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HØRING - UTKAST TIL ENDRING AV FILIALFORSKRIFTEN -
KONTRAKTSSLUTNINGSKONSTNADER 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

samarbeidsområdet m.m. (filialforskriften).

1. Det nærmere innhold  i forslaget

Det foreslås en endring i filialforskriftens  §  10 nr. 1 som gjør regler om kostnadsfordeling,

betaling av kontraktslutningskostnader my i kostnadsforskriftens  §  3 I gjeldende for utenlandske

EØS-livsforsikringsselskaper .  Endringsforslaget går ut på at kravet i  §  3 annet ledd om at

kontraktslutningskostnader skal betales senest ved første premiebetaling,  kan fravikes av EØS-

selskaper som driver virksomhet i Norge ,  forutsatt at selskapet gir kunden informasjon om disse

kostnadene i henhold til nærmere angitte krav.

2. Konkurransehensynet m. m.

Det er ikke foreslått tilsvarende endringer for norske selskapers vedkommende. Kredittilsynet er

av den oppfatning at norske selskaper og EØS selskaper som driver virksomhet i Norge bør så

langt det er mulig være underlagt samme rammevilkår med mindre det foreligger spesielle og

tungtveiende grunner for noe annet. Kredittilsynet er enig med EFTA domstolen i at formålet

med § 3 i kostnadsforskri ften i hovedsak kan oppnås gjennom informasjonspliktsregler.

Kredittilsynet kan derfor ikke se at det foreligger grunnlag i dette tilfelle for ulike regler for

norske og utenlandske selskaper.

' Forskrift av 21. november 1989 om fordeling av kostnader, tap, inntekter, fond mv. mellom
forsikringsselskaper i konsernforhold og mellom bransjer og kontrakter i et forsikringsselskap. Forskriften er gitt
med hjemmel i forsikringsvirksomhetsloven § 7-5.
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Etter Kredittilsynets oppfatning bør informasjonspliktsregler erstatte § 3 annet og femte ledd for

norske selskapers vedkommende. Kredittilsynet viser i denne sammenheng til brev av 14.

februar 1997 til Finansdepartementet om kostnader i livsforsikring. Ved dette brev oversendte

Kredittilsynet en undersøkelse om kostnader i livsforsikringer. Det vises til følgende utdrag fra

dette brev:

Den undersøkelse Kredittilsynet gjennomførte viste at § 3 i forskriften til forsikrings-

virksomhetsloven § 7-5 inneholder bestemmelser som både førte til skjevheter i kostnads-

fordelingen og mangelfull kostnadsdekning. Dette førte igjen til at avkastningen blir

mindre, den frivillige avgangen større og at det skjer mindre nytegning. § 3 setter også så

sterke begrensninger på produktutformingen at sparing i individuell livsforsikring kan bli

lite konkurransedyktig sammenlignet med andre former for langsiktig sparing. Andre

lands regelverk på dette området setter ikke slike begrensninger på produktutformingen

som det norske regelverket. Dette medfører at utenlandske selskapers produkter vil være

mer konkurransedyktig enn produkter som de norske selskaper kan markedsføre.

Kredittilsynet vil utfra undersøkelsen trekke frem følgende uheldige konsekvenser av

forskriftens § 3 slik den nå er utformet:

1. Med de distribusjonsformer som norske selskaper benytter og de distribusjonsformer

som er vanlig også i andre land, vil de faktiske nytegningskostnadene være betydelig

høyere enn kontraktsslutningskostnadene. Dette gir opphav til et

kostnadsoverforbruk, da de faktiske nytegningskostnadene er større enn det

selskapene får dekning for på tegningstidspunktet. Dette overforbruket må fordeles

på den eksisterende portefølje. Denne porteføljen blir da påført kostnader som den

selv ikke har forårsaket.

2. De kontrakter  som er tegnet i samsvar med den gamle lovgivningen, dvs. med

gjenkjøpsfradrag,  har allerede blitt belastet  for sin andel av de direkte  nytegnings-

kostnader . Ved at  de nå også må være med på å betale en andel av  differansen

mellom de  faktiske  nytegningskostnader og kontraktsslutningskostnadene  (for nyere

kontrakter) vil det medføre  at de blir belastet to ganger for samme  type  kostnader.

3. Det  har i store  deler av  dette århundre vært praksis innen livs, forsikring at

nytegningskostnadene i premien  skal dekke  selskapenes  faktiske  kostnader, dvs.

foruten de utgifter  som er direkte  forbundet  med tegning av den enkelte  forsikring

(provisjon , poliseutstedelse ,  risikobedømmelse mv.), også  forsikringens  andel av

selskapenes generelle  utgifter  knyttet til salg og markedsføring med tilhørende

administrasjon.

