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HØRING - NOU 2007:1 - MEGLERPROVISJON I FORSIKRING

Det vises til Finansdepartementets brev av 16. januar 2007 vedrørende NOU 2007:1
Meglerprovisjon i forsikring.

Banklovkommisjonen fremlegger i NOU 2007:1 lovforslag om forbud mot at
forsikringsmeglingsforetak mottar provisjon fra det forsikringsselskapet som har overtatt den
forsikringsavtalen oppdraget gjelder. Forbudet rettes både mot forsikringsmeglingsforetak og
forsikringsselskap som driver virksomhet her i riket. Forbudets begrunnelse er å hindre at det
reises tvil om meglernes uavhengige rolle.

Kredittilsynets høringsuttalelse er behandlet i Kredittilsynets styre 25. april 2007.

Innledning

Betaling og provisjon til mellommenn varier avhengig av hvilke varer som omsettes og hvordan
markedet er organisert og blir til i en vekselvirkning mellom aktørene og styrkeforholdet dem
imellom. Dersom ikke spesielle grunner skulle tilsi offentlige inngrep mener Kredittilsynet på
generelt grunnlag at det må være markedsaktørene selv som bestemmer hvordan betalingen skal
organiseres. Slike spesielle hensyn kan være forbrukerhensyn, problemer med gjennomsiktighet i
markedet eller for liten konkurranse.

Prinsippene for og størrelsen på honoraret mener Kredittilsynet at markedet bør bestemme.
Eventuell offentlig regulering bør begrenses til tiltak som sikrer åpenhet, stimulerer til
konkurranse og tiltak som sikrer at kjøper vet hvilke bindinger megler har til leverandøren.

I begrunnelsen for Banklovkommisjonens utredningsoppdrag vises det kun til enkeltutspill som
eksempler på at det er reist tvil om forsikringsmeglernes uavhengige rolle pga provisjoner betalt
av forsikringsgiver. Kredittilsynet har ikke konkret erfaring som tilsier at forsikringsmarkedet
har reist slik tvil som følge av at forsikringsmeglerne i dag kan motta provisjon fra
forsikringsselskapene. En vesentlig årsak til dette antas å være at den eksisterende
opplysningsplikt mht utbetalinger fra forsikringsgiver overholdes og er tilpasset målgruppen,
samt at forsikringsmeglerens oppdragsgivere er næringslivskunder som kan ivareta sine
kommersielle interesser.
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Det eksisterer ingen plikt til å benytte forsikringsmegler slik som eksempelvis ved børshandel i
verdipapirmarkedet. Konsekvensen av at forsikringsmeglerne mister tillit i markedet vil derfor
være at forsikringskundene velger å forholde seg direkte til forsikringsselskapene.
Forsikringsmeglerne forutsettes derfor å tilpasse seg markedet slik at tilliten ikke svekkes.

Med bakgrunn i ovennevnte mener Kredittilsynet at hensynet til at forsikringsmeglerne kan
miste tillit i markedet ikke er et sterkt nok argument for offentligrettslig regulering. Det fremgår
for øvrig av utredningen punkt 7.1 at forbudet er i tråd med grunnholdningen i norsk
forsikringsnæring. All den tid markedsaktørene slutter seg til prinsippet ligger det til rette for at
eksisterende bransjenormer fortsatt kan regulere dette noe som ytterligere bekrefter at behovet
for offentligrettslig regulering ikke er til stede.

Et forbud mot meglerprovisjon kan, slik Kredittilsynet ser det, utsette norske meglere for
konkurranseulemper i forhold til utenlandske meglere idet forbudet er vanskelig å håndheve
overfor sistnevnte gruppe. Hensynet til de norske aktørenes må veies mot hensynet til at det ikke
skal kunne reises tvil om meglerens uavhengige rolle. Idet det ikke er vist til konkrete eksempler
på at manglende tillit har skadet markedet, anser Kredittilsynet at hensynet til norske aktørers
konkurransesituasjon bør gå foran.

Bruk av forsikringsmeglere er i dag mest vanlig innen næringsforsikring. Et forbud mot
meglerprovisjon kan hindre en utvikling av forsikringsmeglingsmarkedet til beste for kundene.
Forsikringsformidling som helt eller delvis finansieres av forsikringsselskapet kan bidra til at
også små og mellomstore forsikringskunder får tilgang til meglertjenesten og derigjennom
mulighet til å plassere forsikringene sine i et større og mer priseffektivt marked.

