
Ed. 142. Breytingartillögur
"ið frv. til laga um innlenda endurtryggingu, stríðsslysatryggingu skipshafna o. fl.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1. Við 3. gr. A. A eftir tölulið 3 komi nýr liður, er orðist svo:
Af öðrum tryggingafélögum sbr. 5. gr.

2. A eftir 4. gr. komi ni' grein, er verði 5. gr., el' orðist svo (og færist greinatalan
til eftir því):

Nú semur innlent vátryggingarfélag, sem ekki á áhættuf'é í félaginu, svo um
að tryggja hjá félaginu minnst 110 hluta af þeim endurtryggingum sínum, sem
samrýmast endurtryggingarstarfsemi félagsins, eða greiða félaginu minnst 100
þús. kr. í iðgjöld árlega, og getur stjórn Endurtryggingarinnar þá samið þannig
við slíkt félag, að það leggi fram allt að 100 þús. krónur í áhættufé, er þá nýtur
sömu réttinda og ber sömu skyldur og eldra áhættu fé, sbr. þó ll. gr.

:3. Við 8. gr. (sem verður 9. gr.). Greinin orðist svo:
Stjórn félagsins skal skipuð 5 mönnum og fimm til vara.
Ríkisstjórnin tilnefnir tvo aðalmenn og tvo til vara. Úr hópi þessara manna

tilnefnir hún formann og varaformann Iélagsstjórnarinnar.
Tryggingarfélög þau, sem áhættu fé eiga í félaginu, tilnefna einn aðalmann

og einn til vara. Verði þau ekki sammála, tilnefnir ríkisstjórn mennina lll' hópi
þeirra, sem tryggingarfélögin hafa stungið upp á.

Eigendur skírteina þeirra, sem um ræðir í 8. gr., tilnefna tvo aðalmenn og
tvo til vara. Farist tilnefning af þeirra hálfu fyrir, tilnefnir ríkisstjórnin mennina.

Varamenn taka sæti í forföllum þeirra aðalmanna, sem tilnefndir eru af
sama aðila, og í þeirri röð, sem tilnefning eða kosning segir til um.

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum, sbr. þó 1. mgr., og ákveður starfstil-
högun félagsins. Ráðherra ákveður laun hennar.

Stjórnin er tilnefnd til þriggja ára i senn.
4. Við 10. gr. (sem verður 11. gr.). A eftir 1. mgr. kemur nýr málsliður, er orðist

svo: Þetta ákvæði gildir þó ekki um fé, sem greitt er inn samkvæmt ákvæðum
5. gr., nema viðkomandi aðilar hafi skattfrelsi samkvæmt öðrum lögum.

5. Við 20. gr. (sem verður 21. gr.). 1. mgr. orðist svo:
Fyrir hvern tryggðan skipverja greiða útgerðarmenn fiskiskipa 5 rúmlesta

(brúttó) og stærri kr. 1.50 í iðgjald á viku, en útgerðarmenn smærri báta kr.
0.75 á viku. Hrökkvi iðgjald þetta eigi fyrir áhættunni, skal því fé, sem greiða
ber í endurtryggingasjóð og bónussjóð af rekstri ársins 1946,varið til að mæta
áhættunni, að öðru leyti greiðir ríkissjóður það, sem þá vantar á til að mæta
áhættunni.

6. Við 29. gr. (sem verður 30. gr.). Aftan við greinina bætist: ÞÓ taka ákvæði 21.
gr. ekki gildi fyrr en 1. jan. 1947.


