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Þingskjal nr. 626. Mál nr. 441. á 148. löggj.þ.

Efni: Umsögn Sjóvá-Almennra trygginga hf. vegna frumvarps til breytinga á skaðabótalögum.

Ágætu þingnefndarmenn,

Með tölvupósti þann 18. apríl sl. var Sjóvá gefinn kostur á veita umsögn um framkomið frumvarp til 
breytinga á skaðabótalögum nr. 50/1993, sem nú er til meðferðar hjá Allsherjar- og menntamálanefnd 
Alþingis.

Sjóvá tekur undir þau sjónarmið og röksemdir sem fram koma í umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja 
um frumvarpið og vísar einnig til umsagnar Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Þó telur félagið rétt að 
koma á framfæri þeim athugasemdum og tillögum sem á eftir greinir. Til að fá yfirsýn yfir umfang 
málsins er fyrst farið yfir heildarumfang bótagreiðslna hér á landi, einkum í umferðarslysamálum og 
þau fjárhagslegu áhrif sem af frumvarpinu leiða.

1. Umfang og framkvæmd skaðabótauppgjöra og líkleg kostnaðaráhrif frumvarpsins.

Árlega eru á bilinu 15-20 þúsund umferðaróhöpp tilkynnt til íslensku vátryggingafélaganna og í um 
15% tilvika eru skráð slys á fólki. í langflestum tilvikum er um minniháttar áverka að ræða, lítilsháttar 
eymsli, oþh. sem flestir ættu að jafna sig af á skömmum tima. Þrátt fyrir það sækir um helmingur þeirra 
sem skráðir eru slasaðir sér bætur vegna varanlegra afleiðinga slyssins á grundvelli skaðabótalaga með 
aðstoð sérhæfðra lögmannsstofa. í langflestum tilvikum er um að ræða „ósýnileg" einkenni frá 
mjúkvefjum sem ekki verða staðreynd með myndrannsóknum eða öðrum óyggjandi hætti, m.a. 
hálshnykksmál (e. „whiplash") og baktognanir sem hrjá einnig marga sem ekki hafa orðið fyrir slysum. 
Á sama tíma og bifreiðar verða sífellt öruggari og þekkingu meðferðaraðila og framboð þeirra eykst 
hefur þetta hlutfall farið vaxandi á síðustu 25 árum í takt við hækkanir bótafjárhæða og aukinna 
auglýsinga lögmannsstofa að erlendri fyrirmynd sem vart hafa farið framhjá neinum. Hér eins og víða 
erlendis er rætt um ákveðinn iðnað í þessu sambandi og í sumum ríkjum líkt og í Bretlandi hafa 
opinberir aðilar talið nauðsynlegt að grípa til ráðstafana til að stemma stigum við þessari þróun.1

1 Um aðgerðir breskra stjórnvalda má vísa til eftirtalinna greina: http://www.bbc.com/news/business- 
38002662. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2331858/Half-whiplash-claims-bogus-Faked-injuries- 
driving-lbillion-year-racket.html og http://www.insurancetimes.co.uk/abi-demands-medical-checks-for- 
whiplash-claims/1401562.article

http://www.bbc.com/news/business-
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2331858/Half-whiplash-claims-bogus-Faked-injuries-
http://www.insurancetimes.co.uk/abi-demands-medical-checks-for-


