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

Þann 8. desember sl. leitaði efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis eftir umsögn embættis 
umboðsmanns skuldara um ofangreint þingmál.

Embættið lítur jákvæðum augum á frumvarpið í heild sinni þar sem það felur í sér umbætur varðandi 
fyrirkomulag lánveitinga og vernd neytenda er aukin enn frekar. Embættið hefur þó eftirfarandi 
athugasemdir við tiltekin ákvæði frumvarpsins.

Í 5. gr. frumvarpsins kemur fram að það skuli byggt á eðlilegum forsendum varðandi hugsanlegar 
breytingar á aðstæðum neytenda á lánstímanum. Í athugasemdum með ákvæðinu er minnst á að hér sé 
fyrst og fremst átt við ef neytandi er að fara á eftirlaun á allra næstu árum. Að mati embættisins vantar 
frekari skýringar í greinargerð um þýðingu þess að lánveitandi byggi á fyrirhuguðum breytingum á 
aðstæðum neytanda. Ber lánveitanda t.d. almennt að hafna lánveitingu e f ljóst er að greiðslugeta 
neytanda muni lækka að tilteknum tíma liðnum? Gefst neytanda færi á að sýna fram á að hann hafi 
engu að síður tök á að greiða a f  fasteignaláni, þrátt fyrir fyrirhugaða lækkun tekna, sbr. það sem rakið 
er í 22. gr. þegar niðurstaða greiðslumats er neikvæð?

Í 10. gr. frumvarpsins er fjallað um rétt neytenda til að skjóta ágreiningi um fjárhagslegar kröfur og 
einkaréttarlega hagsmuni til úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki. Embættið vill vekja 
athygli á að gallinn á þessu réttarúrræði er sá þegar lánveitendur ákveða að hlíta ekki úrskurðum sem 
eru þeim í óhag. Samkvæmt samþykktum nefndarinnar er fjármálafyrirtæki heimilt innan fjögurra 
vikna frá útsendingu úrskurðar að tilkynna nefndinni og viðkomandi aðila að það sætti sig ekki við 
úrskurðinn og muni ekki greiða bætur nema að undangengnum dómi. Er þessi heimild bundin við að 
úrskurður nefndarinnar hafi veruleg útgjöld í för með sér fyrir viðkomandi fjármálafyrirtæki eða 
fordæmisgildi. Samkvæmt ársskýrslu úrskurðarnefndarinnar árið 2014 þá tilkynnti viðkomandi 
fjármálafyrirtæki, í 6 tilvikum af þeim 31 úrskurði sem féll sóknaraðila í vil að nokkru eða öllu leyti, 
að það myndi ekki una úrskurðinum nema að undangengnum dómi. Er um að ræða tæpan fimmtung 
þeirra mála sem féll viðskiptamönnum fjármálafyrirtækja í vil. Á árinu 2013 var þetta hlutfall mun 
hærra. Í framangreindum samþykktum er hins vegar ekki lögð skylda á fjármálafyrirtæki, sem hyggst 
ekki una úrskurði, að fara með ágreininginn fyrir dóm. Viðskiptamenn geta því þurft að höfða 
dómsmál með tilheyrandi kostnaði vegna þessa.

Í 16. gr. frumvarpsins er fjallað um skyldu lánveitanda eða lánamiðlara til að útskýra fyrir neytanda 
samninga um fasteignalán. Skýrt er afmarkað til hverra upplýsinga útskýringarnar skulu taka til. Hins 
vegar fjallar ákvæðið ekkert um á hvern máta skuli veita þessar útskýringar, þ.e. hvort lánveitanda
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beri að tryggja sönnun þess að þessar upplýsingar séu veittar, með tilliti til þess ef starfsmaður 
lánveitanda fer yfir hluta af þessum útskýringum munnlega.

Í 20. gr. frumvarpsins er fjallað um framkvæmd lánshæfis- og greiðslumats. A f ákvæðinu er ekki ljóst 
hvort lánveitandi geti stuðst við mat þriðja aðila á lánshæfi áður en samningur um fasteignalán er 
gerður. Embættið varpar fram þeirri spurningu hvort lánveitandi geti t.d. stuðst við lánshæfismat 
fyrirtækisins Creditinfo og þurfi því ekki þannig að framkvæma sitt eigið lánshæfismat?

