. First for discussion there will be the act on the Data Protection Act regarding the 

Processing of Personal Data as well as on the functions of the Data Protection Authority. 

Then there will be looked into the specific paragraphs of the act on insurance contracts. In 

later chapters there will under discussion the authority of the procession of personal data in 

the light of the act on insurance contracts. Then there will be looked in to the issues that might 

arise regarding the application and the collection of personal data as well as the approval of 

the use of such information from the policyholder and the relatives. There will be a chapter 

especially on the matters of children and insurance. There will be looked at the use of 

personal data in the Nordic countries.  
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1. Inngangur 

Sérhver maður lendir í ýmiss konar atvikum yfir ævina. Mjög fáir ef einhverjir einstaklingar 

komast í gegnum mannsævina án þess að verða fyrir tjóni. Tjónið getur verið vegna veikinda 

eða slyss og getur valdið einstaklingum mismiklu tjóni. Með vátryggingum er ætlunin að 

draga úr fjárhagslegum áhrifum tjóns, og veita einstaklingnum eða eftirlifandi tækifæri til þess 

að skipuleggja lífið í ljósi breyttra aðstæðna. Þegar einstaklingur óskar eftir því að vátryggja 

hagsmuni sína, leitar hann til vátryggjanda eða vátryggingafélags. Fyllt er út skrifleg umsókn 

um vátryggingu þar sem vátryggingartaki veitir greinagóðar upplýsingar um það sem 

vátryggja á. Sé um að ræða líf- og sjúkratryggingu þarf einstaklingur að veita viðkvæmar 

persónuupplýsingar bæði um sig og fjölskyldu sína. Upplýsingar þær sem afla þarf vegna líf- 

og sjúkratrygginga eru viðkvæmar persónuupplýsingar samkvæmt lögum um persónuvernd.
1
 

Í 71. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið á um vernd friðhelgi einkalífs, heimilis og 

fjölskyldu. Í greininni felst að einstaklingur skuli njóta verndar fyrir afskiptum annarra 

einstaklinga sem og stjórnvalda. Þar sem ákveðin hætta getur stafað af söfnun 

persónuupplýsinga í tengslum við umsókn um líf- og sjúkratryggingar er nauðsynlegt að líta 

til laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Það eru veigamikil lög 

þar sem skýrar reglur eru settar um heimildir til söfnunar persónuupplýsinga og meðferð 

þeirra.
2
 Vátryggingafélögum ber skylda til þess að hlíta lögum þessum við söfnun 

persónuupplýsinga í tengslum við vinnslu líf- og sjúkratrygginga.  

Löggjöf um vátryggingar og vátryggingastarfsemi er tvíþætt. Annars vegar eru reglur 

um réttarsambandið á milli vátryggingartaka og vátryggjandans eða vátryggingafélagsins. 

Hins vegar eru reglur um vátryggingafélög, um stofnun þeirra og skilyrði fyrir því að þau hafi 

starfsleyfi og um eftirlitskerfi með þeirri starfsemi, en ekki verður sérstaklega vikið að þeim í 

                                                 
1
 Samtök fjármálafyrirtækja. Kaup á vátryggingum - Gerð vátryggingarsamnings. 

2
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur,  mannréttindi, bls. 291-292.  
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ritgerð þessari.
3
 Við gerð vátryggingarsamninga gilda ákvæði laga nr. 30/2004 um 

vátryggingarsamninga. Löggjafinn getur með lögum tekið ákvörðun um að takmarka frelsi til 

samningsgerðar, þrátt fyrir meginregluna um samningsfrelsi, sem er ein af grundvallarreglum 

samningaréttar.
4
 Sú takmörkun sem er heimil, er vegna sjónarmiða um neytendavernd.  

Hér er ætlunin að varpa ljósi á upplýsingaöflun vátryggingafélaga og hve langt má 

ganga í upplýsingaöflun í ljósi heimilda í vátryggingarsamningalögum og lögum um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Ritgerðin skiptist í fimm kafla, inngang, þrjá 

meginkafla og niðurstöður. Einnig er viðauki sem vísað er til í ritgerðinni. Í öðrum kafla 

verður eðli vátryggingarsamninga skýrt, því næst farið yfir lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga og almennt um vátryggingasamningalög. Í þriðja kafla verður farið 

ítarlega yfir þá heimild í vártryggingarsamningalögum er lýtur að upplýsingaöflun 

vátryggingafélaga og hvort hún samrýmst ákvæðum laga um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga. Sérstaklega er vikið að samþykki og barnatryggingum. Í fjórða kafla 

verður sjónum beint út fyrir landssteinana og skoðað hvaða heimildir vátryggingafélög hafa til 

upplýsingaöflunar á Norðurlöndunum. Í fimmta kafla verður farið yfir helstu niðurstöður. 

  

                                                 
3
 Alþingistíðindi 2003-2004, A-deild, bls. 1084.  

4
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25-26. 
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2. Almennt um vátryggingarsamninga og vinnslu persónuupplýsinga 

2.1. Skilgreining á hugtakinu vátrygging 

Með vátryggingum er ætlunin að reyna að komast hjá eða draga verulega úr tjóni og er það 

eitt form fjárhagslegrar áhættudreifingar.
5 

Hvorki er að finna almenna skilgreiningu á 

hugtakinu vátrygging í íslenskum lögum né lögum annarra ríkja. Fræðimenn þeir sem glímt 

hafa við það að skilgreina hugtakið eru sammála um það að hugtakið sé afstætt og hafi ekki 

sömu merkingu í öllum samböndum.
6
 Ein besta skilgreiningin á vátryggingahugtakinu er 

skilgreining Frakkans Hémard. Hún er til í þýðingu Arnljóts Björnssonar og er svohljóðandi: 

Vátrygging er það, að einn aðili, vátryggingartakinn fær gegn gjaldi, iðgjaldinu, loforð 

um að annar aðili, vátryggjandinn, greiði vátryggingartakanum sjálfum eða þriðja manni 

bætur, ef tiltekin áhætta verður virk, enda taki vátryggjandinn að sér fleiri áhættur og 

jafni þeim niður eftir lögmálum tölfræðinnar.
7
  

 

Skilgreina má því vátryggingu í meginatriðum sem samning þar sem vátryggingartaki semur 

við vátryggjanda eða vátryggingafélag gegn endurgjaldi um að hinn síðarnefndi greiði bætur 

ef ákveðin áhætta verði virk í framtíðinni. 8 

Vátryggingastarfsemi er fjölbreytt og skiptist í ýmsar greinar. Þær helstu eru til að mynda 

líftryggingar, slysatryggingar og sjúkratryggingar, sem kallaðar eru einu nafni 

persónutryggingar.
9
  

Persónutryggingar eru bundnar við líf og heilbrigði ákveðins einstaklings.
10 

Um 

persónutryggingar er fjallað í II. hluta laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004, nánar 

tiltekið í 2. mgr. 61. gr. sem segir að með persónutryggingu sé átt við líftryggingu, 

slysatryggingu og sjúkratryggingu. Hér er einungis ætlunin að varpa ljósi á líf- og 

                                                 
5
 Samtök fjármálafyrirtækja. Hvað eru vátryggingar? 

6
 Björn Þ. Guðmundsson: Lögbókin þín, bls. 497-498. 

7
 Arnljótur Björnsson: Um Vátryggingar, bls. 194-195. 

8
 Sama rit, bls. 194-195. 

9
 Sama rit, bls. 199-204. 

10
 Sama rit, bls. 199-204. 
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sjúkratryggingar (hér eftir verður notast við hugtakið persónutryggingar þrátt fyrir að einungis 

sé átt við líf- og sjúkratryggingar).  

Líftryggingar eru þær vátryggingar sem tengjast lífi manns beint, þar sem bótagreiðsla 

kemur til útborgunar við andlát eða við ákveðinn aldur. Sjúkratryggingar eru greiddar þegar 

sjúkdómur veldur varanlegri örorku eða starfsorkumissi.
11

 Ekki verður vikið frekar að 

skilgreiningum á vátryggingum, þar sem efni ritgerðarinnar er upplýsingaöflun 

vátryggingafélaga vegna sölu á persónutryggingum.  

 

2.2. Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

2.2.1. Almennt  

Þann 1. janúar 2001 tóku lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

gildi (hér eftir pul.). Með lögum þessum var gerð gagnger breyting á lögum nr. 63/1981 og 

lögum nr. 39/1985 um skráningu og meðferð persónuupplýsinga og lögum nr. 121/1989 um 

sama efni. Lögin frá 1981 voru fyrstu lögin sem sett voru hér á landi til verndar einstaklingum 

vegna skráningar á upplýsingum um einkamálefni þeirra. Lögin frá 1981 höfðu afmarkaðan 

gildistíma og féllu úr gildi í lok árs 1985. Í byrjun árs 1986 tóku gildi ný lög um sama efni, 

lög nr. 39/1985. Eins og lög nr. 63/1981, höfðu þau einnig fyrirfram afmarkaðan gildistíma og 

féllu úr gildi í lok árs 1989. Í lögunum var kveðið á um það í 31. gr. að dómsmálaráðherra 

skyldi láta endurskoða þau. Ástæða þess að lögin höfðu fyrirfram afmarkaðan gildistíma var 

sú að tölvutækni þróaðist mjög hratt á þessum árum og þótti nauðsynlegt að endurskoða lögin 

með reglulegu millibili.
12

 Í kjölfar þess að lögin höfðu afmarkaðan gildistíma og að 

endurskoðun átti að fara fram, var skipuð nefnd í þeim tilgangi að semja frumvarp til nýrra 

laga. Þau tóku svo gildi 1. janúar 1990, sem lög nr. 121/1989 um skráningu og meðferð 

persónuupplýsinga.  

                                                 
11

 Arnljótur Björnsson: Um Vátryggingar, bls. 199-204. 
12

 Alþingistíðindi 1999-2000, A-deild, bls. 2686-2688. 
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Eftir gildistöku laganna afhenti Ísland fullgildingarskjal til aðalframkvæmdastjóra 

Evrópuráðsins, þann 25. mars 1991, vegna samnings um vernd einstaklinga varðandi vélræna 

vinnslu persónuupplýsinga, sem gerður var í Strassborg 28. janúar 1981.
13

 Lög um skráningu 

og meðferð persónuupplýsinga, nr. 121/1989 uppfylltu þau skilyrði sem sett voru í 

samningnum um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga, þrátt fyrir 

að fullgilding hafi ekki átt sér stað fyrr en ári eftir að lögin tóku gildi. Þess ber að geta að 

samningurinn hefur einungis að geyma lágmarksreglur, ríki geta ákveðið strangari reglur er 

varða vernd persónuupplýsinga. 

Samningur Evrópuráðsins lagði mikilvægan grundvöll að tilskipun 

Evrópusambandsins (hér eftir ESB). Í júlí 1990 lagði framkvæmdastjórn ESB fram tillögu að 

tilskipun sem varð að tilskipun 95/46/EB um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu 

persónuupplýsinga.  

Markmið tilskipunarinnar er annars vegar að tryggja grundvallarmannréttindi 

einstaklinga og þá alveg sérstaklega rétt manna til þess að njóta friðhelgi um 

einkalíf sitt í tengslum við meðferð persónuupplýsinga og hins vegar að tryggja 

frjálst flæði persónuupplýsinga milli aðildarríkja ESB.
14

  

Í kjölfar tilskipunarinnar var sett fram nýtt frumvarp, þar sem miklar breytingar þurfti að gera 

á þágildandi lögum. Með lögum nr. 77/2000 eða pul. var innleidd í landsrétt tilskipun nr. 

