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Frumvarp til laga um umboðsmann skuldara._______________

Almennt
Hagsmunasamtök heimilanna telja mjög jákvætt og brýnt skref stigið með því að koma á fót 
sérstöku embætti umboðsmanns til að aðstoða og leiðbeina lántökum í forvarnarskyni og til 
aðstoðar í greiðsluerfiðleikum. Samtökin telja efnislegar breytingar á frumvarpinu milli 
umferða vera til mikilla bóta og gera ekki frekari efnislegar athugasemdir við frumvarpið.

Hins vegar ítreka samtökin þá ábendingu að þau telja mikil mistök að nefna þetta embætti 
svo neikvæðu nafni og hafa bent á að umboðsmaður lántaka væri mun eðlilegra og 
minna fráhrindandi nafn. Embættinu er ætlað að leysa af hólmi Ráðgjafastofu um fjármál 
heimilanna, sem er mun jákvæðara heiti, þó það embætti hafi ekki eins víðtækt starfsvið og 
hið nýja. Nýr umboðsmaður hefur forvarnar-, greiningar-, aðstoðar- og hagsmunagæslu- 
hlutverk gagnvart lántökum, auk þess að veita yfirvöldum greiningu á stöðu og þróun í 
skýrsluformi um stöðu mála. Starfsvið embættisins undirstrika enn frekar þörf fyrir 
jákvæðara heiti en lagt er upp með í frumvarpinu.

í eðlilegum viðskiptaháttum neytenda og fjármálafyrirtækja teljast neytendur viðskiptavinir 
fjármálafyrirtækjanna, sama hvort þeir séu í lánaviðskiptum eða eiga innistæður. Á 
skuldabréfum lánaviðskipta er einnig algengt að aðilar séu tilgreindir lántaki og lánveitandi. 
Hins vegar er óþolandi aðstöðumunur undirstrikaður í innheimtulöggjöf og af 
innheimtulögmönnum, þar sem aðilar eru titlaðir skuldari og lánadrottinn. 
í lögum um neytendalán, vanskil og húsnæðismál eru ýmis heiti á lántökum, ss. eigandi, 
lántaki, lánþegi og skuldari. Nafngift lántaka er ekki algild en orðið skuldari vísar einna 
helst til sálrænnar fjarlægðar og niðurlægingar innheimtulögfræðinga gagnvart neytendum 
til að styrkja stöðu sýna til árangursríkrar innheimtu. Á þetta er bent í því samhengi að 
skilningur flestra hefur aukist á að verulega hefur hallað á réttarstöðu neytenda í viðskiptum 
við fjármálafyrirtækin.

Samtökin telja allar kannanir sýna að neytendur vilji almennt standa við sinn hluta 
lánasamninga og telji sig viðskiptavini og lántaka í viðskiptasambandi við fjármálafyrirtæki. 
í Ijósi aðstæðna eru stjórnvöld að gera skrefin þung fyrir neytendur að leita sér aðstoðar hjá 
stofnun sem stimplar þá skuldara. Mikil hætta er á að verði nafni umboðsmanns ekki breytt 
muni færri nýta sér aðstoðina en ella, með neikvæðum afleiðingum fyrir alla aðila.

Því ítreka samtökin þá beiðni að þetta embætti verði kallað Umboðsmaður lántaka.

Virðingarfyllst,
f.h. Hagsmunasamtaka heimilanna / www heimilin.is
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