
Ed. 470. Breytingartillögur
við frv. til 1. um stríðsslysatryggingu íslenzkra skipshafna.

F rá  sjávai’útvegsnefnd.

1. Við 2. gr. Greinin orðist þannig:
Hlutverk félagsins er að tr jrggja fyrir striðsslysum skipshafnir á islenzk- 

um skipum og safna sjóðum, er geri félaginu fært að auka eigin ábyrgð á 
áhættum, er það tekur að sér.

Þegar stjórn félagsins telur núverandi aðalhlutverki þess lokið, skal nota 
sjóði þess sem fjárhagsgrundvöll almennra endurtrygginga í landinu, einkum 
sjótrygginga, er síðar verður nánar kveðið á um í lögum.



Við 3. gr. Greinin orðist þannig:
Skylt er að kaupa h já félaginu tryggingar þær, er um ræðir í 1. mgr. 2. gr„

ef félagið getur tekið þær að sér að dómi félagsstjórnar.
Heimilt er félaginu að taka sams konar tryggingar á erlendum skipum í 

íslenzkri þjónustu.

Við 4. gr. Greinin orðist þannig:
Fjárhagsgrundvöllur félagsins er:

I. Varasjóður, er safnast eftir 31. desember 1943.
II. Áhættufé, sem gert er ráð fyrir, að verði eigi m inna en 3 inilljónir króna,

og kemur fram  á þennan hátt:
A. Varasjóður félagsins, eins og hann verður samkvæmt reikningsskilum 

i árslok 1943, að því leyti, sem hann verður eigi greiddur af hendi sam- 
kvæmt 5. gr.

B. Upprunalegt áhættufé, er nemur kr. 600000 og skiptist þannig: Ríkis- 
sjóður ábyrgist 60% eða kr. 360000. Tryggingafélögin þrjú, Tryggingar- 
stofnun j-ikisins, Brunabótafélag Islands og Sjóvátryggingafélag Islands 
h.f., ábyrgjast 10% hvert eða samtals kr. 180000. Útgerðarmenn, sem 
tryggt hafa skip sín hjá félaginu i millilandasiglingum, hafa lagt fram 
10% eða kr. 60000.

C. Fé, er útgerðarmenn hafa lagt fram sem áhættufé, en hefur eigi verið í 
áhættu til þessa.

III. Almennur endurtryggingarsjóður, sbr. 2. gr. og 3. mgr. 6. gr., sem er sam- 
eignarsjóður.

IV. Bónussjóður, sbr. 3. mgr. 6. gr„ sem er séreignarsjóður. Fram angreint fé 
er til tryggingar skuldbindingum félagsins, þannig að fyrst er varasjóður 
(I), næst áhættufé (II A, B og C hlutfallslega), þá hinn almenni endurtrygg- 
ingarsjóður (III) og loks bónussjóður (IV).

Engir þeirra, sem þátt taka í félaginu, ábyrgjast skuldbindingar þess 
umfrani áhættufé, fram angreinda sjóði og tekjuafgang, sem er í vörzlu 
félagsins á hverjum  tíma.

Við 5. gr. Greinin orðist þannig:
Félagsstjórnin gerir sundurliðaða skrá um alla þá aðila, sem hlutdeild eiga 

i varasjóði og tilkall til bónus miðað við árslok 1943. Skráin skal gerð samkvæmt 
ákva'ðum reglugerðar nr. 33 12. marz 1941, um úthlutun tekjuafgangs og skipt- 
ingu á eignum félagsins. Hún skal lögð fram  á skrifstofu félagsins hlutaðeigend- 
um til sýnis, þegar er reikningar ársins 1943 eru fullgerðir og eigi siðar en 1. júlí 
1944. Þegar skráin hefur verið lögð fram, skal það birt í Lögbirtingablaðinu og
fjáreigendum gert aðvart um frest til útborgunar.

Kref jist einhver útborgunar að sínum hluta, verður honum greidd sú upp- 
hæð, er honum ber, eftir 2. janúar 1946, að því leyti, sem hennar þarf eigi með til 
i'ulinægingar á skuldbindinguin félagsins.

Við 6. gr. Greinin orðist þannig:
Réttur til útborgunar samkv. 5. gr. fellur niður, ef k rafa um hana er eigi 

koinin fram innan fjögurra mánaða, frá því að auglýsing um framlagningu 
skrárinnar er birt, sbr. 1. mgr. 5. gr„ og fer þá um féð á þann hátt, er hér segir: 

Hluti hvers eins i varasjóði verður áhættufé, sbr. 4. gr„ II. A„ og 7. gr. 
Tekjuafgangur, sem þá er eftir, þar með talinn bónus, skiptist þannig, að 

50% renna í hinn almenna endurtryggingasjóð, sbr. 4. gr. III., en 50% í bónus- 
sjóð, sbr. 4. gr. IV. Fé í bónussjóði skiptist milli eigenda í hlutfalli við greidd 
iðgjöld samkvæmt reglum þeim, er gilt hafa. Um sjóðinn gilda síðan h inar al-
mennu reglur laganna, sbr. 4. lið B, 9. gr.

