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Høring  -  Forslag om utvidet forbud mot produktpakker  i  finansnæringen

Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet av 4. juli 2005 om utvidet forbud mot
produktpakker i finansnæringen.

Barne- og familiedepartementet anser at Finansdepartementets (FIN) forslag til
utvidelse av forbudet mot produktpakker vil føre til bedret konkurranse. Vi er enige i
FINs vurdering med hensyn til innlåsningseffekter og påfølgende reduksjon i
valgmuligheter. Barne- og familiedepartementet er derfor positive til en utvidelse av
bestemmelsen i produktpakkeforskriften § 1.

Hensynene bak et forbud mot produktpakker er, i tillegg til det som er beskrevet over,
blant annet:

• at de vanskeliggjør sammenligning av tilbud hvilket kan villede kunden,
• at man i realiteten må betale for ytelser man ikke trenger/er interessert i,
• diskriminering og forskjellsbehandling,
• det holdes kunstig liv i ytelser som del av en pakke.

Disse hensynene gjelder generelt, ikke bare når kunden er en forbruker, men også når
kunden opptrer på vegne av forbrukere.

FIN ber om høringsinstansenes syn på om bestemmelsen bør gjøres mer generell.
Etter vår mening vil det være en fordel. For eksempel kan bestemmelsen utvides slik at
den omfatter alle finansinstitusjoner, ikke bare livsforsikringsselskap, og alle aktuelle
ytelser, ikke bare kollektive livsforsikringer.
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Det er etter hvert mange tilfeller av at juridiske personer opptrer på vegne av
forbrukere, for eksempel fagforeninger som forhandler frem avtaler for sine
medlemmer, arbeidsgivere som skaffer pensjons- og forsikringsordninger for sine
ansatte og boligbyggelag som forhandler frem ulike typer avtaler på vegne av sine
medlemmer. Etter vårt syn vil det være en fordel å beskytte sammenslutninger som
forhandler eller inngår avtaler på vegne av forbrukere. Dette vil styrke kundens stilling
overfor selskapene generelt.
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