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Vi viser til  departementets  brev av 16. januar 2007 hvor vi blir bedt om  å komme med merknader.

CEFOR er enig i at det i utgangspunktet er riktig at kunden betaler provisjon til megleren, siden
megleren har oppdrag fra kunden og skal i vareta dennes interesser. Vi er også enig i at det
innenfor internasjonale bransjer må gjøres unntak for å unngå at norske assurandører kommer i en
konkurransemessig ugunstig stilling i forhold til utenlandske konkurrenter. Vi støtter fullt ut
Banklovkommisjonens vurderinger av behovet for unntak og har ingen bemerkninger til ordlyden
i de unntak som er foreslått i forslaget til ny § 5-2a i forsikringsformidlerloven.

Men vi vil gjøre oppmerksom på at det nå er oppnådd enighet innen CEFOR om omfanget av et
unntak for internasjonal vareforsikring. Derfor ber vi om at det innarbeides i § 5-2a et nytt
generelt unntak for "ren internasjonal vareforsikring". Dvs. at unntaket ikke skal omfatte
forsikring av varer som transporteres innen Norge eller som eksporteres fra eller importeres til
Norge. Unntatt fra forbudet blir da forsikring av varer som transporteres i utlandet, enten det er en
innenlandsk transport i et utland eller en transport mellom et eller flere utland.

Det er behov for at ren internasjonal varetransport også unntas fra forbudet med den samme
begrunnelse som for de øvrige unntak. CEFOR foreslår derfor at det føyes til en ny bokstav g) i
forslaget til ny § 5-2a, 3. ledd nr. 2 i forsikringsformidlingloven. Den nye bokstav g) foreslås å
lyde:

"k) varer som transporteres i eller mellom  land utenfor Norge.

Vi oppfatter Banklovkommisjonen slik at fordi det ikke var enighet mellom CEFOR selskapene
på det tidspunkt da kommisjonen hadde sitt siste møte i desember 2006 om å begrense et unntak
for internasjonal vareforsikring på denne måten, ville Banklovkommisjonen ikke foreslå et
generelt unntak for ren internasjonal vareforsikring, se NOU 2007:1 under 7.2.3 på side 34.
Isteden foreslo man en dispensasjonsadgang i forslagets § 5-2a, 4. ledd som etter kommentaren til
denne bestemmelse også skal omfatte internasjonal vareforsikring. Vi er enig i at det er behov for
å ha en slik dispensasjonsadgang. Derfor vil vi presisere at selv om vi nå ber departementet
innarbeide et generelt unntak for internasjonal vareforsikring som ikke skal omfatte forsikring av
varer som eksporteres fra eller importeres til Norge, så betyr det ikke at vi mener at
dispensasjonshjemmelen i § 5-2a, 4. ledd skal fjernes eller endres.
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Vi vil  avslutte med å henlede oppmerksomheten på det Banklovkommisjonen skriver i på side
32 under punkt 7.1 nr. 4 hvor rekkevidden av provisjonsforbudet drøftes. Nr. 4 avsluttes med:

"En annen sak er at den norske lovgivningen ikke vil gjelde hvis en norsk kunde i andre
tilfeller henvender seg direkte til, og gjør bruk av, utenlandsk forsikringsmeglerforetak ved
plassering av sine forsikringer i utlandet. I såfall vil lovgivningen i den stat hvor
forsikringsmeglerforetaket driver sin virksomhet komme til anvendelse. "

CEFOR er enig i dette, men mener at det også må presiseres at det samme vil gjelde om en
utenlandsk kunde henvender seg til, og gjør bruk av, utenlandsk forsikringsmeglerforetak ved
plassering av sine forsikringer i Norge. Den utenlandske kunden og den utenlandske megleren
behøver selvsagt ikke høre hjemme i samme stat. Det er lovgivningen i den stat hvor
forsikringsmeglerforetaket driver sin virksomhet som vil komme til anvendelse.
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