Formålet med forbudet, som er å hindre at det blir reist tvil om uavhengigheten mellom
forsikringsmeglerne og forsikringsselskapene, kan etter Kredittilsynets oppfatning oppnås
gjennom forsikringsmeglingsforetakets opplysningsplikt og gjennomsiktighet i prisfastsettingen
fra forsikringsselskapene.

Etter gjeldende forsikringsformidlingsregelverk er forsikringsmeglingsforetaket underlagt
opplysningsplikt mht provisjoner og annen godtgjørelse som mottas fra forsikringsselskapene.
Det skal også opplyses om eventuelle eierandeler forsikringsmeglingsforetaket har i
forsikringsselskaper og om forsikringsselskaper har eierandeler i forsikringsmeglingsforetaket.
Videre skal forsikringsmeglingsforetaket årlig opplyse Kredittilsynet om fordelingen av
porteføljen på de forskjellige forsikringsselskaper, herunder spesifisere eventuelle
provisjonsinntekter. Regelverket legger således opp til et system der det aksepteres at
forsikringsmeglingsforetak mottar provisjon og har eierandeler i eller er eiet av
forsikringsselskaper, samtidig som det pålegges plikt til full åpenhet om slike forhold. Et forbud
mot meglerprovisjon kan i denne sammenheng representere et brudd med prinsippene i
regelverket for øvrig, og også et av de bærende hensyn bak direktiv 2002/92/ EF om
forsikringsformidling som er å styrke forsikringsmeglernes mulighet til å etablere seg å yte
tjenester i det indre markedet. Forsikringsformidlingsregelverket trådte i kraft 1. januar 2006 og
bør slik Kredittilsynet ser det få virke i noe tid før ny regulering eventuelt innføres.

Dersom et  forbud likevel blir vedtatt vil Kredittilsynet  i det følgende  knytte enkelte  kommentarer
til forslaget.
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Nærmere om de enkelte bestemmelsene

Avtale  mellom kunde og forsikringsmegler

Kredittilsynet er enig i at forsikringsmeglingsforetaket bør ha plikt til å påse at vederlaget
(prisen) for forsikringsformidlingen blir avtalt før oppdraget blir utført. Kredittilsynet presiserer
at det allerede etter gjeldende regelverk er et krav om at provisjon/vederlag som vil kreves fra
oppdragsgiver skal opplyses før inngåelse av forsikringsavtale og ved endring eller fornyelse av
avtalen, samt at slik informasjon skal gis på papir eller annet varig medium. Kredittilsynet finner
det hensiktsmessig at den eksisterende opplysningsplikten korresponderer med et samtykke fra
oppdragsgiver. Et slikt krav bidrar til økt trygghet og forutsigbarhet for begge parter.

I lovforslaget oppstilles det ikke krav om skriftlighet, men dette antas å bli den praktiske følgen
all den tid forsikringsmegleren også har bevisbyrden for at avtale om betaling er inngått.
Presisjonsnivået mht avtalens angivelse av honoraret er ikke nærmere regulert. I redegjørelsen
for rettstilstanden i Danmark fremgår det at beløpene der skal angis så presist som mulig, og at
forsikringsmegleren ikke bare kan angi at betalingen utgjør en viss prosentandel av
premieinnbetalingene. Idet begrepet "provisjon" benyttes i Banklovkommisjonens lovforslag i §
5-2a, første ledd, antar Kredittilsynet at en slik prosentandel fritt skal kunne avtales i Norge.
Kredittilsynet støtter dette.

Forbud mot at megler mottar provisjon eller annet vederlag fra forsikringsselskapene

Kredittilsynet anser at avgrensingen av forbudet i forslaget til forsikringsformidlingsloven § 5-2a
annet ledd bør presiseres nærmere.

Slik forbudet er formulert kan det forstås som om det kun retter seg mot betalinger som skjer
direkte fra forsikringsselskap til forsikringsmegler. Eventuelle provisjoner forsikringsmegler
mottar fra forsikringsagenter eller andre tilbydere av forsikring omfattes ikke entydig av
ordlyden.

Provisjonsutbetalinger megleren mottar fra forsikringsagenter kan anses omfattet av forbudet ved
at agenten identifiseres med forsikringsselskapet som det handler på vegne av. Slik identifikasjon
er imidlertid ikke like nærliggende ved eventuell provisjonsutbetaling fra andre tilbydere av
forsikring. Eksempler er her provisjonsutbetalinger ved etablering av
innskuddspensjonsordninger i bank, forvaltningsselskap for verdipapirfond, eventuelt i
pensjonsforetak. Det bør avklares om provisjonsinntekter fra andre tilbydere er omfattet av
forbudet.