Áætla má að íslensku vátryggingafélögin greiði árlega um 17,5 milljarða króna í tjónabætur vegna 
lögboðinna ökutækjatrygginga og þar af eru um 2/3 hlutar vegna líkamstjóna, uþb. 12 milljarðar.2 Af 
þeirri fjárhæð renna um 9 milljarðar til einstaklinga sem metnir eru með 15% örorku eða minni, en þar 
af eru 70% eða 6 milljarðar króna árlega vegna varanlegrar örorku3. Bætur vegna varanlegrar örorku í 
þessum málum einum og sér nema því um briðiungi af öllum tiónagreiðslum vátryggingafélaganna í 
lögboðnum ökutækjatryggingum. Þessar fiárhæðir renna beint úr vasa iðgialdagreiðenda vegna 
skyldutrygginga. í Danmörku fást hins vegar ekki greiddar örorkubætur þegar metin örorka er undir 
þessum mörkum þar sem litið er svo á að litlar líkur séu á raunverulegum tekjuskerðingaráhrifum til 
lengri tíma litið. Þá eru aðeins greiddar bætur vegna varanlegs miska4. Þetta er líklega ein meginástæða 
þess að bifreiðatryggingar eru eins dýrar og raun ber vitni hér á landi. í fjárhæðunum hér að ofan er 
ótalinn tjónakostnaður vegna annarra mála en umferðarslysa, sem einnig eru gerð upp samkvæmt 
ákvæðum skaðabótalaga svo sem sjúklingatrygginga, almennra ábyrgðartrygginga fyrirtækja og síðast 
en ekki síst slysatrygginga sjómanna. í þessum vátryggingagreinum má áætla að tjónagreiðslur geti 
aukist um 1 milljarð króna á ári vegna frumvarpsins.

Nýjustu verðlagskannanir ASÍ sýna að iðgjöld bifreiðatrygginga hafa vaxið langt umfram neysluvísitölu 
á síðustu árum.5 í Ijósi ofangreindra upplýsinga um það hve stór hluti tjónabóta eru tilkomnar vegna 
áætlaðs framtíðartekjutaps og tengjast launum tjónþola ættu þessar hækkanir ekki að koma á óvart. 
Öruggari bifreiðar og hagstæð gengisþróun hafa ekki náð að vinna gegn hækkun tjónabóta og hefur 
afkoma vátryggingafélaganna af bifreiðatryggingum verið óviðunandi þrátt fyrir aðgerðir þeirra til 
hagræðingar og sparnaðar. Aukin umferð, flóknari og dýrari bílapartar og -viðgerðir, launaþróun 
undanfarinna ára, sem bæði hefur áhrif á viðgerðarkostnað og fjárhæð bóta vegna líkamstjóna eins og 
fram hefur komið, sem og aukin eftirspurn eftir líkamstjónabótum hefur leitt til þess að tjónabætur 
fara sífellt vaxandi. Þá hefur varahlutaverð almennt ekki lækkað til tryggingafélaga þótt gengi 
krónunnar hafi styrkst verulega á síðustu árum.

Verði þetta frumvarp óbreytt að lögum mun það miðað við þá útreikninga sem liggja fyrir leiða til 
beinnar heildarhækkunar bóta vegna umferðarslysa um3 milljarða króna.6 Að auki má áætla að 
hækkun tjónakostnaðar í öðrum vátryggingagreinum muni aukist um allt að 40%. Þá er ekki tekið tillit 
til aukins kostnaðar vegna meiri eftirspurnar eftir bótum og aukins freistnivanda vegna vátrygginga- 
svika, sem eru óhjákvæmilegir fylgifiskar almennrar hækkunar bóta. Fyrirséð er að öll hækkunin muni 
renna beint út í verðlagið í formi stórfelldra iðgjaldahækkana og verða greiddar af almenningi og 
fvrirtækjum í landinu með tilhevrandi áhrifum á verðbólgu og kaupmátt og brvsting á almenna 
kiarasamninga. Þá er einnig vert að nefna að hækkunin mun koma hart niður á þeim bótaskyldu aðilum 
sem ekki njóta vátryggingaverndar og þurfa að greiða bætur úr eigin vasa. Mikilvægt er að þingmenn 
séu meðvitaðir um þá heildarhagsmuni sem í húfi eru og þau áhrif sem frumvarpið mun að líkindum 
hafa í för með sér, verði það að lögum.

