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HØRING - NOU 2007:1 MEGLERPROVISJON I FORSIKRING

Vi viser til departementets brev 16. januar 2007.

Norges Rederiforbund er enig i at det bør gjøres unntak fra forbudet mot
provisjoner fra forsikringsselskap til forsikringsmeglere innenfor for sjø- og
offshoreforsikring, men vi mener at unntaket også bør gjelde for skip i NOR.

Begrunnelsen  for vårt syn

Vi deler Banklovkommisjonens syn om at det innen sjø-, offshore- og
energiforsikringsmarkedet ikke kan kreves nasjonal særregulering, og at det
må gjøres unntak fra forbudet for å unngå at norske assurandører og meglere
kommer i en konkurransemessig ugunstig situasjon i forhold til utenlandske
konkurrenter.

Vi deler også fullt ut den beskrivelse som gis i utredningen av utviklingen i sjø- og
offshoreforsikringsmarkedene hvor det pekes på at norske rederier i økende grad
søker internasjonale avdekninger av sine forsikringsbehov. Rederiene har som
kunder i marine- og energimarkedet, som følge av høye forsikringssummer og
næringens internasjonale karakter, et stort antall assurandører spredd over flere
internasjonale markeder som alle tegner en prosentvis andel av dekningen.
Innenfor hver dekning opereres det med forskjellige prisnivåer og til dels
avvikende vilkår for den enkelte assurandør. Dette medfører at det er behov for å
samordne dekningene, pengestrømmene og forsikringsdokumentene.

Det er vanlig at rederiene har blandede flåter med skip i NOR, NIS og under
utenlandsk flagg. Hvilket flagg skipet fører har mange ulike årsaker, som for
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eksempel krav fra befrakter, fartsområdebestemmelser og ønsker fra
samarbeidspartnere etc. Det betyr at et rederi kan ha skip under flere forskjellige
flagg samtidig som flåten forsikres under ett. Sett fra rederiets/kundens synsvinkel
vil det foreslåtte skillet være et kunstig skille som rammer tilfeldig, og det er egnet
til å skape praktiske problemer for rederiene.

I slike tilfeller må det 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 derfor være av både praktisk og kostnadsmessig karakter og
kunne få en konkurransevridende effekt. Et forbud vil også kunne gjøre det
vanskeligere for rederiene som forsikringskunder å få plassert forsikringer hos
forsikringsselskaper i utlandet. Det kan ikke være en tilsiktet hensikt med
forslaget.

Vi vil  samtidig poengtere at vi gjerne ser at man på europeisk/internasjonal
basis etablerer en ny bransjenorm hvor betaling til megler skjer direkte fra
kunden.  Men så lenge det rådende mønsteret internasjonalt er at meglerne
får sitt vederlag i form av provisjon fra selskapene må det gjelde et unntak
fra forbudet for ikke å skape problemer for norsk rederi- og
forsikringsnæring.

Konklusjon

Norges Rederiforbund anbefaler, av de praktiske og konkurransemessige
grunner som er nevnt ovenfor, at unntaket fra forbudet i § 5-2a) om betaling
av meglerprovisjon utvides til også å omfatte skip i NOR.

Med hilsen
NORGES REDERIFORBUND

Karoline L.-BØfi ler

Kopi: Nærings- og handelsdepartementet, Skipsfartsseksjonen


