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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, 441. mál.

Neytendasamtökin vísa til tölvubréfs dags. 18. apríl sl. þar sem samtökin voru beðin um  að 
veita umsögn um frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum. Eins og þar kemur fram 
sendu samtökin frá sér umsögn þegar málið var á vinnslustigi í dómsmálaráðuneytinu og höfðu 
samtökin ýmsar athugasemdir við efni frumvarpsins. Með umræddu frumvarpi em lagðar til 
breytingar á forsendum margfeldisstuðuls, breytingar á lágmarks- og hámarkstekjum, 
vísitölutengingu Qárhæða og frádráttarreglna vegna greiðslna í lífeyrissjóð en ekki er um 
heildarendurskoðun á skaðabótalögum að ræða. Samtökin vilja með þessu erindi koma sínum 
athugasemdum á framfæri.

Neytendasamtökin eru fylgjandi því að gerðar séu viðeigandi breytingar og uppfærslur á 
margfeldisstuðlum skaðabótalaga og öðrum ákvæðum laganna til þess að tryggja að bætur séu 
í samræmi við sannanlegt tjón og skerðingu á starfsgetu. Samtökin geta þó ekki fallist á að 
hækkun margfeldisstuðla ein og sér sé sú breyting til batnaðar.

Samkvæmt kostnaðargreiningu sem unnin var íyrir ráðuneytið er ljóst að hækkun iðgjalda 
vátryggingartaka getur numið allt að 20.000 kr. á hverja bifreið, verði frumvarpið að lögum. 
Með vísan til þess að einungis 8% þeirra mála þar sem bætur eru greiddar vegna varanlegrar 
örorku eru vegna mála þar sem varanleg örorka er metin yfir 15% telja samtökin að neytendur 
séu stór hagsmunahópur í umræddum breytingum og óska samtökin eftir því að fram fari 
víðtækari endurskoðun á ákvæðum skaðabótalaga en nú stendur til og að samtökin fái að koma 
að málinu ásamt öðrum hagsmunaaðilum.

Hluti a f undirbúningsvinnu dómsmálaráðuneytisins á efni frumvarpsins fór fram á vegum 
ráðgjafahóps þar sem áttu sæti fúlltrúar frá Samtökum Qármálafyrirtækja, Lögmannafélagi 
íslands, Sjálfsbjörgu, Öryrkjabandalaginu og Sjúkratryggingum íslands. í  áður nefndri umsögn 
Neytendasamtakanna til ráðuneytisins var gagnrýnt hvernig hagsmunasamtök bifreiðaeigenda 
(FÍB) og neytenda (Neytendasamtökin) fengu ekki að taka þátt í þeirri vinnu sem þar fór fram, 
enda ljóst að bifreiðaeigendur og neytendur eiga mikið undir í umræddum breytingum.
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Með vísan til framangreinds og þess sem fram kem ur í niðurlagi 5. kafla frumvarpsins, þa r sem 
tekið er undir að nauðsynlegt sé að ráðast í frekari úrbætur á skaðabótalögum en hér eru lagðar 
til, t.a.m. endurskoðun á fyrirkomulagi örorkumats og greiðslu skaðabóta þegar örorkum at er 
lægra en 15%, hvetja samtökin til þess að slikt verði gert sem allra fyrst.

Neytendasamtökin hefðu helst kosið að heildar endurskoðun á skaðabótalögum færi fram  nú, 
fremur en að gerðar yrðu einungis þær breytingar sem lagðar eru til. Þrátt fyrir það leggjast 
samtökin ekki gegn breytingunum, heldur hvetja til þess að stjórnvöld endurskoði skaðabótalög 
í heild sinni í kjölfarið og sér í lagi þau atriði er fram koma hér í þessari umsögn. Slíkt myndi 
teljast vera ákveðin mótvægisaðgerð gegn þeim hækkunum á iðgjöldum bifreiðatrygginga sem 
tryggingastærðfræðingur telur að geti orðið í kjölfarið a f breytingunum. Það er vel þekkt hversu 
mikið iðgjöld hafa hækkað á undanförnum árum og mikið hagsmunamál fyrir neytendur að 
stjórnvöld grípi til aðgerða nú sem fyrr.
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