95/46/EB um vernd fyrir einstaklinga vegna vinnslu persónuupplýsinga og miðlun þeirra.
15

  

Í 1. gr. pul. er að finna markmið laganna; það er að stuðla að því að með 

persónuupplýsingar sé farið í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd 

og friðhelgi einkalífs og að tryggja áreiðanleika og gæði slíkra upplýsinga. Í 2. mgr. 1. gr. er 

kveðið á um að Persónuvernd annist eftirlit og framkvæmd pul., sbr. nánar í 36. gr. sömu laga. 

Lögin hafa vítt gildissvið. Þau taka bæði til stjórnvalda og einkaaðila sem vinna með 

persónuupplýsingar. Lögin gilda um rafræna og handvirka vinnslu persónuupplýsinga sem eru 

                                                 
13

 Alþingistíðindi 1999-2000, A-deild, bls. 2689. 
14

 Sama rit, bls. 2690. 
15

 Páll Hreinsson: Rafræn vinnsla persónuupplýsinga við meðferð stjórnsýslumála, bls. 7.  
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eða verða hluti af skrá.
16 

Með setningu pul. mátti sjá nýmæli á borð við efnisreglur um 

meðferð persónuupplýsinga, sbr. 7. gr. pul., sem auka réttindi hins skráða í þeim tilgangi að 

hann geti sjálfur gætt réttar síns. Að greininni verður vikið síðar í ritgerðinni í tengslum við 

öflun upplýsinga vegna sölu persónutrygginga. 

2.2.2. Helstu hugtök 

Í 2. gr. pul. eru skilgreind lykilhugtök á borð við hugtökin persónuupplýsingar, vinnsla, skrá, 

ábyrgðaraðili, samþykki og viðkvæmar persónuupplýsingar. Farið verður lauslega í þau 

hugtök, sem nefnd eru hér að framan, í kafla þessum. 

Í 1. tl. 2. gr. pul. er hugtakið persónuupplýsingar skilgreint. Persónuupplýsingar eru 

samkvæmt greininni sérhverjar persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar um 

hinn skráða, þ.e. upplýsingar sem beint eða óbeint má rekja til tiltekins einstaklings, látins 

eða lifandi. Af a-lið 2. gr. tilskipunar ESB leiðir að upplýsingar teljast persónugreinanlegar ef 

unnt er að persónugreina, vísi þær beint eða óbeint til kennitölu eða á einn eða fleiri þætti sem 

sérkenna hinn skráða í líkamlegu, lífeðlisfræðilegu, andlegu, efnalegu, menningarlegu eða 

félagslegu tilliti.
17

 Hugtakið vinnsla er skilgreint sem sérhver aðgerð eða röð aðgerða þar 

sem unnið er með persónuupplýsingar handvirkt eða vélrænt, sbr. 2. tl. 2. gr. pul.
18

 Hugtakið 

skrá er skilgreint í 3. tl. 2. gr. pul. sem sérhvert skipulagsbundið safn persónuupplýsinga, þar 

sem finna má upplýsingar um einstaka menn. Samkvæmt 4. tl. 2. gr. pul er ábyrgðaraðili sá 

aðili sem ákveður tilgang vinnslu. Hugtakið samþykki er skilgreint í 7. tl. 2. gr. pul. sem 

sérstök, ótvíræð yfirlýsing sem einstaklingur gefur af fúsum og frjálsum vilja um að hann sé 

samþykkur vinnslu tiltekinna upplýsinga um sig og að honum sé kunnugt um tilgang hennar, 

hvernig hún fari fram, hvernig persónuvernd verði tryggð, um að honum sé heimilt að 

afturkalla samþykki sitt o.s.frv. Greinin felur í sér að um sé að ræða ótvíræð yfirlýsing og að 

                                                 
16

 Páll Hreinsson: Rafræn vinnsla persónuupplýsinga við meðferð stjórnsýslumála, bls. 8-10.  
17

 Alþingistíðindi 1999-2000, A-deild,  bls. 2712. 
18

 Sama rit, bls. 2714. 
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samþykkið sé upplýst og persónubundið. Hugtakið Viðkvæmar persónuupplýsingar eru 

samkvæmt c-lið, 8. tl. 2. gr. pul. upplýsingar um heilsuhagi og erfðaeiginleika einstaklings. 

Hér verða ekki frekari skilgreiningar á hugtökum, þar sem ekki er þörf á því vegna efnis 

ritgerðarinnar.  

2.2.3. Heimildir til vinnslu persónuupplýsinga 

Heimildir til vinnslu persónuupplýsinga er að finna í 8. gr. og 9. gr. pul. Annars vegar er að 

finna almenna heimild í fyrrnefndu greininni og í hinni síðari sérstaka heimild vegna vinnslu 

viðkvæmra persónuupplýsinga.  

Hinar almennu reglur um heimildir til vinnslu persónuupplýsinga koma fram í 1. mgr. 8. 

gr. pul.. Heimildir til vinnslu byggjast á því að einn þáttur sé fyrir hendi af þeim sjö skilyrðum 

sem talinn eru upp í greininni. Þess ber að geta að jafnframt þarf að uppfylla öll þau skilyrði 

er fram koma í 7. gr. pul. um meginreglur um gæði gagna og vinnslu. Í samræmi við efnisval 

verður að skoða sérstaklega 1-4. tl. 1. mgr. 8. gr. pul.
19

 1. tl. 1. mgr. 8. gr. pul. tekur til þess að 

hinn skráði hafi ótvírætt samþykkt vinnsluna eða veitt samþykki skv. 7. tl. 2. gr. Í 2. tl. 1. mgr. 

8. gr. pul. er kveðið á um að vinnslan þurfi að vera nauðsynleg til að efna samning sem hinn 

skráði er aðili að eða til að gera ráðstafanir að beiðni hins skráða áður en samningur er 

gerður. 3. tl. 1. mgr. 8. gr. pul. segir að vinnslan þurfi að vera nauðsynleg til að fullnægja 

lagaskyldu sem hvílir á ábyrgðaraðila. Með lagaskyldu er átt við þær skyldur sem leiða af 

lagasetningu, þó ekki samningsskyldur er leiða af samningum. Í 4. tl. 1. mgr. 8. gr. pul. segir 

að vinnslan verði að vera nauðsynleg til að vernda brýna hagsmuni hins skráða. Vinnslan 

verður því að hafa grundvallarþýðingu fyrir hinn skráða.
20 

Hin sérstöku skilyrði fyrir vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga eru tæmandi talin í 9. 

gr. pul. Samkvæmt 9. gr. pul. er vinnsla viðkvæmra upplýsinga óheimil nema uppfyllt sé 

eitthvert af skilyrðum 1. mgr. 8. gr. og ennfremur eitthvert af eftirfarandi skilyrðum í 1. mgr. 

                                                 
19

 Alþingistíðindi 1999-2000, A-deild,  bls. 2724.  
20

 Sama rit, bls. 2724.  
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9. gr. pul. Samkvæmt 1. tl. 1. mgr. 9. gr. pul. má vinna með viðkvæmar upplýsingar hafi hinn 

skráði samþykkt vinnsluna. Átt er við samþykki í skilningi 7. tl. 2. gr. pul. Einnig ber að nefna 

2. tl. 1. mgr. 9. gr. um að vinna megi með viðkvæmar persónuupplýsingar, standi til þess 

sérstök heimild samkvæmt öðrum lögum. Slík heimild þarf að vera skýr og ótvíræð. Slíka 

heimild er að finna í vátryggingarlögum, sem verða til umfjöllunar í næsta kafla.
21

  

Þegar vátryggingafélag eða vátryggjandi aflar upplýsinga hjá vátryggingartaka, verður sú 

upplýsingaöflun að samrýmast ákvæði laga nr. 77/2000 um persónuvernd. Sú öflun verður að 

samrýmast 7. gr. pul. sem kveður á um meginreglur gæða gagna og vinnslu sem og 8. gr. pul. 

og ef um er að ræða viðkvæmar persónuupplýsingar einnig 9. gr. pul. Í kjölfar þess að 

einstaklingur óskar eftir persónutryggingu þarf sá hinn sami að veita persónuupplýsingar, sem 

teljast til viðkvæmra persónuupplýsingar líkt og skýrt er í c-lið, 8. tl. 2. gr. pul. Óumdeilt er 

því að upplýsingar þær sem vátryggingartaki veitir eru viðkvæmar persónuupplýsingar og ber 

því að hafa 9. gr. að leiðarljósi við öflun upplýsinga frá vátryggingartaka.  

2.3. Lög um vátryggingarsamninga  

2.3.1. Fyrri löggjöf og aðdragandi  

Lög nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga (hér eftir vsl.) ásamt breytingum tóku gildi þann 1. 

janúar 2006. Fyrir gildistöku vsl. voru í gildi sameiginlegar reglur um allar tegundir 

vátrygginga, en það eru lög um vátryggingarsamninga nr. 20/1954 (hér eftir eldri vsl.), þó 

einungis um vátryggingarsamninga sem gerðir eru við félög eða stofnanir.
22

 Í lögum þeim 

sem voru í gildi fyrir setningu eldri vsl. voru einungis við lýði almennar reglur um 

samningskjör sem bjóða átti tilvonandi viðskiptamönnum.
23

 Við setningu eldri vsl. voru sett 

ófrávíkjanleg ákvæði sem bæði voru í þágu vátryggingafélags og vátryggðs, þó voru lögin að 

meginstefnu til frávíkjanleg. Segja má að breyting sú sem varð með setningu eldri vsl. hafi 

bætt réttarstöðu vátryggingartaka og dregið úr aðstöðumun við samningsgerð. Vísað er til þess 

                                                 
21

 Alþingistíðindi 1999-2000, A-deild,  bls. 2725-2728.  
22

 Alþingistíðindi 1953-1954, A-deild, bls. 219. 
23

 Sama rit, bls. 218-219. 
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í athugasemdum við lagafrumvarp að eldri vsl. að félög verði að byggja áhættu þá sem þau 

taka, að mestu leyti á upplýsingum frá vátryggingartaka og á því að þær séu réttar. Lög þau er 

voru í gildi fyrir gildistöku eldri vsl. voru talin of hörð í garð vátryggingartaka, því ef rangar 

upplýsingar voru gefnar féll samningurinn ávallt úr gildi. Félög eiga nú hægara en áður um 

að fá upplýsingar frá öðrum en vátryggingartaka, og hart er að láta samninginn ávallt falla 

allan úr gildi af þessum sökum
24

 Nú skal vikið að umfjöllun um eldri vsl. og upplýsingaöflun 

vegna samningsgerðar. Í 4. – 10. gr. eldri vsl. er kveðið á um rangar upplýsingar við 

samningsgerð. Í 4. gr. er fjallað um að ef vátryggingartaki gefi rangar upplýsingar eða leyni 

upplýsingum, þá sé samningur ekki skuldbindandi fyrir félagið. Hins vegar er í 5. gr. fjallað 

um að ef tryggingartaki veiti rangar upplýsingar í góðri trú, beri félagið áhættuna
25

 Ekki er að 

sjá í eldri lögum að þar hafi verið í gildi takmörkun á öflun upplýsinga líkt og sjá má í 

núverandi löggjöf vsl, sem verður til umfjöllunar í síðari köflum ritgerðarinnar.  

