
Nd. 4S1. L öff
u m  slysatryggingar.

(Afgreidd frá Nd. 7. mai).
1. gr.

Skylt er að tryggja gegn slysum sam kvæ m t ákvæ ðum  þessara laga:
1. Sjómenn, þá er hjer greinir:

a. F a rm e n n  og fiskimenn, er  lögskráðir eru á íslensk skip.
b. F iskim enn á vjelbátum  og róð rarbá tum , er s tunda  fiskiveiðar 1 m ánuð

i senn á ári eða lengur.
2. V erkam enn og starfsmenn, sem vinna fyrir kaup  i þeim  atv innugreinum ,

sem bjer eru taldar:
a. Ferm ing og afiferming skipa og báta, svo og vöruhúsvinna  og vöru- 

flutningar i sam bandi þar  við.
b. Vinna í verksm iðjum  og verkstæðum , þar  m eð talið gas- og rafm agns- 

frámleiðsla, vinna i s lá tu rhúsum , nám ugröftur, enn frem u r  fiskverkun, 
isvinna og vinna við rafmagnsleiðslur, þar  sem 5 m an n s  eða fleiri 
v inna eða aflvjelar eru  no taðar að staðaldri.

c. Húsabyggingar, bæði smíði nýrra  húsa  og v iðbætur og breytingar á 
eldri búsum , nem a um  venjuleg bæ jarbús eða ú tibús i sveitum sje að 
ræða.

d. Vegagerð, brúargerð, hafnargerð, vitabyggingar, simalagningar og viðgerð- 
ir, svo og vinna við vatnsleiðslur og gasleiðslur. E n n  frem ur skulu 
trygðir hafnsögum enn, lögregluþjónar, tollþjónar, vitaverðir og starfs- 
m enn  við vita, sótarar, póstar og slökkvilið, ráðið að op inberri  tilblutun.
Það er skilyrði fyrir tryggingarskyldu þeirra, sem nefndir eru i 2. tölul., 

að starfið sje rekið annaðhvort  fyrir reikning rikis eða sveitarfjelags, eða þá



einstaklings eða fjelags, sena hefir það að a tvinnu. Þó fellur þar  und ir  smiði 
ný rra  húsa og verulegar breytingar á eldri húsum , þótt það sje fram kvæ m t 
fyrir reikning m anna , sem ekki hafa húsasmiði að atvinnu.

Tryggingin sam kvæ m t 2. tölul. næ r  ekki til skrifstofufólks, nem a það 
taki einnig beinan þátt í verklegum störfum  fyrirtækisins.

A tvinnurekendur, svo og ríki eða sveitarstjórn, er starfið er rekið 
fyrir þeirra reikning, bera  ábyrgð á þvi, að þeir sjeu trygðir, sem tryggingar- 
skyldir eru sam kvæ m t lögum þessum.

E f ágreiningur verður um , hvort fyrirtæki sje tryggingarskylt, hver 
skuli skoðast sem  a tv innurekandi eða hverjir falli und ir  trygginguna, skal 
Slysatryggingin skera ú r  því, en skjóta m á  þeim úrskurð i til dóm stólanna.

2. gr.
Trygginguna samkv. 1. gr. annast stofnun, sem nefnist »Slysatrygging 

rikisins«. E r  henni stjórnað af 3 m ö n n u m , er stjórnarráðið  skipar til 3 ára í 
senn. Hefir stjórnarráðið  yfirum sjón með stjórn Slysatryggingarinnar, og greiðist 
kos tnaðurinn  við hana  ú r  rikissjóði. Til s tjó rnarkostnaðar telst eigi borgun  til 
nefndar þe irrar  og fulltrúa, sem ræ ðir um  í 18. gr.

3. gr.
Þegar trygður m að u r  slasast eða deyr af slysi við þann  atvinnurekstur, 

sem h an n  er trygður i, veitir Slysatryggingin bæ tu r  sam kvæ m t eftirfarandi 
reglum.

Sjóm enn eru  trygðir fyrir slysum á sjó á vátryggingartímabilinu eða 
þegar þeir eru á landi, annaðhvort  í þarfir ú tgerðarinnar eða fyrir sjálfa sig, 
í e rindum , sem leiðir af starfi þeirra sem sjóm anna.

