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Høringsuttalelse  -  forslag om utvidet forbud mot produktpakker i
finansnæringen

Vi viser til departements ekspedisjon av 4. juli 2005.

Advokatforeningen har forelagt høringsbrevet for foreningens lovutvalg for bank,
finansiering og valuta bestående av Hilde Vihovde, leder, Ivar Sagbakken, Knut
Endre, Frode Mathiesen og Hans Haugstad.

På bakgrunn åv lovutvalgets innspill, avgis følgende uttalelse:

Advokatforeningen har drøftet forslaget om utvidet forbud mot produktpakker i
finansnæringen ved at produktpakkeforskriftens virkeområde utvides. Siktemålet
med forslaget er å øke konkurransen om kollektive pensjonsprodukter. Det foreslås at
produktpakkeforskriftens virkeområde, som hittil har vært tjenester til forbrukere,
utvides slik at forskriften også gjelder livsforsikringsselskapers adgang til å sette
vilkår for levering av uføre- og etterlattepensjoner.

Forslaget innebærer at livselskaper som både gir tilbud om alderspensjon og uføre-
/etterlattepensjon ikke kan sette vilkår om at alderspensjonen skal tegnes hos en
bestemt leverandør.

Advokatforeningen ser det som positivt at det legges til rette for økt konkurranse
blant leverandører av ulike typer pensjons- og forsikringstjenester.

Advokatforeningen støtter derfor på prinsipielt grunnlag forslaget om utvidelse av
virkeområde for produktpakkeforskriften.

Virkeområdet er i utkastet begrenset til livsforsikringsselskapers adgang til å sette
vilkår for kollektive livsforsikringer. På bakgrunn av glidende bransjeskiller mellom
ulike forsikringsprodukter, kan det reises spørsmål om forskriftsutkastet bør
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begrenses til liv-selskaper og liv-produkter.

Advokatforeningen peker imidlertid på at siktemålet er å gi tilbud om ulike tjenester
til så riktig pris som mulig. Etter forskriftens § 2, vil leverandør kunne gi et samlet
tilbud, hvor et slikt samlet tilbud av flere tjenester "er begrunnet med
kostnadsbesparelser". Man forutsetter derfor at selskapene, dersom administrasjon
av alderspensjonsordninger og uføre-/etterlattepensjoner kan begrunnes med
kostnadsbesparelser, fortsatt må ha anledning til å kunne gi et samlet tilbud til en
gunstigere pris enn om forsikringsytelsene blir tegnet hver for seg.
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