Denne praksis ble endret i 1964 ved at nytegningskostnadene i det

beregningsgrunnlag som da ble tatt i bruk ble delt opp i to grupper:
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- De direkte nytegningskostnadene, dvs. kostnader så som provisjon,

poliseutstedelse, risikobedømmelse og andre utgifter som påløper ved tegning av

den enkelte forsikringskontrakt.

- De indirekte nytegningskostnadene, dvs. kostnader knyttet til selskapets salgs- og

markedsføringsapparat mv., slik at forsikringsbestanden løpende kan bli tilført

nye forsikringer.

De indirekte  nytegningskostnadene  ble etter 1964  belastet hele  porteføljen.

Bakgrunnen  for denne  endringen var blant annet at den eksisterende  portefølje

hadde nytte  av at porteføljen  ble opprettholdt og eventuelt vokste.  Det var derfor ikke

unaturlig at de skulle bære sin andel av de generelle nytegningskostnadene.

Alle nye individuelle livsforsikringer ble derfor tilpasset dette mønsteret slik at det

kun var de direkte nytegningskostnadene som ble belastet de nytegnede kontraktene.

Dersom en av de nye kontraktene ble gjenkjøpt, var det den del av de direkte

nytegningskostnadene som ikke var betalt som utgjorde gjenkjøpsfradraget. I et

system med oppdeling av nytegningskostnadene som skissert ovenfor og med

gjenkjøpsfradrag var det i portefø jens interesse at selskapene hadde et aktivt

salgsapparat.

Med nåværende § 3 i forskriften til forsikringsvirksomhetsloven § 7-5 er det ikke

lenger adgang til å ta dekning for ikke-betalte nytegningskostnader. Undersøkelsen

viser klart at kostnader forbundet med nytegning blir veltet over på den gamle

porteføljen slik at avkastningen blir mindre enn den ville ha vært om denne

porteføljen kun skulle bære sine egne kostnader. Vi anser det  som urimelig  å belaste

en portefølje for kostnader som den ikke har forårsaket og heller ikke  har noen

fordel av. Den eksisterende portefølje er med dagens rammebetingelser (( 3) i

realiteten tjent med at selskapet avvikler sin salgsvirksomhet.

Livsforsikringsselskapene har i årene etter 1997 tilpasset seg § 3 i kostnadsforskriften ved

overgang til større grad av fastlønn. Provisjonene er også av langt mer moderat størrelse enn

tidligere. Kredittilsynet antar likevel at § 3 har en uheldig effekt på kostnadsfordelingen mellom

individuelle kontrakter som flyttes og gjenkjøpes og de øvrige kontrakter i selskapet. Dette

forhold og de endringer i filialforskriften som EFTA domstolen nødvendiggjør for utenlandske

EØS livsforsikringsselskaper taler for at regelverket endres og utformes likt for så vel norske

som for utenlandske selskaper.

3. Ad kostnadsforskriftens § 3 femte ledd

Det er ikke eksplisitt foreslått et unntak fra § 3 femte ledd for EØS selskapene. I henhold til

femte ledd kan selskapet ved flytting eller gjenkjøp bare gjøre fradrag for de kostnader som
forsikringstakeren er belastet med frem til og med det år kontrakten opphører,  og som da ikke er

betalt .  Bestemmelsen i § 3 femte ledd følger opp forbudet i annet ledd ved å regulere

motregningsretten slik at den samsvarer med forbudet i § 3 annet ledd. Bestemmelsene i andre

og femte ledd innebærer forbud mot livsforsikringsavtaler,  hvor kontraktslutningskostnader mv
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dekkes av forsikringstakeren over flere år, uansett om forsikringstakeren avbryter

forsikringskontrakten på et tidligere tidspunkt, eller vedlikeholder forsikringen ut

premiebetalingstiden.

Selv om domstolen kun vurderer § 3 annet ledd gir den i domspremissene (punkt 44) uttrykk for

at det er restriksjoner som innebærer at livsforsikringsavtaler med kontraktsvilkår hvor

kontraktslutningskostnadene fordeles over en lenger tidsperiode, som ikke er forenlig med

artikkel 36 i det konsoliderte livsforsikringsdirektiv. Dette basert på EF domstolens doktrine om

allmenne hensyn.

