
Ed. 499. Nefndarálit [18. mál]
um frv. til l. um breyt. á bifreiðalögum, nr. 23 16. júní 1941.

Frá allsherjarnefnd,

Nefndin hefur rætt frumvarpið og athugað umsagnir tryggingafélaga og bif-
reiðaeigenda, sem sendar voru allsherjarnefnd Nd., en sú nefnd hafði frv. til með-
ferðar, og er birt hér með til skýringar sem fylgiskjal áætlun um væntanlega iðgjalda-
hækkun. eins og tryggingafélögin gera ráð fyrir, að hún verði, miðað við hækkun
úr 30 þús. kr. tryggingu upp í 100, 150 og 300 þús. kr. tryggingu.

Nefndinni þótti rétt að koma til móts við óskir bifreiðaeigenda um íhlutun um
þessi mál með því að gefa þeim bifreiðaeigendafélögum, sem hafa sent Alþingi sam-
eiginleg erindi um þau, tækifæri til að fylgjast með bókhaldi tryggingafélaganna,
að því er viðkemur lögboðinni bifreiðatryggingu.

Nefndin leggur því til, að frumvarpið verði samþykkt með svofelldri

BREYTINGU:
Við 3. gr. í stað 3. málsl. komi tveir málsliðir, er orðist svo:
Reikningar hvers trygginga félags yfir lögboðnar bifreiðatryggingar skulu endur-

skoðaðir af 2 endurskoðunarmönnum. sem dómsmálaráðherra skipar til þess, annan
þeirra eftir tilnefningu frá samtökum bifreiðaeigenda, Vörubílstjórafélaginu Þrótti,
Bifreiðastjórafélaginu Hreyfli, Félagi sérleyfishafa og Félagi íslenzkra bifreiðaeig-
enda. Laun endurskoðenda skulu greidd af viðkomandi tryggingafélagi eftir ákvörð-
un dómsmálaráðherra.

Alþingi, 18. des. 1951.

Rannveig Þorsteinsdóttir,
form., frsm.

H. Guðmundsson.

Lárus Jóhannesson, Páll Zóphóníasson.
funda skr.

Finnbogi R. Valdimarsson.

Fylgiskjal.

1. áhættu svæði : 30 þús. kr. 100 þús. kr. 150 þús. kr. 300 þús. kr.
Fólksbifreið til einkaafnota ~. ,. ........ 500.00 560.00 580.00 590.00
Fólksbifreið til fólksfl. gegn borgun · . 1175.00 1320.00 1360.00 1380.00
Vörubifreið til einkaafnota ........... 600.00 675.00 695.00 705.00
Vörubifreið notuð við atvinnurekstur 875.00 980.00 1010.00 1030.00
Vörubifreið til vörufl. gegn borgun ... 1000.00 1120.00 1150.00 1170.00
Jeep bifreið ... ,. ..................... 600.00 675.00 695.00 705.00

2. áhættusvæði :
Fólksbifreið til einkaafnota .......... 375.00 420.00 435.00 445.00
Fólksbifreið til fólksfl. gegn borgun .. 875.00 980.00 1010.00 1025.00
Vörubifreið til einkaafnota ...... ' ..... 475.00 535.00 550.00 560.00
Vörubifreið notuð við atvinnurekstur 675.00 760.00 780.00 790.00
Vörubifreið til vörufl. gegn borgun · . 800.00 900.00 920.00 940.00
Jeep bifreið ......................... 475.00 535.00 550.00 560.00

3. áhættu svæði :
Fólksbifreið til einkaafnota ........... 300.00 340.00 345.00 355.00
Fólksbifreið til fólksfl. gegn borgun · . 725.00 815.00 840.00 850.00
Vörubifreið til einkaafnota ........... 450.00 505.00 520.00 530.00
Vörubifreið notuð við atvinnurekstur 550.00 620.00 635.00 645.00
Vörubifreið til vörufl. gegn borgun ... 625.00 700.00 720.00 735.00
Jeep bifreið ......................... 450.00 505.00 520.00 530.00

Skýringar.
1. áhættu svæði : Bifreiðar skrásettar í Reykjavík, Gullbringu- og Kjósarsýslu,

Hafnarfirði og Keflavík.
2. áhættu svæði : Bifreiðar skrásettar í Árnes-, Rangárvalla- og Eyjafjarðar-

sýslu og Akureyri.
3. áhættu svæði : Bifreiðar skrásettar annars staðar á landinu.


