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H0RING - REGISTRERING AV ENKELTPERSONERS KREOITT VEO BRUK AV KREOITTVUROERING

Det vises til departementets hennqsbrev av 12. desember 2012. DNB Bank ASA er blitt bedt om a avgi
herinqsuttalelse i saken og vii gj0re det med dette brev.

Brevet sendes ogsa elektronisk til oppgitt elektronisk adresse.

1. ONB Bank ASAs standpunkt til opprettelse av registeret

DNB Bank ASA stetter forslaget om a opprette et register for registrering av enkeltpersoners kreditt. Banken
er enig med departementet i at et slikt register kan forebygge gjeldsproblemer i befolkningen, slik
hovedsynspunktet er pa side 1 i herinqsnotatet. Registeret vii oqsa bidra til et sikrere og bedre grunnlag for
kredittvurderinger i DNB Bank ASA og andre finansinstitusjoner.

DNB Bank ASA mener at det er knyttet betydelige fordeler til bruk av kredittkort og at det er den viktigste
arsaken til at kredittvolumet har ekt. DNB Bank ASA har en restriktiv kredittpolitikk pa denne kredittype.
Kredittkort er et alminnelig fenomen som er et bidrag til den velstandsekninq og den levestandard som
befolkningen i Norge opplever. Det er viktig med kreditter til kj0P av yarer og tjenester. Det er en billig
fmansierinqsrnate om gjelden betales innen forfall. Det er knyttet rabatter, bonusordninger og andre fordeler
til mange kredittkort. Kredittkort danner oqsa grunnlag for sikre transaksjoner pa internett og verner
forbrukerkjepere mot mislighold fra leveranderer ved regelen i finansavtaleloven § 54b. Mange personer har
kredittkort som benyttes til a betale for reiser og opphold som ledd i sitt ansettelsesforhold. Mange kunder
betaler kredittkortgjeld til forfall og oppfatter dette ikke som mer risikofylt enn andre former for kreditt. Men
oqsa disse kreditter kan bli mer risikoutsatt ved en betydelig konjunkturnedgang.

Et register kan bidra til a hindre at visse kreditter, som rnedterer sterre fare for mislighold og tap enn vanlige
kreditter, ikke blir innvilget eller blir fulgt tettere opp av kredittgivere.

DNB Bank ASA ser i enkeltsaker at kredittkunder ikke alltid gir korrekte og tilstrekkelige opplysninger om den
gjeld som disse personer har tatt opp hos andre kredittgivere. Det finnes tilfeller hvor det bevisst tas opp
samtidige kreditter hos flere kredittgivere. Slike opplysninger fremkommer ikke ved dagens undersekelser og
kan fere til mislighold og tap. Registeret vii kunne fange opp visse tilfeller i denne kategori, men det rna
regnes med slike hendelser oqsa med et register. Det vern som ligger i det strafterettslige ansvaret om
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lanebedraqerier i straffeloven §§ 270, 271 og 294, er i mange tilfeller utilstrekkelig til a beskytte kredittgiver.
Heller ikke erstatningsansvaret vii veere noe effektivt middel til a redusere eller hindre for omfattende opptak
av forbrukskreditter.

Kredittopplysninger vii ikke gi informasjon om betalingsmislighold fer det er tatt rettslige skritt mot skyldneren
og det vii vanligvis ga 3-4 maneder fra mislighold til det blir registrert betalingsanmerkninger. Disse
opplysninger vii ikke hindre samtidige kredittopptak hos flere kredittgivere eller hvor kunden suksessivt og
midlertidig over kort tid "loser" sine betalingsproblemer ved nye laneopptak, inntil misligholdet inntrer og
stanser videre kredittopptak. Et gjeldsregister vii kunne stanse noen av disse kredittopptak som bare bidrar
til a eke kundens ekonomiske problemer.