2 Byggt á SFCR skýrslum íslensku vátryggingafélaganna til FME um raungreiðslur á árinu 2017. Skýrslurnar eru 
birtar á vefsíðum félaganna.
3 Varanleg örorka er áætlað tekjutap tjónþola í framtíðinni af völdum slyssins.
4 Varanlegur miski eru staðlaðar bætur fyrir ófjárhagslegt tjón vegna óþæginda, verkja og líkamlegrar 
færnisskerðingar.
5 Frá janúar 2014 hefur vísitala neysluverðs hækkað um rúm 7% meðan launavísitala hefur hækkað um tæp
37%
6 Samkvæmt kostnaðargreiningu Talnagreiningar sem byggir á tjónatölum ársins 2016.



2. Almennar athugasemdir við frumvarpið og tillögur að brevttri skipan

Sjóvá leggur ríka áherslu á að réttar og sanngjarnar bótagreiðslur renni til slasaðra einstaklinga í 
samræmi við raunverulegt líkams- og fjártjón þeirra og mikilvægt er að standa vörð um hagsmuni 
þessara einstaklinga. Hvorki núgildandi lög, matskerfi eða matsvenjur, né heldur frumvarp þetta 
stuðlar nægjaniega að þessu markmiði að áliti félagsins. Skaðabótalögum hefur fjórum sinnum verið 
breytt frá því að þau tóku fyrst gildi árið 1993 og hafa allar þessar breytingar leitt til hækkunar bóta 
með einum eða öðrum hætti. Að vissu leyti er unnt er að taka undir þær röksemdir sem færðar eru 
fram í greinargerð með frumvarpinu um forsendur aldursstuðulsins og verðrýrnun lágmarks- og 
hámarkslaunaviðmiðunar laganna. Félaginu ber hins vegar að standa vörð um hagsmuni allra sinna 
viðskiptavina, bæði þeirra sem verða fyrir tjóni og einnig hinum sem standa straum af tjónskostnaði 
með iðgjaldagreiðslum sínum. Eins og komið hefurfram eru heildarbótagreiðslur vátryggingafélaganna 
afar háar nú þegar og hafa farið vaxandi á liðnum árum. Félagið metur bað svo að ekki sé réttlætanlegt 
að auka bær svo verulega sem af frumvarpinu leiðir og hækka iðgjöld á neytendamarkaði samsvarandi. 
Sióvá telur bess í stað rétt að ráðast nú begar í heildarendurskoðun á lögunum í stað bess að lögfesta 
núverandi frumvarp og meta hvaða leiðir séu færar til bess að tryggja sanngjarnar bætur í alvarlegri 
málum en iafnframt eðlilegri skiptingu líkamstiónabóta bannig að ekki burfi að koma til stórfelldra 
hækkana á heildargreiðslum vátryggingafélaganna. Þá er þörf á endurskoðun ýmissa ákvæða í 
lögunum, m.a. ítengslum við framtíðarsjúkrakostnað, tímabundið tekjutap, frádráttarreglur, forsendur 
aldursstuðla, lágmarksörorku, ofl.

