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Vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, varúðarreglur)

Hagsmunasamtök heimilanna hafa komið á framfæri umsögn um ofangreint þingmál og jafnframt 
átt þess kost að gera grein fyrir helstu sjónarmiðum sínum á fundi efnahags- og viðskiptanefndar 
þann 17. apríl síðastliðinn. Á þeim fundi og í framhaldi af honum voru samtökunum kynntar nýjar 
tillögur frá fjármálaráðuneytinu að breytingum á texta frumvarpsins, og jafnframt gefinn kostur á 
að koma viðbótarumsögn þessari á framfæri af því tilefni.

I. Skilereining lána sem tengjast erlendum gjaldmiðlum

Í minnisblaði fjármálaráðuneytisins dags. 15. apríl 2015 er fjallað um skilgreiningu hugtaka er varða 
lán sem tengjast eða eru í erlendum gjaldmiðlum. Þar og í þeim breytingartillögum sem kynntar 
hafa verið umsagnaraðilum er lagt til að gengistrygging verði felld undan takmörkunum vaxtalaga 
á notkun verðtryggingar. Hagsmunasamtök heimilanna eru alfarið andvíg þessari tillögu því ef á 
hana yrði fallist myndi það í reynd hafa í för með sér lögleiðingu gengistryggðra lána. Eins og 
samtökin hafa gert grein fyrir í umsögn og á fundi með þingnefnd um málið eru margvíslæg rök 
sem hníga að því að slík gengistrygging sé í raun blekkingarleikur sem beri að stöðva, ekki aðeins 
með hliðsjón af neytendavernd heldur einnig og ekki síður fjármálastöðugleika. Af þessu tilefni 
mótmæla samtökin jafnframt þeirri fullyrðingu í minnisblaði fjármálaráðuneytisins að með tillögu 
þess sé komið til móts við sjónarmið samtakanna, en svo er alls ekki. Þvert á móti mælast samtökin 
eindregið til þess að ekki verði gerðar neinar breytingar á fortakslausu banni við notkun 
gengistryggingar, hvorki í neytendalánum né öðrum útlánum fjármálafyrirtækja.

II. Opinbert eftirlit með framkvæmd vaxtalaga

Samtökin fagna því sem vísað er til í minnisblaði fjármálaráðuneytisins, að fram sé komið frumvarp 
(n.t.t. 622. mál) sem hafi að geyma tillögur um opinbert eftirlit með framkvæmd laga um vexti og 
verðtryggingu, en eins og samtökin hafa ítrekað vakið athygli á hefur lengi á það skort. Þó er rétt 
að nefna að þar er aðeins kveðið á um eftirlit á grundvelli laga um fjármálafyrirtæki, en mörk milli 
laga á sviði neytendaverndar og annarra laga sem óhjákvæmilega tengjast þeim t.d. um 
neytendalán, hafa verið nokkuð á reiki. Samtökin mælast eindregið til þess að valdheimildir 
Neytendastofu á þessu sviði verði einnig teknar til skoðunar og úrbætur gerðar á þeim.
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III. Greiðslu- og lánshæfismat

Margvísleg sjónarmið hafa komið fram af hálfu flestra umsagnaraðila um þær skilgreiningar sem 
um er að ræða varðandi getu einstakra lántakenda til að ráða við þá gjaldeyris- og gengisáhættu 
sem óhjákvæmilega fylgir lántöku í erlendum gjaldmiðlum. Hagsmunasamtök heimilanna ítreka þá 
afstöðu sem fyrr greinir um að viðhalda skuli banni við gengistryggingu, og verður hér því einkum 
fjallað um sjónarmið er varða gjaldeyrislán. Samtökin eru almennt hlynnt því að lögfest verði 
skilyrði um lán í erlendum gjaldmiðli sem séu til þess fallin að tryggja að slík lán séu ekki veitt 
neytendum nema þeir hafi tekjur í erlendum gjaldeyri eða búi við þær aðstæður að slík lánveiting 
geti talist við hæfi. Mikilvægt er hinsvegar að huga vel að því að slíkar reglur verði byggðar á 
málefnalegum sjónarmiðum og feli ekki í sér mismunun á milli ólíkra þjóðfélagshópa.

Hver svo sem niðurstaða málsins verður um skilgreiningu lána sem tengjast erlendum gjaldmiðlum 
taka samtökin heilshugar undir þá tillögu sem kemur fram í umsögn Neytendasamtakanna þar sem 
lagt er til að í lögum um neytendalán verði kveðið á um sérstaka upplýsingaskyldu vegna lána sem 
tengjast gengi erlendra gjaldmiðla. Þar er nú þegar í 25. gr. að finna ákvæði er varða upplýsingar 
um sögulega þróun breytilegra vaxta og varðandi verðtryggingu er skylt að veita upplýsingar um 
lánskostnað miðað við dæmi um sögulega þróun vísitölu neysluverðs. Mikilvægt er að við lögin 
verði bætt sambærilegum ákvæðum vegna gjaldeyrislána, þess efnis að taka skuli mið af þróun á 
gengi viðkomandi gjaldmiðla, bæði til skamms tíma sem og yfir lengri tíma í sögulegu tilliti.

IV. Uppgreiðsla eða endurfjármögnun

Hagsmunasamtök heimilanna taka undir með þeim sjónarmiðum sem koma fram í umsögnum 
Neytendastofu og Neytendasamtakanna um rétt neytenda til uppgreiðslu eða umbreytingar á láni 
komi til þess að forsendur um greiðslugetu í erlendri mynt breytist. Samtökin telja mikilvægt að í 
neytendum gefist í slíkum tilvikum báðir þessir valkostir, það er að segja að greiða upp lán í 
erlendum gjaldeyri án sérstaks uppgreiðslugjalds eða að þeim gefist kostur á endurfjármögnun 
með nýju láni í íslenskum krónum, verði forsendubrestur af þessu tagi á lánstímanum.

Hagsmunasamtök heimilanna ítreka fyrri athugasemdir sínar. Sérstaklega um að gengistryggingu 
skuli ekki í lög leiða. Jafnframt að lög sem gilda um neytendalán verði tekin til endurskoðunar með

V. Lokaorð

því markmiði að skýra mörk þeirra við önnur lög á sviði fjármunaréttar, og sérstaklega verði hugað 
að því að tryggja skilvirkt opinbert eftirlit með framkvæmd þeirra laga sem um ræðir.
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Virðingarfyllst, f.h. Hagsmunasamtaka heimilanna

Vilhjálmur Bjarnason, formadur@heimilin.is Pálmey Gísladóttir, varaformadur@heimilin.is

Guðmundur Ásgeirsson, erindreki@heimilin.is
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