Eldri vsl. reyndust vel á Íslandi og stóðu ekki í vegi fyrir hinum mikla vexti og þróun 

sem varð á sviði vátrygginga. Vegna hinnar öru þróunar var þörf á endurskoðun vegna 

aukinna krafna um neytendavernd.
26 Í kjölfar þessa var skipuð nefnd sem átti að semja ný lög 

um vátryggingarsamninga.
27

  

2.3.2. Almennt 

Nefnd var skipuð árið 1999 sem semja átti ný lög sem leysa áttu af hólmi eldri vsl.
28

 Nefndin 

taldi tvo valkosti fyrir hendi, annars vegar endurskoðun á eldri vsl. eða hins vegar að setja 

fram frumvarp með nýrri uppbyggingu og áherslum. Nefndin taldi heppilegast að gera tvær 

grófar frumvarpshugmyndir og senda til iðnaðar- og viðskiptaráðherra sem tæki svo ákvörðun 

um hvor leiðin væri farin. Lagt var til að farið yrði að fyrirmynd norsku laganna, þar sem 

                                                 
24

 Alþingistíðindi 1953-1954, A-deild ,bls. 220. 
25

 Sama rit, bls. 220. 
26

 Alþingistíðindi 2003-2004, A-deild, bls. 1090. 
27

 Sama rit, bls. 1082. 
28

 Sama rit, bls. 1082-1083. 
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byggt væri á neytendaverndarsjónarmiðum, en eldri vsl. miðuðu frekar að frelsi til þess að 

semja um vátryggingarsamninga.
29

 Frumvarp það sem nefndin lagði til varð að lögum nr. 

30/2004 um vátryggingarsamninga (hér eftir vsl.). Lögin tóku gildi þann 1. janúar 2006 og 

gilda um alla vátryggingarsamninga sem gerðir eru frá og með þeim degi, um alla 

vátryggingarsamninga sem endurnýjaðir eða framlengdir eru, svo og um alla aðra 

vátryggingarsamninga sem eru í gildi á þeim degi, sbr. 146. gr. vsl. Lögin eru í fjórum 

hlutum. Í fyrsta hluta er fjallað um skaðatryggingar og í öðrum hluta um persónutryggingar, 

sbr. 2. mgr. 61. gr. vsl. Með persónutryggingum er átt við í lögunum, líf-, slysa- og 

sjúkratryggingu. Í þriðja hlutanum er fjallað um almenn ákvæði á borð við úrskurðarnefnd í 

vátryggingamálum sem og val á löggjöf. Síðasti hlutinn og sá fjórði hefur að geyma ýmis 

ákvæði.
30

  

Sú grundvallarbreyting var gerð á lögunum að reglurnar skyldu vera ófrávíkjanlegar nema 

annað væri tekið fram. Þrátt fyrir ófrávíkjanleika leiðir það ekki af sér að ekki sé svigrúm til 

samninga við gerð og framkvæmd vátryggingarsamninga. Þess ber að geta að lögin fjalla ekki 

um vátryggingarskilmála, heldur einungis um ákvæði sem gilda um vátryggingar, meginreglur 

sem og réttindi og skyldur vátryggingafélags eða vátryggjanda og vátryggingartaka eða 

vátryggða. Í lögunum er aukin neytendavernd frá eldri vsl, þar sem nú er að finna ítarlegra 

ákvæði um upplýsingaskyldu og takmörkun á upplýsingaöflun. Við setningu vsl. þótti eðlilegt 

að setja takmarkanir á það hvaða upplýsingar vátryggingafélag geti krafið þann sem óskar 

eftir persónutryggingu.
31

 Reglu þá er hér um ræðir má sjá í 82. gr. vsl. sem kveður á um 

skyldu vátryggingartaka og vátryggðs til þess að veita upplýsingar um áhættu, og takmarkanir 

á upplýsingagjöf.  

 

 

                                                 
29

 Alþingistíðindi 2003-2004, A-deild, bls. 1083. 
30

 Sama rit, bls. 1093. 
31

 Sama rit, bls. 1094-1095. 



12 

 

2.4. Skylda vátryggingartaka til þess að veita upplýsingar og takmörkun 

Í kaflanum verður farið yfir skyldu vátryggingartaka eða vátryggðs til þess að veita 

upplýsingar um áhættu og takmarkanir á upplýsingaöflun vátryggingafélaga sem er að finna í 

82. gr. vsl. Upplýsingagjöf vátryggingartaka eða hins vátryggða hefur mikla þýðingu í 

persónutryggingum, þar sem sá er óskar eftir slíkri tryggingu býr oftar en ekki einn yfir þeim 

upplýsingum sem félagið þarf á að halda við ákvörðun um hvort félagið taki áhættuna á að 

vátryggja.
32

 Í 73. gr. vsl. kemur fram að félag skuli byggja ákvörðun sína á því hvort það 

veitir vátryggingu á heilsu þess er sækir um, á því tímamarki þegar vátryggingartaki afhendir 

umsókn.  

Í 82. gr. vsl. kemur fram upplýsingaskylda vátryggingartaka og vátryggðs og takmörkun á 

upplýsingaöflun vátryggingafélags. Farið verður yfir málsgreinina málslið fyrir málslið og 

hún skýrð.  

Í 1. ml. 1. mgr. 82. gr. vsl.
33

 er sett fram regla sem afmarkar þann tíma sem 

upplýsingaskylda vátryggingartaka eða vátryggðs stendur. Miðað er við það tímamark að 

upplýsingaskylda sé á meðan ekki liggi fyrir samþykki fyrir vátryggingu. Með þessu móti 

getur félag einungis safnað upplýsingum og skýringum þegar mat á sér stað vegna áhættu 

þeirri sem félagið er að taka með því að vátryggja þann er óskar eftir vátryggingu. Í 

greinargerð með frumvarpi að vsl. segir m.a. í 73. gr.: 

Í greininni er þeirri reglu slegið fastri að vátryggingartakinn hafi, þegar heilsa 

hans versnar áður en vátryggingarsamningur er endanlega kominn á, fullnægt 

skyldu sinni til upplýsingagjafar þegar hann hefur í góðri trú fyllt út og afhent 

(sent) félaginu umsóknareyðublað sem félagið hefur gefið út. 

Vátryggingartakanum er samkvæmt greininni ekki skylt að leiðrétta upplýsingar 

þær sem hann hefur gefið þótt hann verði síðar veikur, verði fyrir slysi eða 

honum verði síðar ljóst að upplýsingar þær sem hann veitti félaginu voru ekki 

réttar. Kjarni málsins er sá að hann hafi í upphafi veitt þær upplýsingar um 

                                                 
32

 Alþingistíðindi 2003-2004, A-deild, bls. 1076. 
33

 1. ml. 1. mgr. 82.gr. vsl. Á meðan félagið hefur ekki samþykkt að veita vátryggingu getur það óskað eftir  

    upplýsingum sem hafa þýðingu fyrir mat þess á áhættunni.  
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heilsufar sitt sem hann vissi réttastar, þ.e. hann verður að vera grandalaus um 

þær breytingar sem síðar kunna að verða á heilsufari hans.
34

  

 

Að því sögðu má vera ljóst að vátryggingartaki hefur fullnægt skyldu sinni til 

upplýsingagjafar hafi hann í góðri trú fyllt út og afhent umsókn, þrátt fyrir að heilsa hans 

versni eftir að umsókn er skilað inn. Þó hefur vátryggingafélag heimild samkvæmt 73. gr. til 

þess að taka tillit til þess að heilsu vátryggðs hefur hrakað eftir að umsókn var afhent ef það 

tengist aðstæðum sem voru fyrir hendi við afhendingu hennar og skýrt er frá við athuganir 

þess. 

Samkvæmt 2. ml. 1. mgr. 82. gr. vsl.
35

 er félagi heimilt að óska upplýsinga um sjúkdóma 

sem vátryggingartaki eða vátryggði, foreldar hans eða systkini eru haldin eða hafa verið 

haldin, óháð því hvernig sjúkdómur var greindur. Heimild vátryggingafélags er þó takmörkuð 

af bannreglu 2. mgr. 82. gr. sem vikið verður að síðar í kafla þessum. 

Samkvæmt 3. ml. 1. mgr. 82. gr. vsl. er kveðið á um að upplýsinga skuli aflað beint frá 

vátryggingartaka sem skal veita rétt og tæmandi svör eftir bestu vitund.
36

 Með því að segja 

eftir bestu vitund, er vísað til þess að vátryggingartaki kunni ekki að þekkja foreldra sína eða 

systkini og því ekki sanngjarnt að ætlast til þess að hann búi yfir slíkum upplýsingum. 

Samkvæmt 4. ml. 1. mgr. 82. gr. vsl.
 37

 segir að vátryggingartaki skuli staðfesta að þær 

upplýsingar sem hann veitir um sjúkdóma foreldra eða systkina sinna séu veittar með þeirra 

samþykki, enda sé með sanngirni hægt að ætlast til að hann hafi getað aflað slíks samþykkis. 

Með þessu er ætlast til þess að aflað hafi verið samþykkis frá foreldri eða systkini sem hefur 

verið eða er haldið sjúkdómi. Þó er gerður sami fyrirvari og í 3. ml. 82. gr. vsl. um að 

                                                 
34

 Alþingistíðindi 2003-2004, A-deild, bls. 1168 
35

 2. ml. 1. mgr. 82. gr. vsl. var bætt við með lögum nr. 156/2007 og hljóðar svo: Í þeim tilgangi er félaginu  

     heimilt að óska upplýsinga um sjúkdóma sem vátryggingartaki eða vátryggður, foreldri hans eða systkini eru  

     haldin eða hafa verið haldin óháð því hvernig sjúkdómur hefur greinst. 
36

 ... eftir bestu vitund við spurningum félagsins var bætt við með lögum nr. 156/2007. Málsliðurinn hljóðar  

     svo í heild sinni: Slíkra upplýsinga skal aflað beint hjá vátryggingartaka, eða eftir atvikum vátryggðum, sem  

     skal veita rétt og tæmandi svör eftir bestu vitund við spurningum félagsins. 
37

 4. ml. 1. mgr. 82. gr. vsl. er nýmæli sem bætt var við með lögum nr. 156/2007.  
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vátryggingartaka verði að vera mögulegt að verða við slíkum kröfum. Sérstakur kafli er 

tileinkaður samþykki síðar í ritgerðinni þar sem farið verður ítarlega yfir það efni.  

Samkvæmt 5. ml. 1. mgr. 82. gr. vsl.
38

 segir að ef afla þurfi upplýsinga hjá öðrum en 

vátryggingartaka eða vátryggðum þurfi að fá skriflegt og upplýst samþykki áður en slíkra 

upplýsinga er aflað. Einnig fellur málsliður þessi undir kaflann samþykki, þar sem farið verður 

yfir hvað felst í samþykki og upplýstu samþykki. 