Mat á framtíðartekjutapi (varanlegri örorku) er eðli máls samkvæmt háð mikilli óvissu. Oft á tíðum 
hefur ekkert raunverulegt tekjutap átt sér stað þegar örorkan er metin að jafnaði 1-2 árum eftir slys, 
einkum í „minniháttar" slysamálum. Þrátt fyrir það er jafnan komist að þeirri niðurstöðu að slík áhrif 
gætu hugsanlega komið fram síðar á lífsleiðinni og varanleg örorka er að meðaltali metin um 10%. 
Engar rannsóknir hafa enn farið fram á því hér á landi að hversu miklu leyti einstaklingar, sem metnir 
hafa verið til örorku verða fyrir raunverulegu fjárhagstjóni vegna launataps þegar til lengri tíma er litið. 
Ætla má að í mörgum tilvikum geti einstaklingar aðlagast breyttum aðstæðum og hagað störfum sínum 
á þann hátt sem best hentar þeirra líkamlegu getu og þannig að tekjuskerðingar gæti ekki. Þetta á ekki 
síst við um þá sem slasast á yngri árum. Því hefur verið haldið fram að þeir sem metnir eru til minna en 
15% örorku verði almennt ekki fyrir raunverulegri tekjuskerðingu til lengri tíma litið, sem skapað geti 
rétt til bóta, en amk. verður að telja óvissu um líkleg framtíðaráhrif meiri í þessum málum. Þetta 
sjónarmið erviðurkennt í Danmörku þarsem kveðið ersvo á í lögum að örorkubæturgreiðistekki þegar 
örorka er metin lægri en 15%7. Samt sem áður rennur langstærstur hluti bótagreiðslna til þessara 
einstaklinga eins og áður segir og þessi hópur mun njóta stærsta hluta þeirrar hækkunar sem af 
frumvarpinu leiðir. Að mati félagsins væri rétt að skoða þann möguleika að fylgja fordæmi 
nágrannalanda okkar og fella niður örorkubætur þegar mat á varanlegri örorku er lægra en 15% en 
hækka á móti almennar bætur vegna líkamlegra afleiðinga slysa (varanlegan miska). Með þessu móti 
mætti ná fram þeirri leiðréttingu sem stefnt er að með núverandi frumvarpi og um ieið að færa bætur 
í meira mæli til þeirra sem raunverulega slasast meira í réttu hlutfalli við líkamstjón þeirra -  jafnvel án 
þess að til verulegra iðgjaldahækkana þyrfti að koma. Færa má sterk rök fyrir því að við lægri örorkustig 
verði ekki um rauntekjutap í framtíðinni að tefla hjá langflestum einstaklingum og því eðlilegt að í þeim 
tilvikum verði bætur takmarkaðar við hið eiginlega líkamlega tjón (varanlegan miska).

Samhliða þessu er mikilvægt að endurskoða íslensku örorkumatstöflurnar líkt og gert var fyrir 
allnokkrum árum í Danmörku og umbylta jafnframt því kerfi sem myndast hefur um framkvæmd 
örorkumats hér á landi til þess að tryggja gagnsæi við matsframkvæmd. samræmi í niðurstöðum og

7 íslensku skaðabótalögin eru samin á grundvelli dönsku laganna en hins vegar var ákveðið að lögfesta ekki 
sambærilegt ákvæði um lágmarksörorku.



hlutlevsi matsmanna. Meginhluti örorkumata hér á landi er á höndum þröngs hóps lækna og 
lögfræðinga sem hafa sérhæft sig á þessu sviði og hafa af því aðalatvinnu. Engar sérstakar hæfniskröfur 
eru hins vegar gerðar til þessara aðila, nýliðun er lítil og erfið og engar sameiginlegar reglur eða kröfur 
gilda um framkvæmd matsins, mat á orsakatengslum, oþh. íslensku vátryggingafélögin greiða árlega 
um 2,9 milljarða króna vegna kostnaðar við öflun örorkumata, vottorða frá læknum og öðrum 
meðferðaraðilum og vegna kostnaðar við aðkomu lögmanna tjónþola, sem venju samkvæmt reiknast 
sem hlutfall af greiddum bótum. Gríðarmiklir fjárhagslegir hagsmunir fyrir aðila máls hvíla á því hvaða 
einstaklingar veljist til matsstarfa og algengt að tekist sé á um það í framkvæmd. Þá hafa matsmenn 
sjálfir mikla fjárhagslega hagsmuni af þeim fjölda matsbeiðna sem þeim berast og því augljós hætta á 
að afstaða málsaðila til matsmannanna sjálfra, skoðana þeirra og einstakra matsniðurstaða geti litað 
niðurstöður matsmála almennt. í Ijósi jafnræðissjónarmiða og þeirra hagsmuna sem í húfi eru er 
mikilvægt að slíta á þessi hagsmunatengsl og tryggja betur óhæði og fagmennsku á þessu sviði. Telur 
Sjóvá að það verði best gert með því að komið verði á fót sérstöku stjórnvaldi, sem hafi með höndum 
mat á líkamstjóni og örorku vegna veikinda og slysa fyrir opinbera aðila, lífeyrissjóði og 
vátryggingafélög. I því fælist m.a. að taka við matsbeiðnum og útdeila þeim til óháðra matsmanna, 
tryggja að viðeigandi gögn og fagkunnátta sé til staðar í hverju máli, setja viðmið og yfirfara mál til þess 
að tryggja samræmi og halda utan um tölfræði. Með þessu móti mætti skapa meiri festu og 
samkvæmni í framkvæmd og auka tiltrú og traust aðila á niðurstöður örorkumata sem því miður er 
ekki nægjanlega fyrir hendi í núverandi kerfi.8

