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Høringsuttalelse – NOU 2007:1 – Meglerprovisjon i 
forsikring 
Vi viser til brev av 16. januar hvor Finansdepartementet inviterer til merknader til forslaget til 
lovendringer vedrørende forbud mot meglerprovisjon i forsikring.  
 
Norske Forsikringsmegleres Forening (NFF) ønsker innledningsvis å understreke at 
Forsikringsmeglernes oppdragsgivere er utelukkende profesjonelle kunder i privat og 
offentlige sektor. Meglerne betjener ikke privatmarkedet. En overordnet oppgave er å skaffe 
kundene optimale forsikringsløsninger til en mest mulig kostnadseffektiv pris. Dette være seg 
fra norske forsikringsgivere eller i det internasjonale markedet. Derfor er to momenter av 
meget stor betydning i vurderingen av den foreslåtte lovendringen: 

 Mulighet for unntak fra forbudet mot meglerprovisjoner i forhold til internasjonale 
forsikringsleverandører  

 Likebehandling mellom aktørene i forsikringsformidlingsmarkedet 

Gjeldende rett 
1. januar 2006 kom en ny lov som regulerer hele forsikringsformidlingsområdet. Der ble det 
gjennomført nye kontrollmekanismer nettopp for å sikre uavhengighet og transparens. Det 
synes naturlig å la dette få virke en tid før det evt. innføres restriksjoner som åpenbart vil ha 
negative konsekvenser for konkurransen, i hvert fall i deler av markedet.  
  
Vi vil i tillegg peke på at NFF selv nylig har oppgradert sitt etiske regelverk (som er mer 
omfattende enn det som fremgår av forsikringsformidlingsloven) med tilhørende sanksjoner 
mot de som ikke følger disse reglene. Som et supplement til utredningen gis i vedlegg 1 til 
dette brevet en kortfattet oppsummering av meglernes rolle frem til i dag. 

Utvidelse av unntak fra forbud mot mottak av meglerprovisjon eller 
annet vederlag 
I forslaget til ny § 5.2a foreslås det visse unntak fra forbudet mot at forsikringsmegler ikke har 
adgang til å motta provisjon eller annet vederlag for forsikringsformidlingen. Unntakene er 
knyttet til skadeforsikring innen internasjonal “sjøforsikring”. Begrunnelsen for unntaket er at 
for å sikre konkurranse, bør det tas hensyn til de rammebetingelser som gjelder for 
internasjonal praksis på sjøforsikringsmarkedet. 
 
Dette unntaket har vært et viktig anliggende for meglernes kunder innen sjø- og 
energisektoren og NFF støtter dette. Men samtidig vil vi peke på at, kanskje særlig større, 
norske forsikringstakere (private og offentlige virksomheter) i mange tilfeller også plasserer 
andre forsikringer i det internasjonale markedet. Dette kan gjelde store virksomheter med 
datterselskaper i mange land som ønsker å benytte det internasjonale markedet til å sikre seg 
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både via masterprogrammer / paraplyforsikringer og lokale dekninger. Slike forsikringer kan 
omfatte både ansvar og tingdekning. Videre gjelder det styreansvarsforsikringer og 
nisjeforsikinger som ”Kidnap & Ransom”. Også her er det viktig å sikre en effektiv 
konkurranse. Banklovkommisjonen har vurdert dette, men bl.a. kommet til at det vil by på 
problemer å få utformet et unntak tilstrekkelig presist. 
 
NFF er ikke enig i dette og foreslår derfor et nytt tillegg i selve lovforslagets § 5-2a annet ledd 
nr. 4:  
"formidling av skadeforsikringer for forsikringstakere som oppfyller vilkårene i lov om 
forsikringsavtaler § 1-3, annet ledd. 
 
Ved formidling av skadeforsikring for øvrig til forsikringsselskap som ikke har 
hjemsted eller er etablert med filial her i riket, skal provisjon eller annet vederlag fra 
forsikringsgiver videresendes til kunden.” 
 
Rettsteknisk er unntaket meget presist ved at det viser til de objektive kriteriene i FAL § 1-3, 
annet ledd a. I tillegg mener NFF at en slik utvielse av unntaket vil bringe økt harmoni i 
forsikringslovgivningen. 
 
