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Høringsuttalelse om NOU 2007 :01 Meglerprovisjon i forsikring

Pensjonskasseforeningene tiltrer forslaget til ny § 5-2a i lov om forsikringsmegling i
forhold til livs- og pensjonsforsikring. Bestemmelsen regulerer ikke gjenforsikrings-
megling, men lovens § 5-2 vil da i alminnelighet komme til anvendelse.

Etter Pensjonskasseforeningenes syn vil forslaget være egnet til å Øke tilliten til
forsikringsmeglernes uavhengighet og objektivitet. Samtidig fremheves ansvarsforholdet
overfor kunden; betalingsforpliktelsen er velegnet til fremheve at oppdraget skal løses ut
fra kundens interesser. I realiteten vil også uavhengigheten som sådan måtte forventes
styrket ved at den reelle oppdragsgiver faktureres for meglertjenestene. Dette anses for å
representere et gode for pensjonskassene, deres sponsorforetak og de forsikrede. Det
vurderes å være en god, generell hovedregel at oppdragsgiver står ansvarlig for utgiftene.
En slik ordning vil også være i samsvar med vedtatt bransjenorm fra Bransjestyre sparing,
liv og pensjon av 9. desember 2005.

En isolert konsekvens av Banklovkommisjonens forslag vil være et noe økt kostnadsnivå
for brukerne av meglertjenester. Disse vil etter forslaget måtte honorere meglerne direkte.
Ut fra den tidligere modellen, hvoretter forsikringsselskapet ofte har betalt meglerne, har
denne kostnaden normalt blitt fordelt på forsikringsforetakets kunder helt generelt. Dette
har skjedd samtidig med at forsikringsselskapene også har hatt visse besparelser nettopp
ved kundenes bruk av meglere. Den direkte kostnaden ved meglere har blitt pulverisert
ved at samtlige forsikringstagere i realiteten har betalt for den bruken noen få har hatt
ved meglerassistanse. Konkurransen i meglermarkedet vil ved forslagets gjennomføring
ventelig kunne bli effektivisert og mer ryddig.

Pensjonskasseforeningene anser foreliggende forslag som nøytralt og rettferdig i den
forstand at de faktiske brukerne må betale for ønskede og bestilte tjenester. Enkelte
pensjonskasser vil gjennom forslaget kunne få et økt kostnadsnivå der meglertjenester
benyttes, men dette vil ikke nødvendigvis gjelde for gjenforsikringsmeglingstilfellene. Dog
vil denne utgiften kunne holdes opp mot en eventuelt redusert premie hos forsikreren ut
fra konkurranseforholdene i markedet; samme produkt tilbys med en lavere premie.
Videre må det kunne forventes at forsikringsselskapene lar kundene nyte godt av
reduserte premier ut fra de faktiske innsparingene forsikringsforetakene vil oppleve ved at
utgiftspostene meglerne har representert etter forslaget vil falle bort.

Banklovskommisjonens forslag kan lede til at forsikringsmegling i noe mindre grad
etterspørres som følge av at faktisk utgiftsnivå ved slike tjenester i realiteten foreslås
synliggjort. Pensjonskasseforeningene opplever ikke dette som særlig problematisk, dels
med henvisning til at visse ulemper vil kunne avhjelpes. Eksempelvis kan forsikrings-
selskapene selv bedre informasjonen om egne produkter og prissettingen av disse.
Generelle markedsmekanismer bør kunne gjøre markedet effektivt og bidra til en korrekt
prissetting på forsikringsprodukter.
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