Í 6. ml. 1. mgr. 82. gr. vsl.
39

 segir að vátryggingartaki skuli eiga frumkvæði að því að veita 

upplýsingar um sérstök atvik sem hann veit eða má vita af sem geta hafa grundvallarþýðingu 

fyrir mat félagsins á áhættu. Í frumvarpi til vsl. segir um frumkvæði upplýsingataka:  

Ákvæðið gerir ráð fyrir þeirri meginreglu að vátryggingartaki/vátryggður þurfi 

ekki að hafa frumkvæði að upplýsingagjöf, heldur standi skylda hans til að 

svara réttilega og tæmandi þeim spurningum félagsins sem til hans er beint. Það 

verður að vera undirskilið að spurningar félagsins séu skýrar og lúti að 

tilteknum atriðum sem þýðingu hafa fyrir vátrygginguna. Séu þær óljósar og 

auðvelt að misskilja þær verður vátryggingartaka/vátryggðum ekki kennt um að 

þeim hafi ekki verið svarað réttilega.
40

 

Þrátt fyrir að meginreglan sé sú að vátryggingartaka beri ekki að hafa frumkvæði að 

upplýsingagjöf segir í lokamálslið 1. mgr. að vátryggingartaka eða vátryggðum sé skylt að 

hafa frumkvæði að því að veita upplýsingar við viss skilyrði, en þau skilyrði eru þrjú. Í fyrsta 

lagi að upplýsingarnar sem um ræðir lúti að sérstökum atriðum og að þær hafi verulega 

þýðingu fyrir mat félagsins á áhættunni og að honum hafi verið ljós þessi sérstöku atriði og 

vitað um þýðingu upplýsinganna fyrir félagið.
41  

Í 2. mgr. 82. gr. vsl.
42

 eru settar skorður við því að vátryggingafélög geti krafið þann sem 

óskar eftir persónutryggingu um heilsufarsupplýsingar sem lúta að erfðafræðilegum þáttum. Í 

                                                 
38

 5. ml. 1. mgr. 82. gr. vsl. segir: Afli vátryggingafélag upplýsinga um sjúkdóma vátryggingartaka eða vátryggðs  

    frá öðrum en honum skal, áður en þeirra er aflað, liggja fyrir skriflegt upplýst samþykki hans. 
39

 6. ml. 1. mgr. 82. gr. vsl. er svohljóðandi: Vátryggingartaki, og eftir atvikum vátryggður, skal að eigin  

    frumkvæði veita upplýsingar um sérstök atvik sem hann veit, eða má vita, að hafa verulega þýðingu fyrir mat  

    félagsins á áhættu. 
40

 Alþingistíðindi 2003-2004, A-deild, bls. 1178 
41

 Sama rit, bls. 1178 
42

 2. mgr. 82. gr. vsl. var breytt lögum nr. 156/2007. Breytingin var meðal annars vegna mikilla framfara  í 
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greininni er að finna takmarkanir á heimild félags til þess að afla upplýsinga um heilsufar 

vátryggingartaka eða vátryggðs. Í frumvarpi til vsl. segir um 2. mgr. 82. gr. vsl. að þar megi 

sjá tvö meginsjónarmið, þrátt fyrir heimild til upplýsingaöflunar, sbr. 1. mgr. 82. gr. vsl. 

Annars vegar bann sem felur í sér að óheimilt sé að afla og hagnýta erfðafræðilegar 

upplýsingar sem geti leitt til þess að vátryggingafélag fái til sín viðkvæmar upplýsingar á borð 

við heilsu vátryggingartaka í framtíðinni. Í því felst einnig það að afla eða hagnýta 

upplýsingar um arfgenga þætti skyldmenna þess sem óskar eftir persónutryggingu. Hins vegar 

felur bannið það einnig í sér að ekki séu settar sérstakar takmarkanir um hvaða upplýsinga 

megi afla um fyrra heilsufar, eða á þeim tímapunkti sem sótt er um persónutryggingu. Innan 

þess fellur að það megi skoða skyldmenni til þess að varpa ljósi á fyrra eða núverandi 

heilsufar þess sem óskar eftir persónutryggingu. Ekki er glöggur munur á þessu tvennu, en 

meginmunurinn er sá að ekki má synja þeim er óskar vátryggingar á grundvelli þess að 

verulegar líkur séu á arfgengum sjúkdómi þar sem náið skyldmenni hafi greinst með slíkan 

sjúkdóm.
43

 Ekki þótti greinin nægilega skýr, þar sem vafi reis upp ef svarað væri spurningum 

um heilsufar skyldmenna hvort í því fælist miðlun upplýsinga um erfðaeiginleika. Vafinn 

snérist einna helst um það hvort að í bannreglu 2. mgr. 82. gr. fælist að ekki mætti óska 

upplýsinga um heilsufar skyldmenna.
44

  

Í áliti Persónuverndar frá 16. ágúst 2005, í máli nr. 2005/103 um vinnslu vegna sölu líf- og 

sjúkdómatrygginga skoðaði Persónuvernd lögmæti þess þegar umsækjandi um vátryggingu 

veitir vátryggingafélagi viðkvæmar persónuupplýsingar um aðra en sjálfan sig. Vísar 

                                                                                                                                                         
    Læknavísindum. Breytingin átti að koma í veg fyrir notkun erfðafræðiupplýsinga sem geta gefið til kynna þá 

hættu  vátryggingartaka að hann þrói með sér eða fái tiltekin sjúkdóm í framtíðinni, sbr. athugasemdir  með 

    frumvarp til laga um vátryggingarsamninga, þskj. 215-204. mál lagt fyrir Alþingi á  130. löggjafarþing    

    2003-2004, bls. 1178. 2. mgr. 82. gr. vsl. hljóðar svo eftir breytingu: Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er félaginu     

    óheimilt fyrir eða eftir gerð samnings um persónutryggingu að óska eftir, afla með einhverjum öðrum hætti,  

    taka við eða hagnýta sér upplýsingar sem fengnar eru úr niðurstöðu erfðarannsóknar á einstaklingi og geta 

    gefið til kynna hættu á að hann þrói með sér eða fái tiltekinn sjúkdóm. Félaginu er einnig óheimilt að óska  

     eftir rannsóknum sem teljast nauðsynlegar til þess að kostur sé á að fá slíkar upplýsingar.  
43

 Alþingistíðindi 2003-2004, A-deild, bls. 1178-1180.   
44

 Sama rit, bls. 1057 
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Persónuvernd til 2. mgr. 82. gr. vsl. þar sem takmörkun er tekin fram. Persónuvernd lítur til 

athugasemda með frumvarpi þar sem skýringu á ákvæðinu er að finna og vísar til þess að 

heimilt sé að afla upplýsinga um heilsufar skyldmenna í þeim tilgangi að meta hvort þurfi að 

koma til frekari rannsókna á fyrra eða núverandi heilsufari. Persónuvernd telur því að óheimilt 

sé að afla upplýsinga um heilsufar sem fela að einhverju leyti í sér upplýsingar um arfgerð 

umsækjandans. Af lestri frumvarps til vsl. er ljóst að tilgangurinn með 2. mgr. 82. gr. var ekki 

að banna notkun upplýsinga um heilsufar náinna skyldmenna, heldur að setja ákveðin mörk. 

Heimild vátryggingafélaga til öflunar var til staðar þrátt fyrir að ekki væri skýrt hvar þau 

mörk lægju. Í kjölfarið var lögunum breytt með lögum nr. 156/2007, í þeim tilgangi að eyða 

vafa um hvers konar upplýsingar vátryggingafélagi sé óheimilt að nota við áhættumat. 

Breyting sú sem gerð var á lögunum fól í sér viðbót við 2. mgr. 82. gr. sem laut að því að ekki 

mætti hagnýta sér upplýsingar sem fengnar væru með niðurstöðu úr erfðarannsókn á 

einstaklingi.
45

 

Í ljósi þess sem sagt hefur verið þykir mikilvægt að líta til dómframkvæmdar. Í dómi 

Hæstaréttar frá 29. nóvember 2003 í máli nr. 151/2003 komst dómurinn að þeirri niðurstöðu 

að upplýsingar um erfðaeiginleika foreldra gætu hafa forspárgildi um erfðaeiginleika barna 

þeirra.  

Málsatvik voru þau að dóttir manns fór fram á það við landlækni að 

heilsufarsupplýsingar sem skráðar höfðu verið um látinn föður hennar yrðu 

ekki færðar í gagnagrunn á heilbrigðissviði. Dómurinn komst að þeirri 

niðurstöðu að hún gæti ekki neytt þess réttar sem staðgöngumaður látins 

föður síns, heldur á grundvelli friðhelgi einkalíf síns, þar sem hún hefði 

hagsmuni af því að slíkar upplýsingar yrðu ekki færðar, þar sem af slíkum 

upplýsingum mætti ráða atriði varðandi arfgenga eiginleika föðurins sem 

gætu einnig átt við um hana.  

                                                 
45

 Eftir breytingu hljóðar 2. mgr. 82. gr. svo: Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er félaginu óheimilt fyrir eða eftir gerð  

    samnings um persónutryggingu að óska eftir, afla með einhverjum öðrum hætti, taka við eða hagnýta sér  

    upplýsingar sem fengnar eru úr niðurstöðu erfðarannsóknar á einstaklingi og geta gefið til kynna hættu á að  

    hann þrói með sér eða fái tiltekinn sjúkdóm. Félaginu er einnig óheimilt að óska eftir rannsóknum sem teljast  

    nauðsynlegar til þess að kostur sé á að fá slíkar upplýsingar.  
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Af þessum dómi má sjá að af upplýsingum um foreldra megi ráð arfgenga eiginleika af 

heilsufarsupplýsingum. Því ber að fara með varúð með slíkar upplýsingar og gæta þess að 

ákvörðun um synjun byggist ekki á arfgerð foreldra eða skyldmenna.  

Þess ber að geta þess að ef kemur til synjunar hefur sá er óskar eftir vátryggingu kost á því 

að krefjast rökstuðnings fyrir synjun á grundvelli 3. mgr. 82. gr. vsl.
46

 Ef einstaklingur unir 

ekki rökstuðningi félags eða telur hann rangan er möguleiki á að skjóta til úrskurðarnefndar 

eða dómstóla. Með reglu þessari er gert ráð fyrir að vátryggingafélögum beri skylda til þess 

að veita persónutryggingu nema að málefnalegur rökstuðningur um hið gagnstæða liggi fyrir. 

Í 4. mgr. 82. gr. vsl.
47

 er kveðið á um að félag skuli halda upplýsingum um fjölda þeirra sem 

synjað er eða er gert að greiða hærri iðgjöld. Ekki er að finna neinar upplýsingar um það í 

hvaða tilgangi eða hvernig þessu skuli háttað. 

Að þessu sögðu má sjá að nú hefur vátryggingafélag heimild til þess að afla upplýsinga frá 

vátryggingartaka um fyrra og núverandi heilsufar hans, sem og ættingja, hafi samþykkis verið 

aflað. Vanræksla á upplýsingagjöf er ekki til staðar ef vátryggingartaki veitir ekki upplýsingar 

um erfðafræðiupplýsingar, þar sem vátryggingafélagi er ekki heimilt að notast við slíkar 

upplýsingar við áhættumat sitt. 

  

                                                 
46

 3. mgr. 82. gr. vsl.: Synji félagið að veita persónutryggingu skal það rökstyðja synjunina sé eftir því leitað.  
47

 4. mgr. 82. gr. vsl.: Félagið skal halda saman upplýsingum um fjölda þeirra sem er synjað um töku tryggingar  

    eða er gert að greiða hærri iðgjöld vegna áhættumats sem byggist á lagagrein þessari. 
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3. Samspil vátryggingarlaga og persónuverndarlaga 

3.1. Inngangur 

Í framkvæmd er þetta á þann veg að vátryggingartaki fyllir út eyðublöð þar sem spurt er um 

atriði sem hafa þýðingu fyrir áhættumat vátryggingafélags. Þegar umsókn hefur verið fyllt út 

þarf vátryggingartaki að samþykkja öflun á frekari upplýsingum. Einnig þarf vátryggingartaki 

að staðfesta að samþykki foreldra eða systkina liggi fyrir vegna veitingu heilsufarsupplýsinga 

um þau. Í ljósi þessa er ljóst að þörf er á skoðun á því hvað liggi að baki 82. gr. vsl. í samræmi 

við pul. Í kaflanum verður farið yfir helstu reglur sem reynir á vegna vinnslu 

persónuupplýsinga í tengslum við vátryggingarsamninga. Grein sú sem um ræðir er 7. gr. pul. 

Þar er að finna meginreglur um gæði gagna og vinnslu. Enn fremur verður til skoðunar 

heimild til vinnslu persónuupplýsinga, sbr. 8. gr. pul. og eftir atvikum 9. gr. pul.   

