
NHO

NIERINGSUVETS HOVEDORGANISASIONCONFEDERATION OF NORWEGIAN ENTERPRISE

Postarnesse PdstrtrAddre;-; Adresse  Autp,,s
Postboks 5250 Majorstuen Middelthuns gate 27
N0-0303 Oslo Oslo
Norway Norway

Org.nr Ci(g.na
NO 955 600 436 MVA

Det Kg1. Finansdepartement Vår dato 15.8.2013
Postboks 8008 - Dep. Deres dato 24. 4.2013
0030 OSLO Vår referanse KDM

Deres referanse 12/640 KSJ

Høringssvar — kjønnsnøytrale premier og ytelser i
livsforsikringskontrakter utenfor arbeidsforhold

Næringslivets Hovedorganisasjon (NI-10) viser til Finansdepartementets høringsbrev av
24. april 2013 med forslag til endring i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper,
pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven). Høringsnotatet er
utarbeidet av Finanstilsynet.

Direktiv 2004/113/EF artikkel 5 setter forbud mot bruk av kjønn som faktor ved beregning
av premier og ytelser i forsikringskontrakter som er private, frivillige og uavhengige av
arbeidsforhold. Forbudet berører ikke tjenestepensjonsordninger i offentlig eller privat
sektor. I direktivets artikkel 5 (2) er det gitt et unntak slik at det under visse vilkår skulle
være mulig etter nasjonal rett-å ta liensyn EU-domstolenkom imidlertid i en dom
fra 1. mars 2011 til at unntaksbestemmelsen i direktivet er ugyldig (Test-Achatsdommen).

Forslått lovendring i høringsnotatet skal sikre kjønnsnøytrale premier og ytelser i nye
livsforsikringskontrakter som er private, frivillige og uavhengige av arbeidsforhold i tråd
med EU-domstolens avgjørelse og EU-kommisjonens retningslinjer for tolkning av dommen.
NHO støtter foreslått endring av forsikringsvirksomhetslovens § 9-3 a.

Finanstilsynet har i høringsnotatet lagt til grunn at gjeldende bestemmelse om bruk av kjønn
ved risiko- og prisberegningen skal videreføres for avtaler som ikke omfattes av direktivet,
dvs. forsikringer som er knyttet til et arbeidsforhold. NHO finner avgrensningen mot
forsikringsavtaler med relasjon til arbeidsforhold som sentral. Avgrensningen gjelder også
fripoliser og andre forsikringsavtaler som er utgått fra eller er et resultat av tilknytning til
forsikringsavtaler innenfor arbeidsforhold.

NHO viser videre til vårt samlede høringssvar datert 12. april 2013 til hhv NOU 2013: 3
Pensjonslovene og folketrygdreformen III og Finanstilsynets høringsnotat om håndtering av
levealdersrisiko i ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring.
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