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Høring  -  forslag om utvidet  forbud mot produktpakker  i  finansnæringen

Vi viser til brev av 04.07.05 fra Finansdepartementet om ovennevnte.

Forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen er et resultat av en
henvendelse fra Konkurransetilsynet av 10.03.05 til Kredittilsynet om kollektive
innskuddsbaserte pensjonsordninger. Konkurransetilsynet viste til at etterspørrerne av
kollektive innskuddsbaserte pensjonsordninger normalt etterspør både oppsparing av
pensjonsmidler og risikodekning. Ettersom kun livsforsikringsselskaper kan tilby
risikoprodukter med årlig utbetaling i skadetilfellet, er det fare for at andre aktører enn
livsforsikringsselskaper stenges ute av markedet.

Finansdepartementets forslag innebærer at produktpakkeforskriften utvides til å
omfatte livsforsikringsselskapers adgang for å sette vilkår for levering av
livsforsikringer generelt. Dette medfører blant annet at livsforsikringsselskapene ikke
kan kreve at kunden skal inngå alderspensjonsordning dersom kunden ønsker å kjøpe
risikoprodukter separat. Moderniseringsdepartementet legger til grunn at endringen vil
bidra til økt konkurranse om levering av innskuddsbaserte pensjonsordninger.
Forslaget er særlig viktig som følge av at det innføres obligatorisk tjenestepensjon for
foretak. En betydelig andel av de foretak som per i dag ikke har pensjonsordninger,
forventes å inngå innskuddsbaserte ordninger.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes syn på om bestemmelsen bør gjøres
mer generell enn det som foreslås. Moderniseringsdepartementet vil på generelt
grunnlag påpeke at salg av produktpakker kan være positivt for konkurransen. Dette
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gjelder for eksempel dersom produktpakker bidrar til økt kostnadseffektivitet i
produksjonen, eller dersom forbrukernes søkekostnader reduseres ved at produktene
tilbys samlet

Produktpakkeforskriften inneholder ikke et forbud mot produktpakker som sådan, men
forbyr leverandørene å tilby et produkt under forutsetning av at forbrukeren samtidig
kjøper et annet produkt. Produktene kan derfor tilbys samlet dersom de også kan
kjøpes hver for seg. Forskriften hindrer på denne måten leverandørene fra å koble
produkter på en måte som forbrukerne ikke er tjent med. Dette gjør det enklere for nye
aktører å konkurrere om enkeltprodukter, noe som øker etableringsmulighetene i
næringen. Samtidig tar forskriften hensyn til at det kan være kostnadseffektivt å
produsere og tilby produkter samlet. I så tilfelle vil dette gjenspeiles i prisnivået for de
ulike produktene.

På bakgrunn av ovennevnte mener Moderniseringsdepartementet at forskriften ikke
bør begrenses til å omfatte produkter som tilbys forbrukere, samt levering av kollektive
livsforsikringer. Moderniseringsdepartementet foreslår at forskriften utvides til å
omfatte alle produkter som leveres av finansinstitusjoner, uavhengig av om produktene
er rettet mot forbrukere eller næringslivet. Vi viser i denne sammenhengen til
Banklovkommisjonens forslag til § 13-4 i ny lov om finansforetak, jf. NOU 2001: 23, og
foreslår at produktpakkeforskriften endres i tråd med dette.

Moderniseringsdepartementet har ingen øvrige merknader.
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