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Athugasemdir við frumvarp til laga um miölun vátrygginga

Það eru einkum þijú atriði sem gerðar eru athugasemdir við.

1.
í frumvarpinu eru gerðar svipaðar kröfur til umboðsmanna og sjálfstætt starfandi söludeilda 
vátryggingafélaganna og til löggiltra vátryggingamiðlara. Eðli máls samkvæmt eru kröfumar 
á vátryggingamiðlara ítarlegri. Eftirlit með störfum vátryggingamiðlara verður eftir sem áður 
hjá Fjármálaeftirlitinu, en eftirlit með umboðsmönnum og sjálfstætt starfandi söludeildum 
tryggingafélaganna, verður hjá tryggingafélögunum sjálfum. Tryggingafélögin eiga sem sé að 
hafa eftirlit með samstarfsaðilum sínum!!! Tryggingafélögin eru sjálf undir eftirliti 
Fjármálaeftirlitsins og auðvitað eiga sjálfstætt starfandi sölufyrirtæki að vera það líka. Með 
þessum fyrirtækjum er ekkert eftirlit, en þau vinna nánast eins og vátrygingamiðlanir, en eru 
undanþegin eftirliti og þurfa ekki að vera með starfsábyrgðartryggingu. Telja verður að þessi 
mismunun sé brot á jaftiræðisreglu stjómarskrárinnar.

2.
í 32. grein fhimvarpsins segir: “Væntanlegur vátryggingataki skal jafiian upplýstur um 
endurgjald er vátryggingamiðlari þiggur vegna viðskiptanna”. Þetta gengur lengra en 
núgildandi lög sem segja á þá leið að vátryggingataki geti fengið upplýsingar um þóknun fari 
hann fram á það. Afar sjaldan reynir á þetta ákvæði, en nú er gengið lengra og 
vátryggingamiðlari skyldaður til þess að upplýsa um þóknun, hvort sem vátryggingataki óskar 
þess eður ei. Mat meirihluta nefndarmanna er byggt á misskilningi. Hugsanlega gæti þetta átt 
við á stórum markaði þar sem vátryggingamiðlari er með samning við mörg tryggingafélög 
með svipaðar vörur en mismunandi þóknanir. Hér á landi eru tryggingafélögin fá og enn er 
staðan sú að stóru félögin þijú sem í raun stjóma þessum markaði, vilja ekki skipta við 
vátryggingamiðlara.

Það yrði algjört einsdæmi hér á landi að ein atvinnugrein þyrfti að gera viðskiptavinum sínum 
grein fyrir þóknun sinni, hvort sem honum líkar það vel eður ei. Hann hefur ekkert val. 
Viðskiptavinurinn þarf ekki að greiða neina þóknun, það er vátryggingafélagið sem greiðir 
þóknunina. Hvers vegna ætti þá ekki að leggja þetta á aðrar atvinnugreinar t.d. fasteignasala 
að ekki sé talað um lyfjasölufyrirtækin.

Að auki er þessi upplýsingagjöf nánast óframkvæmanleg þar sem þóknanir frá birgjum eru 
mjög mismunandi og oftast afturkræfar til allt að 4ja ára.



Dæmi um þóknun frá tryggingafélagi:

Friends Provident (Breskt tryggingafélag sem býðurþjónustu sína á íslenskum markaði)

Hægt að velja nokkrar leiðir.
1. 0,4 af mánaðariðgjaldi viðkomandi í 48 mánuði. Þama er jafnframt verið að greiða fynr 
þjónustu s.s. breytingar á heimilisfangi, greiðslumáta, þýðingar, upplýsingar um stöðu o.þ.h. 
að ekki sé talað um bótakröfur ef til tjóns kemur. Eitt bótamál getur krafist allt að 25 þýðinga 
á bréfum, mýmörg símtöl og viðtöl.

2. 5% af mánaðariðgjaldi viðkomandi út samningstimann. Þama er jafhframt verið að greiða 
fyrir þjónustu s.s. að ofan greinir.

3. Persónutryggingar. 19 x mánaðariðgjaldi viðkomandi. Þama er jafnframt verið að greiða 
fyrir þjónustu s.s. að ofan greinir. Endurkröfutími er hlutfallslegur í 48 mánuði. Viðkomandi 
vátryggingamiðlari er persónulega ábyrgur fyrir endurgreiðslu iðgjalds ef samningar falla. 
Þjónustugjald er 2,5% af iðgjaldi þegar endurkröfutímabili er lokið.

4. Spamaðarsamningar með eða án trygginga. 11 x mánaðariðgjaldi viðkomandi. Þama er 
jafiiframt verið að greiða fyrir þjónustu s.s. að ofan greinir. Claw Back tími línulegur í 36 
mánuði. HH persónulega ábyrgur fyrir endurgreiðslu iðgjalds ef samningar falla. 2,5% af 
iðgjaldi viðkomandi þegar CB timabili lýkur til loka samnings.

3.
í 17. grein segir að sölumenn sem starfa hjá vátryggingamiðlun skuli hafa forræði á búi sínu, 
þ.e. hafi ekki orðið persónulega gjaldþrota s.l. fimm ár. Það er sjálfsagt að þessi krafa sé gerð 
á hinn löggilta vátyggingamiðlara, en óþarfi að gera þessa kröfu á almenna starfsmenn. Þetta 
em mjög íþyngjandi lög á almenna starfsmenn. Það er verið að gera sömu kröfur til almennra 
starfsmanna og til stjómarmanna í fyrirtækjum. Sölumenn vátryggingamiðlara höndla aldrei 
með fé né fjármálalega ráðgjöf. Öll innheimta er í höndum tryggingafélaganna sjálfra. Engin 
málefnaleg rök liggja þama að baki. Að lenda í gjaldþroti t.d. vegna ábyrgða, gerir 
viðkomandi ekki verri sem ráðgjafa í tryggingum. Það gengur líka gegn almennum 
mannréttindum að útiloka menn þannig frá ævistarfi sínu. Þetta er skiljanlegra hjá 
fasteignasölum sem eru að höndla með fjármuni og oft aleigu fólks. Það á að vera á ábyrgð 
hins löggilta vátryggingamiðlara að meta hvort hann vilji taka faglega ábyrgð á sínum 
starfsmönnum. Einstaklingar sem hafa orðið gjaldþrota verða að geta fengið uppreisn æra. 
A.m.k. á ekki að svipta þá lífsviðurværi sínu.

Undirritaður er tilbúinn til þess að koma á fund nefndarinnar til þess að skýra betur mál sitt.
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