4. gr.
Valdi slysið m eiðslum, skal Slysatryggingin greiða þær bætur, sem hjer

segir:
a. E f  meiðslin valda sjúkleika lengur en 4 vikur, þá skal greiða þeim, er 

fyrir slysinu varð, dagpeninga eftir þann  tím a og þangað til hann  verður 
aftur vinnufær eða ú rsk u rð u r  er feldur um varanlega ö ro rku  eða m aðurinn  
deyr, þó aldrei lengur en í 6 m ánuði. Dagpeningar eru  5 kr. á dag; þó 
mega þeir aldrei fara fram  ú r  s/* af venjulegu dagkaupi eða tekjum 
m annins  við þá a tvinnu, er h an n  hafði þegar slysið varð.

b. E f slysið hefir valdið varanlegri ö rorku , greiðast ö ro rkubæ tu r þeim, sem 
fyrir því varð. Fu llar  ö ro rkubæ tu r  eru  4000 kr., og greiðast þær, ef sá, 
sem  fyrir slysinu varð, að dóm i læknis er algerlega ófær til n o k k u rra r  
v innu þaðan  i frá, en ö ro rk u b æ tu rn a r  eru  að því skapi lægri, sem m inna 
skortir  á, að hann  sje til fulls vinnufær, og engar, ef m inna  skortir  en að 
*/* hluta.

5. gr.
Valdi slysið dauða innan  eins árs frá þvi, að það b a r  að höndum , 

ber að greiða eftirlátnum v an d am ö n n u m  dán a rb æ tu r  2000 kr.



Rjett til dánarbó tanna  hafa van d am en n  í þeirri röð, sem hjer segir:
1. Ekkja hins látna, hafi þau  gifst áðu r  en slysið varð og þau  verið sam - 

vistum, þegar það vildi til, eða hafi konan  notið framfærslueyris frá m ann-  
inum . Hafi þau eigi verið sam vistum  og konan  eigi notið framfærslueyris 
frá m ann inum , er það á valdi Slysatryggingarinnar að skera úr, hvort h ún  
skuli fá b æ tu rna r  að öllu eða no k k ru  Ieyti eða alls ekki.

E f gift kona deyr af slysi, fær ekkillinn bæ tu rn a r  eftir söm u reglum 
sem ekkja.

2. Börn hins látna, skilgetin eða óskilgetin, hafi þau verið á hans framfæri 
þegar slysið varð. Sam a gildir og um  fósturbörn.

3. F ore ld rar  hins látna. Nú hefir að eins annað  foreldri hans að nokkru  
eða öllu leyti á hendi framfærslu systkina hans í ómegð, og fær það þá 
allar dánarbæ turnar ,  enda hafi h inn  látni ekki dvalið á vegum hins for- 
eldrisins nje veitt því fjárhagslegan stuðning með atv innu  sinni. E n n f re m -  
u r  fósturforeldrar, ef þeir voru á hans framfæri eða hann  hefir verið til 
heimilis hjá þeim, þegar slysið varð.

4. Systkini hins látna, þau er að nokkru  eða öllu leyti hafa verið á fram- 
færi hans.

Heimilt er þó stjórn sjóðsins að víkja frá þessum  reglum, ef sjerstak- 
lega stendur á.

Hljóti ekkja eða ekkill dánarbæ turnar ,  skal að auki greiða 200 kr. 
fyrir hvert skilgetið barn  innan  15 ára a ldurs; enn frem ur skal greiða 
óskilgetnum börnum  innan  sam a aldurs 400 kr., er ekkja fær dánarbæ turnar .  
Sje að eins um  eftirlátin börn  að ræða, ber hverju barni 200 kr. í viðbót. Þó 
skal engin viðbótarupphæð greidd, ef eitt ba rn  fær dánarbæ turnar .

F rá  aánarbó tum , sem greiddar skulu v a n d am ö n n u m , skal draga þær 
örorkubæ tur, er greiddar hafa verið samkv. 4. gr. b.

6. gr.
Til þess að standast útgjöld Slysatryggingarinnar ö n n u r  en þau, sem 

nefnd eru í 2. gr., skulu þeir, er tryggingarskylda m enn  hafa i þ jónustu  sinni, 
greiða iðgjöld fyrir alla þá, sem þeim er skylt að tryggja, og m á ekki færa 
iðgjöldin þeim, sem trygðir eru, til útgjalda.

Iðgjaldaupphæ ðina ber að miða við slysahættuna. Eftir s lysahættunni 
skal skifta þeim atvinnufyrirtækjum , sem falla und ir  trygginguna, í flokka, og 
fyrir hvern flokk skal ákveðin sjerstök iðgjaldsupphæð fyrir hvern  trygðan 
m ann  í þeim flokki, m iðuð við timalengd (k lukkustund , dag, viku, m ánuð  eðá 
ár), og skal við ákvörðun  iðgjaldanna hafa það fyrir augum , að þau sam an- 
lögð hrökkvi fyrir þeim bótum , sem Slysatryggingunni ber að greiða.

