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HØRING - FINANSINSTITUSJONERS PANTSETTELSE AV EGNE KUNDERS
INNSKUDDSKONTI  -  FORSLAG OM ENDRINGER I PANTELOVEN

Vi viser til Justisdepartementets brev av 23. september 2009 om høring av forslag til endringer i
panteloven.

Kredittilsynet har ingen regelmessig rapportering som viser det samlede omfang av pant i egne
kunders konti. Både for enkeltinstitusjoner og for finansnæringen som helhet anser Kredittilsynet
imidlertid at det er et behov for slike avtaler. Som det går fram av høringsbrevet er forslaget
basert på et forlag fra Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen, som også er
høringsinstanser. Kredittilsynet har derfor ikke innhentet synspunkter fra de institusjoner som er
under tilsyn av Kredittilsynet, og som kan bli berørt av forslaget.

Kredittilsynet vil bemerke til forslaget at det i Norge kun vil  være  banker som har tillatelse til å
ta mot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere, se sparebankloven § 1 og
forretningsbankloven § 1. Det må derfor vurderes om den foreslåtte endringen i panteloven kun
skal omfatte bankens adgang til å avtale panterett i egne kunders konti eller om endringen også
skal omfatte konti med positiv saldo/innlån i andre finansinstitusjoner. Eventuelt kan det i
merknadene til endringene presiseres at man her benytter et annet innskuddsbegrep enn i
banklovgivningen, en slik ny begrepsbruk anbefales imidlertid ikke.

Kredittilsynet er således positiv til en endring av panteloven som innebærer en klarlegging av
finansinstitusjoners adgang til å avtale panterett i egne kunders innskuddskonti, og har ikke
ytterligere merknader til forslaget.
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