3. Athugasemdir við einstök efnisatriði og greinar frumvarpsins

3.1 Vísitöluviðmiðanir, ofl.

Taka má undir þau sjónarmið að hámarks- og lágmarkslaunaviðmið skaðabótalaga hafi ekki fylgt 
launaþróun síðastliðinna ára og séu því etv. ekki lengur í takt við þau viðmið sem litið var til á árinu 
1999, að því gefnu að útreikningar Hagstofunnar séu réttir. Þá má einnig taka undir að þegar horft sé 
til samræmingarsjónarmiða geti talist eðlilegt að framangreindar viðmiðunarfjárhæðir uppreiknist 
með sömu vísitölu og launatekjur samkvæmt meginreglu 1. mgr. 7. gr. skaðabótalaga. Verði frumvarpið 
óbreytt að lögum munu bessar launaviðmiðanir hækka um meira en 81% m.v. verðlag í mars 2018 svo 
sem sjá má í neðangreindri töflu, eingöngu við það að grunnfjárhæðir laganna uppfærast með 
launavísitölu í stað lánskjaravísitölu áður.

Lágmarkslaun Hámarkslaun
Núgildandi lög 3.226.000 10.752.000
Eftir lagabreytingu 5.849.000 19.497.000
Hækkun 81,3% 81,3%

Breyting á lágmarksviðmiðuninni ein og sér mun leiða til mikilla hækkana á bótum til mikils fjölda 
tjónþola, m.a. til allra barna og ungmenna sem ekki eru komin á vinnumarkað, heimavinnandi 
einstaklinga, starfsfólks í íhlaupavinnu, einstaklinga með „svartar" atvinnutekjur og þeirra sem standa 
utan vinnumarkaðar af ýmsum ástæðum, erlendra ferðamanna auk ýmissa annarra lágtekjuhópa.10 
Rökin sem færð eru fram fyrir þessu í greinargerð eru einkum þau að viðmiðunin hafi ekki haldið í við 
meðallaun verkamanna skv. könnunum Hagstofu og að með þeim megi rétta hlut tiltekins hóps

8 Nánari upplýsingar er að finna í skýrslu SFF-Samtaka fjármáiafyrirtækja „Framkvæmd örorkumats samkvæmt
skaðabótalögum" frá árinu 2013.
10 Benda ber á að meðallaun verkamanna, eins og þau eru reiknuð af Hagstofu, er alls ekki lægstu laun í 
þjóðfélaginu og ýmsar starfstéttir sem njóta enn lægri launa.



tjónþola, einkum nema í starfsnámi og háskólanámi sem ekki hafa lokið meirihluta námsins á slysdegi.11 
Benda ber hins vegar á að breytingin mun leiða til gríðarlegra hækkana á bótum hjá öllum ungmennum 
og lágtekjuhópum og í vmsum tilvikum leiða til bóta langt umfram raunverulegt eða líklegt tekiutap í 
framtíðinni. Hættaá„ofgreiðslu"örorkubóta mun þvíaukastverulega við þessa breytingu. Sjóvá metur 
það svo að breytingin hafi mun víðtækari áhrif en unnt sé að réttlæta með því að þröngur hópur 
tjónþola kunni að vera vanbættur samkvæmt núgildandi lögum. Rétt sé því að skoða betur hvaða aðrar 
leiðir séu færar í þessu sambandi.

Dæmi: 15 ára unglingur slasast og er metinn til 10% varanlegrar örorku. Örorkubætur 
skv. núgildandi lögum reiknast 5,5 mkr. en samkvæmt frumvarpinu yrðu örorkubætur 
10 mkr.