Finansdepartementet ser også ut til å ha lagt til grunn at § 3 femte ledd ikke kan gjøres gjeldende

for utenlandske EØS livsforsikringsselskaper når de nærmere angitte informasjonskrav

oppfylles. Det fremgår således av innholdet i informasjonsreglene i forslaget til ny § 10 nr. 1

annet ledd tredje strekpunkt at et utenlandsk EØS selskap ved flytting eller tilbakekjøp vil ha

adgang til å gjøre fradrag i utbetalingsverdien for den ubetalte del av

kontraktslutningskostnadene. Kredittilsynet forstår det derfor slik at § 3 femte ledd i

kostnadsforskriften, på de gitte vilkår, heller ikke skal gjøres gjeldende for de utenlandske EØS-

livsforsikringsselskapene og er enig i dette. Dette bør fremgå av første ledd siste punktum i

forslaget.

4. Ad konsekvenser av regelverksendringer som trer i kraft 1. januar 2008

Reglene i § 3 i kostnadsforskriften blir fra 1. januar 2008 erstattet av regler i forsikringslovens §

9-3 tredje ledd om kontraktsgebyr og avbruddsgebyr og nærmere bestemmelser som avgrenser

avbruddsgebyrets størrelse i § 2-6 i forskrift 30. juni 2006 nr. 862. Det sentrale element i de nye

reglene er at selskapet ikke kan beregne et avbruddsgebyr som overstiger flyttegebyret etter

forsikringslovens § 11-3. Bestemmelsene i den nye lovgivningen som trer i kraft 1. januar 2008,

avviker etter Kredittilsynets oppfatning i sitt innhold og konsekvens svært lite fra gjeldende

regelverk i kostnadsforskriftens § 3 annet og femte ledd. Bestemmelsene vil etter Kredittilsynets

oppfatning i likhet med gjeldende regler medføre at kostnader forbundet med nytegning fortsatt

blir veltet over på den gjenværende portefølje i selskapet ved flytting eller og andre former for

avbrudd av kontrakten i premiebetalingstiden.

I Finansdepartementets endringsforskrift til filialforskriften av 30. juni 2006 nr. 862 blir

gjeldende § 10 erstattet med nye regler som henviser til kapittel 9 i forsikringsloven. Der er det

ikke henvist til reglene i lovens § 9-3 tredje ledd med tilhørende forskriftsbestemmelser som

nevnt. Kredittilsynet er usikker på om dette er tilsiktet, og ikke minst om det også er tilsiktet at

det fremlagte forslag kun skal gjelde frem til 1. januar 2008. Kredittilsynet viser for øvrig til det

som er sagt over om at konkurransehensynet mv. tilsier like regler for de norske selskapene og

de utenlandske selskapene. Bestemmelsene som nå begrenser beregningen av avbruddsgebyret

bør i stedet erstattes av regler som tilsvarer innholdet i Finansdepartementets forslag til regler om

fradrag for ubetalte kontraktsslutningskostnader ved flytting og andre former for avbrudd av

kontrakten i premiebetalingstiden.
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5. Merknader til utforming av lovforslaget, samordning med andre informasjonspliktsregler etc.

Kredittilsynet støtter i hovedsak substansen i det fremlagte forslag til ny § 10 nr. 1 i

filialforskriften.

5.1 Forholdet til livsforsikringsdirektivets artikkel 10

Kredittilsynet må likevel først påpeke at forslagets fjerde ledd som stiller krav til hvilke

neddiskonteringsrente selskapet må legge til grunn ved beregning og nedbetaling av

kontraktslutningskostnadene neppe er forenlig med artikkel 10 i det konsoliderte

livsforsikringsdirektiv som gir hjemlandet enerett til å regulere finansielle forhold.

Opprettholder Finansdepartementet likevel forslaget til slik bestemmelse bør bestemmelsen i

hvert fall utformes slik at det er de renteforutsetninger og det biometriske grunnlag som

benyttes for å beregne premie for forsikringen som skal kreves lagt til grunn for nedbetaling av

kontraktsslutningskostnadene, som for eksempel:

De renteforutsetninger og det biometriske  grunnlag  som benyttes for å beregne premie

for forsikringen skal også legges  til grunn  for nedbetaling av

kontraktsslutningskostnadene.

5.2 Krav om bruk av nåverdi ved angivelse av fremtidige delbetalinger

I forslagets tredje ledd annet strekpunkt skal størrelsen av de enkelte delbetalinger angis i

nåverdi. Etter Kredittilsynets vurdering har nåverdien av delbetalingene liten informasjonsverdi.

Det bør i stedet stilles krav om at delbetalingene skal oppgis i nominell verdi.

5.3 Forholdet til flytteretten

Når det gjelder forholdet til flyttereglene legger Kredittilsynet til grunn at det følger av forslaget

at utenlandske EØS livsforsikringsselskaper uten hinder av de regler som gjelder for fastsettelse

av flyttegebyret, kan foreta fratrekk i flytteverdien for den ubetalte del av

kontraktsslutningskostnadene.

