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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Viðlagatryggingu 
íslands, 388. mál

Fjármálaeftirlitið vísar til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 27. mars 2018, þar sem 
óskað er umsagnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 55/1992, um 
Viðlagatryggingu (slands. Af þessu tilefni vill Fjármálaeftirlitið koma eftirfarandi atriðum á 
framfæri við nefndina.
[ 10. gr. laga um Viðlagatryggingu fslands er kveðið á um eigin áhættu vátryggðra, annars 
vegar er kveðið á um ákveðið hlutfall tjónsfjárhæðar og hins vegar um lágmarksfjárhæð eigin 
áhættu í tilviki tjóns á lausafé, húseign og mannvirkis.

Árið 2008 var nefndri 10. gr. laganna breytt í kjölfar jarðskjálfta sem átti upptök sín á 
Suðurlandi þann 29. maí það ár. Með bráðabirgðalögum, sem sett voru í júní 2008, og 
staðfest á Alþingi þá um haustið, var lágmarksfjárhæð eigin áhættu lækkuð en hlutfallstölunni 
haldið óbreyttri. Breytingin fól í sér afturvirkniákvæði í því skyni að bæta stöðu þeirra sem 
höfðu orðið fyrir litlu tjóni í skjálftanum. Þá var einnig fallið frá því að umreikna 
lágmarksfjárhæðir eftir breytingum á vísitölu byggingarkostnaðar.

[ frumvarpi því sem nú er til umræðu er lagt til að lækka hlutfallstölu eigin áhættu vátryggðra 
úr 5% í 2% af hverju tjóni en hækka lágmarksfjárhæðir eins og hér segir:

Liður Fjárhæð í núgildandi Tillaga að breytingu

í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að tilgangurinn með breytingunum á eigin áhættu 
vátryggðra sé að auka vernd tjónþola, sem lenda í stórum tjónum, en minnka vernd tjónþola 
við minni skaða. Tekið er fram að mikill tími starfsmanna stofnunarinnar fari í afgreiðslu og 
mat tengdum minni tjónsatburðum.

Fjármálaeftirlitið vekur athygli á því að þrátt fyrir að lágmarksfjárhæðir eigin áhættu hækki í 
öllum tilvikum, hækka lágmarksfjárhæðir vegna tjóns á lausafé og húseignum, skv. 1. mgr. 5. 
gr., hlutfallslega mun meira en eigin áhætta vegna tjóns á mannvirkjum, skv. 2. mgr. 5. gr.

lögum
1. Vegna lausafjár, sem vátryggt er skv. 1. mgr. 5. gr. 20.000 kr.
2. Vegna húseigna, sem vátryggðar eru skv. 1. mgr. 5. gr. 85.000 kr.
3. Vegna mannvirkja, sem vátryggð eru skv. 2. mgr. 5. gr. 850.000 kr.

200.000 kr.
400.000 kr. 
1.000.000 kr.
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Telja verður að með þessari breytingu sé í raun verið að hækka eigin áhættu einstaklinga og 
fyrirtækja mun meira en eigin áhættu sveitarfélaga sem eiga, í flestum tilvikum, þau 
mannvirki sem vátryggð eru skv. 2. mgr. 5. gr. laganna.
Fjármálaeftirlitið bendir á að í greinargerð með nefndu frumvarpi kemur ekki fram nein 
greining á því hvaða áhrif hækkun lágmarksfjárhæðar eigin áhættu geti mögulega haft á 
vátryggða einstaklinga og fyrirtæki, til dæmis á landsvæðum þar sem fasteignamat er lágt. 
Hins vegar kemur fram að eðli náttúruhamfaratryggingar sé annað en hefðbundinna 
skaðatrygginga og náttúruhamfaratryggingu sé ætlað að bæta tjón sem verður á verðmætum 
sem talin eru nauðsynleg til að unnt sé að mæta grunnþörfum í samfélaginu. Hlutverk 
Viðlagatryggingar íslands sé að bæta tjón einstaklinga, fyrirtækja og sveitarfélaga sem verða 
af völdum náttúruhamfara.

Fjármálaeftirlitið telur að við ákvörðun á lágmarksfjárhæð eigin áhættu verði að líta til þess að 
eigendum húseigna og lausafjár er skylt að vátryggja eignir sínar hjá Viðlagatryggingu 
íslands samhliða brunatryggingu og að eigendur þessara eigna geta að óbreyttu ekki keypt 
sambærilega vátryggingu hjá öðrum vátryggingafélögum til að fá betri vátryggingavernd eða 
lægri sjálfsábyrgð. Þá bendir Fjármálaeftirlitið jafnframt á að tíföld hækkun 
lágmarksfjárhæðar eigin áhættu vegna tjóns á lausafé og tæplega fimmföld hækkun á 
lágmarksfjárhæð eigin áhættu vegna tjóns á húseignum mun hafa þau áhrif að eigin áhætta 
aðila, til dæmis á landsvæðum þar sem fasteignamat er lágt, verður hlutfallslega mun meiri, 
að teknu tilliti til verðmætis húseignarinnar, en eigin áhætta annarra.

Jafnframt bendir Fjármálaeftirlitið á að við gildistöku laga nr. 100/2016, um 
vátryggingastarfsemi féllu gjaldþolskröfur til Viðlagatryggingar niður, og eru nú engar 
gjaldþolskröfur gerðar til stofnunarinnar.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ

Anna Mjöll Karlsdóttir Sara Sigurðardóttir
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