Begrunnelsen for at FAL er fravikelig for så vidt gjelder forsikringstakere som oppfyller 
kravene i FAL § 1-3, annet ledd a, er at disse virksomhetene er store profesjonelle aktører, 
Prinsipielt bør derfor denne gruppen forsikringstakere ha den samme avtalefrihet i forhold til 
forsikringsmeglere som slike forsikringstakere har i forhold til avtaler som inngås med 
forsikringsgivere. Etter meglerforeningens oppfatning er kravet til forsikringsmeglers 
uavhengighet i forhold til slike forsikringstakere godt nok ivaretatt i gjeldende lovs strenge 
krav til opplysningsplikt om honorering. 
 
En følge av et slikt prinsipielt standpunkt er at forsikringsmeglerforetak og forsikringstakere 
som oppfyller kvalifikasjonskravene i § 1-3, annet ledd bokstav a, står fritt til å avtale at 
megler mottar provisjonsbetaling fra forsikringsgiver. 
 
Innføringen av bransjenormen i Norge innebærer at betaling av provisjon til 
forsikringsmeglerforetaket vil først og fremst ha praktisk betydning ved plassering av 
forsikringer i det internasjonale forsikringsmarkedet og hos nisjeaktører i det norske 
markedet. 
 
NFF mener at konkurransemessige hensyn innenfor internasjonal skadeforsikring på samme 
måte som innenfor gjenforsikring, marine og offshoreforsikringer er viktig for å kunne 
tiltrekke seg forsikringsgivere som inkluderer provisjon i sine tilbud. 
 
Også nisjeselskaper med virksomhet i Norge og som ikke ønsker å følge bransjenormen, må 
ha anledning til å kunne gi provisjon til meglere i de tilfellene meglerens kunder ikke er 
omfattet av forsikringsavtalelovens preseptoriske vern når dette er avtalt mellom kunde og 
megler. Slike nisjeselskaper utgjør et meget viktig bidrag til å kunne skape reell konkurranse i 
et marked som er totalt dominert av få store aktører. 
 
NFF foreslår at forsikringsmeglerforetakene skal ha anledning til å motta provisjon fra 
selskaper som ikke driver virksomhet her i riket i de tilfellene kundene er undergitt det 
preseptoriske vernet i forsikringsavtaleloven, forutsatt at meglerforetaket i disse tilfellene 
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videreformidler provisjonen til kunden. Dette er regulert i annet avsnitt i vårt forslag til ny § 
5-2 a, annet ledd nr. 4. 
 
Vi antar at for små kunder vil det kun unntaksvis være naturlig å innhente tilbud fra selskaper 
som ikke driver virksomhet her i riket, men at denne muligheten bør foreligge. 
 
Unntaket har vært et viktig anliggende for meglernes kunder innen sjø- og energisektoren og 
NFF støtter dette. Vi viser imidlertid til at det i forhold til spørsmålet om hvorvidt NOR skip 
skal være omfattet av unntaket, vil det være meget upraktisk for kunde, megler og 
forsikringsselskap å håndheve forskjellig praksis for forsikringsdekninger der kunden seiler 
sine skip i en BLANDINGSFLÅTE av NOR og internasjonale flagg. Idet slik blandingsflåte 
er svært vanlig, vil det i slike tilfeller måtte utstedes egne dokumenter for enkeltskip under 
NOR flagg, og da kun for andelen av dekningen som er gjort med norsk assurandør og/eller 
megler. Ulempen vil således primært være av kostnadsmessig og praktisk karakter, men en 
kan også tenke seg at dette kan ha en konkurransevridende effekt simpelthen fordi aktørene 
vil søke løsninger som er minst mulig arbeidskrevende. 

Opplysningsplikten er viktig i hele forsikringsmarkedet  
Med bakgrunn i det foreslåtte forbudet mot meglerprovisjon har Banklovkommisjonen 
foreslått en endring i forsikringsformidlingsforskriften, der nytt § 3-1, første ledd nr 4 bokstav 
a medfører at opplysningsplikten om provisjon/annen godtgjørelse kun skal gjelde for 
forsikringsagentforetak, se endringsforslaget på side 45 og spesialkommentarene på side 43.  
 
NFFs erfaring er at denne opplysningsplikten er viktig ikke bare for gjennomsiktighet i 
megler / kundeforhold, men også generelt i forsikringsmarkedet. Opplysningsplikten bør 
derfor fortsatt gjelde ved forsikringsmegling innenfor de områder som er unntatt fra forbudet 
mot meglerprovisjon.  
 
