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  Høring  -  Utkast til endring av filialforskriften -
kontraktsslutningskostnader i livsforsikring

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 6. desember 2006 om utkast til endring av
forskrift av  22. september 1995 nr.  827 om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av
forsikringsselskap og pensjonsforetak med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde m.m. (filialforskriften).

Utkastet tar utgangspunkt i en endring av filialforskriften § 10 nr. 1. Det foreslås at kravet om at
kontraktslutringskostnader skal betales senest ved første premiebetaling, ikke skal gjelde for
EØS-selskapers virksomhet i Norge, forutsatt at selskapet gir kunden informasjon om disse
kostnadene i henhold til nærmere angitte krav. Endringsforslaget innebærer at EØS-selskaper
som driver livsforsikringsvirksomhet i Norge gjennom grenseoverskridende virksomhet eller
filial vil kunne fravike kostnadsforskriften av 21. november 1989 nr. 1163 § 3 annet ledd. Det er
ikke foreslått endringer for norske selskapers vedkommende. Norske selskaper har ikke
anledning til å fravike kravet om at kontraktslutningskostnader skal betales senest ved første
premiebetaling, og det vil følgelig gjelde ulikt regelverk for EØS-selskaper som driver
virksomhet i Norge og norske selskaper. Bakgrunnen for endringsforslaget er en avgjørelse i
EFTA-domstolen av 25. november 2005.

Konkurransetilsynet er i utgangspunktet av den oppfatning at norske selskaper og EØS-selskaper
som driver virksomhet i Norge bør være underlagt like rammevilkår, med mindre det foreligger
spesielle og tungtveiende grunner. Tilsynet kan ikke se at det i høringsnotatet er begrunnet
hvorfor det skal gjelde ulike regler i dette tilfellet. Det er mulig at ulike regler for behandling av
kontraktslutningskostnader vil kunne medføre at norske og utenlandske livsforsikringsselskaper
får ulike konkurransebetingelser. På denne bakgrunnen er Konkurransetilsynet av den oppfatning
at det bør vurderes om den foreslåtte endringen også bør gjøres gjeldende for norske selskaper,
slik at også disse gis anledning til å fravike kostnadsforskriften § 3 annet ledd.
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