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CONSUMERS ASSOCIATION OF ICELAND 11 w

AS S O C IA TE  M E M B E R O F I C ,  B E U C a n d  ICRT N E Y T E N D A S A M T Ö K I N

S Í Ð U M Ú L A  13 
108 R E Y K J A V ÍK  
S ÍM I  545 1200 
T ELEFA X  545 1212 
ns@ns. is  
PÓSTHÓLF  8160 
128 R E Y K J A V lK

Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík, 9. mars 2005

Efni: Umsögn Neytendasamtakanna um frumvarp til laga um fjarsölu á 
fjármálaþjónustu, 482. mál.

Neytendasamtökin eru jákvæð gagnvart því lagafrumvarp sem hér liggur fyrir en vilja 
koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri:

5., 6., 7. og 8. gr. Neytendasamtökin telja að biónustuveitandi ætti að bera
sönnunarbyrðina um að hafa gefið neytandanum þær upplýsingar sem honum er skylt að 
veita skv. framantöldum ákvæðum. Vísast þessu til stuðnings í 2. mgr. 15. gr. tilskipunar 
2002/65/EB.

6. gr. og 9. gr. í 3. tl. 6. gr. og 3. tl. 2. mgr. 9. gr. kemur fram að ef ekki sé hægt
að gefa upp nákvæmt verð skuli gefa upp grundvöll fyrir útreikningi verðs. 
Neytendasamtökin telja að orðalagið veiti þjónustuveitanda o f mikið svigrúm og leggja 
til eftirfarandi breytingu:

E f ekki er unnt að gefa upp nákvæmt verð skal gefa upp nákvœman grundvöll fyrir  
útreikningi verðs.

7. tl. 7. gr. í lögum nr. 46/2000 um húsgöngu- og fjarsölusamninga segir í 4. mgr. 6. 
gr. :

Þegar húsgöngu- eða fjarsölu sem lög þessi taka til er beint að íslenskum neytendum, 
eða markaðssókn seljanda fer að öðru leyti fram á Islandi og á íslensku, ber að veita 
neytanda upplýsingar samkvæmt ákvæðum laga þessara á íslensku.

Neytendasamtökin telja engin rök til þess að gera slakari kröfur þegar kemur að ljarsölu á 
íjármálaþjónustu. Þvert á móti má gera ráð fyrir því að um meiri fjárhæðir sé að ræða 
þegar kemur að ijármálaþjónustu og þvi ástæða til enn ríkari neytendaverndar. Gera
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samtökin því að tillögu sinni að í stað 7. tl. 7. gr. komi sambærilegt ákvæði og er að finna 
í 4. mgr. 6. gr. húsgöngu- og fjarsölulaga.

Verði ekki fallist á þessa tillögu leggja Neytendasamtökin til að við 7. tl. 7. gr. bætist 
eftirfarandi: E f upplýsingar, samningsskilmálar eða frekari samskipti við neytanda munu 
verða á öðru tungumáli en því sem upphaflega var notað milli aðila skal athygli neytanda 
vakin á því með áberandi hœtti.

I .g r . 8. gr. Neytendasamtökin leggja til að orðalag töluliðarins verði eftirfarandi: 
Hvaða aðgang neytandi hafi að réttarúrræðum, öðrum en höfðunar máls fyrir  
dómstólum, og hvernig neytandi geti nýtt sér þau.

Nánar verður vikið að þessu atriði síðar með tillögu samtakanna að nýrri lagagrein.

II. gr. í 1 .mgr. 11. gr. er vísað í 1. og 2. mgr. 10. gr. en Neytendasamtökin velta því 
fyrir sér hvort réttara væri að vísa í II. kafla laganna í heild sinni.

14. gr. Neytendasamtökin telja að fram eigi að koma að þjónustuveitandi geti
aðeins krafið neytanda um þann kostnað sem hann getur sannað að hafi fallið til, að 
þjónustuveitandi beri sönnunarbyrðina um það að hann hafi upplýst neytanda um 
ijárhæðina sem hann gæti þurft að greiða við nýtingu réttarins og að þjónustuveitandi beri 
áhættuna af öðrum kostnaði sem fallið getur til við nýtingu neytandans á rétti sínum til að 
falla frá samningi.