Finansnæringens Hovedorganisasjon ønsker i sitt høringsnotat å fjerne opplysningsplikten for 
agenter. Dette viser med all tydelighet at de store selskapene ønsker å svekke konkurransen i 
markedet idet eget distribusjonsapparat skjermes for konkurranse fra meglerne. NFF mener at 
de store selskapene må legge langt mer til rette for at samtlige distributører får like vilkår og 
at det faktisk finner sted en likebehandling.  
 
NFF vil derfor minne om uttalelsen som flertallet i Finanskomiteen kom med i forbindelse 
med behandlingen av ny lov om forsikringsformidling: 
 
”Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, 
viser til viktigheten av at kunden har kjennskap til opplysninger om provisjon og godtgjørelse 
til forsikringsformidleren for et best mulig beslutningsgrunnlag. Flertallet viser videre til at 
det i lovutkastet som ble sendt ut på høring av Finansdepartementet var like krav til 
informasjon for forsikringsmeglere og forsikringsagenter. Dette er endret i Ot.prp.nr.55 
(2004-2005). Flertallet finner det vanskelig å forstå at Finansdepartementet anfører en 
argumentasjon for like krav for så å konkludere med mindre opplysningsplikt for agenter. 
Flertallet mener kundens forutsetninger for å kunne sammenligne priser er grunnleggende for 
et godt fungerende forsikringsmeglingsmarked. At denne informasjonen kan være krevende å 
utarbeide bør ikke være noe gyldig argument for en organisasjon med en kompetent 
regnskapsavdeling. Flertallet vil derfor be departementet sette kundenes informasjonsbehov 
og velfungerende konkurranse i markedet i sentrum ved utarbeidelse av forskrifter i henhold 
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til forslagets § 5-4 og § 7-7 ved at det utformes like regler om opplysningsplikt for 
forsikringsmeglere og forsikringsagenter.” 
 
Det antas å bero på en forglemmelse ved utarbeidelsen av forslaget til lovtekst når 
Banklovkommisjonen foreslår en endring i forsikringsformidlingsforskriften, der nytt § 3-1, 
første ledd nr 4 bokstav a medfører at opplysningsplikten om provisjon/annen godtgjørelse 
kun skal gjelde for forsikringsagentforetak. 
 
NFF foreslår at opplysningsplikten skal gjelde både for forsikringsmeglingsforetak som 
mottar provisjon og / eller annen godtgjørelse fra forsikringsgiver og 
forsikringsagentforetakene. Dette er i tråd med Odelstingsbehandlingen av 
forsikringsformidlingsloven. NFF ser derfor ikke noe behov for endring av 
forsikringsformidlingsforskriften. 

Synspunkt på effekten av bransjenormen 
Som nevnt i utredningen innførte de store selskapene den 1. september 2003 den nye 
bransjenormen om nettoprising på skadeforsikringssiden – såkalt meglerassistert premie 
(MAP). Forutsetningene for innføringen av bransjenormen, var at denne skulle være et to-
prissystem som skulle gjøre kostnadene ved kjøp av forsikringer mer transparent for kunden. I 
prinsippet var dette en fornuftig bransjenorm, bortsett fra at selskapenes eget 
distribusjonsapparat og firmaagenturene, fortsatt fikk anledning til å skjule sine vederlag. 
Agenturene har imidlertid i den nye lov om forsikringsformidling fått pålegg om å synliggjøre 
sine vederlag og provisjoner, noe som etter NFFs oppfatning er positivt.  
 
NFF finner imidlertid å bemerke at bortfallet av provisjoner ved innføringen av 
bransjenormen ikke kom kundene til gode. Dette som følge av MAP-fradragene var langt 
mindre enn de faktiske utbetalte provisjoner.  Denne differansen utgjorde etter vår oppfatning 
en skjult prisøkning som bidro, og fortsatt bidrar til, selskapenes betydelige overskudd. 
 
Dette illustreres i Econ Analyses Notat 2005-020 Forsikringsmeglernes rolle og betydning 
for konkurransen i forsikringsmarkedene på oppdrag fra Konkurransetilsynet. Der heter 
det: ”Motivet for FNHs selvregulering kan derfor også ha vært å øke selskapenes inntjening 
på bekostning av meglerne, men unngå at enkeltselskap skapte turbulens i markedet ved alene 
å si opp sine avtaler med forsikringsmeglerne. Dette kan illustreres som i Figur 3.5.” 
 
