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Vi viser til høring om meglerprovisjonen i forsikringsbransjen. Vi beklager at vi ved en
glipp er grovt forsinket i forhold til høringsfristen.

Nærings- og handelsdepartementet er enig i forslaget om å innføre forbud mot
meglerprovisjon. Vi vil imidlertid understreke at det er viktig at unntakene utformes
slik at man ikke får konkurransevridende effekter mellom forsikringsselskapene.

Nærings- og handelsdepartementet vil videre knytte enkelte synspunkter til forslaget i
den grad det berører sjøforsikring.

Utvalget har foreslått et forbud mot provisjoner fra forsikringsselskap til
forsikringsmeglere. Det foreslås at det gjøres unntak for enkelte forsikringsområder
som er av utpreget internasjonal karakter, blant annet deler av sjøforsikring. Mer
konkret foreslås det at provisjonsforbudet ikke skal gjelde ved formidling av
forsikringer knyttet til skip registrert i NIS eller i utenlandsk register. Unntaket vil
derimot ikke gjelde skip registrert i NOR eller til fartøy under 15 meter som ikke er
registreringspliktige. Dette innebærer at provisjonsforbudet vil gjelde ved forsikring av
kyst- og fiskefartøyer.

Nærings- og handelsdepartementet er enige i at forbudet mot at forsikringsmeglere
mottar provisjoner fra forsikringsselskapene ikke skal gjelde ved sjøforsikringer
tilknyttet internasjonal skipsfart. Vi er enige i at et nasjonalt provisjonsforbud vil kunne
skape konkurransemessige ulemper, og at forbudet lette vil kunne omgås.
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Når det gjelder det konkrete forslag som skiller mellom skip registrert i NIS eller i
utenlandsk register, og skip registrert i NOR anser vi at dette ikke er hensiktsmessig. I
praksis er også mange NOR skip tilknyttet internasjonal skipsfart. Eksempelvis kan
skip registrert i NOR som operer på norsk sokkel også operere på utenlandsk sokkel.
Enkelte rederier har også blandede flåter, med skip registrert i NIS, NOR og
utenlandsk register. Så vidt vi forstår, gjelder de samme hensyn som er lagt til grunn
for unntaket for NIS-skip også i stor grad ved forsikring av NOR skip. Det vil da være
vesentlig for forsikringsselskaper og meglerforetak at de kan operere under de samme
rammebetingelser som følger av internasjonal praksis på sjøforsikringsområdet.

Konkurransemessige og praktiske hensyn tilsier derfor at også skip registrert i NOR
omfattes av det samme unntak som foreslått for skip registrert i NIS. Vi forstår det slik
at både rederinæringen og sjøforsikringsselskapene er tilfreds med dagens praksis.

Vi anbefale derfor at skip registrert i NOR også omfattes av unntak som foreslås for
skip registrert i NIS eller i utenlandsk register.
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