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Høringsuttalelse

Assuransefirmaenes Forening er en forening hvor alle agenturer som arbeider for If
Skadeforsikring er medlemmer.  Foreningens formål er å arbeide for et godt forhold mellom
medlemmene og If Skadeforsikring med samarbeidende selskap .  Foreningen skal videre
ivareta-medlemmenes generell .e_interesser_på de  fag lige, økonomiske,  sosiale og kollegiale
områder.
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Vi er i dag ca 35 forsikringsagentvirksomheter i If Skadeforsikring som representerer nesten
2 mrd av If sin omsetning i Norge.  Dette er fordelt halvparten hver på henholdsvis
næringsmarkedet og privatmarkedet.  Våre medlemmer er bundne forsikringsagenter.  Det vil
si at våre agenter ikke har som funksjon å være nøytrale mellommenn mellom
forsikringsselskap og kunde,  men er selgere for,  og representerer,  forsikringsselskapet.

I vår tidligere uttalelse kom vi med diverse kommentarer til lovutkastet.  Etter at Loven er blitt
vedtatt i Stort inget er det nå sendt ut forslag til forskrifter til Loven.

Ved behandlingen i Finanskomiteens ble det lagt vekt på at meglere og agenter skulle
likebehandles hva gjelder opplysningsplikten for godtgjørelsen som formidleren mottar. Som
kjent sender megleren en regning til sin oppdragsgiver i tillegg til den premien som
forsikringsgiveren skal ha.  Forsikringsagenten har en godtgjørelse fra forsikringsgiveren som
er innbefattet i betalingen forsikringsgiveren mottar fra forsikringstageren.

I Finanskomiteens flertallsuttalelse sies det bl.a.: "Flertallet mener kundens forutsetninger for
å kunne sammenligne priser er grunnleggende for et godt fungerende
forsikringsmeglingsmarked ".  Bundne forsikringsagenter opererer ikke i et
forsikringsmeglingsmarked i og med at de er bundet til en forsikringsgiver og mottar sin
godtgjørelse fra denne.  Dette mener vi betyr at uttalelsen gjelder for meglere og ubundne
agenter  (agenter som representerer mer enn ett forsikringsselskap)  og ikke for bundne
forsikringsagenter.
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Det synes kla rt  at Sto rt ingets intensjon har væ rt  å likebehandle like tilfeller. Agenter bundet til
et forsikringsselskap på den ene side og meglere på den annen, utfører ikke likt arbeid. For å
kunne gjennomføre en reell likebehandling må derfor forskjellen i arbeidet som blir utfø rt  tas
hensyn til. Forsikringsmegleren utfører utelukkende arbeid i forbindelse med gjennomføringen
av kjøpstransaksjonen. En forsikringsagent utfører som vi har vært  inne på også  to andre
oppgaver. For det første gjennomfører agenten det administrative arbeidet rundt
gjennomføringen av transaksjonen som i meglersituasjonen ligger på forsikringsselskapet. For
det andre gjennomfører agenten på vegne av forsikringsselskapet den kundepleie og
oppfølging som selskapet ellers ville foretatt i forhold til kunden. En sammenligning mellom
agenter og meglere hvor begge oppga sitt honorar ville således være konkurranse vridende til
fordel for meglerne. Meglere ville, uten at dette var korrekt, virke rimeligere ved at de kun
behøvde å oppgi den økonomiske godtgjørelse disse tok for gjennomføringen av
transaksjonen, mens agentene også måtte oppgi den økonomiske godtgjørelse de fikk for
arbeid de utfører på vegne av forsikringsselskapet. Det er kun den første av de to formene for
godtgjørelse som er reell mellommannsvirksomhet.

For å bedre reflektere Sto rt ingets intensjon om likebehandling samt den reelle situasjon i
markedet foreslår vi følgende endring i forslaget til forskrift:

Forskriftens § 3-1 nr . 4 endrer ordlyd fra:
"størrelsen på provisjon og/eller annen godtgjørelse som
forsikringsformidlingsforetaket mottar fra forsikringsgiveren for angjeldende forsikring, og den
provisjon eller vederlag som forsikringsformidlingsforetaket vil kreve fra oppdragsgiver,"

til:
"størrelsen på provisjon og/eller annen godtgjørelse som

---forsikringsfarmidlingsfor-etaket-mottar-fra-forsikringsgiveren_ for_gjennom fø ringen .  av__
angjeldende forsikring  dersom godtgjørelsen er av en slik art  at den er egnet til å
påvirke valget av forsikringsgiver. Formidler må på kundens forespørsel gi utfyllende
informasjon , og den provisjon eller vederlag som forsikringsformidlingsforetaket vil kreve fra
oppdragsgiver,"
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