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

Alþýðusamband íslands hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um 
miðlun vátrygginga, 551. mál, EES-reglur.

í  frumvarpinu er lagt til að tilskipun Evrópusambandsins og ráðsins nr. 
2002/92/EB frá 9. desember 2002, um miðlun vátrygginga verði innleidd í 
íslenska löggjöf.

í  frumvarpinu eru ákvæði sem auka neytendavernd frá því sem nú er. Meðal 
annars eru gerðar ríkari kröfur um starfsemi vátryggingamiðlara og 
vátryggingaumboðsmanna, svo sem um hæfni og þekkingu þeirra. Einnig er 
kveðið á um aukna upplýsingagjöf til neytenda svo sem um þóknanir og 
rökstuðning fyrir ráðgjöf.

í  frumvarpinu eru gerðar ríkari kröfur en áður um ráðningarsamband milli 
vátryggingasölumanna annars vegar og vátryggingamiðlara eða 
vátryggingaumboðsmanna hins vegar. Samkvæmt 24 gr. og 46. gr. 
frumvarpsins skal gera skriflegan ráðningarsamning og/eða verksamning við 
sölumenn sem starfa hjá vátryggingamiðlara eða vátryggingaumboðsmanni, 
þar sem réttindi og skyldur aðila koma skýrt fram. Meðal annars er gerð 
krafa um að þar komi fram að sölumenn starfi á ábyrgð og undir stjórn 
vátryggingamiðlarans eða -umboðsmanns. Hér er réttarstaða sölumanna 
gerð mun skýrari en í fyrri lögum og því vissulega um verulega bót að ræða. 
Réttindi og skyldur verktaka eru hins vega með þeim hætti að þeir geta 
aldrei fyllilega verið á ábyrgð þriðja aðila. Þeir hafa m.a. sjálfstæðan fjárhag 
og geta stofnað til fjárhagslegra skuldbindinga sem þeir einir geta boðið 
ábyrgð á. Alþýðusambandið telur því nauðsynlegt að gerð sé krafa um það í 
frumvarpinu að vátryggingasölumenn starfi eingöngu sem launmenn enda 
samræmist slíkt vinnuréttarsamband mun betur ábyrgð og skyldum þeirra.

Alþýðusambandið telur að frumvarpið feli í sér verulegar bætur m.a. á 
neytendavernd og styður því frumvarpið að því gefnu að gerð verði krafa 
um það í frumvarpinu að vátryggingasölumenn starfi sem launmenn.
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