Um skiftinguna í áhættuflokka og iðgjaldagrundvöllinn fyrir hvern flokk 
skal ákveðið með reglugerð, er stjórnarráðið  setur, og ber að endurskoða hana
5. hvert ár. Þó getur stjórnarráðið  hvenæ r sem er, þegar ástæða þykir til, 
gert breytingu á skiftingunni í áhættuflokka og á iðg jö ldunum , en slíkar breyt- 
ingar kom a ekki til f ram kvæ m da fyr en með byrjun  næsta a lm anaksárs  
á eftir.



Ef atvinnufyrirtæki n æ r  yfir starfsemi, er fellur undir m ism unand i á- 
hættuflokka, reiknast iðgjöldin sjerstaklega fyrir hvern h lu ta  fyrirtækisins eftir 
iðgjaldi þess áhættuflokks, sem það heyrir undir. Þó getur Slysatryggingin, ef 
erfitt er að halda þessu aðgreindu, ákveðið meðaliðgjald fyrir alt fyrirtækið 
eftir iðg jö ldum  þeirra áhættuflokka, sem það fellur undir.

7. gr.
Iðgjöld s jóm anna, sem trygðir eru  sam kvæ m t 1. gr. 1, reiknast eftir 

vikum , sem s jóm aðurinn  er lögskráður fyrir eða ráð inn  i sk ip rúm , og telst frá 
lögskráningardegi eða þeim degi, er h a n n  k om  i sk iprúm .

Um leið og lögskráningin fer fram skal skráningarstjóri gera sjerstaka 
skrá yfir tryggingarskylda skipverja, hverja  stöðu sem þeir hafa á skipinu 
Ú tgerðarm aður greiðir skráningarstjóra iðgjö ld in  um  leið og lögskráning fer 
fram.

Þegar fo rm aður á vjelbát eða ró ð ra rb á t  (sbr. 1. gr. 1) hefir ráðið  skip- 
verja sina, skal hann  jafnskjótt senda hreppstjóra  eða bæjarfógeta (í Reykjavík 
lögreglustjóra), þa r  sem bá tu rinn  gengur, skrá yfir skipverjana ásam t iðgjaldi 
því, er greiða ber, en hreppstjóri sendir skrána  og gjaldið til sýslumanns.

Ú tgerðarm enn vjelbáta minni en 5 lestir greiða að eins */b  og útgerðar- 
m en n  róð rarbá ta  7/io af iðgjaldi því, sem ákveðið er fyrir þá, en það, sem á 
van tar  fult iðgjald, greiðist ú r  rikissjóði.

Skráningarstjóri sendir Slysatryggingunni sk rá r  þær, sem  nefndar eru í
2. og 3. málsgr. greinar þessarar. H ann  skal og standa skil á iðg jö ldunum  
sam kvæ m t nánari fyrirm ælum  stjórnarráðsins.

8. gr.
N ú  forfallast slysatrygður skipverji, og gengur ótrygður m að u r  í skip- 

rú m  hans;  skal þá skylt að tryggja þann  skipverja, svo sem að fram an greinir, 
m eðan  hann  er i því sk iprúm i, þó aldrei skem ur en eina viku.

Ú tgerðarm aður eða fo rm aður  róðrarbá ts  getur trygt ákveðna tö lu sk ip -  
verja, ef sjerstakar ástæ ður gera þess þörf.

Ú tgerðarm aður eða skipstjóri t i lkynnir tafarlaust skráningarstjóra eða 
hreppstjóra mannaskiftin , og ábyrgist ú tgerðarm aður iðgjaldagreiðslu.

9. gr.
Sjerhver fo rráðam aður atvinnufyrirtækis eða starfrækslu, sem nefnd 

er 1 1. gr. 2., skal, þegar lög þessi ganga í gildi, eða þegar fyrirtækið 
tekur til starfa, senda hreppstjóra eða bæjarfógeta (í Reykjavík Iögreglu- 
stjóra) tvíritaða tilkynningu sam kvæ m t fyrirmynd, er Slysatryggingin gerir, með 
ö llum  þeim upplýsingum, sem nauðsynlegar e ru  til þess að ákveða iðgjalda- 
greiðslu þess. Sömuleiðis skal senda tilkynningu, et fyrirtækið verður fyrir 
verulegum  breytingum, er máli geta skift að því er trygginguna snertir. H repp- 
stjóri sendir lögreglustjóra tilkynningar þessar, en lögreglustjórar gera sam - 
kvæ m t þeim skrá  um öll tryggingarskyld fyrirtæki, en annað  eintak tilkynn- 
inganna senda þeir Slysatryggingunni. V erkam enn skoðast trygðir frá þeim



tíma, er lögin ganga i gildi eða fyrirtækið byrjar, hvort sem það hefir verið 
tilkynt eða ekki.

