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Høring  - NOU 2007:  1 - Meglerprovisjon i forsikring

Vi viser til departementets brev av 16. januar, hvor det inviteres til merknader. Protector
Forsikring ASA er ikke medlem av FNH og ønsker derfor å fremme sine egne synspunkter.
Bakgrunnen for at vi så langt har valgt å avstå fra medlemskap i FNH er at vi er av den
oppfatning at FNH's synspunkter i all hovedsak er dominert av de 3 store selskapene (les:
Gjensidige/If/Vesta i Skadeforsikring samt Vital/Storebrand/KLP innen
Liv/Pensjonsforsikring) og at synspunktene som kommer fra FNH ofte bærer preg av disse
selskapers interesser og ikke interessene til mindre forsikringsselskaper. Mellomstore
forsikringsselskaper finnes jo stort sett ikke.

Hovedsynspunkt  -  forslaget vil føre til styrket Oligopol og redusert konkurranse i norsk
landbasert skadeforsikring
Protector Forsikring ASA er ikke enig i det prinsipielle utgangspunkt som er lagt til grunn for
kommisjonens forslag til hovedregel om forbud mot at forsikringsmegler kan motta provisjon
eller annet vederlag fra et forsikringsselskap i tilknytning til at megleren formidler en
forsikringsavtale til selskapet innenfor landbasert skadeforsikring.

En slik lovgivning vil ytterligere forsterke de store forsikringsselskapers dominans i norsk
skadeforsikring. I markedet for små og mellomstore bedrifter har de 3 store (Gjensidige, If og
Vesta) ca 90 % markedsandel. Særlig i den nedre del av bedriftsmarkedet og utenfor
"Oslogryta" vil en slik innskrenkning i avtalefrihet i praksis styrke de store selskaper som har
en kraftig direktedistribusjonskanal.

Vårt prinsipielle syn er et ønske om avtalefrihet i kombinasjon med en tydelig lovgivning som
stiller strenge krav til informasjonsplikt ovenfor sluttkunden, uavhengig av hvilken type
avtale som ligger til grunn. En slik informasjonsplikt må gjelde forsikringsmegler, agenter,
assurandører, franchisetagere, forsikringsselskapenes egen direktedistribusjonskanal og
eventuelle andre kanaler som leverer tjenester til markedet som er sammenlignbare med de
tjenester som forsikringsmegleren utfører eller kan utføre.

Dersom et syn om avtalefrihet ikke skulle vinne frem er vårt subsidiære syn at det må tillates
at forsikringsselskap kan være oppdragsgiver ovenfor megleren på alle typer tjenester som
faller utenfor det som defineres som basisleveransene til en forsikringsmegler. Definisjonen
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av hva som er basisleveranser finner vi i banklovkommisjonens kapittel 2.4.2. Vi siterer; "Disse
oppgavene består i å kartlegge kundens forsikringsbehov (besiktigelse, risiko ruv.), utarbeide anbudsdokumenter og innhente
anbud fra forsikringsselskapene. Videre består oppgavene i å vurdere anbudene, forhandle om premie og vilkår på vegne av
kunden, og gi kunden råd med hensyn til valg av forsikringsløsning. Forsikringsmegleren bistår også kunden ved inngåelse
av forsikringsavtalen og har ellers en løpende oppfølging med hensyn til vedlikehold og fornyelse av avtalen".

Forsikringsselskap som oppdragsgiver
Det vises i utredningen til at det generelt ikke er noe til hinder for avtaler hvor et
forsikringsselskap er oppdragsgiver i forhold til et meglerforetak, og betaler for de tjenester
som meglerforetaket leverer. Denne frihet innskrenkes i forslaget kraftig i forhold til dagens
bransjenorm. I dag er det slik at kunde i noen tilfeller betaler megleren for basisoppdraget og
at forsikringsselskapet betaler for "periferitjenester". I kapittel 2.4.2 er disse tjenester definert
på følgende måte: "I tillegg til disse basisoppgavene utarbeider forsikringsmegleren vanligvis en totaloversikt over
kundens forsikringer som kan være plassert i flere skadeforsikringsselskaper. Det er også vanlig at forsikringsmegleren
overvåker markedet, og gir kunden informasjon om andre tilbydere. Tjenester som forsikringsmegleme gjør i tillegg til dette,
er gjerne av en slik karakter at de må avtales særskilt med kunden. Megleren kan for eksempel utarbeide statistikker (premie
og skade) over den totale forsikringsporteføljen, årlige budsjetter for den totale forsikringsporteføljen og oversikter over
premie som skal lønnsinnberettes. Noen fa meglere har også ansvaret for poliseproduksjon. Når det gjelder tjenester ellers
kan nevnes behovsanalyser og risikokartlegging, revisjon av forsikringsavtaler, dekninger og premier, samt rådgivning og
daglig oppfølging av spørsmål fra foretaket og medlemmene om forsikringene. Forsikringsmegleren holder i  noen  tilfeller
informasjonsmøter for foretaket og utarbeider informasjonsbrosjyrer til ansatte i foretaket. Videre er det vanlig at
forsikringsmegleren bistår kunden i skadesaker. Tjenester forsikringsmegleren utfører for forsikringsselskapet som ikke har
relasjon  til et konkret kundeforhold kan for eksempel være bistand i produktutvikling og vilkårsamarbeid, og markedsføring
av forsikringsselskapenes produkter."

