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Efni: Lánssamningar í erlendum gjaldmiðli -  561. mál. Svör við fyrirspurnum

Á fundi efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, hinn 27. apríl 2015, komu fram íyrirspumir 
við athugasemdir Neytendastofu og beiðni um tillögur að breytingum á frumvarpinu. Var þess 
sérstaklega óskað að fyrirspumunum yrði svarað skriflega.

Upplýsingagjöf tengd lánssamningum í erlendum gjaldmiðli. Neytendastofa telur þá 
upplýsingaskyldu sem leggja ber á lánveitendur um einkenni lánssamninga í erlendum 
gjaldmiðli rúmast inna ákvæðis 7. gr. laga um neytendalán nr. 33/2013. Stofnunin telur þó að 
efnahags- og viðskiptanefnd ætti í nefndaráliti sínu um frumvarpið að geta þess sérstaklega. 
Akvæði 10. mgr. 7. gr. er svohljóðandi:

,, Lánveitandi, og eftir atvikum lánamiðlari, skal veita neytanda skýringar svo að hann geti 
tekið afstöðu til þess hvort lánssamningur, sem í boði er, sé lagaður að þörfum og 
fjárhagsstöðu hans. Þessi skylda lánveitanda felur í sér að útskýra upplýsingar sem veita 
skal áður en samningur er gerður í samræmi við 1.-4. mgr. og 1. mgr. 25. gr., helstu 
einkenni þeirra lánssamninga sem í boði eru og þær sérstöku afleiðingar sem slíkir 
samningar geta haftfyrir neytanda, þ.m.t. afleiðingarnar a f vanskilum hans á afborgunum. “

Eins og sjá má er orðalag ákvæðisins almennt og tekur til allra lánssamninga.

Neytendastofa telur jafnframt nauðsynlegt að bæta við ákvæði inn i 25. gr. laga nr. 33/2013 í 
þeim tilgangi að veita neytendum almennar upplýsingar til þess að tryggja að hann sé 
upplýstur um hvemig þróun höfuðstóls og greiðslubyrði lánssamninga í erlendum gjaldmiðli 
hefur verið. Neytendastofa leggur til eftirfarandi breytingar á ákvæðinu:

25. gr. Sérstök upplýsingaskylda lánveitanda.
Til þess að tryggja að neytandi sé upplýstur um hvemig þróun höfuðstóls og greiðslubyrði 

hefur verið skal lánveitandi áður en samningur sem kveður á um verðtryggingu, eéa 
breytilega vexti eða erlendan gjaldmiðil er gerður veita upplýsingar, á pappír eða öðmm 
varanlegum miðli, um sögulega þróun verðlags, eg vaxta og gengisbreytinga viðkomandi 
gjaldmiðla og áhrif þeirra þátta á breytingar á höfuðstól og greiðslubyrði sé um verðtryggt lán 
að ræða og um breytingar á greiðslubyrði sé um óverðtryggt lán að ræða eða lán í erlendum 
gjaldmiðli. Lánveitandi skal einnig veita upplýsingar um þróun verðlags og ráðstöfunartekna 
síðustu 10 ár fyrir gerð samnings. Sé um verðtryggðan lánssamning að ræða skal lánveitandi,
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til viðbótar við reikningsyfirlit í formi niðurgreiðslutöflu, sbr. i-lið 2. mgr. 12. gr., láta 
neytanda í té niðurgreiðslutöflu þar sem miðað er við meðaltal ársverðbólgu síðustu 10 ár 
fyrir gerð samnings.

Neytendastofa skal birta opinberlega á heimasíðu sinni almennar upplýsingar og dæmi um 
breytingar á höfuðstól og greiðslubyrði verðtryggðra lána og dæmi um breytingar á 
greiðslubyrði óverðtryggðra lána sem lánveitendur skulu byggja upplýsingagjöf skv. 1. mgr. 
á. Neytendastofa skal einnig birta almennar upplýsingar um þróun verðlags og 
ráðstöfunartekna síðustu 10 ár. Neytendastofa skal einnig birta opinberlega á heimasíðu 
sinni almennar upplýsingar og dæmi um áhrif gengisbreytinga á endurgreiðslu erlendra 
lána. Staðfesting neytanda á að honum hafi verið kynntar þessar upplýsingar, sbr. 10. mgr. 7. 
gr., telst fullnægjandi upplýsingagjöf skv. 1. mgr.