14. gr. Neytendasamtökunum þykir vanta nýja málsgrein, 3. mgr. 14. gr.,
svohljóðandi: Oheimilt er að krefja neytanda um greiðslu kjósi hann að nýta sér rétt sinn 
til að fa lla frá  samningi um kaup á vátryggingu innan 14 daga frestsins eða líftryggingu 
innan 30 dagafrestsins.

16. gr. Neytendasamtökin gera athugasemd við það að lögin mæli fyrir um að
greiðslukortafyrirtækin setji reglur um hvernig neytandi geti óskað efitir afturköllun á 
greiðslu hafi greiðslukort hans verið misnotað við gerð fjarsölusamnings og hvemig 
endurgreiðslu skuli háttað.

Neytendasamtökunum er ljóst að ákvæði 16. gr. er sambærilegt 12. gr. laga um nr. 
46/2000 um húsgöngu og ijarsölu en telja frekar að breyta ætti 12. gr. hfl. en að taka 
ákvæðið upp í nýju lögin um fjarsölu á tjármálaþjónustu.

Neytendasamtökin telja eðlilegt að áðumefndar reglur séu samdar a f Fjármálaefltirlitinu, í 
samráði við Neytendasamtökin og greiðslukortafyrirtækin. Leggja Neytendasamtökin 
því til að frumvarpinu verði breytt á þá leið að reglumar skuli samdar af 
Fjármálaeftirl itinu.



21. gr. Samkvæmt frumvarpinu varðar það aðeins viðurlögum að brjóta gróflega
eða ítrekað gegn ákvæðum laganna. Er það skoðun Neytendasamtakanna að orðalag 
þetta sé ekki til þess fallið að ná fram markmiðum tilskipunarinnar um að viðurlög skuli 
vera árangursrík, í réttum hlutfÖllum og letjandi.

Telja samtökin að einfalt brot gegn lögunum eigi að nægja til að viðurlögum geti verið 
beitt, enda verða viðurlögin að vera í réttum hlutföllum við brotið. Leggja samtökin því 
til að orðin ,,gróflega eða ítrekað” verði fellt út úr 21. gr. frumvarpsins.

Nýtt ákvæði Neytendasamtökin leggja til að í IV. kafla laganna, Ýmis ákvæði, komi 
ný grein, svohljóðandi: Þjónustuveitanda ber að sjá tilþess að neytandi hafi aðgang að 
réttarúrrœðum, öðrum en málshöfðun fyrir dómstólum, og skal sá úrlausnaraðili uppfylla 
tilmæli 98/257/EC um meginreglur sem gilda skulu um úrlausnaraðila utan dómstóla eða 
tilmæli 2001/310/EC um meginreglur fyrir úrlausnaraðila utan dómstóla sem ná sáttum í 
kvörtunarmálum neytenda.

í tilskipuninni er lögð sú skylda á hvert ríki að stuðla að stofnun eða þróun árangursríkra 
og fullnægjandi leiða utan dómstóla fyrir neytendur við úrlausn ágreiningsmála við 
þjónustuveitendur. Neytendasamtökin telja að árangursríkasta leiðin til þessa sé að 
skylda þjónustuveitendur til að tryggja viðskiptavinum sínum aðgang að hæfum 
úrlausnaraðila.

Nú þegar er til staðar úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki sem uppfyllir 
tilmæli 98/257/EC og er aðili að FIN-Net. Með ákvæðinu er tryggt að neytendur muni 
fyrir tilstilli þjónustuveitanda síns annað hvort eiga aðgang að fyrrgreindri 
úrskurðamefnd eða öðrum aðila sem komið yrði á fót í samræmi við áðumefnd tilmæli.

Neytendasamtökin gera ekki aðrar athugasemdir við frumvarpið og styðja lögfestingu 
þess.

Virðingarfyllst, 
f.h. Neytendasamtakanna,
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