Det er to andre typer av gjeldsopptak som kan og ber hind res ved hjelp av opplysninger fra et slikt register.
Det ene er at kredittkunder tar opp gjeld hos flere kredittgivere over tid med ulike belep og uten tilstrekkelig
overveielse eller vurdering av evnen til a beta Ie tilbake gjelden ved forfalL Videre er det eksempler pa at
kredittkunder har finansiert anbefalt egenkapitalandel pa 15 % ved boliglan (jf. Finanstilsynets rundskriv nr.
29/2011) ved opptak av usikret gjeld. Det samme har veert tilfelle ved finansiering av kontantandel pa 35 %
ved kj0P av gjenstander pa avbetaling med salgspant i gjenstanden. Det er viktig a hindre denne type
ornqaelser av reglene som tar sikte pa en forsvarlig finansiering.

Det er viktig a fa luket ut kunder med svak oppfyllelsesevne eller som tar opp for store kreditter. Omfanget av
gjeld tatt opp hos flere kredittgivere, med ulike belep, til ulike tider og hvor det er mistanke om manglende
oversikt over forpliktelsene er en kime til bekymring. Det samme gjelder ekninqen av antall gjeldsordninger
som apnes. Aile disse forhold gj0r seg gjeldende i en periode med gode ekonomiske tider. Et gjeldsregister
vii kunne bidra til a hindre en del opptak av kreditt og ekonorrtiske problerner.

Det stilles stadig sterre krav til kredittgivere i forbindelse med etablering av kredittavtaler med kunder som er
forbrukere. Det vises til innff2lring av plikt til kredittvurdering i og veiledning av kunder i 2010 i finansavtale-
loven §§ 46b og 46c. Samtidig ble opplysningsplikten utvidet og fraradingsplikten skjerpet ved krav til muntlig
frarading. I praksis er fraradingsplikten finansavtaleloven § 47 blitt presisert og utdypet Det gjelder bade
praksis fra Finansklagenemnda og underretter samt i lovgivningen. Det foreligger en rekke tilfeller hvor
kreditter er blitt lempet eller fait bort som ff2llgeav mangelfull frarading. Disse plikter og den praksis som er
etablert pa dette punkt stiller stf2lrre krav til bankene, uten at det faktiske grunnlaget for a oppfylle disse
forpliktelsene er blitt forbedret Et register for enkeltpersoners kreditt, vii kunne vrere et bidrag til a styrke
finansinstitusjonenes forpliktelser overfor kredittkundene pa dette omrade.

Det er ikke bare ved inngaelse av kredittavtalene at det er behov for sikre opplysninger om kredittkundens
f2lkonomiske situasjon. Ogsa ved utbetaling av lanet skal det skje en fraradning og pa dette stadium oppgir
kredittgiver sin radighet over lanebel0pet og eksponerer det for kredittrisikoen. Det er viktig at utbetaling
skjer fra kredittgiver basert pa de vilkar og forutsetninger som ligger til grunn for kredittavtalen og at det kan
skaffes sikre opplysninger om at disse vilkar og forutsetninger er oppfylt

DNB Bank ASA har erfaring fra Sverige for etablering av en betydelig porteff2llje av Ian til personkunder hvor
det har vrert og er lave tap. Selv om de lave tapene primrert skyldes gode rutiner og saksbehandling, er
tilgang til opplysninger fra det svenske registeret (Upplysningscentralen) av vesentlig betydning for kreditt-
vurderinger og oppff2llgning av kreditter.

2. Modell for registrering av gjeld

DNB Bank ASA gar inn for at det etableres et offentlig register for registrering av enkeltpersoners kreditt
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Et offentlig register vii frernsta som mer neytralt, kan ivareta personvern pa en god mate og vii oppna sterre
tillit enn et privat register. Erfaringene fra offentlige registre er gode og det er grunn til a anta at det samme
vii gjelde et offentlig register for enkeltpersoners kreditt. Det vii hindre tvist om rettigheter til opplysningene.
Det er kompetanse og systemer pa personregistre i Branneysundreqistrene som det kan bygges videre pa
ved opprettelse av gjeldsregisteret, slik det oqsa er lagt vekt pa i herinqsbrevets avsnitt 4.1.

3. Elementer ved registrering av gjeld

3.1 Hvilke gjeldsforpliktelser skal registreres
Registeret ber omfatte flere typer gjeld enn bare forbrukslan og tilsvarende usikrede Ian. For at
registeret skal veere effektivt og fullstendig bar det omfatte de viktigste typer usikret (ikke pantsikret)
gjeld som forbrukslan, kredittkort, kausjoner, studielan, skyldig skatt etc ..