F o rráð am ö n n u m  fyrirtækis eða starfrækslu, er getur í 1. gr. 2., skal 
skylt að halda v innuskrár  á þann  hátt, sem Slysatryggingin mælir fyrir um. 
Samrit af skrám  þessum sendist hreppstjóra  eða lögreglustjóra, og miðast ið- 
gjöldin við þær, en lögreglustjóri sjer um  innhe im tu  iðg jaldanna og s tendur 
skil á þeim, eftir nánari fyrirm ælum  stjórnarráðsins. Lögreglustjóri getur, ef 
honum  þykir ástæða til eða Slysatryggingin óskar þess, látið rannsaka  vinnu- 
sk rár  og bæ kur fyrirtækisins til þess að fullvissa sig um , hvað fyrirtækinu beri 
að greiða í iðgjöld.

10. gr.
Iðgjöld sam kvæ m t 7., 8. og 9. gr. m á taka lögtaki.
Lögreglustjóra ber i innhe im tu laun  3°/o af skipum , sem skráð  er á, og 

6°/o af róðrar-  og vjelbátum, sem eru m inni en 12 lestir. Af iðgjö ldum  sam - 
kvæm t 9. gr. greiðast 6%  i innheim tu laun . Þar, sem hreppstjóri hefir inn- 
he im tuna á hendi, gengur helm ingur innhe im tu launanna  lil hans.

11. gr.
Nú er vanrækt að greiða iðgjöld sam kvæ m t 7., 8. og 9. gr. fyrir trygg- 

ingarskylda m enn, og skulu þeir þó jafnt fyrir það teljast slysatrygðir sam - 
kvæ m t lögum þessum, en hlutaðeigandi a tv innurekandi skal sky ldur að greiða 
Slysatryggingunni tvöföld iðgjöld þau, sem vangoldin eru, og sæti auk  þess 
sektum.

12. gr.
Þegar slys ber að höndum , sem ætla má, að greiða beri bæ tur fyrir 

sam kvæ m t lögum þessum, skal fo rráðam aður fyrirtækisins senda svo fljótt sem 
auðið er lögreglustjóra, eða hreppstjóra  áleiðis til lögreglustjóra, tilkynningu 
um  slysið í því formi, sem Slysatryggingin skipar fyrir um. E f lögreglustjóri 
álítur, að slysið veiti rjett til bóta frá Slysatryggingunni, sendir hann  tilkynn- 
inguna áfram til Slysatryggingarinnar, ásam t öðrum  nauðsynlegum  upplýsing- 
um. Getur lögreglustjóri, ef honum  þykir ástæða til eða Slysatryggingin óskar 
þess, haldið próf í málinu.

E f sá, sem átti að tilkynna slys, hefir vanræ kt það, skal það eigi vera 
þvf til fyrirstöðu, að sá, sem fyrir slysi varð, eða eftirlátnir vandam enn  hans, 
geti gert kröfu til bóta, ef það er gert áður en ár er liðið frá þvi að slysið varð.

13. gr.
Undir eins og Slysatryggingunni hafa borist nægar upplýsingar um 

slys og annað, sem til greina kem ur við ákvörðun  bóta, ú rsk u rð a r  hún, 
hvort b æ tu r  skuli greiða sam kvæ m t lögum þessum og ákveður bæ turnar.  Ef 
um  meiðsl er að ræða, eru b æ tu rna r  tyrst ákveðnar til bráðabirgða (dagpen- 
ingar), þa r  til lækningu er lokið og m aðurinn  getur farið að stunda vinnu 
sina aftur, eða sjá má, hve mikið hann  hefir mist af vinnuafli sínu. E ru  þá 
ö ro rkubæ tu r ákveðnar.



14. gr.
óheinailt er að framselja eða veðsetja skaðabótakröfur sam kvæ m t lögum 

þessum, og enginn sku ldhe im tum aður í dánarbú i eða þrotabúi hefir rjett til 
að skerða neitt þær bætur, sem  greiddar eru  sam kvæ m t lögunum , nje leggja 
á þæ r löghald eða gera í þeim fjárnám  eða lögtak.