Hækkun á hámarkslaunaviðmiðun laganna mun leiða til mikillaraukningar bóta hjá hátekjuhópum, sem 
í mörgum tilvikum eiga vegna menntunar og stöðu á vinnumarkaði möguleika á að haga störfum sínum 
þannig að áhrif líkamstjóns verði sem minnst. í þessum málum gætir fjárhagslegra áhrifa frumvarpsins 
einna mest eins og sjá má af neðangreindu dæmi:

Dæmi: Þrítugur háseti á togara með 18 mkr. árstekjur lendir í  minniháttar 
bifreiðaárekstri þar sem litlar sem engar skemmdir sjást á bifreiðum. Hann kveðst búa 
við álagsbundna verki frá hálsi og herðum eftir slysið, sem þó hafa ekki leitt til 
minnkaðrar sjósóknar eða skerðingar á tekjum í 2 ár eftir slysið þegar örorkumat fer 
fram. Dæmigerð matsniðurstaða væri 10 miskastig og 15% örorka þarsem hann vinnur 
líkamlega vinnu og ekki útilokað að slysið muni hafa áhrifá úthald hans og vinnugetu 
síðar á lífsleiðinni. Miðað við núverandi löggjöf yrðu bætur vegna varanlegrar örorku
23,2 mkr. en samkvæmtfrumvarpinu yrðu þær 77,1% hærri eða 41,1 mkr. Bætur vegna 
varanlegs miska yrðu 1,1 mkr. Til viðbótar þessum fjárhæðum kæmu vaxtagreiðslur og 
ýmis kostnaður, m.a. hlutfallslegur kostnaður vegna aðkomu lögmanns.

Þá mun þessi breyting hafa afgerandi áhrif á bætur og iðgjöld í slysatryggingu sjómanna, en í þeim 
málum eru bótagreiðslur með þeim hæstu sem greiddar eru út hjá vátryggingafélögunum.

Sjóvá leggur til að fallið verði frá því að sinni að uppreikna viðmiðunarfjárhæðir 3. og 4. mgr. 7. gr. 
skaðabótalaga með launavísitölu þar til heildarendurskoðun laganna hafi farið fram m.a. í samræmi við 
tillögur félagsins í kafla 2. Lagt er því til að a-liður 4. gr. frumvarpsins orðist svo:

1. málsl. 1. mgr. orðist svo: Fjárhæðir bóta, sem greindar eru í  3. gr., 2. mgr. 4. gr., 3. og 4. mgr. 7. gr. 
og 2. málsl. 1. mgr. 13. gr. breytast mánaðarlega í  hlutfalli við breytingar sem verða á lánskjaravísitölu 
frá gildistöku laganna.

11 Samkvæmt dómaframkvæmd eru örorkubætur til háskóianema og nema í námi til starfsréttinda sem komnir 
eru nærri námslokum á slysdegi reiknaðar á grundvelli meðaltekna þeirrar starfstéttar sem þeir eru að mennta 
sig tii. Hvað varðar námsmenn mun breyting lágmarkslaunaviðmiðunar því hafa áhrif á alla grunnskólanema, 
nema í framhaldsskólum til stúdentsprófs og háskólanema sem lokið hafa minna en 2/3 hluta námsins.



3.2 Gildistökuákvæði

í 6. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að verði frumvarpið að lögum taki þau gildi 1. janúar 2019 og 
kemur fram í greinargerð að með þessu sé vátryggingafélögunum veittur rúmur tími til þess að aðlaga 
iðgjöld að breyttum forsendum, enda hafi ráðgjafarnefndin lokið störfum og frumvarpið legið fyrir í 
nóvember 2017.