Kredittgivere har allerede i dag tilgang pa opplysninger om sikrede kreditter, kredittopplysninger og
ligningsopplysninger. Sam let sett vii opplysningene fra registeret gi et godt og enda bedre grunnlag
for kredittgiving enn i dag.

DNB Bank ASA vii, pa det srerlige spersrnal som er stilt om kreditter sikret med kausjon skal
omfattes av registreringsplikten, svare at slike kreditter til forbrukere ber veers omfattet av registeret.
Det blir neppe store utslag for antall Ian som registreres om det tas med Ian som det stilles kausjon
for. Slike Ian er enten sikrede Ian (boliglan til yngre personer) eller kreditter som ytes til foretak i
bedriftsmarkedet. Det er viktigere at registeret omfatter kausjoner. Disse kan rnedfere forpliktelser
det er viktig a ta i betraktning ved en kredittvurdering. Det vii bare omfatte forbrukerkausjoner.
Realkausjoner fra forbrukere vii falle utenfor registeret.

Det ber ikke tas med varekreditter, leieavtaler og leasingavtaler i registeret. Heller ikke kreditter til
enkeltmannsforetak ber tas med i registeret. I bankene og finansieringsforetakene ytes slike kreditter
som nreringskreditter, og de ff2Jlgerikke reglene i finansavtaleloven kap. 3 om kreditter til forbrukere.
Mange slike kreditter er sikret med pant i fast eiendom eller i driftsmidlene til foretaket.
Enkeltmannsforetak med en viss sterrelse pa virksomheten vii ogsa ha regnskapsplikt som gir
informasjon pa annet grunnlag.

En type rammekreditt som oqsa ber unntas er finansieringsbevis. Slike finansieringsbevis gis ut av
mange banker for a bekrefte en fremtidig kreditt. Kredittkunden har ved et finansieringsbevis et valg
om han eller hun vii ta opp kreditten pa et senere tidspunkt. Dersom kredittkunden velger a ta opp
kreditten, vii den ide aller fleste tilfeller veere sikret med pant og faller saledes utenfor registerets
planlagte virkeomrade.

Departementet reiser spersmal om det er ber veere en nedre grense for registrering av kreditter og i
sa fall pa hvilket niva denne ber figge.

DNB Bank ASA mener at det er mest rasjonelt at aile gjeldsforpliktelser som etter sin art skal
rapporteres blir rapportert til registeret. Det krever feerre tilpasninger av systemene enn om det
legges inn terskler eller andre verdier av betydning for rapporteringen.

DNB Bank ASA ser at det har liten betydning a gi informasjon om srna belap. Avveiningen av
behovet for opplysningene mot de personvernmessige sider kan tilsi at disse opplysninger ikke
inntas i registeret. Det kan da veere like rasjonelt registeret setter en nedre grense for gjeld og
rammer som det ikke gis informasjon om til brukerne. Etter bankens oppfatning ber den nedre
grensen for konkret informasjon til brukere om enkeltpersoners gjeld veere kr. 10.000 og for ramme
kr. 50.000. Dersom en eller flere kreditorer rapporterer at en person har for eksempel kr. 8.000 i
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gjeld og ramme pa kr. 25.000, ber opplysningene fremkomme sam "under terskelverdier",
"ubetydelig kreditt" eller en lignende neytral opplysning i registeret. Har en person flere usikrede
kreditter og rammer sam hver for seg er under, men sam let sett er over terskelverdien(e), ber
kredittene og rammene opplyses i registeret.

Det kan veere aktuelt a arbeide med asia sammen registret med andre registre for blant
annet pantsikret gjeld, men det rna bli pa et senere tidspunkt sam ikke er til hinder for etablering av
gjeldsregisteret.

3.2 Hvilke opplysninger skal registreres
Det ber rapporteres kreditor, type kreditt, innvilget kredittramme og saldo sam angitt i forslaget. Sam
nevnt ovenfor i 3.1 ber det ikke gis konkret informasjon fra registeret am gjeld og rammer sam er
under bestemte belepsqrenser. Kreditor rna opplyses, seerliq nar det er mange ulike kreditorer.