Figur 3.5 Begrense potensiell konkurranse gjennom selvregulering 
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Synliggjøring av kostnader 
I Banklovkommisjonens utredning heter det: ”En egen pristariff for administrative tjenester 
vil selvsagt kunne gjøre det lettere for forsikringskunden å sammenligne de totale for-
sikringskostnader under ulike alternativer.”  
 
NFF støtter en slik tanke og mener at det i forbindelse med eventuell innføring av forbud mot 
provisjon, også må kreves at bransjenormen om nettoprising revideres. Det må kreves at 
forsikringsselskapene skiller mellom risikopremie og administrasjonskostnader. Det vil si på 
samme måte som det i dag gjøres for pensjonsforsikring, hvor kundens totale 
administrasjonskostnader er spesifisert i premieoppstillingen. Prinsippene i den nye 
forsikringsvirksomhetsloven, hvor det er et klart skille mellom kundens sparemidler, 
risikopremier og forsikringsselskapets administrasjonskostnader, bør også kunne overføres til 
øvrig forsikringsvirksomhet. 
 
Følgende fremstilling av forsikringskostnadene også for personal- og skadeforsikring vil gi 
kundene er transparent to-prissystem: 
 
Risikopremie   kr. ……… (eventuelt spesifisert for de enkelte risikoelement) 
+ Administrasjonskostnader kr. ……… (eventuelt spesifisert for de enkelte kostnadselement) 
= Forsikringskostnad    kr. ……… 
 
Forsikringsselskapene må da synliggjøre sine administrasjonskostnader i alle ledd og fastsette 
administrasjonskostnadene for hver enkelt distribusjonskanal/enkelte kunde, samt synliggjøre 
dette for kunden i sin faktura. Dette vil helt klart føre til større konkurranse i markedet (og 
reduserte kostnader), samt at systemet blir transparent og rettferdig for alle aktører i markedet. 
I tillegg vil det kunne gi effekt i forhold til konkurranseutsetting av andre deler av 
forsikringsselskapenes tjenester, som for eksempel skadebehandling. Dagens system hvor 
forsikringsselskapene benytter samme kostnadsprosent for alle forsikringstyper, -bransjer og 
for alle kundegrupper, og verken synliggjør kostnadsprosent eller MAP-fradrag for kundene, 
gir kun mulighet for å hindre kundene innsyn i kostnadsberegningene for sine 
forsikringsordninger. Dette virker konkurransehemmende både i forhold til valg av 
forsikringsselskap og distribusjons-/servicekanal. 

Overgangsordning er nødvendig 
En overgang til et forbud mot meglerprovisjoner vil representere en stor endring for samtlige 
forsikringsmeglere ikke minst som følge av at all honorering på pensjon er provisjonsbaserte. 
Ingen livselskaper har så langt gitt til kjenne hvilke MAP-fradrag som vil bli gjeldene på 
pensjon. Ved en eventuell innføring av et forbud bør dette tidligst kunne skje 1.1.2009, slik at 
meglerne har rimelig tid til å tilpasse seg det nye regelverket. 
 
Med vennlig hilsen 
For Norske Forsikringsmegleres Forening 
 
 
       
Erik Bruzell Eide 
Styreleder 
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Vedlegg 1 

Meglernes rolle frem til i dag 
Inntil 1986 var det kun tillatt å drive forsikringsmegling for marine forsikringer idet disse ble 
plassert i utenlandske markeder som Lloyds, hvor man er avhengig av en megler for å få 
tilgang til markedet. På denne tid var ofte meglerne også agenter for forsikringsgivere og 
representerte således forsikringstagere og forsikringsselskaper som mellommenn. 
 
Gjennom enn oppmykning av adgangen til å drive megling fikk man så en forskrift om 
forsikringsmegling i 1995, hvor meglerens rolle som en mellommann uavhengig av 
forsikringsselskapene ble slått fast med en plikt for megleren til å opplyse om sin inntjening 
ble fastslått. 
 
