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Efni: Frumvarp til laga um miðlun vátrygginga.

Hér er um að ræða frumvarp sem samið er í kjölfar nýrrar tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins um 
miðlun vátrygginga. Þar sem tilskipun þessi hefur í för með sér talsverðar breytingar fyrir starfsemi 
vátryggingamiðlara þótti rétt á þessum tímapunkti að semja sérstök lög um miðlun vátrygginga.

FÍS gætir hagsmuna fyrir nær alla vátryggingamiðlarara sem starfandi eru hér á landi og sat 
undirritaður í þeirri nefnd sem samdi það frumvarp sem hér um ræðir. Þrátt fyrir þetta, þykir FIS, 
f.h. vátryggingamiðlara innan félagsins, ástæða til að geta tveggja atriða í frumvarpinu sem enn 
gætir óánægju með hjá vátryggingamiðlurum.

Fyrra atriðið varðar ákvæði 32. gr. frv. sem ijallar um endurgjald, en samkvæmt þessari grein skal 
væntanlegur vátryggingataki jafhan upplýstur um endurgjald sem vátryggingamiðlari þiggur eða 
áskilur sér vegna viðskiptanna. Hér er um að ræða breytingu frá því sem áður var, en hingað til 
hefur það verið lagt í hendur vátryggingatakanum að ákveða hvort hann óski eftir upplýsingum um 
það hvert endurgjaldið er. Samkvæmt frumvarpinu skal þetta nú verða afdráttarlaus skylda. Ljóst er 
að þetta ákvæði mun skapa veruleg vandkvæði í framkvæmd, þar sem endurgjald það sem 
vátryggingamiðlarar fá fyrir þjónustu sína eru ofitar en ekki mjög flókið og háð margs konar 
skilyrðum og fyrirvörum sem erfitt verður að skýra út fyrir vátryggingataka. Sem dæmi má nefna 
er að segi vátryggingataki upp vátryggingasamningi á fyrstu 48 mánuðum samningsins þarf 
vátryggingamiðlari að endurgreiða hluta endurgjaldsins. Útreikningur endurgreiðslunnar er það 
flókinn að það verður erfitt í fiamkvæmd að upplýsa vátryggingatakann um endurgreiðsluna. Því er 
nauðsynlegt að gjalda varhug við slíku ákvæði.

Seinna atriðið sem ástæða er að benda á í umsögn þessari er sá munur sem er gerður á 
upplýsingaskyldu um endurgjald fyrir þóknun milli vátryggingamiðlara annars vegar og 
vátryggingaumboðsmanna hins vegar. Samkvæmt 53. gr. fiumvarpsins skal 
vátryggingaumboðsmaður einungis skyldugur til að upplýsa væntanlega vátryggingataka um 
þóknun sína ef hann miðlar vátryggingum í sama greinarflokki á vegum fleiri en eins 
vátryggingafélags. Umboðsmenn sem miðla vátryggingum í sama greinarflokki á vegum eins félags 
eingöngu, þurfa hins vegar ekki að upplýsa væntanlegan vátryggingataka um endurgjaldið. 
Vátryggingamiðlarar óttast að þetta muni virka sem hvati til þess að menn hverfi frá því að vera
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vátryggingamiðlarar og muni leitast eftir því að verða vátryggingaumboðsmenn. Sá aðstöðumunur 
sem þetta atriði hefur í för með sér hljóti að leiða til þess. Slíkt yrði að teljast afturfor í ljósi þess 
mikilvæga hlutverks sem vátryggingamiðlarar hafa á íslenskum vátryggingamarkaði.

Að öðru leyti mun FÍS ekki gera athugasemdir við frumvarpið, en óskar eftir að fá tækifæri til að 
koma á fund nefiidarinnar til að gera nánar grein fyrir þessxim sjónarmiðum.
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