En innskrenking av denne mulighet til bare å gjelde siste setning vil i praksis være en
mulighet som ikke har noen interesse eller verdi - verken for forsikringsselskapet eller for
forsikringsmegleren. En slik innskrenkning vil kunne føre til at små forsikringsselskaper som
ikke har en stor landsdekkende distribusjonskanal kan bli tvunget til å etablere en slik kanal
for å kunne konkurrere i markedet for små og mellomstore bedrifter. Etableringshindrene
vokser, konkurransen svekkes og Oligopolet består. Etter vår oppfatning vil det være ønskelig
at lovgiverne stimulerer til økt konkurranse (og fremmet de små forsikringsselskapers
interesser) gjennom å gi markedet muligheten til å etablere en effektiv verdikjede i samspillet
med store og små forsikringsmeglere. Strenge lovpålagte krav til skriftlig informasjon om
slike vederlag er ønskelig for å unngå en mistenkeliggjøring av dette samarbeidet.

Forsikringsselskapenes pristariffer
Banklovkommisjonen har kommet til at det er uaktuelt å pålegge forsikringsselskapene å gi
premierabatt til kunder som benytter forsikringsmegler ved plassering av sine forsikringer
selv om dette vil kunne gjøre det lettere for forsikringskunden å sammenligne de totale for-
sikringskostnader under ulike alternativer. Dette forslag avviker fra dagens bransjenorm.
Synspunktet kan bare forstås dersom man vurderer dette punktet isolert. Dersom man ser det i
kombinasjon med forslaget om forbud mot provisjon eller en innskrenkning i muligheten for
salg av "periferitjenester" så kan forslaget få uheldige følger. Der er mulig å se for seg en
utvikling hvor forsikringsmegleren er "nyttig å ha" for de store forsikringsselskapene når en
avtale inngås men en "ekstrakostnad for kunden" når et avtaleforhold opprettholdes over de
neste 3-4 år (vanlig tidsperiode før anbud igjen benyttes). Vi er urolige for at forsikrings-
meglere generelt, og meglervirksomhet utenfor de store byene spesielt, over tid blir skade-
lidende. Dette igjen vil virke negativt inn på de små forsikringsselskapers mulighet for å
konkurrere i den nedre delen av bedriftsmarkedet og utenfor de store byer.
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Nærmere om unntakene
Dersom provisjon blir ulovlig også for norsk landbasert skadeforsikring vil Protector
Forsikring ASA uansett støtte kommisjonens forslag til unntak fra forbudet mot provisjon ved
megling av forsikringsavtaler knyttet til reassuranse, sjø, offshore mv, og luftfartøy. Vi støtter
også forslaget om at kongen i statsråd kan gjøre unntak gjeldende.

Informasjon fra forsikringsformidleren
Dersom forsikringsmegleren fremdeles kan motta provisjon eller annen godtgjørelse for
"periferitjenester" fra forsikringsselskapet i tilknytning til inngåelse av forsikringsavtale, bør
informasjonsplikten ovenfor sluttkunde fremdels opprettholdes for forsikringsmegler.
Vi er av den oppfatning at denne informasjonsplikt også må gjelde provisjon eller
godtgjørelse som et agentforetak, franchisetaker m.v. mottar fra et forsikringsselskap. I tillegg
er det en fordel for transparensen i markedet at denne informasjonsplikt også gjelder interne
distribusjonskostnader slik at sluttkunden selv kan gjøre seg opp en mening om hvilken
distribusjonskanal som over tid vil bidra til lavest mulig forsikringskostnader.

Ikrafttredelse
En ikrafttredelse allerede 01.01.08. vil gi de mindre skadeforsikringsselskaper for liten tid til å
utrede og implementere nye distribusjonsmodeller. Vårt syn er at en ikrafttredelse fra 1.1.09
vil være krevende nok.

Andre forhold
I dagens marked er det slik at forsikringsformidling i første rekke benyttes ved inngåelse av
forholdsvise store forsikringer. Ved innføring av provisjonsforbud, eller ennå verre, ved å
innskrenke dagens bransjenorm som gir muligheten til å kjøpe "periferitjenester" fra
forsikringsmegler vil dette konkurransebildet sementeres. Konsekvensen av dette vil kunne bli
at det minst konkurranseutsatte segment i norsk landbasert skadeforsikring -
småbedriftssegmentet - fortsatt vil være skjermet for konkurranse. I dette segment er det to
forsikringsselskaper (Gjensidige og If...) som dominerer totalt med en markedsandel på
anslagsvis 90%.

Avslutning
I Norge har de store skadeforsikringsselskaper ved hjelp av FNH tvunget igjennom en
bransjenorm (2002-2003) etter kraftig motstand fra forsikringsmeglerne. Det utkast til lov
som nå foreligger, og som naturlig nok støttes av FNH, er "neste omdreiing" i denne skruen.
En påtvunget bransjenorm er i ferd med å bli lovgivning. Agendaen synes å være å unngå
plagsom konkurranse i norsk forsikring.

At vi i Norge  i dag praktiserer et regime som er annerledes enn i mesteparten av den vestlige
verden betyr jo ikke nødvendigvis at regimet er bedre. Vi vil  minne om
bransjekonsentrasjonen i Norge er mye større enn i praktisk talt alle andre utviklede land.

Det er videre grunn til å stille spørsmålstegn ved om ikke den omlegging som har funnet sted
allerede har svekket forsikringsmeglernes totaløkonomi og at dette kan forsterkes ved den
foreslåtte lovgivning.
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Avslutningsvis vil vi takke for at vi har fått anledning til å fremme vårt syn. Protector
Forsikring ASA er forberedt på alle beslutningsalternativer og vil uansett bidra til økt
konkurranse i det norske forsikringsmarkedet.

Med vennlig hilsen, 11
Protector Forsikring ASA

Sverre Bj rke
Adm. direktør
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