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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).

For Forbrukerrådet er det et helt sentralt prinsipp at det skal opplyses tydelig om alle kostnader
knyttet til kjøp av en vare eller tjeneste i forkant av avtaleinngåelse om kjøp.  Det er etter vår
oppfatning en grunnleggende forutsetning for at forbrukere skal kunne fatte rasjonelle valg og
sammenligne #otalkostnaden ved tilsvarende produkter fra forskjellige leverandører.

Forbrukerrådet har derfor vært sterkt for at kostnadene ved å inngå livsforsikringskontrakt skal betales
ved kontraktsinngåelsen.  Som kjent ble denne kostnaden tidligere betalt over et stort antall år
sammen med de årlige premiene.  Resultatet av denne praksisen var lite fokus på disse kostnadene,
og de utgjorde en betydelig sum ved inngåelse av ordinær livsforsikringskontrakter.

Forskriftskravet om at disse kostnadene skulle betales ved kontraktsinngåelsen gjorde at disse
kostnadene ble synliggjort og dermed kom under et sterkt press. Etter det Forbrukerrådet oppfatter
har disse kostnadene blitt sterkt redusert som følge av denne reguleringen,  som dermed i så
hensende må sies å være svært vellykket.

EFTA-domstolens avgjørelse 25. november 2005 innebærer at det ikke lenger kan stilles krav om at
tilbyderne av forsikring i Norge fra andre land i EØS-området skal kreve at kontrakts-
slutningskostnadene skal betales senest ved første premiebetaling.

Forbrukerrådets klare oppfatning er at det er særdeles viktig at departementet ved den påkrevde
endringen,  gjør reglene for utenlandske selskaper som opererer grensekryssende inn i Norge direkte
eller via filial,  så strenge som mulige.

utgangspunktet er Forbrukerrådet for like konkurransevilkår,  men situasjonen i dette tilfellet tilsier at
andre hensyn veier tyngre. Livsforsikringskontrakter og kostnadsstrukturen knyttet til disse er
vanskelig tilgjengelig for folk flest,  og en synliggjøring av kontraktsslutnings kostnadene har allerede
vist seg å være svært effektivt,  til gode for forbruker.  Etter vår oppfattning må forskriftsendringen
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derfor under ingen omstendighet gjøres gjeldene også for norske selskaper, som har den helt
dominerende andel av livsforsikringsmarkedet i Norge.

Med disse helt sentrale forutsetningene støtter Forbrukerrådet det utkast som er sendt på høring.

Med hilsen
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Lasse  Billingto  Anne Nesheim
Underdirektør Rådgiver
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