
Ed. 420. Breytingartillögur

við frv. til 1. um vátryggingarfélög fy rir  vclbáta

F rá  sjávarútvegsnefnd.

1. Við 8. gr. Aftan við greinina bætist ný m álsgr., svo hljóðandi:
Senda skal sam ábyrgð íslands á fiskiskipum  afrit af ársreikningum  fé- 

lagsins, að afloknum  aðalfundi á r hvert.
2. Við 13. gr. Greinin orðist svo:

Nú verða eigandaskipti að skipi og hinn nýi eigandi. fly tu r skipið í ann- 
að vátryggingarum dæ m i; skal þá félag það, er skipið var vátryggt hjá, fly tja  
trygginguna í félag þess um dæmis, er skipið flvzt til, enda fær hið síðarnefnda 
félag vátryggingariðgjaldið frá  þeim degi, er skipið kem ur í þess umdæmi, og 
tek u r um  leið við áhæ ttunni.

3. Við 15. gr.
a. S tafliður a. hljóði svo:

10 rúm lesta eða m inni, 200 krónur.
b. S tafliður b. hljóði svo:

10 til 20 rúm lesta, 350 krónur.
c. S tafliður c. hljóði svo:

y fir 20 rúm lesta, 500 krónur.
4. Við 16. gr. A eftir tölul. 3 kom i n ý r tö lu liður, svo hljóðandi:

Af öðrum  ástæðum  en þeim, sem ta ld ar eru í 1.—3. tölulið, þó með þeim 
undantekningum , er um  getur í 22. gr.

5. Við 17. gr. Á eftir tölulið 3 kom i n ý r töluliður, svo h ljóðandi:
Af öðrum  ástæðum  en þeim, sem ta ld ar eru i 1.—3. tölulið, þó með þeim 

undantekningum , er um  getur í 22. gr.
6. Við 26. gr. 3. m álsliður og til enda g re inarinnar orðist svo:

H insvegar skal félaginu ávallt skylt að greiða svo m ikið af skaðabóta- 
fénu, sem þ arf til að greiða lán, er veitt hafa verið gegn veði í sk ip in u .eð a  
bátnum , enda skerða ákvæði laga þessara um niðurfa ll skaðabótaskyldu vá- 
tryggingarfélaga, að einhverju  eða öllu levti, í einstökum  tilfellum , aldrei ré tt 
veðhafa til innheiintu vátrvggingarfjárins h já félaginu.

Skaðabæ tur greiðast þó aldrei, ef tjón  verður af þeim orsökum , er grein ir 
í 22. gr. 5. og 6. tölulið.

Félagið á ætíð endurg ja ldskröfu  á hendur þeim, sem sekur er samkvæmt 
fy rri h lu ta  þessarar greinar.

7. Við 27. gr. 3. m álsl. M álsliðurinn orðist svo: Félagið og skipseigandi kom a 
sér sam an um  það, hversu aðgerð skuli hagað, og greiða kostnaðinn í hlutfalli 
við áhæ ttu  sína.

8. Við 28. gr. Á eftir fv rri m álsgr. g re inarinnar k o m i: Skýrslan skal rituð á þar til 
gerð skýrsluform , er Sam ábyrgð íslands á fiskiskipum  sem ur og læ tur vá- 
tryggjendum  í té.

9. Við 31. gr. í stað 3. og 4. m álsgr. kem ur ein m álsgr., svo hljóðandi:
V átryggingarfélag hefir lögveð í skipi fy rir skoðunarkostnaði og vátrvgg- 

ingariðgjöldum , þó eigi fy rir lengra tim abil en eitt á r frá  gjalddaga þeirra  að 
telja.

10. Við 34. gr. Við greinina bæ tist: Þegar vátrvggingarfé er útborgað, ber félaginu 
skylda til þess að rannsaka, hverjir hafi veð í skipinu, og að haga útborgun 
fjá rin s eftir því.