Ef eigandi óskar þess, áður en réttur hans til útborgunar fellur niður sam-



kv. 1. mgr., er félagsstjórn heimilt að gera að áhættufé fé, sem annars skyldi 
renna i bónussjóð. Heimild þessi er takm örkuð þannig, að áhættufé einstakl- 
inga, annarra en tryggingafélaganna, verði ekki hærra en áhættufé ríkissjóðs. 
Samsvarandi réttur fylgir bónuseign, sem í vörzlu félagsins er frá fyrri árum.

Eigi má verja fé ú r ríkissjóði i þessu skyni, en ríkisstjórninni er heimilt að 
verja til áhættufjáraukningar allri varasjóðseign ríkissjóðs i félaginu svo og 
bónussjóði. Enn frem ur heimilast ríkisstjórninni að hækka ábyrgð rikissjóðs, 
sbr. II. lið B 4. gr., eftir því sem nauðsyn krefur, til þess að mæta áhættufjár- 
framlögum einstaklinga ú r varasjóðseign þeirra.

Tryggingafélögin þrjú, sem þátt taka í félaginu, eiga rétt til þess að auka 
áhættufé sitt, þannig að það nemi 20% af öllu áhættufé félagsins.

Rétt þenna eiga þau að jöfnu hvert, en eignast tvö rétt eins og eitt tveggja. 
Þessi réttur fellur niður á sania hátt og réttur samkv. 4. málsgr.
Þurfi að takm arka rétt einstakra manna til fram lagningar áhættufé, skal það 

gert hlutfallslega.
6. Við 7. gr. Greinin verður 21. gr., en ný gr. verður 7. gr. og orðist þannig:

Félagsstjórn gefur eigendum áhæ ttufjár þess, sem framlagt er, hverjum  um 
sig viðurkenningu fyrir því, hve mikið áhættufé þeir hafi lagt fram, enda nemi 
upphæðin a. m. k. 1000 kr., en lægri upphæðir verða greiddar fjáreigendum 
samkv. 5. gr. Verði féð eigi sótt innan fjögurra ára, rennur það i hinn almenna 
tryggingasjóð.

Skírteirii þessi skulu greina nafn eiganda og heimilisfang, upphæð inneign- 
arinnar og nximer skírteinis. Um þau gilda þessar reglur, er getið skal um í 
hverju skírteini:
1. Eigandi er háður lögum, sem um félagið eru sett á hverjum  tíma.
2. Skírteinið veitir atkvæðisrétt við kosningar i stjórn félagsins, sbr. 8. gr.,

samkv. reglum, er félagsstjórn setur um þá kosningu, en ekki annan rétt
til afskipta af málum þess.

3. Féð er óuppsegjanlegt.
4. Skírteinið verður ekki framselt né veðsett eða látið af hendi á annan hátt, 
nema félagsstjórn samþykki, og á hún fyrir félagsins hönd innlausnarrétt á 
því fyrir matsverð dómkvaddra manna.
5. Skírteinið veitir rétt til hlutdeildar i arði félagsins samkvæmt því, sem fé- 
lagsstjórn ákveður á hverjum  tima, þó aldrei yfir 6%, sbr. þó 3. liS 0., gr.
6. Skírteinum fylgir skattfrelsi samkv. 10. gr.

7. Við 8. gr. Greinin orðist þannig:
Stjórn félagsins skal skipuð o mönnum. Tilnefnir ríkisstjórnin tvo þeirra, 

og er annar form aður stjórnarinnar. Þann þriðja tilnefna tryggingafélögin þrjú, 
sem þátt taka í félaginu, og ákveða þau nánar sjálf, hvernig þeirri tilnefningu 
er hagað. Þann fjórða og finunta tilnefna aðrir eigendur skírteina þeirra, sem 
um ræðir í 7. gr.

Farist tilnefning fyrir af hálfu einhvers fram angreindra aðila, á ríkis- 
stjórnin tilnefningarréttinn.

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum, sbr. þó 1. mgr., og ákveður starfs- 
tilhögun félagsins svo og laun sín, en samþykkt skulu þau af ráðherra.

