
Ed. 435. Frumvarp til laga [187. mál]
um breyting it lögum nr. 60 31. maí 1976, um skipulag ferðamála.

Flm.: Stefán Jónsson, Lárus Jónsson, Karl Steinar Guðnason, Guðmundur Bjarnason.

1. gr.
Á eftir 35. gr. laganna komi ný grein sem verður 36. gr., svo hljóðandi:
Skylt er ferðaskrifstofum, flugfélögum og öðrum þeim aðilum, er selja kunna

Íslenskum þegnum far milli Íslands og annarra landa, að tryggja farþegana fyrir
tjóni af völdum slysa og sjúkdóma, og skal tryggingarupphæðin nægja til þess að
greiða hugsanlegan mismun á kostnaði við læknishjálp, sjúkrahússdvöl. lyfjakaup
og sjúkraflutninga, þar sem ferðamaðurinn dvelst og á bótarétti samkvæmt íslenskum
lögum um almannatryggingar. Gildi trygging þessi' frá brottfarardegi frá Íslandi til
komudags.

2. gr.
Á eftir 35. gr. laganna komi ný grein sem verður 37. grein, svo hljóðandi:
Láti ferðaskrifstofa, flugfélag eða annar söluaðili farseð-ls hjá líða að tryggja

farþega samkv. ákvæði 36. gr. ber söluaðili farseðils fulla fjárhagslega ábyrgð á
greiðslu þess kostnaðar sem farþegi kann að verða fyrir vegna sjúkdóms eða
slysa í ferðinni, umfram það sem greiðist lögum samkvæmt af hálfu almannatrygg-
inga.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Markmið flutningsmanna bessa frumvarps er að tryggja Íslenskum þegnum
fyllsta örygai varðandi læknishjálp, sjúkrahússdvöl og aðra umönnun, hvar svo sem
leið heirr-a kann :lð liggja. Við ýmis ríki hefur íslenska rlkið sérstaka samninga um
gagnkvæm réttindi varðandi sjúkratryggingar, lyf og læknishjálp, og mun ekki
miki!5 á bresta að Íslenskum begnum sé ve] borgið Í þeim löndum hvað þetta áhrærir.

I öðrum löndum gegnir allt öðru máli þar sem íslenska ríkið hefur ekki neins
konar samning um gagnkvæman tryggingarétt þegnanna, enda sum ríki þannig að
ekki gilda bar ein lög í landi varðandi almannatryggingar og engin slík löggjöf í
öðrum löndum.

Sú hefur orðið raunin á, að Islenskir þegnar, sem veikjast hættulega, slasast og
þarfnast sjúkrahússdvalar og læknisaðstoðar erlendis, þar sem ekki nýtur við
sérstakra tryggingasamninga af hálfu ríkisins, lenda oft Í stórkostlegum fjárhags-
1egllBl erfiðleikum, sem heil' fá alls ekki risið undir sjálfir. Oft og tíðum nemur
ko s+naður við siúkrahússdvðl. læknishjálp, lyf og sjúkraflutning margfaldri þeirri
upphæð sem Tryggingastofnun ríkisins má greiða hæsta lögum samkvæmt. Oftast
lendir bað á ríkissjóði, með milligöngu utanríkisráðuneytisins, að inna af höndum
.'."·piti~h·r hessa fjár ('ða gan.<:!'l í ábvrgð fvrir sjúklinainn. sem kemur þá með
skuldnbvrðina í ofanálag á s lúkdóm pða fötlun úr ferðalagi sínu.

Flutningsmenn telja eðlilegt að ferðaskrifstofur eða flugfélög þau, sem far-
~eðl:U1:1 selja, annist ferðatrygdnguna og sé Síl skylda þeim á herðar lögð að
ábvrgjast öryggi farþega sinna að þessu leyti elJa.