Akvæði 1. og 2. mgr. eiga ekki við um endumýjun og/eða hækkun yfirdráttarheimilda, sbr. 
t-lið 5. gr., ef heildarlánsljárhæð er lægri en viðmiðunarfjárhæð vegna framkvæmdar 
greiðslumats skv. 2. mgr. 10. gr.

Heimildir til að breyta láni: í umsögnum Neytendastofu hefur verið lögð áhersla á að 
samkvæmt Evrópurétti verður með lögum að tryggja að neytendur hafi rétt til að umbreyta 
lánssamningi í erlendum gjaldmiðli ef aðstæður neytenda breytast sem liggja til grundvallar í 
skilgreiningu um „lán í erlendum gjaldmiðli“ og aðrar forsendur fyrir lánveitingunni breytast 
s.s. breytingar verða á gengi gjaldmiðlanna sem leiða til stórtækra breytinga á greiðslubyrði.

Lán í erlendum gjaldmiðli hafa fólgna í sér gengisáhættu fýrir neytenda en einnig 
kerifsáhættu og af þessari ástæðu hefur Evrópska kerfisáhættunefndin (European Systemic 
Risk Board, ESRB) hvatt Evrópuríki til þess að takamarka slíkar lánveitingar eins og unnt er, 
sbr. tilmæli nefndarinnar ESRB2011/1.

í þessu sambandi þarf því efnahags-og viðskiptanefnd að líta til og gera ráðstafanir sem 
veðlánatilskipun (2014/17) leggur til. í 23. gr. tilskipunarinnar er lagt upp með að aðildarríki 
sjái til þess að vamaðarúræði sé til staðan annað hvort í formi útgönguráðstafana eða 
umbreytinga eða í formi annarra viðeigandi ráðstafana. í tilskipuninni og gögnum tengdum 
henni er vísað til þess að aðrar ráðstafanir geti t.a.m. verið „cap“ þ.e. sett sé þak á áhættu 
neytenda, „waming“ þ.e. viðvörun eða „hedging“ í formi tryggingar eða þess háttar 
gengisáhættuvarna sem lánveitandi býður fram samhliða lánveitingu.

Eðli málsins samkvæmt má með góðu móti auk þess setja þak og takmarka áhættu neytenda 
af lántökunni með því að kveða á um þak á kostnaði sem hann verður fyrir vegna 
gengissveiflna.

Neytendastofa fær ekki séð að viðvörun geti skilað tilætluðum árangri nema neytendur geti 
gert viðeigandi ráðstafanir í tengslum við lánssamninginn á grundvelli viðvörunarinnar. 
Þannig skilar viðvömn um gengissveiflur litlu í þeim tilvikum sem neytandi hefur fengið 
lánið greit út að fullu. Einu dæmi þess sem Neytendastofa telur að viðvörun geti talist 
fullnægjandi ráðstöfum væri í formi svokallaðra „equity release“ lána þar sem neytendur sem 
eiga t.d. fasteign en hafa ekki reglulegar tekjur (t.d. eldri borgarar) ganga að eign sinni í formi 
láns þar þar sem útgreiðslur fara jafnt og þétt fram á lánstíma og þannig dregið á veðið í 
samræmi við ákvæði lánssamningsins. í þeim tilvikum getur neytandinn stýrt lántökunni, 
dregið úr henni eða hætt að fullu, ef gengissveiflur verða honum mjög óhagstæðar. Vandséð 
er að viðvörun ein og sér geti verið gengisvörn í öðrum tilvikum. Mikilvægt er þó að 
lánveitandi gefi út viðvaranir og upplýsi neytendur sérstaklega þegar upp koma miklar
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gengissveiflur.

Önnur áhættuvörn t.d. formi tryggingar eða með afleiðusamningum. Hér verður þó að benda á 
að áhættuvöm t.d. í formi afleiðusamninga er almennt ekki á færi neytenda að gera og eru 
slíkir samninga almennt ekki gerðir til lengri tíma en 18 mánaða og því yrði vandmeðfarið 
hvernig standa skuli að slíkum vörnum t.d. fyrir lán til 20, 30 eða 40 ára. Um þetta er vísað 
nánar til skýringarskjals ESB.

