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Efni: Umsögn Neytendastofu um frumvarp til laga um fasteignalán til neytenda, 383. 
mál.

Vísað er til tölvubréfs nefndarsviðs Alþingis, dags. 8. desember 2015, þar sem Neytendastofu 
var sent til umsagnar frumvarp til laga um fasteignalán til neytenda, 383. mál.

I. Greiðsla fyrir gjalddaga og fjárhæð uppgreiðslugjalds
Við vinnslu frumvarpsins hefur Neytendastofa gert athugasemdir við ákvæði 36. gr. 
frumvarpsins sem snýr að hámarki uppgreiðslugjalds. Neytendastofa er þeirrar skoðunar að 
neytendum eigi ávallt að standa til boða að greiða lán sín hraðar upp án greiðslu sérstakrar 
þóknunar. Lögbundin heimild til töku uppgreiðslugjalds er aðeins til þess fallin að binda 
neytendur fasta í viðskiptasamandi við fjármálafyrirtæki sem veitt hefur lánið og til þess fallið 
að hamla frelsi neytenda til að færa viðskipti sín ef aðstæður breytast. Standi hins vegar vilji 
Alþingis til þess að veita lánveitendum lögbundna heimild til töku uppgreiðsluþóknunar telur 
Neytendastofa að lögfesta verði 1% að hámarki, eins og gert er í lögum nr. 33/2013, um 
neytendalán. Lagaumhverfi uppgreiðsluþóknunar er nú orðið flókið þar sem töluverðar 
breytingar hafa verið gerðar á heimild til uppgreiðsluþóknunar síðastliðin ár og því örðugt 
fyrir neytendur að fylgjast með því hvort brotið sé gegn rétti þeirra. Rétt er að benda á að 
staðan er þannig í dag að fjármálafyrirtæki veita verðtryggð lán þar sem ekki er krafist 
uppgreiðslugjalds. Það er því mikilvægt að áfram verði tryggt að neytendum standi til boða 
ýmsir valkostir t.d. óverðtryggð og verðtryggð lán án uppgreiðslugjalds eins og þeim stendur 
til boða í dag. I því sambandi má benda á að í nýjum sænskum lögum um sama efni er tekið 
lögbundin aðferð við útreikning á uppgreiðslugjaldi, sem er svipuð þeirri leið sem lögð er til í 
frumvarpi þessu, en undir slíkum kringumstæðum er samkvæmt sænskum lögum tekinn 
mismunur á lánsvöxtum samkvæmt skuldabréfi neytenda og vöxtum af ríkisskuldabréfum, og 
er heimilt að að leggja þá prósentu til grundvallar að viðbættu 1% hámarksviðbót. í þessu 
tilviki gæti því uppgreiðslugjald af nýlegu óverðtryggðu íslensku láni verið 7,76% sem eru 
vextir af nýlegu óverðtryggðu láni frá Islandsbanka þar sem krafist er uppgreiðslugjalds 
mínus 6,5% sem eru vextir ríkisskuldabréfa, eða sem nemur 1,26% og viðbótarálag getur 
aldrei verið meira en sem nemur 1% ofan á framangreindan mismun, þ.e. 2,26% í þessu 
tilviki. Augljóst að framangreind prósenta er fjarri því hámarki sem lagt er til í frumvarpinu 
og sýnir því hversu ósanngjamt og íþyngjandi slíkt ákvæði getur verið gagnvart neytendum.

Verði ekki fallist á að hafa sama hámark uppgreiðsluþóknunar og verið hefur frá gildistöku 
laga nr. 33/2013 telur Neytendastofa þörf á að kveðið verði á um hámark þóknunarinnar í 36. 
gr. frumvarpsins sem er lægri en þau 7,8% sem ljallað er um í umfjöllun með ákvæðinu.
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Þessu tengdu vill stofnunin benda á að fram til ársins 2008, þegar ekki var lögákveðið hámark 
á uppgreiðsluþóknun, var algeng uppgreiðsluþóknun skv. skilmálum þeirra samninga sem 
Neytendastofa hefur undir höndum 2-3%. Stofnunin fær því með engu móti séð hvers vegna 
heimila þurfi lánveitendum allt að 7,8% uppgreiðsluþóknun nú? Eins og að framan hefur 
verið bent á er þess háttar lagasetning eingöngu til þess fallin að binda neytendur í viðskiptum 
og hamlandi á virka samkeppni milli íjármálafyrirtækja. Vegna skýringa með ákvæði 36. gr. 
frumvarpsins vill Neytendastofa jafnframt benda á þá staðreynd að þrátt fyrir að ekki hafí 
verið lögbundið hámark á uppgreiðsluþóknunum fyrir árið 2008 og lánveitendum því frjáls að 
ákveða þóknunina buðu lánveitendur almennt ekki óverðtryggð lán með fostum vöxtum á 
þeim tíma.

II. Fasteignalán sem tengjast erlendum gjaldmiðlum og breytiréttur neytenda
I 32. gr. frumvarpsins er kveðið á um tilkynningaskyldu lánveitenda vegna áhrifa 
gengisbreytinga fasteignaláns sem tengist erlendum gjaldmiðlum og rétt neytenda til að breyta 
eftirstöðvum lánsins hafi eftirstöðvar eða reglulegar endurgreiðslur hækkað um a.m.k. 30% á 
síðastliðnum fimm árum.

Neytendastofa fagnar því að kveðið sé sérstaklega á um breytirétt neytenda vegna hækkana á 
eftirstöðvum eða reglulegum endurgreiðslum. í athugasemdum í greinargerð með ákvæðinu 
er fjallað um heimild lánveitanda til kröfu um þóknun af hendi neytenda í tengslum við 
breytiréttinn. I ákvæðinu sjálfu er þó engar takmarkanir að finna á þeirri heimild. 
Neytendastofa gerir verulegar athugasemdir við þetta og telur þarft að banna kröfu um 
þóknun umfram þann raunkostnað sem lánveitandi verður fyrir vegna skjalagerðar. Sé 
nauðsynlegt að heimila lánveitendum töku þóknunar bendir stofnunin á að skoða eigi hvort 
líta megi til sömu sjónarmiða og við greiðslu fyrir gjalddaga, þ.e. að kveðið verði á um sama 
hámark, þó með þeim athugasemdum sem fram koma I. kafla hér að ofan.

III. Hugtakanotkun og kaflaheiti
Neytendastofa gerir athugasemdir við að leiðrétta þarf hugtakanotkun í 12. tölul. 4. gr., 2. og 
4. mgr. 23. gr., 2. mgr. 24. gr., 1. tölul. 30. gr. og 2. mgr. 34. gr. þar sem vísað er til „lántaka“ 
í stað „neytanda“.

Neytendastofa gerir jafnframt athugasemd við heiti X. kafla frumvarpsins. Kaflinn ber heitið 
„Sértækar skyldur vegna fasteignalána sem tengjast erlendum gjaldmiðlum og eru með 
breytilegum vöxtum“. I kaflanum er að finna ákvæði sem varða lán tengd erlendum 
gjaldmiðlum auk ákvæða sem varða lán, sem ekki eru tengd erlendum gjaldmiðlum, og bera 
breytilega vexti. Neytendastofa telur að í stað samtengingarinnar „og“ í kaflaheitinu ætti það 
að vera „eða“.

Mngarfyllst 
f.h. Neytendasto

Tryggvi Axelsson L -
Forstjóri

/  Þórunn Anna Ámadóttir 
Sviðsstjóri
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