Forbudet gjelder provisjon eller annet vederlag "for forsikringsformidlingen". Kredittilsynet
legger til grunn at begrepet skal gis samme avgrensning her som i definisjonsbestemmelsen i
forsikringsformidlingsloven § 1-2 nr 1. Leses utredningens kapittel 7 og 8 i sammenheng synes
også dette å være forutsatt av Banklovkommisjonen.

Forsikringsmeglingsforetak utfører i økende grad oppdrag som ligger i randsonen av
definisjonen av forsikringsformidling .  Et voksende marked for meglingsforetakene er såkalt
"affinity"  virksomhet.  Eksempel på slik virksomhet er at megleren forhandler frem avtaler
mellom forsikringsselskapet og forsikringsmeglerens kunde hvor forsikringsselskapet tilbys å
bruke distribusjonskanalene til forsikringsmeglerens kunde ved salg av forsikringsprodukter.
Kunden kan eksempelvis være et betalingskortselskap ,  en forening eller en strømleverandør.
Stopper oppdraget til forsikringsmegleren etter at en slik distribusjonsavtale er etablert, er det
mye som taler for at virksomheten faller utenfor definisjonen av forsikringsformidling og
følgelig utenfor anvendelsesområdet  til lov  om forsikringsformidling.
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I noen tilfeller yter også forsikringsmegleren tjenester etter at slik distribusjonsavtale er etablert.
Megleren utfører for eksempel administrative oppgaver som poliseutstedelse, utarbeiding av
forsikringsvilkår eller bistår i markedsføring og salg ved aktivt å oppsøke og selge de aktuelle
forsikringsproduktene til sin kundes kunder. Slikt arbeid kan gjøres etter avtale med
forsikringsselskapet og/eller med kunden, og vil etter Kredittilsynets oppfatning i alle tilfeller
omfattes av definisjonen forsikringsformidling. Forsikringsformidlingen skjer i slike tilfeller
mellom forsikringsselskapet og den etablerte distribusjonskanalen på den ene siden og den
enkelte forsikringstaker på den annen side. I denne relasjonen kan det være mer nærliggende å se
megleren som en forsikringsagent/ eventuelt underagent. Under enhver omstendighet vil
meglerens forsikringsformidlingsoppdrag være avtalt med forsikringsselskapet og forbudet mot
meglerprovisjon vil ikke omfatte/dekke forholdet.

Slik Kredittilsynet ser det vil imidlertid slik forsikringsformidlingsvirksomhet kunne komme i
konflikt med det generelle uavhengighetskravet i forsikringsformidlingsloven § 5-2 første ledd
som knytter seg til foretaket og ikke til selve megleroppdraget. Kredittilsynets tolkning av
uavhengighetskravet medfører høyere skranker for forsikringsmeglingsforetaket enn det
Banklovkommisjonen synes å legge til grunn. Det vises her til uttalelsene under kapittel 10 s. 38
siste avsnitt samt uttalelser under punkt 2.4.2 side 13 nest siste avsnitt. Det bemerkes at
Banklovkommisjonens forutsetning om at megleren har adgang til å markedsføre
forsikringsselskapenes produkter ikke bidrar til å styrke uavhengigheten mellom
forsikringsmeglerne og forsikringsselskapene.

Et forbud mot provisjon foreslås gitt anvendelse på forsikringsmeglingsforetak som driver
virksomhet "her i riket'. Sondringen mellom forsikringsmeglingsforetak,
gjenforsikringsmeglingsforetak og forsikringsagentforetak følger ikke av
forsikringsformidlingsdirektivet. I andre europeiske land, herunder blant annet Sverige, opereres
det ikke med tilsvarende gruppering av de foretak som utøver forsikringsformidling. Lovens
definisjon av forsikringsmegling er imidlertid i overensstemmelse med direktivet og det foreslås
derfor at forbudet retter seg mot forsikringsformidlingsforetak som driver
forsikringsmeglingsvirksomhet her i riket.

I utredningen punkt 3.5 redegjøres det for de kumulative betingelser EF- domstolen har oppstilt
for at en nasjonal regel skal oppfylle kravene til allmenne hensyn, og således kan gjøres
gjeldende overfor andre medlemsstater. Kredittilsynet kan imidlertid ikke se at det foreslåtte
forbudet vurderes konkret opp mot nevnte betingelser når det foreslås at forbudet skal gis
anvendelse på utenlandske foretak som driver virksomhet i Norge. Kredittilsynet antar at de
hensyn som ønskes oppnådd med forbudet kan oppnås gjennom informasjonspliktregler lik
eksisterende rett og at et forbud derfor ikke nødvendigvis fremstår som "objektivt nødvendig". I
denne sammenheng vises det til avgjørelse i EFTA-domstolen der det norske kravet om at
livsforsikringsselskapers kontraktsslutningskostnader skal betales senest ved første
premiebetaling ikke ble ansett å oppfylle kravene til allmenne hensyn all den tid formålet med
regelen kunne oppnås gjennom informasjonspliktregler. Slik Kredittilsynet ser det kan det
trekkes paralleller mellom nevnte avgjørelse og lovforslaget på dette punktet.

