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Umsögn við frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, 
Iögum um Seðlabanka íslands og lögum um neytendalán (erlend lán, 
varúðarreglur), 561. mál.

Neytendasamtökin áttu þess kost að gera athugasemdir við „drög að frumvarpi til laga 
um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu (lán í erlendum gjaldmiðlum)“ 
meðan slík drög voru á vinnslustigi i  fjármála- og efnahagsráðuneyti. M.a. þar sem 
það frumvarp sein hér er til umíjöllunar er að hluta frábrugðið þeim drögum sem 
samtökunum voru send á sínum tíma er þó óhjákvæmilegt að gera efitirfarandi 
athugasemdir við umrætt frumvarp:

Opinbert eítirlit með því að farið sé að Iögum um vexti og verðtryggingu: í
áðurgreindum drögum var að finna töluverðar breytingar á lögum um vexti og 
verðtryggingu hvað varðaði ákvæði um eftirlit, viðurlög og málsmeðferð. Var þar 
m.a. gert ráð fyrir að Fjármálaeftirlitið hefði eftirlit með því að eftirlitsskyldir aðilar 
skv. 1. mgr. 2. gr. laga um opinbert eftirlit með ljármálastarfsemi færu að ákvæðum 
laganna, en samkvæmt núgildandi lögum um vexti og verðtryggingu er engu sérstöku 
stjómvaldi falið eftirlit með þeim, og því verður að telja að það séu aðeins dómstólar 
sem hafa það með höndum. Neytendasamtökin töldu þessa tillögu mjög til bóta, enda 
æskilegt að slíkt eftirlit sé til staðar, en í frumvarpinu virðist þó hafa verið fallið frá 
þessum tillögum. Er hér með hvatt til þess að þetta atriði verði tekið til 
endurskoðunar.

Um varúðarreglur: Með 3. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að Seðlabanki íslands 
geti sett lánveitendum reglur um erlend lán í þeim tilgangi að takmarka slíkar lántökur 
aðila sem ekki eru varðir fyrir gengisáhættu. Þá er í b-lið 5. gr. gert ráð fyrir að 
ráðherra geti með reglugerð bundið greiðslumat vegna erlendra lána sérstökum 
skilyrðum, svo sem þeim að neytandi sem hyggst taka erlent lán standist greiðslumat í 
viðkomandi gjaldmiðli. Um nokkuð opnar heimildir er að ræða en að mati 
samtakanna er mikilvægt að tryggja að heimildir til töku erlendra lána séu bundnar 
við þá lántaka sem hafa nægt svigrúm til að standa af sér gjaldeyrissveiflur. Nokkuð 
örðugt er að tjá sig frekar um þessi ákvæði, þar eð enn er óljóst hvað áhrif þau koma 
til með að hafa á framkvæmd lánveitinga af þessu tagi er rétt er að árétta þá afstöðu að
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mikilvægt er að vandað greiðslumat eigi sér stað svo og ítarleg upplýsingagjöf fy rir  
og við samningsgerð.

Um upplýsingagjöf um árlega hlutfallstölu kostnaðar o.fl. fyrir lántöku: í lögurm 
um neytendalán er nú að fínna ýmis ákvæði sem stuðla eiga að því að neytendur g e ti 
tekið upplýsta ákvörðun við töku verðtryggðra lán og geri sér betur grein fyrir því í 
hverju verðtrygging felst. Þannig er í 3. mgr. 21. gr. kveðið á um að miða skuLi 
útreikning ÁHK við ársverðbólgu samkvæmt tólf mánaða breytingu visitölu 
neysluverðs og jafnframt er í 25. gr. kveðið á um skyldu lánveitanda til að veita  
upplýsingar um sögulega þróun veðlags og vaxta og áhrif þeirra á greiðslukjör au k  
þess sem Neytendastofu er falið ákveðið hlutverk við upplýsingagjöf hvað þetta  
varðar.
Neytendasamtökin telja ljóst að sé lán í erlendum gjaldmiðli eða endurgreiðsla þess 
háð breytingum á gengi erlendra gjaldmiðla geti ekki síður verið um sveiflur að ræ ða 
hvað varðar upphæð höfuðstóls og greiðslubyrði. Dæmin hafí þannig sýnt að gengi 
íslensku krónunnar sveiflast ekki síður en verðbólgan. Telja samtökin því eðlilegt a ð  
sambærileg ákvæði um aukna upplýsingagjöf verði sett vegna slíkra lána. Þannig væri 
að mati samtakanna t.a.m. eðlilegt að lánveitendur veiti sambærilegar upplýsingar um  
þróun gengis og áhrif þeirra á endurgreiðslur og höfuðstól eins og þegar um er að 
ræða verðtryggð lán eða lán með breytilegum vöxtum.
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