
TUS00004

Justis - og politidepartementet,
Lovavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Deres ref Vår ref.
200906320 EP  IKRIbj

Innledning

Behovet for å avtale panterett i egen kunders bankinnskudd

Norges Rederiforbund

Norges Rederiforbund

Høringssvar — Finansinstitusjoners pantsettelse av egne kunders
innskuddskonti — forslag om endringer i panteloven

Oslo, 8. desember 2009
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er høringsfristen utsatt til 8. desember 2009.

Det fremgår av høringsnotatet fra Justisdepartementet at hovedformålet med
høringsrunden er å få kartlagt høringsinstansenes syn på om det er behov for pant i egne
kunders innskuddskonti, om det er ønskelig med en slik pantsettelsesadgang og hvordan
reglene eventuelt bør utformes.

Norges Rederiforbund vil nedenfor gi sine synspunkter og kommentarer, særlig knyttet til
de sporsmålsstillinger hvor departementet ber om horingsinstansens syn.

justisdepartementets forslag om endringer i lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant legger opp
til at finansinstitusjoner skal få adgang til å avtale panterett i egne kunders innskuddskonto

også omtalt som pant i egen gjeld.

Det er Norges Rederiforbund sin oppfatning at det pr. i dag ikke er behov for at banker og
andre finansinstitusjoner skal kunne avtale panterett i egne kunders innskuddskonto.
Norges Rederiforbund mener at bankene i dag kan oppnå tilfredsstillende sikkerhet
gjennom blant annet motregningsinstituttet og sikkerhetsstillelse etter loven om finansiell
sikkerhetsstillelse. I forbindelse med høringen bad Norges Rederiforbund om å få konkrete
tilbakemeldinger fra medlemmene med hensyn til deres erfaringer og tanker vedrørende
en eventuell panterett. Et utdrag fra en av tilbakemeldingene hitsettes:
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"Det har —for vår del — opplagt vært en bevegelse den siste tiden (etter oktober 2008) i
bankenes "iver" til å kunne tilegne seg rettigheter over innskudd (i lånedokumentasjonen)
dersom en "default" situasjon skulle oppstå. Dette er en utvikling vi har strittet i mot —
uten av det alltid har hjulpet. Problemstillingen er spesielt relevant i selskaper hvor det er
flere selvstendige lånesyndikat og når långiver ikke har "assignment of earnings". Det
blir for eksempel hevdet at den banken som har all flyt av driftskapital har en fordel
dersom banken også er långiver — sammenlignet med banker som kun er långivere.

Vår oppfatning er at det ikke skal være mulig for finansinstitusjoner å sikre seg pant i
innskudd med mindre det formelt er etablert et pantsatt innskudd."

Banken og kunden kan i dag avtale at rederiets krav mot banken skal kunne avregnes mot
krav banken har mot rederiet, og denne adgangen benyttes også i stor utstrekning. Partene
i næringslivet har innrettet seg etter det gjeldende regelverk, og de systemer som er
etablert i dag fungerer tilfredsstillende og gir tilstrekkelig sikkerhet for bankene og andre
finansieringsinstitusjoner.

På denne bakgrunn kan ikke Norges Rederiforbund se at det er behov for å lovfeste en
pantsettelsesadgang.

Nærmere om utformingen av en eventuell panterett i egne kunders konti

Dersom departementet skulle komme til at man ønsker å lovfeste en pantsettelsesadgang,
er det Norges Rederiforbund sin oppfatning at det fremlagte lovutkastet er klart og
systematisk oppbygd og lett tilgjengelig. Norges Rederiforbund er enig i det fremlagte
forslaget som fastsetter at partene i en avtale om pant bør være
banken/finansieringsinstitusjonen og debitor.

Det er Rederiforbundets syn at rettsvern bør oppnås ved at det inngås skriftlig avtale
mellom pantsetter og panthaver. En skriftlig avtale mellom partene bør være tilstrekkelig,
særlig når man ser hen til motregningsinstituttet. I dag er regelverket slik at
motregningsrett kan etableres gjennom skiftlig avtale uten at det stilles krav til ytterligere
notoritet. Det samme bør derfor gjelde for en eventuell panterett.

Norges Rederiforbund er videre av den oppfatning at pantsetter må ha alminnelig
disposisjonsrett over den pantsatte kontoen frem til banken/finansinstitusjonen erklærer
mislighold.
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