Kredittilsynet er enig med Banklovkommisjonen i at det kan by på håndhevingsproblemer å
gjøre et eventuelt forbud gjeldende overfor utenlandske aktører i det nasjonale markedet. Med
de begrensende ressurser som stilles til rådighet for forvaltning av
forsikringsformidlingsregelverket er det en reell mulighet for at slik håndheving vil være umulig.
I denne sammenheng vil Kredittilsynet også vise til at det foregår en debatt innenfor EU mht når
et forsikringsformidlingsforetak anses å utøve grensekryssende virksomhet.

EU - kommisjonen har foreslått at det utøves grensekryssende virksomhet dersom
forsikringskunden er bosatt eller har sitt hovedkontor i en annen stat enn den stat der
forsikringsformidleren har sitt hovedkontor. Dersom dette forslaget får tilslutning vil den
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situasjonen som beskrives under punkt 7.1 siste avsnitt - en norsk kunde henvender seg direkte
til, og gjør bruk av, utenlandsk forsikringsmegler - likevel anses som grensekryssende
virksomhet til Norge. Håndhevingen av forbudet kan i en slik situasjon bli ytterligere
vanskeliggjort.

Unntak fra forbudet  mot provisjoner fra forsikringsselskapene

Dersom det fastsettes et forbud som foreslått av banklovkommisjonen er Kredittilsynet enig i de
unntak som er foreslått i § 5-2a tredje ledd. Kredittilsynet anser imidlertid at
forsikringsmeglingsforetak som mottar provisjon med hjemmel i en av unntaksbestemmelsene
bør ha plikt til å opplyse om dette. Kredittilsynet foreslår derfor at eksisterende
opplysningspliktsbestemmelse i forsikringsformidlingsforskriften § 3-1 nr. 4 a) likevel
opprettholdes for direkte forsikringsmeglingsvirksomhet.

Kredittilsynet erfarer at det er flere risikoer som kun kan dekkes av utenlandske
forsikringsselskaper, herunder i Lloyds systemet. Et eksempel på dette er
styreansvarsforsikringer for store selskaper. Et provisjonsforbud vil kunne skape problemer
knyttet til etableringen av slike dekninger og i så fall gå utover de kundene som ønsker slik
forsikring. Kredittilsynet anser at det kan være problematisk å gi en kasuistisk oppregning av
hvilke forsikringsrisikoer dette gjelder eller fastsette andre kriterier for avgrensning. Det er, slik
Kredittilsynet ser det, mindre tilfredsstillende at slike forhold skal løses i forskrift. Kredittilsynet
mener derfor at det bør vurderes et generelt unntak fra et eventuelt forbud om å motta provisjon
fra forsikringsselskaper som ikke er etablert her i riket, forutsatt at forsikringsmeglingsforetaket i
videreformidler mottatt provisjon til kunden. Det vises til tilsvarende bestemmelse i dansk rett
som er nærmere omtalt i punkt 6.2.5.

Endringer i forskrift 22. september 1995 nr 827 "filialforskriften"

Kredittilsynet viser til at filialforskriften § 10 første ledd gis ny ordlyd fra 1. januar 2008, jfr.
forskrift 30. juni 2006 nr 862 om endring i forskrift om forsikringstjenesteytelser og etablering
av filial av forsikringsselskap med hovedsete  i annen  stat i Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde m.m. Endringsforslaget bør derfor tilpasses den nye ordlyden.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innføring av det foreslåtte forbud mot at meglerne mottar provisjoner fra forsikringsselskapene,
vil medføre økt ressursbruk i Kredittilsynet. I tillegg til håndhevingen av forbudet antas det å
medgå ressurser knyttet til presisering og utfylling av regelverket samt endring av eksisterende
rapporteringsrutiner. Det vises i denne sammenheng også til forslaget om ytterligere
forskriftsregulering.

Utover dette har Kredittilsynet ingen merknader.

Med hilsen
Kredittilsynet

'1' .a vlrven- ennm
Iavdelingsdirektør ; i

Hanne Myre
seksjonssjef
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