15. gr.
Eigandi tryggingarskylds fyrirtækis m á tryggja sjálfan sig, ef hann 

óskar þess, með v e rk am ö n n u m  s ínum  og með söm u skilm álum . E n n frem u r  
getur hann  krafist þess, að aðrir þeir, sem starfa við fyrirtækið, en eru eigi 
tryggingarskyldir, sjeu látnir falla und ir  trygginguna.

16. gr.
Þeir, sem stunda fiskiveiðar á róðrarbá tum , en eru  ekki tryggingar- 

skyldir sam kvæ m t lögunum , hafa rjett til þess að tryggja sig í Slysatrygging- 
unni á sam a hátt sem tryggingarskyldir sjóm enn, gegn hálfu iðgjaldi fyrir 
hverja viku, og greiðist þá h inn helm ingurinn  ú r  rikissjóði.

17. gr.
Þeir, sem stunda einhverja þá atvinnu, er nefnd er í 1. gr. 2., en ekki 

eru  tryggingarskyldir, hafa rjett til að tryggja ve rkam enn  sína og einnig sjálfa 
s*8 Se8n slysum hjá Slysatryggingunni, með söm u k jö rum  sem tryggingarskyld 
fyrirtæki söm u tegundar. Ef vafi er á, til hvaða áhættuflokks slíkt fyrirtæki 
skuli telja, sker Slysatryggingin ú r  þvi.

18. gr.
Heimilt er a tv innurekendum  að skipa 5 m anna  nefnd til þess að gæta 

hagsm una sinna við skiftingu í áhættuflokka og ákvörðun  iðgjalda. í nefnd- 
inni eiga s æ t i : einn fulltrúi fyrir gufuskipaútgerð, sem Fjelag islenskra botn- 
vörpuskipaeigenda skipar, tveir fyrir m ótorbáta- og róðrarbátaútgerð, sem 
Fiskifjelag íslands skipar, einn fyrir skipaafgreiðslu og hafnarvinnu, sem 
V erslunarráð Islands skipar, og einn fyrir verksmiðjuiðnað, sem Iðnaðar- 
mannafjelag Reykjavíkur skipar. Ef stofnaður verður a lm en n u r  fjelagsskapur 
meðal a tv innurekenda  í m ótorbáta- og róðrarbátaútgerð , skipaafgreiðslu og 
verksmiðjuiðnaði, fellur kosning fulltrúa þessara atvinnugreina und ir  hann. 
Nefnd þessi getur gert tillögur um  skiftingu í áhættuflokka og um  iðgjalda- 
greiðslu, og er skylt að leita álits hennar  áður en ákvörðun  er tekin um  þau 
efni. E n n frem u r  hefir nefndin rjett til að velja einn m an n  til þess að fylgjast 
með stjórn og rekstri Slysatryggingarinnar. Sama rjett hefir og Alþýðusam band 
Islands. Báðir þessir m enn hafa aðgang að ö llum  skjölum Slysatryggingar- 
innar, og er stjórn hennar  skylt að veita þeim allar upplýsingar, sem þeir 
óska, viðvikjandi fram kvæ m d tryggingarinnar, enda er þeim heimilt að mæta 
á s tjó rnarfundum .



19. gr.
Ríkissjóður ábyrgist, að Slysatryggingin standi í skilum. Þ æ r fjárhæðir, 

er ríkissjóður kynni að greiða sam kvæ m t þessu, skulu endurgoldnar ríkissjóði 
jafnskjótt sem Slysatryggingin ve rður þess megnug.

20. gr.
Slysatrygging ríkisins tekur við eiguum og skuldbindingum  Slysatrygg- 

ingarsjóðs sjóm anna. Að öðru leyti eru lög nr. 32, 27. júní 1921, ú r  gildi num in.
21. gr.

Stjórnarráðið setur nánari reglur um  fram kvæ m d laga þessara, að 
fengnum tillögum stjó rnar Slysatryggingarinnar og þeirra 2 fulltrúa, er um 
getur í 18. gr., ef ú tnefndir  hafa verið.

í  reglum þessum m á undanþiggja tryggingarskyldu smáfelda starfsemi, 
sjerstaklega utan  kaupstaða og kauptúna , eftir því sem til hagar og þörf krefur.

22. gr.
Brot gegn lögum þessum varða 50—1000 kr. sektum , sem renna  til 

Slysatryggingarinnar. Með mál út af b ro tum  þessum  skal farið sem alm enn 
lögreglumál.

23. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1926.