Et spersrnal sam vii oppsta er hvor flere hefter sammen for den usikrede kreditten. Det kan veere
personkreditt opptatt av ektefeller eller samboere i fellesskap, kredittkort hvor ansatt og arbeidsgiver
hefter felles for kredittrammen, kausjonist og hoveddebitor, flere personer har avgitt kausjon for
samme kreditt etc. Den enkleste og beste lesninqen er trolig a registrere hele belepet pa hver
person. Det er best i samsvar med hovedregelen i norsk rett am solidaransvar. Men det kan
veere en lesninq a legge inn en tilleggsopplysning am at vedkommende hefter sammen med en
annen skyldner.

3.3 Rapporteringsplikt
DNB Bank ASA mener at en rapportering hver maned vii veere tilstrekkelig. Erfaringene fra
Upplysningscentralen i Sverige er gode pa dette punkt. En slik rapportering vii gi en god balanse
me 110mpliktene for den sam rapporterer og informasjonsverdien til registeret.

En sa hyppig rapportering er viktig for a hindre suksessive opptak av flere usikrede kreditter og for a
stanse en negativ ekonornisk utvikling med stadige nye opptak av kreditter for betale renter og
avdrag pa en voksende gjeld. Blir rapportering for sjelden, vii det ha samme effekt sam a vente pa
kredittopplysninger og det vii rnedfere at registeret ikke blir en relevant informasjonskilde.
Konsekvensen for DNB av rapporteringsplikten vii veere arbeid og kostnader med IT-systemer sam
setter banken i stand til a rapportere gjeld til enkeltpersoner innenfor de rammer sam reguleringen
av registeret setter. Det vii rnedfere kostnader og det er derfor viktig at nytten er sterre enn
kostnadene.

Det reises ogsa spersrnal am hvordan sikre registeret kan sikre at det skjer en h0Y grad av
oppfyllelse av rapporteringsplikten. For finansinstitusjoner sam er under tilsyn og er avhengig av en
offentlig tillatelse til a drive sin virksomhet, kan det paleqqes en rapporteringsplikt til registeret. Det
antas at forslaget tillov nr. 40 1988 § 3-14b i h0ringsbrevet vii vrere tilstrekkelig. Det samme vii
gjelde et palegg am rapportering for offentlige instanser sam har usikrede krav mot enkeltpersoner
sam Lanekassen, skatteetaten etc.

3.4 Oppdateringsfrekvens
Det b0r vrere den samme frekvens pa oppdatering sam rapportering dvs. pa manedlig basis. Det b0r
ga sa kart tid mellom rapportering og oppdatering av registeret sam praktisk mulig.

Teknisk og ressursmessig best oppdatering av registeret pa manedelig basis og at rapportering av
saldoopplysninger i sanntid trolig vii medf0re betydelig st0rre kostnader enn manedlig rapportering.
Det viktigere a fa etablert et register sam er tilstrekkelig effektivt og kostnadseffektivt enn a fa en
rapportering i sanntid.
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3.5 Tilgang - utlevering
Tilgang til registeret ber bare gis til finansinstitusjoner og kredittopplysningsselskaper, som har
konsesjon og er undergitt tilsyn. Det er i samsvar med alternativ 1 i BLDs herinqsbrev. Men det kan
oqsa veere andre grupper som kan ha et behov for slike opplysninger typisk inkassoselskaper og
offentlige etater som arbeider med gjeldsordninger. Det vii derfor vasre behov a supplere med visse
grupper fra alternativ 3 i departementets forslag.

Om utlevering av informasjon under visse terskelverdier, se pkt. 3.1 og 3.2.

3.6 Sletting av opplysninger
DNB Bank ASA mener at opplysningene ber slettes nar det foreligger en ny opplysning til registeret
(etter forslaget neste maned), fordi det er den aktuelle gjeldssituasjonen som er viktig for kreditt-
vurderingen. Negative opplysninger om kundens oppfyllelsesevne eller vilje ber komme fram i
interne registre hos den enkelte kredittgiver eller i kredittopplysninger. Det er etter bankens syn ikke
behov for a registrere konkurser, utlegg, tvangssalg, gjeldsordninger eller andre opplysninger som vii
frernqa av en kredittopplysning i registeret. Det vii ogsa bidra til at de negative konsekvenser
registeret vii kunne ha for personvernet, blir redusert.

