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Efni: Umsögn Hagsmunasamtaka heimilanna um 571. mál á 144. lögg'afarþingi
Fjármálafyrirtæki (starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002,
með síðari breytingum (starfsleyfi, áhættustýring, stórar áhættuskuldbindingar,
starfskjör, eignarhlutir, eiginfjáraukar o.fl.)

Frumvarp það sem hér er til umsagnar er allt í senn umfangsmikið, flókið og tæknilegt. Eins og 
kemur fram í athugasemdum við frumvarpið er markmið þess meðal annars að aðlaga íslenskan 
rétt að nýju regluverki Evrópusambandsins á sviði fjármálamarkaðar og með því jafnframt nýjum 
alþjóðlegum Basel III staðli. Athygli vekur þó að einnig kemur þar fram að þær reglur sem um ræðir 
hafi ekki verið teknar upp í EES-samninginn, en þrátt fyrir það sé talin þörf á að innleiða þær.

Hagsmunasamtök heimilanna taka ekki sérstaka afstöðu til frumvarpsins í heild sinni. Löggjöf á 
sviði fjármálastarfsemi er flókin og mjög sérhæfð, en með frumvarpinu er síst verið að draga úr því 
flækjustigi heldur þvert á móti er lagt til að það verði aukið. Þannig er frumvarpið ekki til þess fallið 
að stuðla að því að auðvelda almenningi eða aðilum sem ekki eru sérfræðingar, að öðlast skilning á 
regluverki um fjármálastarfsemi. Hagsmunasamtök heimilanna telja brýna nauðsyn standa til þess 
að stjórnvöld efli til muna miðlun upplýsinga og fræðslu til almennings um þau grunnatriði sem 
starfsemi fjármálafyrirtækja byggist á og þær reglur sem um hana gilda. Skortur á slíkri uppfræðslu 
hefur leitt til þess að hugmyndir almennings um bankastarfsemi byggjast gjarnan á sögusögnum og 
jafnvel ranghugmyndum um peningamál og raunverulegt eðli bankastarfsemi. Ágætt dæmi um 
slíka fræðslu má til að mynda finna í peningamálaskýrslu Englandsbanka frá fyrsta ársfjórðungi 
2014 og fylgigögnum með henni (Bank of England: Quarterly Bulletin 2014 Q1)1.

Af einstökum ákvæðum frumvarpsins telja samtökin tilefni til að víkja sérstaklega að 7. gr. þar sem 
lagt er til að fjármálaeftirlitið skuli í reglum um heilbrigða viðskiptahætti m.a. kveða á um almenn 
samskipti fjármálafyrirtækja við viðskiptavini sína, upplýsingagjöf til viðskiptavina og meðhöndlun 
kvartana. Þá kemur einnig fram í athugasemdum um ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu að 
nú þegar sé fjallað um þessi atriði í núgildandi reglum nr. 670/20 132.

1 http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/quarterlvbulletin/2014/qb14q1.aspx
2 http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=6c7ffdc0-17c5-4923-91d8-99f112d81fe7
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Hagsmunasamtök heimilanna telja þá tillögu af hinu góða að fært verði með skýrum hætti í lög um 
fjármálafyrirtæki að í reglum um heilbrigða viðskiptahætti skuli kveðið á um almenn samskipti og 
upplýsingagjöf til viðskiptavina, ásamt meðhöndlun kvartana. Reynsla undanfarinna ára hefur sýnt 
fram á brýna þörf fyrir slíkar reglur, þar sem ótal dæmi eru um að samskipti fjármálafyrirtækja við 
viðskiptavini sína hafi ekki verið í samræmi við mannasiði hvað þá heilbrigða viðskiptahætti, þar 
sem upplýsingagjöf til þeirra hefur verið lítil sem engin eða jafnvel röng og villandi, eða þar sem 
kvartanir hafa ekki hlotið neina meðhöndlun og þeim hefur jafnvel alls ekki verið svarað.

Nauðsynlegt er að haft sé í huga við umfjöllun um málefni af þessum toga, að alls ekki er nóg að 
setja aðeins reglur um heilbrigða viðskiptahætti, nema þeim reglum sé einnig framfylgt með 
viðeigandi hætti. Á þessu hefur orðið mikill og alvarlegur misbrestur og er ekki að sjá að neitt 
raunverulegt eftirlit hafi verið rækt til að fylgja því eftir að fjármálafyrirtæki virði í reynd þær reglur 
sem um ræðir. Nægir þar að nefna óáreitt framferði ýmissa fyrirtækja varðandi gengistryggð lán og 
uppgjör þeirra, þar sem þau hafa ítrekað orðið uppvís að því að brjóta lög og hlunnfara neytendur í 
viðskiptum við þá. Auk þess að kveðið sé skýrar á um slíkar reglur með lögum eins og hér er lagt til, 
er ekki síður nauðsynlegt að þeim reglum sé framfylgt í reynd. Að mati samtakanna er það einkum 
að því leyti sem vantar upp á að reglur um heilbrigða viðskiptahætti hafi tilætluð áhrif.
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Virðingarfyllst, 
f.h. Hagsmunasamtaka heimilanna
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