
NHO

NIERINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON CONFEDERATION OF NORWEGIAN ENTERPRISE

Postadresse Postal Address
Postboks 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo
Norway

Finansdepartementet
PB 8008 Dep.
0030 Oslo

Adresse  Address  Org.nr.  Org.no
Middelthuns gate 27  NO 955 600 436 MVA
Oslo
Norway

Telefon  Telephone
+47 23 08 60 00
Telefaks Telefax
+47 23 08 80 01

Vår dato: 30.09.05
Deres dato:
Vår referanse: OM/JC/emh
Deres referanse:05/3215 FM GK

E-post  E-mail
firmapost@nho.no
internett  Internet
www.nho.no

FINANSDEPARTEMENTET

l^`•T .,_

Saksnr.

0 5  l  02315-a, - -
Arkivnr.

Høring  -  forslag om  utvidet forbud mot produktpakker  i finansnæringen

Næringslivets Hovedorganisasjon støtter departementets forslag om å utvide forbudet mot
produktpakker til også å omfatte kollektiv livsforsikring generelt og kollektive
pensjonsprodukter spesielt.

Forskriftsendringen får særlig relevans i relasjon til det foreliggende forslag til lov om
obligatorisk tjenestepensjon  (OTP) -jf. NOU 2005:  15. Etter forslaget skal ordningen omfatte
innskuddsfritak/premiefritak under uførhet.

Norske Pensjonskassers Forening avgir en uttalelse om dette som vi støtter fullt ut. Vi vil
imidlertid vise til at regelverket for obligatorisk tjenestepensjon også vil få bestemmelser om
etablering av innkjøpsforeninger og at kjøp av rene innskuddsordninger direkte via fond vil
kunne være et meget aktuelt valg. For at fondene skal være et konkurransedyktig alternativ,
må det være mulig å kjøpe det obligatoriske innskuddsfritak ved uførhet i et tradisjonelt
livselskap. Fondsalternativet må ikke bli blokkert gjennom krav fra livselskapene om at denne
dekningen bare kan kjøpes sammen med sparedelen.

Blokkering er det også hvis prissettingen på det frittstående innskuddsalternativet er så høyt at
det i praksis foreligger utelukkelse. Vårt krav er derfor at regelverket må få en utforming som
innebærer at prisen på innskuddsfritaket ikke kan settes vesentlig høyere enn prisen på
innskuddsfritaket i en produktpakke bestående av sparing og innskuddsfritak. Det samme må
gjelde andre kombinasjoner av sparing i fond og kjøp av risikodekninger som uførepensjon og
etterlattepensjon.
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