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Svar på hØring -  NOU 2007 :  1 - Meglerprovisjon i forsikring

Det vises til Finansdepartementets brev av 16. januar 2007 vedrørende høring om forslag til
forbud mot meglerprovisjon i forsikring.

Sammendrag
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er positive til at det innføres forbud mot
meglerprovisjon i forsikring.

Forsikringsmeglerne er nødvendige for å fremme konkurranse i det norske
forsikringsmarkedet. Tillit til meglerbransj ens uavhengighet blant forsikringskundene er
avgjørende for å sikre fortsatt vekst i andelen av norsk næringsliv som benytter
forsikringsmegler.

Banklovkommisjonen foreslår at opplysningsplikten i forsikringsformidlingsforskriften kun
skal gjelde forsikringsagentforetak. NHO foreslår at forslag til lovendring strykes fordi
kommisjonen etter NHOs oppfatning feilaktig har slått fast at forsikringsmeglere ikke lenger
vil ha anledning til å motta provisjon.

Banklovkommisjonen foreslår at det gjøres unntak for sjøforsikring og offshore- og
energiforsikringer. NHO mener at unntaksbestemmelser bør følge forsikringsavtaleloven
bestemmelse § 1-3, tredje ledd.

NHO støtter banklovkommisjonens forslag om at det gjøres unntak for gjenforsikring.

NHO mener det bør gjøres et unntak for forbudet mot meglerprovisjon når forsikringer
plasseres ved forsikringsselskap som ikke har hovedsete eller har etablert filial her i landet,
og at forsikringsmegler som benytter denne unntaksbestemmelsen blir pålagt å videresende
mottatt provisjonen til kunden. NHO foreslår at det innføres særlige straffereaksjoner ved
brudd på krav om at provisjonen videresendes til kunden.

For at kundens valg av distribusjonskanal skal kunne foretaes på et objektivt grunnlag må
kostnadene synliggjøres. NHO anser det derfor som nødvendig at forbudet mot provisjon
også omfatter forsikringsagentforetak og at forsikringsselskapene blir pålagt å synliggjøre
kostnader ved eget direktesalgsapparat i form av en særskilt pristariff. Det er NHOs syn at
den nye forsikringsloven legger til rette for en slik praksis.
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Det bør være mulig å gjøre unntak fra forbud mot provisjon når særlige grunner taler for et
slikt unntak, for eksempel ved affinity forsikringer.

NHO støtter ikke et unntak for tjenester meglerne yter ovenfor forsikringsselskapene, da
hensynet til kundene tillit til meglernes uavhengighet må veie tyngst.

Forsikringsmeglerne er nødvendig for å fremme konkurranse i det norske markedet
Det er NHOs vurdering at bruk av forsikringsmegler er avgjørende for å fremme
konkurranse i det norske forsikringsmarkedet av flere årsaker. Forsikringskundene er svært
risiko averse ved valg av forsikringsleverandør og de "norske" etablerte
forsikringsleverandørene med kjente merkenavn har dermed et betydelig
konkurransefortrinn. Mindre og nye forsikringsleverandører baserer seg i mange tilfeller på
forsikringsmeglerne som sitt eneste distribusjonsledd (f.eks Protector Forsikring AS). Det
reduserte omfanget av den nye garantiordningen for skadeforsikring medfører at
forsikringskundene forutsettes å vurdere soliditeten ved forsikringsleverandørene. Forutsatt
at forsikringskundene har vurdert og hentet tilbud ifra en bredt utvalg leverandører,
forutsettes også forsikringskundene å gjennomføre en vurdering av leverandørenes tilbud.
Det er NHOs vurdering at forsikringskundene i liten grad besitter nødvendig kompetanse, og
i mange tilfeller mangler ressurser for å gjennomføre overnevnte vurderinger.

Opplysningsplikt for forsikringsformidlere
Banklovkommisjonen foreslår at opplysningsplikten i forsikringsformidlingsforskriften kun
skal gjelde forsikringsagentforetak, da forsikringsmeglere ikke lenger vil ha anledning til å
motta provisjon. Dette må skyldes en misforståelse hos banklovkommisjonen, da det fortsatt
vil være forsikringsmeglere som kan motta provisjon iht. til banklovkommisjonens forslag til
lovtekst. NHO foreslår at banklovkommisjonen forslag til endring i
forsikringsformidlingsforskriften § 3-1, første ledd nr. 4 bokstav a strykes og at gjeldende
lovtekst beholdes uendret.