A fundi nefndarinnar benti Neytendastofa á að stofnunin hafði, þá um morguninn, fengið sent 
afrit af sænsku frumvarpi til innleiðingar tilskipunar nr. 2014/17 sem birt hefur verið til 
almennrar umsagnar í Svíþjóð. Stofnunin hafði ekki haft nægilegt tækifæri til þess að kynna 
sér þær hugmyndir sem þar eru settar fram fyrir fundinn og hvatti nefndarmenn til þess að 
kynna sér skýrsluna. Neytendastofa hefur nú haft betra tækifæri til þess að rýna skýrsluna og 
má þar sjá að í fmmdrögum að innleiðingu virðist sem að í Svíþjóð sé lagt til að heimila ekki 
lánveitingu í erlendum gjaldmiðli án þess að neytandinn taki um leið tryggingu eða gerðar séu 
aðrar sambærilegar ráðstafanir til þess að verja hann fyrir gengissveiflum. Neytendastofa telur 
reynslu hér á landi sýna að slík úrlausn sé ekki hagkvæm og kveða ætti á um það með skýrum 
hætti í lagatexta hvaða ráðstafanir skuli gera eins og skýrt er kveðið á um í tilskipuninni.

Komið í veg fyrir gengistryggingu. í minnisblaði ijármála- og efnahagsráðuneytisins segir 
að Neytendastofa virðist leggja þann skilning í minnisblað fjármála- og efnahagsráðuneytisins 
frá 15. apríl sl. og tillögum að breytingum að í þeim hafi staðið til að koma í veg fyrri hreina 
gengistryggingu lána í íslenskum krónum. Neytendastofa vísar til fyrri umsagna og þeirrar 
afstöðu stofnunarinnar að stofnunin telur að það eigi ekki að lögfesta aðra skilgreiningu um 
„lán í erlendum gjaldmiðli“ en það sem liggur fýrir í tilskipun ESB. Ljóst er af tilskipuninni 
að þar skal miða við tilteknar aðstæður, s.s. að neytandi hafi tekjur eða eignir í annarri mynt 
en taka þarf tillit til búsetu. Yerði fleirí skilgreiningar lögfestar mun það valda ruglingi, 
réttaröryggi verður minna og eftirlit erfiðara í framvæmd. Síðast en ekki síst þá er veruleg 
áhætta í því fólgin fyrir neytendur að taka lán í erlendum gjaldmiðli, t.d. ef þeir hafa ekki 
tekjur í þeim gjaldmiðli. Markmið lagasetningar á Evrópuvettvangi er að tryggja að tilmælum 
ESRB sé framfylgt og jafnframt að aðildarríkjum verði gert skylt að bjóða neytendum upp á 
valkosti til að breyta láni eða takmarka áhættu sína með öðrum hætti. Neytendastofa telur að 
ef efnahags-og viðskiptanefnd telur nauðsynlegt að haga reglum með öðmm hætti gagnvart 
lántaka sem er lögaðili og fellur ekki undir skilgreiningu laga á hugtakinu „neytandi“ þá gildi 
um það rýmri og frjálsari réttur. Neytendastofa telur að sé fylgt eftir reglum tilskipunarinnar 
varðandi skilgreiningu á „lán í erlendum gjaldmiðli“ og með lögum verði ekki aðrar 
takmarkanir gerðar hér á landi þá mun ESA undir öllum kringumstæðum samþykkja slíka 
tilhögun enda munu ákvæði tilskipunarinnar gilda fyrir öll aðildarríki ESB svo og EES-ríkin, 
þ.e. Noreg, Island og Liechtenstein. Alþingi þarf því ekki að óttast að innleiðing þar sem fylgt 
er eftir skilgreiningum og reglum tilskipunarinnar verði ekki samþykkta af hálfu ESA.

Heimild til uppgreiðslu. Að fýrstu má nefna að samkvæmt lögum um neytendalán nr. 
33/2013 geta neytendur alltaf greitt lánssamning upp í heild eða að hluta fyrir umsaminn tíma. 
I ákvæðinu eru talin upp þau tilvik sem lánveitanda er heimilt að krefjast greiðslu þóknunar, 
uppgreiðslugjalds, og hversu há slík þóknun má vera. Neytendur eiga þess því ávallt 
lagalegan kost að greiða lánssamning upp ef gengisþróun verður þeim óhagstæð. I umljöllun 
Neytendastofu á fundinum var auk þessa vakin athygli á því að ef neytandi hyggst greiða 
erlenda lánið upp með nýrri lántöku þarf hann að standast greiðslumat fyrir nýju láni.
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cðingarfyllst 
f.h. Neytendastofu

-----------------

PoTfi;iAxelsson
/  Þórunn Anna Ámadóttir 

Sviðsstjóri
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