3.2. Upplýsingaöflun í samræmi við 7. gr. pul. 

Meginreglur um gæði gagna og vinnslu er að finna í 7. gr. pul. Ábyrgðaraðila ber að uppfylla 

öll þau skilyrði við meðferð persónuupplýsinga. Í greininni segir að við meðferð 

persónuupplýsinga skuli þess gætt að þær séu unnar með sanngjörnum, málefnalegum og 

lögmætum hætti og að öll meðferð þeirra skuli vera í samræmi við vandaða vinnsluhætti 

persónuupplýsinga.
48

 Enn fremur að upplýsingar skuli fengnar í yfirlýstum, skýrum og 

málefnalegum tilgangi og að þær séu nægilegar og ekki umfram það sem nauðsynlegt er 

miðað við tilgang vinnslunnar. Persónuupplýsingarnar skulu vera áreiðanlegar og varðveittar 

svo ekki sé unnt að bera kennsl á einstaklinga lengur en þörf er á. Mikilvægt er að hafa í huga 

að ekki er um að ræða heimild til vinnslu persónuupplýsinga, heldur efnisreglur um það 

hvernig skuli staðið að vinnslu persónuupplýsinga. Heimild til vinnslu persónuupplýsinga er 

að finna í 8. gr. pul. og eftir atvikum í 9. gr. pul.
49

 Hinar almennu reglur 7. gr. pul. geta veitt 

leiðsögn við vinnslu hinna ýmsu mála en að þeim verður vikið í kafla þessum með tilliti til 82. 

                                                 
48

 Alþingistíðindi 1999-2000, A-deild,  bls. 2721-2723 
49

 Páll Hreinsson: Rafræn vinnsla persónuupplýsinga við meðferð stjórnsýslumála. bls. 25-31. 
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gr. vsl. Notast verður við heiti reglna sem fram koma í ritgerð Þórðar Sveinssonar, 

Grunnreglur 7. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.
50

  

3.2.1. Sanngirnisreglan  

Þegar unnið er með persónuupplýsingar skal samkvæmt 1. tl. 1. mgr. 7. gr. pul. gæta þess að 

þær séu unnar með sanngjörnum, málefnalegum og lögmætum hætti sem og að meðferð þeirra 

samrýmist vönduðum vinnsluháttum.  

Þegar talað er um að vinnsla skuli vera sanngjörn er átt við að vinnsla skuli vera opin og 

gagnsæ og að hinn skráði eigi þess kost að fá fullnægjandi upplýsingar um vinnubrögð, ferla 

og annað sem snýr að vinnslunni. Það er lýtur að sanngirni ætti að skoða í nánum tengslum 

við t.d. 20. og 21. gr. pul. er lýtur að fræðsluskyldu þegar persónuupplýsinga er aflað hjá 

hinum skráða og skylduna til þess að láta hinn skráða vita um vinnslu persónuupplýsinga 

þegar þeirra er aflað hjá öðrum en honum sjálfum. Hér er um að ræða efnisreglur um hvernig 

sanngjörn vinnsla er tryggð. Í 82. gr. vsl. er farið fram á upplýst samþykki en í því felst að 

upplýst sé, þ.e. að 20. og 21. gr. pul., að fræðslu- og viðvörunarskylda sé veitt af 

vátryggingafélagi.  

Að vinnsla persónuupplýsinga skuli vera með málefnalegum hætti vísar til þess að 

vinnsla skuli ekki framkvæmd nema þess sé þörf. Í 73. gr. vsl. segir að vátryggingafélag skuli 

meta áhættu sína út frá heilsu vátryggingartaka og í 82. gr. vsl. eru takmörk á upplýsingagjöf 

vátryggingartaka. Skilyrði þetta er í nánum tengslum við greinar þær er heimila vinnslu 

persónuupplýsinga, sbr. 8.-10. gr. pul., sem og 25.-28. gr. pul. sem fjalla um leiðréttingu og 

eyðingu persónuupplýsinga. Greinin er einnig nátengd öðrum töluliðum 7. gr. pul. sem hér eru 

til umfjöllunar. 
51

   

                                                 
50

 Þórður Sveinsson: Grunnreglur 7. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð  persónuupplýsinga.,bls. 

    413-453. 
51

 Sama rit, bls. 413-421.  
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Vinnsla persónuupplýsinga skal vera lögmæt. Hún telst ólögmæt ef hún samrýmist ekki 

sjónarmiðum um persónuvernd. Í frumvarpi til laganna kemur fram að áskilnaður um lögmæti 

vinnslu felur ekki einungis í sér skírskotun til skráðra lagareglna heldur einnig til óskráðra 

grundvallarreglna um persónuvernd og friðhelgi einkalífs.
52

 Lögmæti vinnslu má sjá í 73. gr. 

vsl. sem kveður á um hvernig skuli meta áhættu vátryggingafélags og 82. gr. vsl. þar sem 

kveðið er á um takmarkanir á slíkri upplýsingaöflun vegna mats á áhættu. 

Vinnsla persónuupplýsinga skal samrýmast vönduðum vinnsluháttum. Sjónarmið þau sem 

hafa verið uppi á hinum Norðurlöndunum lúta að því að notast sé við stjórnvaldsfyrirmæli 

þegar útfæra á persónuverndarlög. Þegar litið er til þeirra sjónarmiða, þar sem ekki er frekari 

skýringu að finna á vinnsluháttum í hinum íslensku persónuverndarlögum, má sjá aðkomu 

systurstofnana Persónuverndar á Norðurlöndunum. Slíka aðkomu má sjá í formi 

stjórnvaldsfyrirmæla á borð við reglur, fyrirmæli, leiðbeiningar og ábendingar o.fl. frá 

Persónuvernd bæði hérlendis og á Norðurlöndunum.
53

  

Að þessu sögðu má sjá að 82. gr. vsl. hefur að geyma vísi að sanngirnisreglunni. Í fyrsta 

lagi þar sem í 82. gr. er farið fram á upplýst samþykki en í því felst að upplýst sé, þ.e. að 20. 

og 21. gr. fræðslu- og viðvörunarskylda sé veitt af vátryggingafélagi. Í öðru lagi að vinnsla 

skuli ekki framkvæmd nema þess sé þörf. Þörfina fyrir vinnslu má sjá þegar litið er til 73. og 

82. gr. vsl., þar sem félag þarf að meta áhættu þá sem það er að taka. Í þriðja lagi þarf 

tilgangur vinnslu að vera lögmætur, þar sem heimild er til öflunar, samkvæmt 73. og 82. gr. 

vsl., þar sem vátryggingafélag þarf að eiga þess kost að meta áhættu þá sem verið er að taka 

með því að vátryggja einstakling.  

 

 

                                                 
52

Alþingistíðindi 1999-2000, A-deild,  bls. 2722. 
53

 Þórður Sveinsson: Grunnreglur 7. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð  persónuupplýsinga, bls.  

    413-421.  
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3.2.2. Tilgangsreglan 

Í 2. tl. 1. mgr. 7. gr. pul. segir að gæta skuli að upplýsingar séu fengnar í yfirlýstum, skýrum, 

málefnalegum tilgangi og ekki unnar frekar í öðrum og ósamrýmanlegum tilgangi, en frekari 

vinnsla í sagnfræðilegum, tölfræðilegum eða vísindalegum tilgangi telst ekki ósamrýmanleg 

að því tilskildu að viðeigandi öryggis sé gætt. Upplýsingar fengnar í yfirlýstum tilgangi eru í 

nánum tengslum við 20. og 21. gr. pul. sem fjalla um fræðsluskyldu og viðvörunarskyldu. Í 

því tilfelli er hér um ræðir er fræðsluskylda og viðvörunarskylda í höndum vátryggingafélags. 

Vikið verður að fræðsluskyldu í kaflanum upplýst samþykki. 

Upplýsingar þurfa að vera fengnar með skýrum tilgangi að leiðarljósi, svo ekki falli hvað 

sem er undir hann.
54

 Mikilvægt er sérstaklega við vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga að 

gæta þess að tilgangurinn sé skýr og yfirlýstur, vegna eðlis þeirra.
55

 Í 73. gr. vsl. segir að 

leggja skuli til grundvallar heilsu hins vátryggða. Enn fremur segir í 82. gr. vsl að 

vátryggingafélagi sér heimilt að óska eftir upplýsingum sem hafi þýðingu fyrir mat þess á 

áhættunni. Samkvæmt 73. og 82. gr. vsl. má sjá tilgangur er skýr og í yfirlýstum tilgangi. 

Tilgangur vinnslu þarf einnig að vera málefnalegur, samkvæmt athugasemdum með 

greinargerð pul. Þar segir að í því felist að skoða verði hvort markmið séu í samræmi við eðli 

þeirrar starfsemi sem ábyrgðaraðili stundar, í þessu tilfelli vátryggingafélag, sem helgast verði 

af lögmætum hagsmunum en þá hagsmuni er að finna í 73. sem og 82. gr. vsl.
56

  

Af reglum þeim er fram koma í 2. tl. 7. gr. pul. leiðir að vátryggingafélag verður ávallt að 

sýna fram á í hvaða tilgangi persónuupplýsingar eru sóttar og tilgangur vinnslunnar sé skýr og 

yfirlýstur og að þeirra sé aflað í málefnalegum tilgangi. 

 

 

                                                 
54

 Alþingistíðindi 1999-2000, A-deild,  bls. 2722. 
55

 Þórður Sveinsson: Grunnreglur 7. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð  persónuupplýsinga, bls.  

    425. 
56

 Sama rit, bls. 426. 
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3.2.3. Magnreglan 

Í 3. tl. 7. gr. pul. segir að þess skuli gætt þegar vinnsla með persónuupplýsingar fer fram að 

þær séu nægilegar, viðeigandi og ekki umfram það sem nauðsynlegt er miðað við tilgang 

vinnslunnar. Að þessu sögðu má sjá að ekki má ganga lengra en þörf krefur. Í vsl. er þess gætt 

að einungis þeirra upplýsinga sé aflað sem geta skipt máli varðandi áhættumat 

vátryggingafélags, en eru það upplýsingar um fyrra og núverandi heilsufar vátryggingartaka 

og skyldmenna, sbr. 1. mgr. 82. gr. vsl. og skv. 2. mgr. 82. gr. og að ekki megi notast við eða 

hagnýta erfðafræðiupplýsingar eða að óska eftir rannsóknum til þess að kostur sé að fá slíkar 

upplýsingar.  

Með nægilegum og viðeigandi er átt við að eðli og efni persónuupplýsinga skuli þjóna 

yfirlýstum tilgangi vinnslunnar. Af því leiðir að vátryggingafélag skal ekki fara umfram það 

sem telst nægjanlegt og viðeigandi miða við vinnsluna, sem er að afla upplýsinga um fyrra og 

núverandi heilsufar vátryggingartaka og skyldmenna hans.  

Ekki skal safna persónuupplýsingum umfram það sem nauðsynlegt er miðað við tilgang 

vinnslunnar. Með því er átt við að ekki skuli safnað upplýsingum sem tengjast ekki 

vinnslunni eða ekki er þörf á. Að þessu sögðu er ljóst að söfnun viðbótarupplýsinga um 

vátryggingartaka er óheimil og að taka við eða hagnýta niðurstöðu úr erfðarannsókn.  

Þegar litið er til 82. gr. í ljósi þess er fram kemur um magnregluna er ljóst að 1. tl. 1. mgr. 

82. gr. tekur til þess, þar sem tímamark er sett á félag um að ekki megi afla upplýsinga eftir að 

samþykki fyrir veitingu vátryggingar liggur fyrir.  