Unntak fra forbud mot provisjon
Banklovkommisjonen foreslår at det gjøres unntak fra forbudet mot provisjon for
sjøforsikring, offshore- og energiforsikring, internasjonal varetransport og gjenforsikring.
Unntak for industriforsikring er vurdert av kommisjonen, men ikke forslått unntatt. NHO
mener at forsikringskundenes profesjonalitet også bør hensyn taes ved formuleringen av
unntaksbestemmelsene. Det er i forsikringsavtaleloven, unntaksbestemmelser som ligger
nært opp til banklovkommisjonens forslag, og disse unntakene i forsikringsavtaleloven er
også blitt gjort gjeldende ved forskrift for garantiordning for skadeforsikring. NHO ønsker et
mest mulig harmonisert lovverk og foreslår derfor at unntaksbestemmelser fra forbud mot
meglerprovisjon følger forsikringsavtaleloven § 1-3 tredje ledd og at gjenforsikring unntas
særskilt fra forbudet.

NHO ønsker størst mulig konkurranse i det norske forsikringsmarkedet og anser utenlandske
forsikringsselskap som viktige for å fremme denne konkurransen. Det er NHOs vurdering at
et forbud mot å motta provisjon fra utenlandske forsikringsselskap kan skape særlige
utfordrninger for norske forsikringsmeglere. NHO anser det som ønskelig med en
bestemmelse etter dansk modell, hvor forsikringsmeglerforetaket har anledning til å motta
provisjon fra forsikringsselskap som ikke har hovedsete i Norge eller er etablert ved filial her
i landet, men er forpliktet til å videresende den mottatte provisjonen til kunden.



Meglede kunder bør ikke finansiere forsikringsselskapenes direktesalgsapparat
Banklovkommisjonen gir etter vår oppfatning et galt bilde av kostnader forbundet med
bruken av forsikringsmeglere. Banklovkommisjonen uttaler at kostnadene ved meglers
provisjoner i praksis blir betraktet som en del av selskapets generelle kostnader og dermed
fordelt over hele kundemassen uavhengig av om den enkelte kunde har gjort bruk av
meglertjenester eller ikke. Det er NHOs vurdering at utgifter til selskapenes
direktesalgsapparat og provisjoner til agenter - såfremt kunden ikke blir kompensert med
meglerassistert premie (MAP), eller indirekte ved at megler mottar provisjon - på samme
måte blir fordelt over hele kundemassen og dermed urettmessig belastet kunder som benytter
megler.

Selskapene innførte 12003 en bransjestandard hvor kunder som benytter meglertjenester ved
non-marine skadeforsikring og dermed ikke belaster selskapets direktesalgsapparat eller
selskapenes agenter, blir kompensert i form av en redusert premietariff. Denne
bransjestandarden MAP blir nå benyttet av de største tradisjonelle forsikringsselskapene i
Norge. Banklovkommisjonen uttaler at hvorvidt selskapene skal pålegges plikt til å innføre
MAP - i form av en egen pristariff - må være opp til det enkelte selskap ut fra en vurdering
av konkurranseforholdene i markedet. NHO anser det ikke som Banklovkommisjonens
oppgave å legge til rette for at selskapene kan belaste meglede kunder med urettmessige
kostnader i den hensikt å fremme kundenes bruk av selskapets egne salgsapparat fremfor en
forsikringsformidler. Ved selskapenes tariffering bør det være en klar målsetning at
tarifferingen i størst mulig grad reflekterer selskapets faktiske kostnader.

Forbud mot meglerprovisjon er etter NHOs vurdering ikke tilstrekkelig
NHO slutter seg ikke til Banklovkommisjonens vurdering av innføring av forbud mot
provisjon som kun omfatter forsikringsmeglere, som tilstrekkelig for å oppnå den ønskede
konkurransen og resulterende kostnadsreduksjon for forsikringskundene. Det påløper
kostnader uavhengig av hvilken salgskanal forsikringskunden velger å benytte, og disse
kostnadene vil i alle tilfeller belastes kunden direkte eller indirekte. Salgskanalene som
konkurrerer om å tilby kundene forsikringsrådgivning er i hovedregelen selskapenes
direktesalgsapparat/assurandører, forsikringsagenter som representerer et eller flere selskap
og uavhengige meglere. Kostnadene forbundet med hver enkelt av disse salgskanalene må
synliggjøres for kunden og dette kan bare oppnås ved at kunden faktureres særskilt for
kostnaden, eller ved at kostnaden fastsettes ved særskilt pristariff hos selskapene.