3.7 Tilsyn
DNB Bank ASA er enige i at registeret og brukere i undergis tilsyn av Finanstilsynet.

4. 0konomiske og administrative konsekvenser

DNB Bank ASA mener at kostnadsanslaget pa kr. 2 - 3 000 000 for etablering av et registersystem fra
t.asarereqisteret er for lavt. Det samme gjelder antatte kostnader ved driften.

Det vii palepe kostnader for avgivere av informasjon. Det vii gjelde for institusjoner som ikke rapporterer slike
opplysninger. For institusjoner som har en rapporteringsplikt til myndighetene, vii registeret rnedfere plikt til a
rapportere flere opplysninger som i dag ikke rapporteres. Det gjelder kredittrammer og kausjonsansvar. Det
vii kreve at institusjoner rna legge om rutinene for rapportering.

DNB Bank ASA vii som en sannsynlig stor bruker av det patenkte register understreke betydningen av at
kostnadene rna fordeles etter bruk, at det ikke tas sikte pa a gi overskudd til det offentlige fra driften og at det
legges opp til et nekternt kostnadsniva for etablering og drift av registeret.

5. Kommentarer tillov- og forskriftsforslaget.

Til tinglysingsloven § 34 b (1):

Etter forslaget skal bare t.eserereqrsteret motta opplysninger fra sparebanker, forretningsbanker og
finansieringsforetak etter ny regel i lov nr. 40 1988 § 3-14b). Denne plikten rna ogsa omfatte utenlandske
finansieringsforetak, ellers vii en betydelig del av usikret gjeld falle utenfor det planlagte register.

Det fr2Jlgerav forslaget foran (3.1) at Leserereqisteret ogsa skal registrere opplysninger som mottas fra
Skatteetaten om skyldig skatter og avgifter som ikke er betalt innen en viss tid etter forfall. Lan opptatt i
Statens Lanekasse for utdanning utgjr2Jren stor og viktig usikret gjeldspost hos mange personer. Det ber
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oqsa vurderes a utvide rapporteringsplikten tillignende institusjoner i finansavtaleloven § 1 (2) og (4) for
usikrede kreditter som for eksempel Husbanken eller kommuner yter til personer. Denne kredittgiving
kommer under reglene i finansavtaleloven kap. 3, blant annet reglene om kredittvurdering og fraradinq. Det
er viktig for andre kredittgivere a fa en best mulig oversikt over Ian og kreditter personer har ogsa til denne
gruppen av kreditorer.

Et scerlig spersrnal er behandling av rapporteringsplikten i de tilfeller hvor en portefelje av usikrede Ian
selges til et foretak som har denne type virksomhet som ncering. Er kjeper en annen finansinstitusjon eller et
foretak som faller under rapporteringsplikten, vii det ikke oppsta noe problem. Er kjeper utenfor den kretsen
som har rapporteringsplikt, kan det rnedtere at opplysningene om den usikrede (og ofte misligholdte)
kreditten fjernes fra registeret pa tidspunktet for salg av portefeljen. Det vii fore til et uheldig resultat og kan
lede til kredittgiving med risiko for tap.

Til tinglysingsloven § 34b (2):

DNB Bank ASA gar inn for alternativ 1 i forslaget. Det innbcerer at opplysninger skal gis til finansinstitusjoner
som driver med kredittvurdering, men supplert med at opplysningene kan gis til kredittbyraer og personer
som arbeider med gjeldsordninger for personer.

Den samme lesninq rna legges til grunn i forhold til forskrift nr. 1265 2000 om behandling av person-
opplysninger § 4-3.

DNB Bank ASA har for 0vrig ikke spesielle kommentarer til lov og forskriftsforslaget, men vii understreke at
det er viktig a utvikle registeret i samarbeid med avgivere og brukere av informasjonen.

Med vennlig hilsen
for DNB Bank ASA

~i1~
IrO~d .estuen
Konserndirekter

Morten Guldhaug

Divisjonsdirekter