3.2.4. Áreiðanleikareglan 

Samkvæmt 4. tl. 7. gr. pul. skal gæta þess við meðferð persónuupplýsinga að þær séu 

áreiðanlegar og uppfærðar eftir þörfum. Persónuupplýsingar sem eru óáreiðanlegar eða 

ófullkomnar, miðað við tilgang vinnslu þeirra, skal afmá eða leiðrétta. Á umsóknareyðublaði 

vátryggingafélaga er leitast eftir því að fá upplýsingar um heilsufar ættingja. Einungis er gerð 
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sú krafa samkvæmt 82. gr. vsl. að leitað sé eftir samþykki ættingja vegna upplýsinga sem 

veittar eru um heilsufar þeirra. Ekki er hægt að sjá kröfu um áreiðanleika þeirra upplýsinga 

sem aflað er. Ekki er að finna neina staðfestingu frá ættingjum, heldur er látið nægja að 

vátryggingartaki undirriti að slíks samþykkis hafi í raun verið aflað. Betri grein verður gerð 

fyrir samþykki ættingja í kaflanum samþykki ættingja hér á eftir. 

3.2.5. Persónugreiningarreglan 

Samkvæmt 5. tl. 7. gr. pul. segir að persónuupplýsingar skuli varðveittar í því formi að ekki sé 

unnt að bera kennsl á skráða aðila lengur en þörf krefur miðað við tilgang vinnslu. Markmið 

reglunnar er að koma í veg fyrir að upplýsingasöfnun hjá ábyrgðaraðila geti skert friðhelgi 

einkalífs.
57

 Reglan felur einnig í sér að sé þörf á varðveislu. Eftir að tilgangi vinnslu lýkur 

verður að gera þær ópersónugreinanlegar. Ekki er að finna neinar reglur í vsl. um eyðingu 

gagna sem safnast hafa vegna umsóknar um persónutryggingu. Í 4. mgr. 82. gr. vls. segir að 

halda skuli skrá yfir fjölda þeirra sem synjað er um vátryggingu, sem og þá sem þurfa að 

greiða hærri iðgjöld. Samkvæmt þessu er einungis átt við tölfræðilegar upplýsingar, ekki 

nafnalista.  

3.3. Umsóknareyðublöð vátryggingafélaga 

Af umfjöllun þeirri sem fram fór hér að framan um meginreglur um gæði gagna og vinnslu, 

sbr. 7. gr. pul., má vera ljóst að í 1.-3. tl. 7. gr. pul. má finna meðalhófsreglu. Hér er um að 

ræða sanngirnisregluna, tilgangsregluna og magnregluna. Hins vegar er í áreiðanleikareglunni 

og persónugreiningarreglunni vísað vil vinnsluhátta eftir að vinnslu líkur eða á meðan á henni 

stendur. Í ljósi þess að samningur er gerður við einstakling þurfa göng að vera 

persónugreinanleg á meðan samningsgerð stendur yfir og þess gætt að gögn séu áreiðanleg.  

Gæta þarf meðalhófs við öflun persónuupplýsinga vegna umsókna um persónutryggingar. 

Enn fremur þarf að afla samþykkis frá vátryggingartaka samkvæmt 82. gr. vsl. ef afla þarf 
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upplýsinga frá þriðja aðila og einnig þegar vátryggingartaki upplýsir vátryggingafélag um 

sjúkdóma skyldmenna.  

Þegar litið er til umsóknareyðublaða vátryggingafélaga, sem eru í viðauka I-III frá Sjóvá, 

TM og VÍS, má sjá að þar er leitast við að fá upplýsingar vegna áhættumats, með því að fá 

viðamiklar upplýsingar um heilsufar vátryggingartaka. Umsóknareyðublöð þau sem eru til 

umfjöllunar eru sambærileg að því leyti að spurt er að sams konar upplýsinga um heilsufar 

vátryggingartaka. Þegar umsóknareyðublöðin eru skoðuð í ljósi 7. gr. pul. reynir einna helst á 

meðalhófsreglu pul. Gæta þarf sérstaklega meðalhófs í upplýsingaöflun vegna heilsufars. VÍS 

og TM ganga lengra í öflun upplýsinga er varða notkun áfengis, en þar er þess krafist að sett 

sé sett inn magn það sem drukkið er á mánuði. Hins vegar lætur Sjóvá sér nægja að óska 

upplýsinga um hvort notkun áfengis hafi verið vandamál. Í ljósi meðalhófsreglunnar má ætla 

að slíkt ætti að nægja um áfengisnotkun. Sama gildir um spurningar varðandi reykingar, þá 

ganga VÍS og TM lengra. Þegar spurt er um heilsufar vátryggingartaka ganga VÍS og TM 

lengra, þar sem spurt er hjá báðum félögum: „Hefur þú nú, eða hefur þú áður haft eftirfarandi 

sjúkdóma eða sjúkdómseinkenni eða leitað læknis vegna þeirra?“ Sjóvá gengur skemur og 

spyr einungis. „Hefur þú nú eða áður haft eftirfarandi“. Þegar eyðublöðin eru virt í heild sinn 

má glögglega sjá að Sjóvá gengur skemmst í upplýsingaöflun og má því telja að félagið virði 

því betur meðalhófregluna. Út frá þessu má ætla að með 1. mgr. 82. gr. vsl. sé í raun ætlast til 

þess af vátryggingartaka að hann veiti upplýsingar um sérstök atvik sem hann veit, eða má 

vita, að hafi verulega þýðingu fyrri mat félagsins á áhættu. Því ætti vátryggingafélag að gæta 

meðalhófs í öflun upplýsinga vegna 1. mgr. 82. gr. vsl. 

3.4. Samþykki  

Samkvæmt 82. gr. vsl. er gerð krafa um að áður en upplýsinga er aflað skuli liggja fyrir 

upplýst samþykki vátryggingartaka fyrir slíkri öflun. Einnig þegar vátryggingartaka veitir 

upplýsingar skal hann staðfesta að þær upplýsingar sem hann veitir um sjúkdóma foreldra eða 
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systkina sinna séu veittar með samþykki þeirra. Í kafla þessum verða atriðin er varða 

samþykki til umfjöllunar í ljósi pul. og annarra laga eftir því sem við á.  

3.4.1. Upplýst samþykki 

Í 5. tl. 1. mgr. 82. gr. vsl. segir: Afli vátryggingafélag upplýsinga um sjúkdóma 

vátryggingartaka eða vátryggðs frá öðrum en honum skal, áður en þeirra er aflað, liggja fyrir 

skriflegt upplýst samþykki hans. Í c-lið, 8. tl. 2. gr. pul. segir að viðkvæmar 

persónuupplýsingar séu upplýsingar um heilsuhagi og erfðaeiginleika. Að því sögðu er 

óumdeilt að upplýsingar þær sem vátryggingafélag þarf á að halda við mat sitt, eru viðkvæmar 

persónuupplýsingar. Því ber að líta til skilyrða sem fram koma í 9. gr. pul., en það eru hin 

sérstöku skilyrði fyrir vinnslu persónuupplýsinga. Í 1. mgr. 9. gr. segir að vinnsla viðkvæmra 

persónuupplýsinga sé óheimil nema uppfyllt sé eitthvert af skilyrðum 1. mgr. 8. gr. og enn 

fremur eitthvert af eftirfarandi skilyrðum töldum upp í 9. gr. pul. Fyrst skal litið til skilyrða er 

fram koma í 8. gr. pul. og svo verður vikið að 9. gr. pul.  

Í 1. mgr. 8. gr. pul. kemur fram að vinnsla sé heimil hafi hinn skráði ótvírætt samþykkt 

vinnsluna eða veitt samþykki skv. 7. tl. 2. gr. pul. Í greininni segir að samþykki sé sérstök, 

ótvíræð yfirlýsing sem einstaklingur gefur af fúsum og frjálsum vilja um að hann sé 

samþykkur vinnslu tiltekinna upplýsinga um sig og að honum sé kunnugt um tilgang hennar, 

hvernig hún fari fram, hvernig persónuvernd verði tryggð, um að honum sé heimilt að 

afturkalla samþykki sitt o.s.frv. Í athugasemdum við 7. tl. 2. gr. pul. segir að í samþykki felist 

í raun þrennt. Í fyrsta lagi að ótvíræð yfirlýsing geti aldrei talist þögn. Í öðru lagi að samþykki 

verði að vera upplýst, sem þýðir að hinn skráði verður að vita hvað felst í samþykki hans og 

hverjar afleiðingar þess séu. Upplýst samþykki verður að samrýmast þeim skilyrðum í 20. gr. 

pul., en þar þarf að veita fræðslu, svo samþykki sé upplýst. Í þriðja lagi að samþykki sé 

persónubundið nema að umboð liggi fyrir. Að því verður vikið síðar í þessari umfjöllun. Því 

má vera ljóst að vátryggingartaki þarf ótvírætt að samþykkja öflun. Sem í framkvæmd er veitt 
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á umsóknareyðublaði vátryggingafélaga, að undangenginni fræðslu svo upplýst teljist, einnig 

að það sé vátryggingartaki, þar sem samþykki er persónubundið.  

Í 9. gr. pul. þar sem sérstök skilyrði fyrir vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga koma 

fram er ljóst að1.-2. tl. 1. mgr. 9. gr. pul. koma til álita, vegna þeirrar vinnslu sem fram fer 

vegna áhættumats vátryggingafélaga. Í 1. tl. 1. mgr. 9. gr. segir að hinn skráði hafi samþykkt 

vinnsluna og í 2. tl. 1. mgr. 9. gr. segir að það þurfi sérstaka heimild til vinnslunnar 

samkvæmt öðrum lögum.  

Í 5. ml. 1. mgr. 82. gr. segir að ef vátryggingafélag afli upplýsinga um sjúkdóma 

vátryggingartaka eða vátryggðs frá öðrum en honum skal, áður en þeirra er aflað, liggja fyrir 

skriflegt upplýst samþykki hans. Upplýsingar í greininni vísa til upplýsinga um sjúkdóm eða 

sjúkdóma sem vátryggingartaki er haldinn, eða hefur verið haldinn, og er aflað hjá öðrum en 

honum sjálfum. Til að mynda læknum og öðrum heilbrigðisstéttum og má rekja til sjúkraskrár 

eða sambærilegra skráa sem haldnar eru af sjúkra- og heilbrigðisstofnunum.
58

 Í dómi 

Hæstaréttar nr. 201/2007 frá 6. desember var til skoðunar hvort umboð lögmanns gæti talist 

upplýst samþykki. Með dómi Hæstaréttar var felldur úr gildi úrskurður Persónuverndar frá 27. 

febrúar 2006 í máli nr. 2005/479 þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að lækni á vegum 

vátryggingafélags hafi verið óheimilt að fara í sjúkraskrá þar sem ekki hafi verið ótvírætt 

samþykki fyrir hendi.  