Stjórnin er tilnefnd til þriggja ára í senn. Núverandi stjórn gegnir þó störf- 
um, til þess er tilnefning fer fram árið 1945, en ríkisstjórnin og skírteiniseig- 
endur, sem kosningarrétt eiga samkv. 1. mgr., tilnefna sinn m anninn hvor í 
stjórnina, þegar kosning hefur farið fram samkv. 7. gr,

8. Við 9. gr. Greinin verður 13. gr„ en ný grein verður 9. gr. og orðist þannig:
Tekjuafgangi félagsins skal ráðstafað þannig:

1. í varasjóð skal fyrst leggja allt að 10%.
2. Til vaxtagreiðslu 4% af bónussjóði, sbr. IV. lið 4. gr.



3. Til arðgreiðslu af innborguðu áhættufé eigi yfir 6%.
Ef hagur félagsins leyfir, getur stjórn þess ákveðið, að nota megi arð, 

er síðar fellur til, til þess að jafna arðgreiðslur fyrri ára, þannig að meðal- 
ársarður verði allt að 6%.

4. Það, sem þá er eftir, skiptist þannig:
A. 50% skulu lögð í hinn almenna endurtryggingasjóð, sbr. 2. gr., III. lið

4. gr. og 3. mgr. 6. gr.
B. 50% fá iðgjaldsgreiðendur sem bónus í hlutfalli við greidd iðgjöld, þannig 

að féð verður ekki greitt af hendi fyrr en að 5 árum  liðnum, frá því er það 
var lagt i sjóðinn, en þá skal féð greitt.

9. Við 10. gr. Greinin verður 14. gr., en ný grein verður 10. gr. og orðist þannig:
Allt framlagt áhættufé félagsins, hvaðan sem það er runnið, og skirteinin,

sem um j^að verða gefin, eru undanþegin öllum sköttum  og gjöldum til ríkis-, 
bæjar- eða sveitarfélaga, öðrum en eignarskatti til ríkis, en útborgaður arður i 
hverri mynd, sein er, er skattskyldur samkvæmt almennum skattalögum á 
hverjum  tíma.

Á sama hátt er fé í bónussjóði undanþegið öllum sköttum, meðan það er eigi 
af hendi greitt.

Ákvæði jiessarar greinar raska ekki skatthlunnindum, er einstakir þátt- 
takendur í félaginu kunna að njóta að lögum.

10. Við 11. gr. Greinin verður 16. gr., en ný grein verður 11. gr. og orðist þannig:
Sjóðir og annað fé, sem að dómi félagsstjórnar þarf eigi að vera hand-

bært, skal ávaxta í ríkistryggðum verðbréfum. Heimilt er að ávaxta fé í öðrum 
verðbréfum, sem skráð eru opinberu gengi, þó ekki hlutabréfum.

Heimilt er og að ávaxta allt að 20% af sjóðum félagsins í fasteignum þess 
sjálfs.

11. Við 12. gr. Greinin verður 16. gr. og orðist þannig:
Lögboðin trygging skipshafna samkv. lögum þessum fær gildi, þótt farizt 

Iiafi fyrir að tryggja.
Nú eru sanmingar gerðir um hærri tryggingarupphæðir en ákveðnar eru í 

lögum þessum, og skulu aðilar tilkynna það félaginu í ábyrgðarbréfi eða með 
símskeyti. Gengur tryggingin þá þegar i gildi, sbr. 17. gr.

Ný grein verður 12. gr. og orðist þannig:
Reikningsár félagsins er almanaksárið.
Reikningar þess skulu endurskoðaðir af tveim endurskoðenduin, öðrum 

tilnefndum af aðalendurskoðanda ríkisins, hinum  af skírteiniseigendum þeim, 
er kosningarrétt hafa á tveiin mönnum i félagsstjórn samkv. 7. gr.

12. Við 13. gr. Greinin verður 17. gr.
í stað orðanna „samkv. 10. gr.“ i 3. málsgr. komi: samkv. 14. gr.

13. Við 14. gr. Greinin verður 18. gr.
14. Við 15. gr. Greinin verður 19. gr.
15. Við 16. gr. Greinin verður 20. gr.
16. Við 17. gr. Greinin verður 22. gr.

a. 1 stað orðanna „lcaupa á árlegum lifeyri h já viðurkenndum  tryggingafé- 
Iögum“ komi: árlegra lífeyrisgreiðslna með m innst 4% rentufæti.

b. Á eftir 1. mgr. II. komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Heimilt er félaginu að kaupa lífeyri h já viðurkenndum tryggingafélög- 

um eða ríkisstofnunum.
17. Við 18„ 19., 20., 21., 22. og 23. gr. Greinarnar verði 23., 24., 25., 26., 27. og 28. gr.
18. Við 24. gr. Greinin verði 29. gr. og orðist þannig:

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1944.


