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eller innskuddspensjonsordninger.
prisen for samlet dekning av risiko knyttet til person i tilknytning til tjenestepensjonsordninger
premiefritak ved uførhet må følgelig framgå eksplisitt ,  ikke kun som en (uidentifiserbar) del av
enkelte delelementer måtte framgå eksplisitt  av pristariffen.  Prisen for innskudds- /
Skal kontrollen av forbud mot produktpakker kunne være effektiv, vil også prisen for de

 Pris for  administrative tjenester

Kongen  kan gi nærmere forskrift om pristariffer.

investeringsvalg og i tilfelle vederlag for avkastningsgaranti knyttet til porteføljen, og
  Pris for forvaltning av midler i midler i særskilte investeringsporteføljer med

risiko for  avkastningsresultatet
 Pris for forvaltning av midler knyttet til forsikringskontraktene, herunder  selskapets

operere med en pristariff som skiller mellom;
 Pris for dekning av  risiko knyttet til person

Etter endring av forsiknngsvirksomhetsloven (nytt kapittel 8a) skal forsikringsselskapene

odelstingsproposisjon om obligatorisk tjenestepensjon.
nevnt eksplisitt  i forskriften.  Alternativt kan problemstillingen omtales og klargjøres i en
framgår eksplisitt.  Det beste hadde da vært om innskudds- /  premiefritak under uførhet ble
omfang innskuddspensjonsordninger kan forventes få, vil det være hensiktsmessig at dette
departementets forslag til forskrift dekke dette forhold,  men, i og med den betydning og det
kunne begrense konkurransen i markedet for innskuddspensjonsordninger.  Formodentlig vil
innskuddspensjonskasser,  eller kreve en urimelig pris for dette produkt,  ville de effektivt
forsikringer isolert  for pensjonsordninger i innskuddspensjonsforetak og
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Høring  -  forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen.

Norske Pensjonskassers Forening støtter departementets forslag om å utvide forbudet mot
produktpakker til også å omfatte kollektiv livsforsikring generelt og kollektive
pensjonsprodukter spesielt. Det norske livsforsikringsmarked er svært  konsentrert  og helt
dominert  av to leverandører som til sammen forvalter nær 90 % av privat livsforsikring.'
Ethvert  tiltak som kan fremme konkurransen i markedet er derfor ønskelig.

Forskriftsendringen får særlig relevans i relasjon til det foreliggende forslag til lov om
obligatorisk tjenestepensjon. Etter forslaget skal ordningen omfatte innskuddsfritak /
premiefritak under uførhet. Innskudds-  I  premiefritak under uførhet vil være eget
forsikringselement i en foretakspensjonsordning2 og vil måtte tegnes i et
livsforsikringsselskap. Dersom livsforsikringsselskapene skulle avslå å tegne slike

' Eks. pensjonskasser.
2 Jf. lov om foretakspensjon §  6-7 og lov om innskuddspensjon § 2-4 (2)
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Vi vil for øvrig vise til forslag til endring i forsikringsavtaleloven som Justisdepartementet
sendte på høring i brev av 31.  mai 2005 med presisering av forsikringsselskapers plikt til å
tegne forsikring.

Med vennlig hilsen,
1

ors Pe j ska ers Forening

Rolf A.  komsvold

Generals  kretser


