
Ed. 382. Frumvarp til laga
um vátryggingarfélög fyrir fiskiskip.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

Samhljóða þskj. 336 með þessum breytingum:

11. gr. hljóðar svo:
Aður en skip er vátryggt, skal það skoðað og metið af þar til skipuðum skoð-

unar- og matsmönnum, en þeir skulu skipaðir af stjórn hlutaðeigandi félags.
Sé skipi í einhverju ábótavant, er skoðun fer fram, skal úr því bætt, áður en

skipið er tekið í tryggingu.
Skoðunarmenn skulu láta álit sitt og mat í ljós skriflega á þar til gerð eyðu-

blöð. Þóknun skoðunarmanna ákveður stjórn félagsins, og greiðist hún af eiganda
skipsins.

Skoðun skipa gildir til tveggja ára Í senn. Þó er stjórninni heimilt að lúta
skoðun og mat fara fram, hvenær sem henni þykir ástæða til. Öll áhöld, sem á skipi
eru, skulu talin með Í virðingarupphæð skipsins. Undantekið er þó: bækur og sjó-
kort, einnig olíur, farvi og brennsluforði.

Nú er eigandi óánægður með skoðun og mat á skipi, og skal hann kæra mál
sitt fyrir stjórn félagsins, en hún sker ill' um skoðunina og matið.

Vátryggður getur krafizt yfirmats, og skal það þá framkvæmt af tveimur dóm-
kvöddum mönnum. Ef matið breytist meira en um 10%, greiðir félagið matskostn-
aðínn, en vátryggður ella.

Þegar skip er tryggt í fyrsta sinn í einhverju félagi, skal auk iðgjaldsins greiða
félaginu í inntökugjald allt að 1% af vátryggingarupphæð skipsins. Ef vátrygg-
ingarupphæð skips hækkar, skal því aðeins greiða viðbótarinntökugjald af hækk-
uninni, að hún stafi af verulegum umbótum ii skipinu, en ekki verðhækkun eða
þess háttar.

Vátryggja skal !YIo hluta virðingarverðs hvers skips, Þann }io hluta, sem þá
verður eftir, má hvergi vátryggja.

Stjórn félagsins gefur út vátryggingarskírteini fyrir hvert skip um sig til eins
árs í senn. Skírteini þessi eru undanþegin stimpilgjaldi. Iðgjald skal greiða fyrir-
fram fyrir ákveðið tímabil í senn, eftir því sem ákveðið er í reglugerðum. Nú er
iðgjald ekki greitt innan eins mánaðar frú gjalddaga, og skal þá ekki bæta tjón,
sem verður eftir þann tíma, þar til iðgjaldið er greitt.

Nú þykir Samábyrgð inni einhver skoðunar- eða matsgerð eigi framkvæmd sem
skyldi, og getur hún þá krafizt yfirskoðunar og yfirmats dómkvaddra manna, enda
hafi yfirmat skv. 6. málsgr. þessarar gr. ekki farið fram. Hún getur og hvenær sem
henni þykir ástæða til, krafizt skoðunar og endurmats á skipunum.

30. gr. hljóðar svo:
Iðgjöld skulu á hverjum tíma ákveðin af atvínnumálaráðuneytinu, að fengnum

tillögum Samábyrgðarinnar og starfandi vátryggingarfélaga fiskiskipa.
Þar, sem sérstaklega stendur á að dómi atvinnumálaráðuneytisins og Sam-

ábyrgðarinnar, skal heimilt að ákveða iðgjöldin með hliðsjón af því áhættusvæði,
þar sem skipinu er ætlað að vera í förum.

Vátryggingarfélag hefur lögveð í skipi og lögtaksrétt fyrir inntökugjaldi. skoð-
unarkostnaði og vátryggingariðgjöldum, þó eigi fyrir lengra tímabil en 2 nl' frá
gjalddaga þeirra að telja.

Vátryggingin gengur í gildi, þegar áskilið iðgjald og stofnsjóðsgjald er ákveðið,
og eiga félögin kröfu á að fá greitt iðgjald fyrir vá tryggt skip frá þeim tíma, er
beðið var um vátrygginguna.


