
Ed. 413. Breytingartillögur
við frv. til laga um stríðstryggingafélag íslenzkra skipshafna.

F rá  félagsmálaráðherra.

1. Við 2. gr. 1. málsgr. orðist svo:
Til tryggingar á skuldbindingum þeim, sem félagið tekur á sig, skal sjá því 

fyr ir  áhættufé, sem nem ur kr. (500000.00. Abyrgist ríkissjóður 60% af áhættu- 
fénu, eigendur skipa þeirra, sem tryggja skipshafnir sínar frá  by rjun  h já  félag- 
inu, 10%, en 30% af áhættufénu er lagt fram  af þeim innlendum  vátryggingarfé- 
lögum, sem taka  þátt í tryggingunni. Skipaeigendur geta þó síðar hækkað fram- 
lög sín, eða ný ir  bætzt við í félagið með áhættufjárfram lag. Á hættufjárfram - 
lag má endurgreiða fyr ir  skip, sem hefir farizt eða er dæmt óbætandi, eða er 
hætt að þurfa  að tryggja skipshöfn sína, að svo miklu leyti, sem ekki þarf að 
taka til áhæ ttufjárins til greiðslu áfallinna slysabóta. Endurgreiðsla fæst þó 
ekki, ef ætla má, að trvggingarskvldan falli aðeins n iður um stundarsakir. Vá- 
tryggingarfélögin þurfa  ekki að Ieggja áhættufé fram, ef þau skuldbinda sig til 
þoss fvrirfram, að taka að sér sinn hluta af hverri einstakri tryggingu, sem 
striðstrvggingafélagið tekur að sér á eigin áhættu, sbr. 4. gr.

Skilvrði fvrir  upptöku ný rra  skipa skal setja i reglugerð.
2. Við 4. gr. Greinin orðist svo:

Akveða skal með reglugerð hám ark  þeirrar dánartryggingar, sem félagið 
má taka að sér á hverju skipi í einni og söniu ferð. Ef sú upphæð nægir ekki til 
fv r irsk ipaðrar eða um sam innar trvggingar á skipshöfninni, skal félagið þó taka 
það, sem á vantar, með því að endurtrvggja liað, enda sé endurtrygging fáanleg 
hjá öruggu vátrvggingarfélagi.

3. Við 5. gr. í stað orðanna „sem samkvæmt samningum eru skvldir" i 1. málsgr.
k o m i: sem samkvamit lögum eða samningum eru skyldir.

4. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Iðgjöld ákveðast af stjórn félagsins í hvert sinn fyr ir  ákveðna ferð eða um 

ákveðinn tíma, eftir áhættunni eins og hún er á hverjum tíma, þegar trygging 
hefst eða er endurnýjuð og með hliðsjón af því, hvað sam skonar trvggingar
kosta erlendis. Iðgjöldin hafa lögtaksrétt.

ö. Við 8. gr. Greinin orðist svo:
Tekjuafgangur félagsins rennur í varasjóð, unz hann  er orðinn 50% af 

áhættufé þess samkvæmt 2. gr. Ef tek ju r félagsins hrökkva ekki fyr ir  bótum, skal 
greiða ú r  varasjóði það, sem á vantar, áður en áhættuféð er skert. Ákveða skal 
með reglugerð, hvernig verja skuli tekjuafgangi, eftir að varasjóðurinn er orð- 
inn 50% af áhættufénu. Af þeim hluta tekjuafgangs, sem ekki er lagður í vara- 
sjóð, skulu tryggingartakar fá að m innsta kosti 50%.

Verði félagið levst upp, skal skipta nettóeign þeirri, sem eftir kann að verða, 
þegar eignir þess og skuldbindingar hafa verið gerðar endanlega upp, milli þeirra, 
sem lagt hafa frain áhættuféð samkvæmt 2. gr., og tryggingartaka. Xánari ákvæði 
uin skiptinguna skulu sett i reglugerð. Með reglugerð skal einnig setja ákvæði 
um ávöxtun innborgaðs áhæ ttu fjá r  og endurgreiðslu þess, einnig við eigenda- 
skipti, k jörtíinabil s t jó rnar og endurskoðun reikninga, ennfrem ur almennar 
reglur um vátryggingarskilvrðin, þar á meðal um viðurlög við því að gefa rangar 
upplýsingar.


