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Varðar: Ákvæöi um endurtryggingar í 5. grein frumvarpsins

Tryggingamiðstöðin hf. hefur unnið með Samtökum fjármálafyrirtækja að umsögn um 
frumvarpið. Afstaða félagsíns til 5, gr. frv. er eindregnari en í umsögn SFF, eins og hér er 
gerð grein fyrir. Hvað aðrar greinar varðar lýsir umsögn SFF afstöðu félagsins líka.

Um 5. gr.
Félagið leggur til að 2. og 3. mgr. falli brott.
Takmarkanir sem lagðar eru til ura kaup á endurtryggingavemd eru alvarlegar. Ekkí 
verður séð að greinin eigi sér fyrirmynd í endurtryggingatilskipuninni sem verið er að 
lögfesta.

Það að kaupa vátryggingavernd á sér langa hefð og þarfeast eklci sérstakrar heimildar í 
lögum. Sama máii gegnir um endurtryggingavernd. Takmarkanir á því hvar 
endurtryggmgavemd er keypt eru tilefnislausar og undanþáguheimild greinarinnar er 
þröng. Iðulega þarf að leita út fyrir EES með endurtryggingu á sérhæfðum áhættum, auk 
þess sem endurtrygging á venjulegum áhættum (heilum vátryggingagreinum, t.d. 
skipatryggíngum eða slysatryggingum) fæst oft á betri kjörum með því að leita út fyrir 
EES með hluta hennar. Talonörkunin, ef að lögum verður, getur því leitt til hækkunar 
vátryggingaiðgj alda auk þess að raska eðlilegri stafsemi vátryggingafélaga.

í gildandi rétti eru takmarkanir á fjárhagslegu hagræði af endurtryggingum sem keyptar 
eru utan EES, en vátryggingafélögum er frjálst að kaupa þær. Slíkt fyrirkomulag er 
eðlilegra en þær takmarkanir sem í fr umvarpinu felast.

Þá skal þess getið, að athugasemdir við greinina eru einkennilegar. Gildandí 5. gr. er 
efnislega eins og 1. mgr. frv. Hún fjallar ekki um hvar vátryggja megi áhættur, heldur um 
þá sem í atvinnuskyni stuðla að því að koma vátryggingum á. í gildandi rétti er ekki 
takmarkað hvar fólk og fyrirtæki kaupa vátryggingar sjálf án milligöngu annarra.
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Þá ber þess að gæta að á vátryggingafélagi hvílir efcki lagaskyida að endurtryggja þá 
frumtiyggingaráhættu sem það hefur tekið á sig þótt endurtryggingai*vernd 
vátryggingafélags geti vissulega skipt miklu máli fyrir gjaldþol þess. Því er það mjög 
öfugsnúið að setja vátryggíngafélagi eins þröng skilyrði um kaup á endurtryggingum og 
ákvæði frv. mæla fyrír um. Það er öllu eðlilegra, og fullnægjandi M  eftirl itssj ónarmiði ? 
að endurtryggingarvemd hvers félags sé metin sem hluti af fjárhagslegum styrk þess, 
gjaldþoli og etgnum á móti vátryggingaskuld.

Undírritaðir veita nánari upplýsingar um þessi atriði ef óskað er.
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