5.4 Like rammebetingelser og samordning med opplysningspliktsforskriften

Det følger av forskrift 5. mai 1995 nr 581 om opplysningsplikt for avtaler om livsforsikring

(opplysningspliktsforskriften) § 3 nr. 6 og 10 at forsikringsselskapet skal opplyse om størrelsen

på kontraktsslutningskostnadene forsikringstaker skal betale ved inngåelsen av

forsikringsavtalen og om hvordan gjenkjøpsverdien og fripoliseverdien beregnes samt en

orientering om nivået gjenkjøpsverdien og fripoliseverdien vil ha de første årene. Gjeldende

opplysningspliktsforskrift dekker de vesentlige elementene i den opplysningsplikten som følger

av Finansdepartementets forslag. Forskriften gjennomfører sammen med

forsikringsavtalelovens kapittel 11 artikkel 36 i det konsoliderte livsforsikringsdirektiv.

Forskriften er fastsatt av Kredittilsynet etter delegasjon fra Justisdepartementet.
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Dersom det, i tråd med Kredittilsynets primære syn innføres like rammebetingelser for norske

og andre forsikringsselskaper i EØS, er Kredittilsynet av den oppfatning at informasjonskrav

knyttet til livsforsikringsavtaler så langt det er mulig bør samles i eksisterende

opplysningspliktsforskrift. Opplysningspliktsforskriften bør også kunne omfatte et krav om at

selskapene må utferdige et separat dokument om kontraktslutningskostnadene mv. som må

undertegnes av forsikringstaker før forsikringsavtalen inngås. I dette dokument bør

forsikringstaker gis informasjon om følgende forhold:

1. Opplysninger om størrelsen av kontraktslutningskostnadene

2. En oversikt over størrelsene på den andel av premien som utgjør nedbetaling av

kontraktsslutningskostnader for hver premiebetalingsperiode og hva som gjenstår av

kontraktsslutningskostnadene ved utløpet av hver periode,

3. Opplysninger om hvordan gjenkjøpsverdien og fripoliseverdien beregnes, herunder i

hvilken utstrekning de er garanter, betingelser for utbetaling av gjenkjøpsverdi, samt en

oversikt over størrelsen i norske kroner av gjenkjøpsverdien og fripoliseverdien hvert år

i forsikringstiden.

4. Opplysninger om at den gjenstående del av kontraktslutningskostnadene (restlånet) må

dekkes ved fratrekk i forsikringens verdi dersom forsikringstakeren sier opp forsikringen

enten ved flytting til annet selskap, eller at premiebetalingen opphører,

Innføres like rammebetingelser på dette punkt må det også foretas endringer i annet regelverk

bl.a. kapittel 11 om flytting i forsikringsloven, og kontoforskriften.

5.5 Særregler i filialforskriften for utenlandske  selskaper

Dersom muligheten for å avdra kontraktsslutningskostnadene i form av premietillegg i
premiebetalingsperioden bare skal gjelde for utenlandske selskaper,  er det av hensyn til de
norske selskapene neppe hensiktsmessig å endre opplysningspliktsforskriften .  Filialforskriften

må endres og Kredittilsynet støtter som nevnt substansen i Finansdepartementet forslag men
foreslår at de krav som stilles i § 10 nr.  1 i forskriften blir utformet noe annerledes. I)et foreslås

således at det stilles følgende krav for at  selskapet kan fravike  § 3 annet og femte ledd i
kostnadsforskriften:

1. Forsikringsselskapet utferdiger et separat dokument som må undertegnes av

forsikringstaker før forsikringsavtalen inngås, hvor selskapet bare gir informasjon som

nevnt i de følgende punkter.

2. De samlede kontraktslutningskostnader skal betales av forsikringstaker i norske kroner

og de ubetalte kontraktslutningskostnader er å betrakte som et lån fra selskapet til

forsikringstaker

3. Størrelsen på den andel av premien som utgjør nedbetaling av
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kontraktslutningskostnadene for hver premiebetalingsperiode og hva som gjenstår av
kontraktslutningskostnadene ved utløpet av hver periode

4. Opplysninger om at den gjenstående del av kontraktslutningskostnadene  (restlånet) må

dekkes ved fratrekk i forsikringens verdi  (premiereserve)  dersom forsikringstakeren sier

opp forsikringen enten ved flytting til annet selskap eller at premiebetalingen opphører

Med hilsen

Kredittilsynet

yLt
Sven- enrangvGKj9 s

avdelingsdirektør
i

Hanne Myre

seksjonssjef
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