I perioden før og etter forskriften oppsto det flere forskjellig former for 
mellommannsvirksomheter, i form av agenter, rådgivere og meglerlignende virksomheter. 
Selv om forskriften bidro til å regulere en del av disse aktivitetene, var det først ved 
ikrafttredelsen av lov om forsikringsformidling i 2006 at hele formidlervirksomheten innen 
forsikring ble regulert. 
 
De nye reglene kom som en følge av et lenge forberedt direktiv om forsikringsmegling innen 
EU. 
 
Tradisjonelt har alle mellommenn innen forsikring vært godtgjort ved provisjon fra 
forsikringsgiver. 
 
Ved forskriften fra 1995 ble det innført en plikt for forsikringsmeglerne til å opplyse om dette 
til kunden. Denne praksisen var akseptert i markedet. Av og til ble det avtalt at kunden fikk en 
del av denne provisjonen eller den delen av provisjonen som oversteg et visst beløp. 
 
Ved de norske forsikringsselskapers innføring av bransjenormen i 2003 sluttet disse 
selskapene å betale provisjon og forsikringsmeglerne ble således henvist til å ta betaling 
direkte fra kunden i tilfelle forsikringene ble plassert hos et forsikringsselskap som var del av 
bransjenormen. 
 
I forbindelse med lovforarbeidene til forsikringsformidlingsloven ble det lagt stor vekt på to 
forhold; transparens (for alle mellommenn) og uavhengighet (for meglere). Et sentralt element 
for at dette skulle bli en realitet var forsikringsformidlernes opplysningsplikt overfor sine 
kunder. Denne ble i tillegg til å gjelde for forsikringsmeglerne også gjort gjeldende for 
forsikringsagentene. Samtidig ble også rådgivning omfattet av loven. 
 
Det ble innført krav om vandel og kompetanse hos aktørene, økonomisk og selskapsmessig 
uavhengighet samt krav til registrering hos Kredittilsynet for å kunne drive virksomhet. 
Kredittilsynet er tilsynsmyndighet og har nå myndighet til å frata aktører som ikke følger 
reglene tillatelsen til å drive.  
 
Etter innføringen av loven 2006 med tilhørende forskrifter er bransjen således regulert på en 
helt ny måte. 
 
Ved innføringen av loven ble det også diskutert på prinsipielt grunnlag om understrekingen av 
uavhengighetsprinsippet medførte at man dermed fikk et forbud mot at man kunne ta 
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provisjon. Holdningen var at dette var ivaretatt ved opplysningsplikten, ved at megleren ble 
pålagt å opplyse hva han mottok både fra kunden selv og fra forsikringsgiveren. 
 
Holdningen var at man ikke hadde innvendinger mot at: 
- betalingen til megleren ble avtalt som en del av premien med selskapet eller som et 

separat honorar direkte fra kunden, 
- eller innbetalt som en del av premien og deretter frigitt til megleren eller direkte fra 

kunden, så lenge kunden ble gjort oppmerksom på dette og fikk seg forelagt alle beløp.  
 
Så lenge kunden var gjort oppmerksom på dette (i den grad kunden ikke allerede var klar over 
de mekanismer marked benyttet i denne forbindelse), så hadde og har kunden full anledning 
til å diskutere og forhandle denne mekanismen og hvem som skal ha provisjonen med 
megleren. 
 
Forsikringsmeglerne er svært opptatt at den kontroll og de sanksjoner som er innført er 
effektive med hensyn til å forhindre og evt. stoppe uønsket atferd fra aktører i 
forsikringsmarkedet. Vi vil i denne forbindelse rette oppmerksomheten mot: 
- offentlig kontroll og sanksjoner som ivaretas gjennom Kredittilsynets kontroll og 

sanksjoner gjennom: 
o utvidet og hyppigere rapportering 
o tilsyn (stedlig med jevne mellomrom og uanmeldt) 
o adgangen til å frata tillatelse til å drive virksomheten, og å begjære 

straffeforfølgelse 
- bransjemessig arbeid for å opprettholde og bedre standarden på de tjenester 

forsikringsmeglerne yter gjennom strenge etiske regler (mer omfattende enn de 
lovpålagte) og sanksjoner mot de som ikke følger disse reglene, samt at bransjen har vist 
ved handling (eksklusjon av medlem) at den ikke tolerer brudd på disse reglene 

- interne regler og prosedyrer i det enkelte meglerfirma  
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