Málsatvik voru þau að lögmaður stefnda leitaði til vátryggingafélags 

umbjóðanda síns og bað um nýtt uppgjör skaðabóta vegna umferðaslyss. Í 

kjölfar þess var leitað til matsmanns og óskað álits sem lögmaður undirritaði 

með skírskotun til umboðs frá umbjóðanda sem hafði veitt lögmanni sínum 

fulla heimild til að fá allar upplýsingar úr sjúkraskrám. Matsmaðurinn var 

læknir og fór inn í sjúkraskrá stefnda. Stefndi taldi að umboð hans hefði ekki 

náð til þess. Héraðsdómur komst að sömu niðurstöðu og Persónuvernd að 

umboð lögmanns hafi ekki verið umboð til læknisins. Hæstiréttur snéri þeirri 

niðurstöðu við og komst að því að um væri að ræða upplýst samþykki og að 

matsmanni hafi verið heimilt að fara í sjúkraskrá og með því var úrskurður 

Persónuverndar felldur úr gildi.  
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Af því sem sagt hefur verið um samþykki má vera ljóst að samþykki þarf að vera af fúsum og 

frjálsum vilja og að samþykki þarf að vera skriflegt. Ekki dugir að sýna það í verki eða 

látbragði. Þó má nefna undantekningu sem sjá má í framkvæmd Persónuverndar, að við 

tilteknar aðstæður geti verk eða látbragð talist nægjanlegt.
59

 Við vinnslu viðkvæmra 

persónuupplýsinga þarf ávallt upplýst samþykki og vísar það til 82. gr. vsl. þar sem vísað er til 

skriflegs og upplýsts samþykkis. Í 82. gr. kemur fram að samþykki þurfi að liggja fyrir vegna 

upplýsingagjafar er varðar upplýsingar um ættingja. Nánari umfjöllun um þetta verður í næsta 

kafla.  

3.4.2. Samþykki ættingja 

Í 4. ml. 1. mgr. .82. gr. segir að vátryggingartaki, eða eftir atvikum vátryggður, skuli staðfesta 

að þær upplýsingar sem hann veitir um sjúkdóma foreldra eða systkina sinna séu veittar með 

þeirra samþykki, enda sé með sanngirni hægt að ætlast til þess að hann hafi getað aflað slíks 

samþykkis. 4. ml. er nýmæli sem kom inn með breytingarlögum nr. 156/2007 á vsl. Þar er 

gert ráð fyrir að vátryggingartaki hljóti samþykki foreldra og systkina varðandi það að mega 

gefa upplýsingar um að þau séu haldin tilteknum sjúkdómum sem spurt er um á 

umsóknareyðublaði. Ákvæðið viðurkennir þó að vátryggingartaki hafi ekki alltaf tök á að 

hljóta slíkt samþykki. Það er ef foreldri eða systkini hans eru látin, vátryggingartaki þekki í 

raun ekki blóðforeldra eða samband systkina hafi rofnað í langan tíma svo að vátryggingartaki 

hafi ekki tök á að afla samþykkis fyrir upplýsingagjöfinni.
60

  

Persónuvernd barst almenn fyrirspurn um heimildir vátryggingafélags til öflunar 

upplýsinga um heilsufar ættingja. Í svari Persónuverndar 20. nóvember 2009 í máli nr. 
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2009/871 segir að samkvæmt 82. gr. vsl. hafi vátryggingafélag heimild til þess að óska eftir 

upplýsingum um heilsufar ættingja, ef samþykki liggi fyrir. Ekki er að finna skilyrði um að 

slíkt þurfi að vera skriflegt, sem þýðir að erfitt getur reynst að sanna að samþykki liggi í raun 

og veru fyrir frá ættingjum.
61

 Persónuvernd lítur til grunnreglu 1. mgr. 7. gr. pul. sem vikið 

var að hér í fyrri kafla. Enn eru það sanngirnisreglan, tilgangsreglan og magnreglan sem koma 

hér til skoðunar. Þær fela í sér að ekki megi afla frekari upplýsinga en nauðsynlegt er vegna 

afgreiðslu umsóknar og getur það þýtt að ekki skuli aflað upplýsinga um hver nánustu 

ættingja hafi fengið tiltekinn sjúkdóm, heldur látið nægja að vita hvort einhver úr þeim hópi 

hafi fengið sjúkdóm.   

3.4.3. Samþykki fyrir börn 

Vátryggingafélög á borð við Sjóvá - Almennar tryggingar hf., OKKAR líftryggingar hf. og 

Allianz hf. hafa boðið upp á vátryggingar sem sérsniðnar eru að börnum. Slíkar vátryggingar 

fela í sér sjúkdóma-, örorku- og slysatryggingu fyrir barn. Auk þess sem tryggingin bætir 

fjölskyldunni upp tekjumissi og ófyrirséðan kostnað vegna veikinda. Í 4. mgr. 28. gr. 

barnalaga nr. 76/2003 segir að Foreldrum ber að annast barn sitt og sýna því umhyggju og 

virðingu og gegna forsjár- og uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag barns og 

þörfum. Af tryggingum þeim sem ætlaðar eru börnum má sjá að foreldri sem tekur slíka 

tryggingu er að sinna forsjárskyldum og leitast við því að tryggja barn sitt. Slíkt þarf samt sem 

áður að skoða í ljósi 82. gr. vsl. þar sem krafa er um að upplýst skriflegt samþykki sé til staðar 

fyrir öflun upplýsinga um núverandi og fyrri heilsu. Í 1. mgr. 51. gr. laga nr. 71/1997 segir: 

Foreldrar barns, sem ólögráða er fyrir æsku sakir, og þeir sem að barni koma í foreldra stað 

ráða persónulegum högum þess. Nefnast þau lögráð forsjá og fer um hana samkvæmt 

ákvæðum barnalaga og lögum um vernd barna og ungmenna. Í ljósi þess má sjá að samþykki 

skuli veitt af foreldri fyrir hönd ósjálfráða barns. Þó ber að hafa til hliðsjónar 6. mgr. 28.gr. 
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laga nr. 76/2003 þar sem kveðið er á um samráð við börn um persónuleg málefni, sbr. 

Foreldrum ber að hafa samráð við barn sitt áður en málefnum þess er ráðið til lykta eftir því 

sem aldur og þroski barnsins gefur tilefni til. Skal afstaða barns fá aukið vægi eftir því sem 

barnið eldist og þroskast. 

Persónuvernd er nú með til skoðunar ábendingar frá Umboðsmanni barna sem snerta 

barnatryggingar. Umboðsmaður taldi söfnun þá sem á sér stað vegna töku barnatrygginga 

viðamikla og að barn hafi ekkert að gera með það þegar sótt er um slíka tryggingu.  

Umboðsmaður barna velti því upp hvað yrði um þær viðamiklu upplýsingar sem veittar hafa 

verið um barn og hvort þær yrðu enn til staða hjá hlutaðeigandi vátryggingafélagi í 

framtíðinni. Í kjölfar þeirra gagna sem aflað hafði verið hjá umboðsmanni frá 

vátryggingafélögum sendi Persónuvernd umræddum félögum bréf og bað um upplýsingar um 

eftirfarandi þætti. 

1. Á grundvelli hvaða heimilda fyrirtækið telur sér heimilt að afla upplýsinga um 

heilsuhagi barna vegna barnatrygginga, sem og hvernig upplýsingaöflun er talin 

samrýmast meðalhófssjónarmiðum sbr. m.a. 3. tölul. 1. mgr. 7. gr. laga nr. 77/2000 

um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 

2. Hversu lengi upplýsingar um börn, sem aflað er samkvæmt framangreindu, eru 

varðveittar. 

OKKAR líftryggingar hf. lítur svo á að heimild sé til þess að afla upplýsinga vegna 

áhættumats og samrýmist það að vissu leyti 73. og 82. gr. vsl. Félagði telur að verklag þess 

samrýmist 3. tl. 1. mgr. 7. gr. pul. sem lýtur að meðalhófi. Hvað varðar tímalengd á varðveislu 

gagna, þá gilda tryggingar OKKAR líftrygginga í sumum tilfellum til 26 ára aldurs.  

Sjóvá lítur svo á að heimild forráðamanns til töku persónutryggingar fyrir barn sé heimil 

samkvæmt 2. mgr. 62. gr. vsl. sem segir að heimilt sé að taka persónutryggingu vegna lífs og 

heilsu þriðja manns. Áhættumatið byggist þá á 73. gr. sem og 82. gr. og telur félagið sér 

heimilt á grundvelli þessara heimilda að afla slíkra upplýsinga um heilsufars barns vegna 

barnatrygginga, sé um forráðamann að ræða eða þann sem fer með forsjá barns. Enn fremur 
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telur félagið að gætt sé meðalhófs og uppfylli því skilyrði 3. tl. 1. mgr. 7. gr. pul., hvað varðar 

þann tíma sem upplýsingar eru varðveitta á meðan vátrygging er í gildi og þær upplýsingar 

sem fengnar eru séu ekki notaðar í öðru skyni en við áhættumat vegna barnatryggingar.   

Allianz lítur svo á að upplýsingar þær sem safnað er séu einungis þær sem nauðsynlegar 

séu og samrýmist 3. tl. 1. mgr. 7.gr. pul. og einnig sé heimild fyrir slíkri öflun á grundvelli 82. 

gr. vsl. Sérstaklega var vikið að því hve lengi upplýsingar eru geymdar en það er á meðan 

samningur er virkur og í 10 ár eftir það, þar sem Allianz vinnur eftir ákveðnum 

umboðssamning við Allianz í Þýskalandi.   

Þegar litið hefur verið til þeirra sjónarmiða sem vátryggingafélögin setja fram, má sjá að 

það skortir lagafyrirmæli um hvernig barnatryggingum skuli hagað. Í ljós heimilda í 2. mgr. 

12. gr. og 2. mgr. 72. gr. laga um vátryggingarsamninga, getur ráðherra sett reglugerð með 

nánari reglur. En í slíkri reglugerð er möguleiki á að gefa fyllri fyrirmæli um réttarstöðu 

vátryggingafélaga gagnvart barnatryggingum.  

Þó má ætla að æskilegt væri, þar sem einstaklingur veður lögráða 18 ára samkvæmt 

lögræðislögum, að barnatryggingar falli úr gildi þá og að gögnum þeim sé eytt í samræmi við 

pul., þar sem að ekki er þörf fyrir gögnin lengur. 

 

3.5. Upplýsingar frá þriðja aðila 

Við öflun upplýsinga frá þriðja aðila, svo sem læknum og sjúkrastofnunum, verður að horfa 

til 82. gr. vsl. þar sem segir að heimild til öflunar sé heimil áður en samþykki fyrir veitingu 

vátryggingar liggur fyrir. Þegar ákvæðið er skoðað verður að líta til meginreglu pul., til að 

mynda 7. gr. pul., sem kveður á um vinnslu persónuupplýsinga sem og 21. gr. sömu laga sem 

kveður á um fræðslu um viðkomandi vinnslu. Af áliti Persónuverndar frá 16. ágúst 2005 í 

máli nr. 103/2005 má sjá að Persónuvernd telur að lagaskilyrðum sé ekki fullnægt, því 

yfirlýsing á umsóknareyðublaði sem ætlast er til þess að umsækjandi undirriti, heimili einnig 
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öflun upplýsinga frá þriðja aðila, sem fullnægir ekki 1. mgr. 82. gr. vsl., sbr. 7. gr. og 21. gr. 

pul. 62  

3.6. Hefur vátryggingartaki aðgang að þeim gögnum sem aflað hefur verið? 

3.6.1. Almennt 

Í 16. gr. pul er kveðið á um rétt til almennrar vitneskju um vinnslu persónuupplýsinga. 

Samkvæmt greininni er ábyrgðaraðila skylt að veita hverjum sem þess óskar almenna 

vitneskju um þá vinnslu persónuupplýsinga sem fram fer á hans vegum. Hægt er að óska eftir 

greinargerð skv. 2. mgr. 16. gr. Hér er einungis átt við svo almennar og takmarkaðar 

upplýsingar að auðvelt ætti að vera fyrir fyrirtæki á borð við vátryggingafélag að verða við 

slíkri beiðni.   