Í 22. gr. frumvarpsins er fjallað um ákvörðun við lánveitingu. Þar segir að lánveitandi geti á grundvelli 
frekari upplýsinga frá neytanda fallist á að veita lán þrátt fyrir neikvæða niðurstöðu greiðslumats, enda 
sýni þær fram á að líklegt sé að neytandi geti staðið í skilum með lánið. Í almennum athugasemdum 
frumvarpsins er vísað til þess að þetta geti átt við þegar viðskiptasaga er góð og niðurstaða 
greiðslumats gefur ekki rétta mynd a f greiðslugetu viðkomandi. Þá er nefnt sem dæmi e f neytandi 
hefur haft takmarkaðar tekjur tímabundið, s.s. vegna fæðingarorlofs, náms eða árstíðabundinna 
verkefna. Í þessu sambandi má varpa fram þeirri spurningu, hvort það dugi að neytandi sýni fram á að 
hann verði einungis tímabundið fyrir tekjulækkun eða hvort hann þurfi að færa sönnur á að hann geti 
greitt a f láninu á meðan tekjulækkunin stendur yfir, t.d. með upplýsingum um sparnað eða fjárframlög 
frá þriðja aðila? Í greinargerð er rakið að það væri óeðlilegt að neita neytanda um endurfjármögnun 
fasteignaláns vegna neikvæðs greiðslumats e f  hann getur sýnt fram á með greiðslusögu sinni að hann 
hefur alltaf getað staðið í skilum með núverandi fasteignalán sem felur í sér sömu eða hærri 
greiðslubyrði. Með tilliti til þessa er ljóst að neytendur, sem gefa ekki upp tekjur sínar til skatts en 
hafa nýtt þær til að greiða afborganir a f  fasteignaláni, geta mögulega fengið endurfjármögnun á 
fasteignaláni.

Í 22. gr. er jafnframt rakið að lánveitanda sé óheimilt að falla frá eða breyta samningi um fasteignalán 
á þeim grundvelli að greiðslumat hafi verið framkvæmt með röngum hætti, sé það til þess fallið að 
valda neytanda tjóni. Að mati embættisins mætti skýra betur hvað teljist falla frá samningi þ.e. hvort 
það sé eftir að skuldabréf hefur verið undirritað og lánsfjárhæðin greidd út.

Í 25. gr. frumvarpsins er greint frá því að Fjármálaeftirlitinu sé heimilt að ákveða í reglum hámark 
veðsetningarhlutfalls fasteignalána. Að mati embættisins þarf hámark slíks veðsetningarhlutfalls að 
byggja á málefnalegum og gagnsæjum sjónarmiðum, þá sérstaklega e f mismunandi hlutfall verður sett 
eftir tegundum lána og hópum neytenda.

Að lokum gerir embættið sérstakar athugasemdir við 45. gr. frumvarpsins um skráningu lánamiðlara.
Þar er sérstaklega tiltekið að tilteknum aðilum sé heimilt að stunda lánamiðlun án skráningar 
Fjármálaeftirlitsins, m.a. embætti umboðsmanns skuldara þegar veitt er alhliða ráðgjöf samkvæmt 
lögum um umboðsmann skuldara og umjónarmönnum greiðsluaðlögunar samkvæmt lögum um 
greiðsluaðlögun einstaklinga. Umboðsmaður skuldara áttar sig ekki á þýðingu og tilgangi þessa 
ákvæðis. Í 1. gr. laga nr. 100/2010 er skilgreint hvaða hlutverk umboðsmaður skuldara gegnir. Þrátt 
fyrir að eitt hlutverkanna sé að veita alhliða ráðgjöf, hefur það ekki falið í sér ráðgjöf um lántöku 
heldur ráðgjöf um úrlausn á greiðsluerfiðleikum og skuldavanda, sbr. megintilgang embættisins. 
Umsjónarmenn greiðsluaðlögunarumleitana starfa eftir lögum um greiðsluaðlögun einstaklinga nr. 
101/2010. Í lögunum er skýrt markað hvert sé hlutverk þeirra, en það er að annast milligöngu í frj álsum 
samningaviðræðum við kröfuhafa til þess að ná lausn á verulegum greiðsluerfiðleikum skuldara.
Hvorki embættið né umsjónarmenn stunda lánamiðlun eða lánaráðgjöf í skilningi þessara hugtaka 
samkvæmt almennum skilgreiningum frumvarpsins. Þá telur embættið að hið sama hljóti að gilda um 
umsjónarmenn nauðasamningsumleitana og skiptastjóra.
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