
Ed. 267. Breytingartillögur

við frv. til laga um Brunabótafélag íslands.

Frá fjárhagsnefnd.

1. Við 2. gr. Orðin „og í Reykjavik, ef um semst“  falli burt.
2. Við 4. gr. Greinin orðist svo:

Heimilt er félaginu að taka eldsvoðaábyrgð á öllum öðrum húsunx í 
sveitum, svo sem gripahúsum og hlöðum. Sömuleiðis er félaginu heimilt 
að taka í ábyrgð í sveitum utan kauptúna innanstokksmuni og aðra búslóð, 
ennfremur hev í hlöðum og undir beru lofti og loks búpening í húsum. 1 
kauptúnum og kaupstöðum er félaginu einnig heimilt að taka í áhyrgð inn- 
anstokksmuni og búslóð, sem húseigandi á í liinum tryggðu lnisum.

3. Við 6. gr. Greinin orðist svo: •
Tryggingar félagsins skiptast í tvo flokka, og mvndast af iðgjöld- 

um til félagsins tveir tryggingarsjóðir, livor fvrir sinn flokk:
1. Tryggingarsjóður af iðgjöldum fyrir tryggingar í skylduábvrgð i kaup- 

stöðum og kauptúnum, 1. flokkur.
2. Tryggingarsjóður af iðgjöldum fvrir tryggingar i sveitum utan kaup- 

túna, livort sem þær eru í skvlduábvrgð eða frjálsri trvggingu, 2. flokkur.
4. Við 7. gr. Greinin orðist svo:

F'élagið leitar endurtryggingar eða samtryggingar (,,eoassurance“ ) 
hjá öðrum tryggingarfélögum, fyrst og fremst innlendum. þannig að upp- 
hæðir þær, sem félagið liefir í eigin ábyrgð, fari ekki fram úr þvi, sem liér 
segir, á hverri einstakri áhættueiningu:

í Uauplúnum  o g  k a u p s tö ö u m : í sveitum  utan k a uptúna :

1. Steinhús .................................... kr. 20000,00 kr. 12000,00
2. Timburhús eldvarnarklædd . - -  15000,00 —  10000,00
3. Önnur hús ................................ — - 10000,00 —  8000,00

Áhætlueining getur liér verið einstakt liús eða fleiri en eitt hús, ef um sam- 
hrunaliættu er að ræða, hvorttveggja að meðtöldu lausafé, sem trvggt kann 
að vera i húsunum.

5. Við 16. gr.
a. Upphaf greinarinnar orðist svo:

Iðgjöld af fasteignum i skyldutryggingu livila á eignunum sjálfum 
og ganga i tvö ár o. s. frv.

b. Upphaf 2. málsgr. orðist svo:
• Öll skyldubundin iðgjöld o. s. frv.

6. Við 23. gr. Greinin falli niður.
7. Við 26. gr. Á eftir orðunum „Brunahótafélags Islands og“ bætist inn i grein- 

ina: lög nr. 53, 28. nóv. 1919, um breyting á þeim lögum, ennfremur.


