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Efni: Umsögn Neytendasamtakanna um frumvarp til laga um miðlun vátrygginga, 
551. mál, EES reglur.

Neytendasamtökin lýsa yfir stuðningi við það frumvarp sem hér liggur fyrir enda áttu 
samtökin fulltrúa í nefnd þeirri sem samdi frumvarpið. Neytendasamtökin mæla með 
lögfestingu frumvarpsins en gera eftirfarandi athugasemdir.

2. mgr. 17. gr.
Neytendur fá ráðgjöf sina og upplýsingar gjaman frá vátryggingasölumönnum sem ekki 
hafa starfsleyfi en starfa á ábyrgð vátryggingamiðlara. Það skiptir neytendur gríðarlegu 
máli að fá réttar upplýsingar, bæði við val á tryggingu og eins við vátryggt tjón. Jafnvel 
þótt sölumenn starfí á ábyrgð miðlara hlýtur það að vera markmiðið að koma í veg fyrir 
að neytendinn verði fyrir tjóni vegna rangra upplýsinga. Það er því mikilvægt að þekking 
vátryggingasölumanna sé tryggð með sem bestum hætti. Neytendasamtökin telja að besta 
leiðin til að tryggja nægilega þekkingu sé að gera það að skilyrði að sölumenn 
vátryggingamiðlara undirgangist próf. í þessu sambandi er bent á að starfsmenn 
ijármálafyrirtækja sem hafa með höndum verðbréfaviðskipti skulu hafa staðist próf í 
verðbréfamiðlun, sbr. 1. mgr. 53. gr. laga um fjármálafyrirtæki. Neytendasamtökin telja 
að þekking vátryggingasölumanna sé ekki nægilega tryggð með 2. mgr. 17. gr. 
frumvarpsins og leggja til að úr því verði bætt. Rétt er þó að geta þess að hér er ekki lagt 
til að vátryggingasölumenn undirgangist sama próf og vátryggingamiðlaramir sjálfír enda 
ekki rök til þess.

I 24. frumvarpsins er fjallað um skyldu vátryggingamiðlara til að gera skriflega ráðninga- 
og/eða verksamninga við vátryggingasölumenn í sinni þjónustu (sjá og 46. gr. vegna 
vátryggingaumboðsmanna). Með frumvarpinu er því gert ráð fyrir að vátryggingamiðlari 
geti gert verksaminga við vátryggingasölumenn. Samkvæmt skilgreiningum 
lögfræðinnar er það eitt helsta einkenni verksamninga að verktaki er ekki á ábyrgð

24. gr,

mailto:ns@ns.is


verkkaupans og lýtur ekki beinu boðvaldi hans. Telja Neytendasamtökin ekki rök fyrir 
því að veita vátryggingamiðlurum heimild til þess að gera verksamninga við sölumenn 
sína. Samkvæmt frumvarpinu skal ráðninga- og/eða verksamningurinn mæla fyrir um að 
sölumaðurinn starfi á ábyrgð og undir stjóm og eftirliti vátryggingamiðlarans. Telja 
Neytendasamtökin að mun betur færi á því að leggja þá skyldu á vátryggingamiðlara að 
gera ráðningasamninga við alla sína sölumenn. Þetta er eðlilegt í ljósi þess að um 
leyfisskylda starfsemi er að ræða.

IV. kafli
Með frumvarpinu er lögð til innleiðing tilskipunar nr. 2002/92/EB frá 9. desember 2002. 
í 4. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar kemur fram að aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar 
ráðstafanir til að vemda viðskiptavini gegn því að vátryggingamiðlari standi ekki skil á 
iðgjöldum til vátryggingafélagsins eða á bótafjárhæð eða endurgreiddum iðgjöldum til 
vátryggingartaka. í a-lið kemur fram að slíkar ráðstafnir geti falist í laga- eða 
samningsákvæðum sem kveða á um að fé, sem viðskiptavinur greiðir til miðlara, teljist 
greitt til félagsins en að fé, sem félag greiðir miðlara, teljist ekki greitt til viðskiptavinar 
fyrr en hann fær það í hendur. Fleiri úrrræði eru taldin upp í 4. mgr. 4. gr. og skulu 
aðildarríki velja eitt eða fleiri þeirra. Ljóst er að skilyrði 4. mgr. 4. gr. eru þegar uppfyllt 
með frumvarpinu en engu að síður leggja Neytendasamtökin til að ofangreint ákvæði a- 
liðar verði tekið inn í frumvarpið. Tryggir það stöðu neytenda með enn frekari hætti og 
er til þess fallið að hvetja miðlara til að afgreiða fjármuni á rétta staði eins fljótt og 
mögulegt er.

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

Virðingarfyllst, 
f.h. Neyten^ásafíftakanna,

Jóhannes Gunnarsson, formaður
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