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Høring - Utkast til endring av filialforskriften - kontraktsslutningskostnader i
livsforsikring

Vi viser til Finansdepartementets brev av 6. desember 2006 om ovennevnte.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet viser til Konkurransetilsynets
høringsuttalelse i brev av 4. januar 2007. Vi er enig med Konkurransetilsynet i 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 uttaler at det ikke synes å være begrunnet i høringsnotatet
hvorfor det skal gjelde ulike regler i dette tilfellet. Ulike regler for behandling av
kontraktsslutningskostnader vil kunne medføre at norske og utenlandske
livsforsikringsselskaper får ulike konkurransebetingelser. Vi mener i likhet med
Konkurransetilsynet 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.

Det er etter vår mening relevant å vurdere nærmere hvordan de to ulike ordningene
påvirker etableringsmulighetene, om ordningene i ulik grad kan virke innelåsende for
forbrukerne og hvordan de påvirker forbrukernes evne til å treffe rasjonelle valg. Det er
ikke åpenbart, slik vi ser det, at kravet om forskuddsbetaling av kontraktsslutnings-
kostnader for norske selskaper bidrar til et mer effektivt marked for omsetning av
livsforsikring. Denne vurderingen vil blant annet avhenge av om reglene for
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informasjon  om kontraktsslutningskostnader, som EØS-selskapene vil være underlagt,
sikrer forbrukerne god nok informasjon til å treffe rasjonelle valg.
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