Det er NHOs syn at forbud mot provisjoner må omfatte alle institusjoner som faller inn
under Lov om forsikringsformidlings sitt virkeområde, inkludert forsikringsagenter som
representerer et eller flere selskap.

Det er NHOs syn at kostnader forbundet med selskapenes direktesalgsapparat må
synliggjøres ved at selskapene pålegges å opplyse kunden om denne kostnaden i form av en
særskilt pristariff.

Unntaksbestemmelsen bør kunne gjøres gjeldende når særlige grunner taler for det
Banklovkommisjonen åpner for at det i særlige tilfelle skal kunne gjøres unntak fra forbudet
om provisjon i tilfeller hvor norske forsikringsmeglingsforetak driver grenseoverskridende
virksomhet inn til EØS eller forsikringsmeglingsforetak fra EØS-stat driver
grenseoverskridende virksomhet inn til dette riket. Det er vår vurdering at særlige behov for
unntak kan oppstå uavhengig av hvor kunde, forsikringsformidler eller selskap befinner seg.
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Affinity  programmer er et slikt eksempel hvor praktiske årsaker kan tilsi at en
unntaksbestemmelse burde kunne gjøres gjeldende.

Det er NHOs syn at unntaksbestemmelse fra et generelt forbud mot provisjon ved
forsikringsformidling bør kunne gjøres gjeldene når særlige grunner taler for det.

NHO støtter ikke et  generelt unntak for tjenester og oppdrag for et forsikringsselskap
NHO er opptatt av å sikre kundenes tillit til meglernes uavhengighet og mener dette hensynet
må veie tyngre enn hensynet til at selskapene kan ha nytte av rådgivning fra meglerne, eller
at meglerne skulle ha en interesse av å yte slike tjenester.

Det er NHOs syn at det ikke bør åpnes for et generelt unntak fra forbudet mot
meglerprovisjon for "tjenester og oppdrag for et forsikringsselskap, så lenge dette ikke er
knyttet til et konkret kundeforhold."

Forslag til tekstendring i lovforslaget -

1.) Lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling

• Forsikringsmeglingsforetak bør i paragrafene 5-2a, 8-2, 6-9 erstattes med
forsikringsformidlingsforetak.

• § 5-2a, tredje ledd bør erstattes med: "Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder
ikke:

1. Forsikringsformidling av gjenforsikring.
2. Forsikring i tilknytning til næringsvirksomhet:

a) når forsikringen gjelder foretak som ved avtaleinngåelsen eller
senere fornyelse oppfyller minst to av følgende vilkår:

(1.) har mer enn 250 ansatte,
(2.) har en salgsinntekt på minst 100 millioner kroner ifølge

siste årsregnskap,
(3.) har eiendeler ifølge siste balanse på minst 50 millioner

kroner.
b) når virksomheten hovedsakelig foregår i utlandet,
c) når forsikringen knytter seg til registreringspliktig skip, jf sjøloven §

11, eller til innretninger som nevnt i sjøloven § 33 første ledd og §§
39 og 507,

d) når forsikringen knytter seg til luftfartøy, eller
e) når forsikringen gjelder varer under internasjonal transport, herunder

transport til og fra norsk kontinentalsokkel.

• § 5-2a, fjerde ledd bør erstattes med: "Uavhengig av bestemmelsene i første og annet
ledd kan forsikringsformidler motta provisjon fra forsikringsselskap som ikke har
hovedsete eller har etablert filial her i landet. Forsikringsformidler som benytter
denne unntaksbestemmelsen plikter å videresende den mottatte provisjon til kunden"

• Nytt femte ledd til § 5-2a bør lyde: "Kongen kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra
forbudet i annet ledd"
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2.) Forskrift 9. desember 2005 nr. 1421 om forsikringsformidling

• Forsikringsagentforetaket bør i paragraf 3-1 erstattes med
forsikringsformidlingsforetaket.

3.) Forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsloven (livsforsikring mv.)

• § 2-5, tredje ledd bør erstattes med: "Utgifter til administrasjon av
forsikringskontrakter for kunder som ikke benytter forsikringsmegler skal fastsettes
ved særskilt pristariff."

Vennlig hilsen
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
Område Arbeidslivspolitikk


