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Efni: Umsögn um fraumvarp til laga um miðlun vátrygginga, 551. mál, EES-reglur.

Vísað er til bréfs yðar, dags. 11. mars 2005, þar sem óskað er umsagnar Fjármálaeftirlitsins 
um frumvarp til laga um miðlun vátrygginga, 551. mál.

Með frumvarpinu er lögð til innleiðing á tilskipum Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/92/EB 
um miðlun vátrygginga. Tilskipunin hefur að geyma margvísleg ákvæði sem mikilvæg eru 
varðandi miðlun vátrygginga t.d. varðandi upplýsingaskyldu vátryggingamiðlara og 
vátryggingaumboðsmanna og annarra sem hafa milligöngu um miðlun vátryggingarsamninga. 
Tilskipunin gerir ráð fyrir að aðildarríki skuli setja fyllri reglur um miðlun vátrygginga m.ö.o. 
tilskipunin er ekki tæmandi um fyrirkomulag reglna við miðlun vátrygginga.

Fjármálaeftirlitið hefur yfirfarið frumvarpið og gerir ekki athugasemdir við efni þess.
Mikilvægt er að innleiða sem fyrst þá tilskipun sem hér um ræðir því tilskipunin kom til 
framkvæmda þann 15. janúar 2005. í tengslum við innleiðingu tilskipunarinnar hefur 
Fjármálaeftirlitinu borist nokkur fjöldi tilkynninga frá eftirlitsstofnunum 4 ríkja Evrópska 
efnahagssvæðisins með nöfnum alls 225 aðila sem hyggjast veita þjónustu hér á landi á 
grundvelli tilskipunarinnar þ.e. á grundvelli starfsleyfis sem veitt er í heimaríki 
vátryggingamiðlara eða skráningar vátryggingaumboðsmanns.

Frumvarpið var samið á vegum nefndar sem viðskiptaráðherra skipaði í maí 2002.
Fjármálaeftirlitið átti fulltrúa í nefndinni. Við undirbúning frumvarpsins kom eftirlitið
sjónarmiðum sinum á framfæri.

Frumvarpið felur í sér tillögu að heildailöggjöf um miðlun vátrygginga. Fjármálaeftirlitið 
styður þá afstöðu að setja heildarlöggjöf um þetta viðfangsefni. Frumvarpið felur í sér 
mikilvæg ákvæði er lúta að starfsemi þeiiTa sem fást við miðlun vátrygginga t.d. um hveijir 
geti fengið heimild til að miðla vátryggingum hér á landi og ákvæðum um starfshætti og 
upplýsingagjöf. Fjármálaeftirlitið telur fullvíst að verði frumvarpið samþykkt þá feli það i sér 
aukna neytendavemd frá því sem verið hefur. Nefna má t.d. að gert er ráð fyrir því að lögin 
verði ófrávíkjanleg, fyllri reglur eru um veitingu starfsleyfis og um hæfiskröfur aðila en verið 
hafa, fjárhagslegar kröfur eru gerðar þ.á m. að vátryggingamiðlari geti á hveijum tíma staðið 
við fjárhagslegar skuldbindingar sínar, fyllri ákvæði eru um starfshætti og upplýsingaskyldu 
m.a. um að væntanlegur vátryggingartaki skuli jafnan upplýstur um endurgjald sem 
vátryggingamiðlari (og eftir atvikum váttyggingaumboðsmaður) þiggur eða áskilur sér vegna 
viðskiptanna. Sá sem ráðgjöf veitir skal og gefa væntanlegum vátryggingartaka upplýsingar 
um þær forsendur sem liggja að baki ráðgjöf um val á vátryggingu auk upplýsinga um helstu 
atriði vátryggingar og atriði er varða vátryggingamiðlara eða vátryggingaumboðsmenn sjálfa 
áður en gengið er frá vátryggingarsamningi, hann endumýjaður eða honum breytt. Mikilvæg
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ákvæði eru og um mögulega starfsemi milli landa og tilhögun á eftirliti.

Líkt og fram kemur í frumvarpinu eru um 10 ár frá því að fyrstu reglur um starfsemi 
vátryggingamiðlara voru leiddar í lög hér á landi. A þessum tíma hefur starfsstétt 
vátryggingamiðlara fest sig í sessi en á ýrnsu hefur gengið. Vátryggingamiðlarar hafa talsvert 
miðlað vátryggingum á vegum erlendra vátryggingafélaga sem hér hafa heimild til að veita 
þjónustu samkvæmt lögum um vátryggingastarfsemi nr. 60/1994. Talsverð samkeppni hefur 
ríkt milli vátryggingamiðlara og vátryggingafélaga hér á landi. Nokkrir vátryggingamiðlarar 
hafa þurft að skila inn starfsleyfum sínum á þessum tíma ýmist að eigin frumkvæði, í samráði 
við Fjármálaeftirlitið eða að kröfu þess og dæmi eru um gjaldþrot vátryggingamiðlara. 
Fjármálaeftirlitinu er ekki kunnugt um að neytendur hafi beðið ljárhagslegt tjón vegna þessa 
en þau tilvik sem hér um ræðir undirstrika mikilvægi eftirlits með viðskiptaháttum og 
fjárhagslegri stöðu aðila. Með fhimvarpinu er gert ráð fyrir fyllra eftirliti en verið hefur og 
fyllri starfsskyldum aðila.

Þess má geta að Fj ármálaeftirlitið vinnur ásamt fj árrr.álaefti rl itum annarra ríkja Evrópska 
efnahagssvæðisins að gerð samstarfssamnings um tilhögun á eftirliti með starfsemi þeirra sem 
fást við miðlun vátrygginga í skilningi tilskipunarinnar þ.e. "Protocol relating to the 
collaboration of the supervisory authorities in particular in the application of the Directives 
on life assurance and non-life insurance". Umræddum samstarfssamningi er m.a. ætlað að 
vera grundvöllur að samstarfi stjómvalda við framkvæmd eftirlits með þeim sem stunda 
miðlun vátrygginga milli landa á grundvelli starfsleyfis sem veitt er í heimaríki 
vátryggingamiðlara eða skráningar vátryggingaumboðsmanns. Undirbúningur 
samstarfssamnings þessa er á lokastigi.

Með hliðsjón af framanrituðu styður Fjármálaeftirlitið eindregið það frumvarp sem hér er til 
umræðu.

Fjármálaeftirlitið er reiðubúið að veita fylliri upplýsingar um framanritað ef óskað er.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
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