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Sparebankforeningen viser til brev fra Finansdepartementet om ovennevnte.

Forslaget innebærer en endring i produktpakkeforskriften for å sikre økt konkurranse om
kollektive pensjonsprodukter. Produktpakkeforskriften foreslås utvidet til også å gjelde
livsforsikringsselskapers adgang til å sette vilkår for levering av kollektive livsforsikringer.

Produktpakker vil etter departementets mening ha uheldige innlåsningseffekter, som svekker
konkurransen og reduserer valgmulighetene og friheten til den som etterspør produktene. I
tillegg kan produktpakker innebære en fare for uheldig kryssubsidiering, og bidra til et mer
uoversiktlig pensjonsmarked for kundene.

Sett fra sparebankenes side synes dette særlig relevant i forbindelse med obligatorisk
innskuddspensjon, og kravet om tegning av risikodekning som sikrer framtidig innbetaling
ved uførhet. I praksis innebærer forslaget at det livsforsikringsselskap der risikodekningene er
tegnet, ikke kan kreve at alderspensjonen skal tegnes hos et bestemt selskap. For
sparebankene vil det være uheldig om livsforsikringsselskap med muligheter for å tilby slik
risikodekning krever at alderspensjonene skal tegnes i bestemte selskaper. Det vil svekke
sparebankenes posisjon på dette markedet og således hemme konkurransen. Slike
produktpakker vil også bidra til at pensjonsmarkedet blir mer komplisert og uoversiktlig.

Foreningen vil samtidig vise til at det vil være mulig å tilby pakkeløsninger til redusert pris
dersom det kan dokumenteres kostnadsbesparelser ved samlet leveranse. Dette vil
sannsynligvis være tilfelle ved tegning av alderspensjonsordning og forsikring som gir
innskuddsfritak ved uførhet. Om kunden likevel skulle ønske å tegne alderspensjonen hos en
annen leverandør, innebærer forslaget at risikodekningen som sikrer innskuddsfritak, fortsatt
må leveres om enn til noe høyere pris. Etter foreningens oppfatning svekker dermed ikke
forbudet finansnæringens muligheter for å oppnå stordriftsfordeler i pensjonssammenheng.

Sparebankforeningen er enig i departementets vurderinger, og har over lang tid argumentert
for at det bør legges til rette for like vilkår for alle pensjonstilbydere, og økt konkurranse på
pensjonsområdet. Forslaget om utvidet forbud mot produktpakker vil etter foreningens syn
bidra til et mer velfungerende pensjonsmarked. Foreningen støtter derfor forslaget, og
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understreker at endringen bør gjelde kollektiv livsforsikring generelt slik departementet går
inn for. Forbudet bør omfatte alle mulige leverandører av risikodekninger og kollektive
pensjonsordninger.

Med vennlig hilsen
Sparebankforeningen i Norge
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