Á þessi sjónarmið og áætlaðan gildistökudag er alls ekki unnt að fallast. Eins og fram hefur komið mun 
frumvarpið hafa veruleg áhrif á bótafjárhæðir í líkamstjónamálum og iðgjöldum almennings og 
fyrirtækja ef það verður að lögum óbreytt. Eðli vátryggingarsamninga er þannig að þeir eru almennt 
gefnir út 12 mánuði fram í tímann á föstu verði sem vátryggingafélagið er bundið við. Þá skal 
endurnýjun vátrygginga fara fram með ákveðnum lágmarksfyrirvara samkvæmt lögum um vátrygginga- 
samninga nr. 30/2004 og tilboð um endurnýjun vátryggingar gegn tilteknu iðgjaldi á sér því 
raunverulega stað um 2 mánuðum áður en vátryggingatímabilið á að hefjast.

Vátryggingafélögum ber lögum samkvæmt að sjá til þess að iðgjöld í hverri vátryggingagrein dugi fyrir 
væntum tjónagreiðslum í sömu grein. Ein af meginforsendunum fyrir ákvörðun iðgjalds komandi 
tímabils er að reglur um útreikning bóta haldist óbreyttar út tímabilið. Allar breytingar á löggjöf að 
þessu leyti innan samningstímabils hafa því í för með sér forsendubrest fyrir iðgjaldsákvörðun félagsins 
því iðgjaldsgreiðendur greiða bá ekki lengur rétt iðgiald fyrir þann hluta vátryggingatímabilsins sem 
eftir stendur við gildistöku laganna.

Ekki er hægt að gera þá kröfu að eigendur félagsins á hverjum tíma beri þann aukna tjónakostnað sem 
af lagabreytingunni hlýst og hefur það því ekki annan kost en að velta hækkuninni sem af því leiðir 
beint út íverðlagið. Þá erfráleitt að halda þvífram aðfélagið hafi átt þess kost að framkvæma verulegar 
iðgjaldahækkanir um leið og frumvarpið var fyrst birt til kynningar, enda með öllu óljóst á þeim tíma 
hvort það yrði að lögum og hvenær. Bæði samkeppnisleg og viðskiptaleg sjónarmið mæla einnig gegn 
slíku.

Með hliðsjón af framangreindu er nauðsvnlegt að gildistökudagur laganna verði ákveðinn amk. 14 
mánuðum eftir að bau verða sambvkkt sem lög frá Alþingi. Verði frumvarpið að lögum er því skýr krafa 
af hálfu félagsins að 6. gr. frumvarpsins verði breytt og orðist svona:

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2020 og taka til tjónsatvika sem verða eftir gildistöku þeirra.

Verði ekki fallist á tillögu félagsins um breytingu á gildistökuákvæði laganna verður því gert óklevft að 
innheimta rétt iðgiöld fvrir bá vátryggingasamninga sem bað er begar bundið af og gilda eiga lengur en 
til nk. áramóta. Slíkt væri bein eignaupptaka sem valda myndi félaginu og eigendum þess gríðarlegu 
fjártjóni. Er það algjörlega óásættanleg staða og ekki hægt að leggja svo háar álögur á nokkuð fyrirtæki 
án þess að það geti áskilið sér tekjuöflunar á móti. Óhjákvæmilegt er að félagið og eigendur þess muni 
skoða rétt sinn til bóta frá ríkisvaldinu ef þessi staða kæmi upp.



4. Lokaorð

í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að breið sátt sé um þær iagabreytingar sem lagðar eru til 
og að brýn og aðkallandi þörf sé að gera breytingar sem fyrst vegna hagsmuna tjónþola. Sióvá hafnar 
bví alfarið að sátt ríki um frumvarpið og telur misráðið að ráðast í fyrirhugaðar brevtingar án frekari 
endurskoðunar á lögunum. Félagið leggst alfarið gegn bví að frumvarpið verði gert að lögum í 
núverandi mvnd og með beim skamma fyrirvara fram að gildistöku sem gert er ráð fvrir. Því tekur 
félagið undir með SFF að fara þess á leit við nefndina að frumvarpinu verði aftur vísað til stjórnvalda 
og skipaður verði nýr starfshópur til þess að vinna að heildarendurskoðun laganna, m.a. til þess að 
stuðla að eðlilegri og réttlátari skiptingu bóta og faglegri framkvæmd mála.

Gunnar Pétursson
lögmaður