3.6.2. Aðgangur að gögnum og afritun þeirra. 

Í 18. gr. pul. er kveðið á um upplýsingarétt hins skráða. Meginreglan að hinn skráði eigi rétt 

til aðgangs að upplýsingum um sig, kemur fram, sbr. 1. tl. 1. mgr. 18. gr. pul. Samkvæmt 2.-5. 

tl. 1. mgr. 18. gr. á hinn skráði rétt á að fá upplýsingar um tilgang vinnslunnar, hver fær eða 

hefur fengið eða mun fá upplýsingar um hann, hvaðan upplýsingar koma og hvaða 

öryggisráðstafanir eru viðhafðar vegna vinnslunnar. Þá vitneskju sem hér um ræðir skal ávallt 

veita án endurgjalds og innan mánaðar, nema að aðstæður séu þess valdandi að svo sé ekki 

tækt, sbr. 14. gr. og 15. gr. pul. 18. gr. veitir hinum skráða ekki rétt til þess að fá afrit af 

gögnum, heldur einungis vitneskju um hvað sé skráð. Þrátt fyrir ákvæði 18. gr. pul. getur 

verið ríkari skylda samkvæmt vsl. Til að mynda að vátryggingafélagi beri skylda til þess að 

afhenda afrit af gögnum sé þess óskað. Ástæða þessa er sú að slíkt kann að vera nauðsynlegt 

til þess að fara að þeim skuldbindingum sem felast í 141. gr. vsl., þar sem kveðið er á um 

úrskurðarnefnd í tryggingamálum. Svo að vátryggður geti nýtt rétt sinn samkvæmt 141. gr., 
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kann að vera nauðsynlegt af fá afrit af gögnum þeim sem varða hann. Að því sögðu má vera 

ljóst að vátryggingartaki á rétt á því að fá afrit, svo undirbúningur á málatilbúnaði geti hafist. 
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4. Takmarkanir á heimildum til upplýsingaöflunar erlendis  

4.1. Norðurlöndin 

Vert er að skoða hvernig Norðurlöndin hafa skipan á heimildum til upplýsingaöflunar í ljósi 

tilmæla Norðurlandaráðs
63

 nr. 9/1991 til ríkisstjórna Norðurlandanna um samráð eða að efla 

samráð um samræmda löggjöf. Í tilskipuninni var leitast eftir auknu samráði í því skyni að 

vernda einstaklinga og friðhelgi þeirra vegna erfðafræðilegra rannsókna.
64

 Takmarkanir á 

heimildum félaga til upplýsingaöflunar hafa verið settar í ýmsum löndum.
65

 Samstarf 

Norðurlandanna á þessu sviði hófst fyrir tilkomu Norðurlandaráðs. Fyrst verður vikið að 

samstarfi í endurskoðun laga í Norðurlöndunum áður en farið er í hvert land fyrir sig, þar sem 

síðara samstarf gekk ekki eins og við mátti búast.  

Lög um vátryggingarsamninga, nr. 20/1954 eða eldri vsl. eru samin að norrænni 

fyrirmynd. Svíþjóð, Danmörk, Noregur og Finnland höfðu með sér samstarf í setningu laga 

um vátryggingarsamninga í kringum 1930. Íslendingar tóku ekki þátt í þessu lagasamstarfi, en 

settu sér samt sem áður lög sama efnis síðar. Í upphafi áttunda áratugarins var gerð tilraun til 

norræns lagasamstarfs, þar sem kominn þótti tími til þess að endurskoða lögin um 

vátryggingarsamninga. Skipaðar voru nefndir í því skyni í, Svíþjóð, Danmörku, Noregi og 

Finnlandi. Ætlunin var að koma aftur á fót sambærilegu norrænu samstarfi, þar sem fyrra 

samstarf hafði gengið vel, þó gekk það ekki eftir í þetta sinn.
66 Þó er vert að nefna að lög þau 

sem eru í gildi hér um vátryggingarsamninga eru að fyrirmynd norsku laganna og einstaka 

greinar að fyrirmynd dönsku laganna. Nú verður vikið stuttlega að skipun mála hjá Svíum, 

Dönum, Norðmönnum og Finnum.  

Svíar tóku ákvörðun um að vinna að reglum um neytendavernd á sviði vátryggingar, og 

settu sérstök lög um neytendavátryggingar, konsumentförsäkringslag, nr. 38/1980, sem tóku 
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gildi 1. janúar 1981. Árið 2005 settu Svíar sér lög um vátryggingarsamninga, 

försäkringsavtalslag nr. 104/2005. Í 12. kafla laganna er vísað til laga um einkalífsvernd við 

erfðafræðivinnslu, lag om genetisk integritet nr. 351/2006, þar sem kveðið er á um heimild til 

notkunar erfðafræðiupplýsinga.
67

 Samkvæmt 2. kafla sömu laga segir að bann sé við notkun 

erfðafræðilegra þátta við gerð samnings.  

Danir tóku þátt í samstarfinu en voru bundnir af því að samræma löggjöf sína við löggjöf 

Evrópusambandsins um vátryggingarsamninga og sömdu ekki sérstakt frumvarp til breytinga 

á gildandi lögum sínum um þetta efni. Árið 1999 var skipuð nefnd í Danmörku til þess að 

endurskoða lögin um vátryggingarsamninga. Nefndin átti að sjá um heildarendurskoðun á 

lögum um vátryggingarsamninga frá 1930. Nefndin lagði það til að lögin héldust óbreytt að 

mestu leyti.
68

 Þó hafa ýmsar breytingar verið gerðar á lögunum sem hvíla enn á grunni þeirra 

frá 1930. Árið 1997 var lögum um vátryggingarsamninga breytt með lögum nr. 413/1997, þar 

sem leiddar voru í lög takmarkanir á því að félög gætu aflað sér upplýsinga um erfðafræðileg 

atriði.
69

 Samkvæmt dönskum lögum er vátryggingafélögum heimilt að afla upplýsinga um 

fjölskyldusögu við töku persónutrygginga samkvæmt 3a gr. gildandi laga um 

vátryggingarsamninga nr. 999/2006, Forsikringsaftaleloven.  

Þar sem Norðmenn eru ekki í ESB höfðu þeir frjálsari hendur en Danir til endurskoðunar 

og umbóta á lögum sínum. Þess ber að geta að þetta var fyrir tíma samningsins um evrópska 

efnahagssvæðið. Norðmenn endurskoðuðu lög sín og frumvörp þau sem komu fram voru 

fljótlega tekin til meðferðar af stjórnvöldum og sett saman.
 70

 Þau voru lögð fram 1989 og 

samþykkt af Stórþinginu þann 16. júní 1989 sem lög nr. 69/1989 Lov om forsikringsavtaler
71

 

en lögin taka bæði til skaða- og persónutrygginga. Í Noregi er almennt bann við því að 
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lögaðilar hagnýti erfðafræðilegar upplýsingar og er það samkvæmt lögum nr. 56/1994 um 

læknisfræðileg afnot af líftækni, Lov om medisinsk bruk av bioteknologi.
72

  

Í Finnlandi voru settu ný lög um vátryggingarsamninga 28. júní 1994. Finnsku lögin um 

vátryggingarsamninga, Lag om försäkringsavtal, nr. 543/1994, taka til skaða- og 

persónutrygginga eins og norsku lögin en þó með öðrum hætti þar sem leitast er við að fjalla 

samtímis um skaða- og persónutryggingar.
73

 Ekki er að finna sérstaka takmörkun á 

upplýsingaöflun vátryggingafélaga. 

4.2. Evrópusambandið 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins lagði til þann 25. janúar 2012 að alhliða umbætur 

væru gerðar á tilskipun Evrópusambandsins frá 1995, nánar tiltekið 95/46/EB sem vikið var 

að í öðrum kafla ritgerðarinnar. 27 aðildarríki hafa þegar aðlagað tilskipunina að rétti sínum 

en þó með misjöfnum hætti, sem veldur sundrung á meðal ríkja. Í ljósi hinnar hröðu og miklu 

þróunar í tækni þótti ástæða til þess að auka vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga.
74

 Í ljósi þess að Ísland er aðili að 

EES þá ber að taka upp þær tilskipanir Evrópusambandsins sem falla innan EES samstarfsins.  
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5. Niðurstaða 

Meginmarkmið ritgerðarinnar, var að varpa ljósi á upplýsingaöflun vátryggingafélaga og hve 

langt má í raun ganga í upplýsingaöflun í ljósi heimilda í vátryggingasamningalögum og 

persónuverndarlögum. Í ritgerðinni var farið í gegnum þau lög sem gilda á sviði 

vátryggingarsamninga sem og laga um persónuvernd og meðferð slíkra upplýsinga.  

Öflun upplýsinga hjá vátryggingartaka eða vátryggða telst fullnægjandi sé hún í 

samræmi við 1. tl. 1. mgr. 8. gr. og í samræmi við meginreglu í 1. mgr. 7. gr. pul. og eftir 

atvikum 9. gr. pul. sem kveður á um heimild vegna vinnslu á viðkvæmum 

persónuupplýsingum. Þar sem óumdeilt er að upplýsingar þær sem vátryggingafélag þarf á að 

halda eru viðkvæmar, skal farið að reglum þeim er fram koma í 9. gr. pul. þegar öflun fer 

fram. Þegar litið hefur verið til þeirrar þróunar sem orðið hefur í læknavísindum má sjá að 

mikilvægt er að takmörk vátryggingafélaga til öflunar heilsufarsupplýsinga sé til staðar, þar 

sem erfðafræðiupplýsingar geta gefið vísbendingar um hvernig heilsa manns geti orðið í 

framtíðinni.  

Í 82. gr. vsl. er slík takmörkun sett. Takmörkun sú sem í er gildi er sú að ekki má nýta 

erfðafræðilegar upplýsingar við mat á áhættu vátryggingafélags. Heimild vátryggingafélags 

einskorðast við núverandi heilsufar og fyrra, þó án tillits til þess hvernig sjúkdómur hefur 

greinst. Einnig er vátryggingafélagi heimilt að spyrja um núverandi og fyrra heilsufar foreldra 

og systkina. Þó skal látið nægja að spyrja almennt og ekki tilgreina að tiltekinn sjúkdómur sé 

tengdur ákveðnum einstakling. Slíkt má sjá í framkvæmd á eyðublöðum þeim sem eru í 

viðauka ritgerðarinnar. Lög um vátryggingarsamninga og persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga samrýmast að öllu leyti og má sjá að í lögum um vátryggingarsamninga 

endurspeglast ákvæði laga um persónuvernd. 

Hvað varðar barnatryggingar, þá er lagasetningu ábótavant. Úr því mætti bæta með 

setningu reglugerðar. Í ljósi heimilda í 2. mgr. 12. gr. og 2. mgr. 72. gr. laga um 
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vátryggingarsamninga, getur ráðherra sett reglugerð með nánari reglum. En í slíkri reglugerð 

er möguleiki á því að gefa fyllri fyrirmæli um réttarstöðu vátryggingafélaga gagnvart 

barnatryggingum.  

Þegar litið hefur verið til Norðurlandanna má sjá að almennt er lagt bann við notkun á 

erfðafræðilegum upplýsingum og á því að heimilt sé að spyrja spurninga um heilsufar foreldra 

og systkina. Slík er í samræmi við það sem gildir hérlendis.   

Framangreindar niðurstöður bera þess merki að við upplýsingaöflun vátryggingafélaga 

sé það skýrt hve langt má ganga í ljósi heimilda í lögum um vátryggingarsamninga með tilliti 

til laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.  
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Viðauki I: Umsóknareyðublað vegna líf- og sjúkratryggingar frá Sjóvá 
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Viðauki II: Umsóknareyðublað vegna líf- og sjúkratryggingar frá TM 
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Viðauki III: Umsóknareyðublað vegna líf- og sjúkratryggingar frá VÍS 
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