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Efni: Umsögn SFF um frumvarp til breytinga á lögum um pakkaferðir og samtengda 
ferðatilhögun og lögum um ríkisábyrgðir (Ferðaábyrgðarsjóður). 150. Löggjafarþing, þingskjal 
1798 -  944. mál.

Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) vísa til frumvarps meiri hluta atvinnuveganefndar sem gerir ráð fyrir 
stofnun svokallaðs Ferðaábyrgðarsjóðs með bráðabirgðaákvæði sem bætist við lög um pakkaferðir og 
samtengda ferðatilhögun nr. 95/2018. SFF fagna stofnun sjóðsins sem mun styrkja rétt neytenda til þess 
að fá pakkaferðir endurgreiddar sem aflýstar voru eða afpantaðar vegna óvenjulegra og óviðráðanlegra 
aðstæðna á tímabilinu frá 12. mars til 30. júní 2020. Samtökin vilja þó koma eftirfarandi athugasemdum 
við frumvarpið á framfæri.

1. Ferlið við endurgreiðslur gegnum kerfi kortafélaganna

Vegna Covid19 hafa bæði skipuleggjendur og smásalar sem falla undir lög um pakkaferðir og skipulega 
tilhögun sem og aðrir aðilar sem nýta færsluhirðingu safnað „mínus“ hjá færsluhirðum vegna 
endurgreiðslna til þeirra viðskiptavina sem greitt hafa með kortum og áttu rétt á að fá ferð endurgreidda 
samkvæmt reglum alþjóðlegu kortafélaganna. Þetta orsakast oftast a f  því að aðilar hafa fengið greiðslu 
viðskiptamanns „fyrirfram“ að fullu eða hluta þ.e. áður en þjónusta eða vara er afhent og eiga því rétt á 
endurgreiðslu þegar vara/þjónusta er ekki afhent. Aðilar endurgreiða slíkar ferðir í gegnum kerfi 
kortafélaganna þá annað hvort að eigin frumkvæði í formi rafrænna endurgreiðslna eða að dregið er af 
þeim vegna endurkrafna korthafa. Færsluhirðar eru skuldfærðir fyrir slíkum endurgreiðslum og 
endurkröfum óháð því hvort aðili hefur einhveija veltu eða inneign hjá færsluhirði sem draga má kröfu 
af. Að mati SFF er afar mikilvægt að færsluhirðing raskist ekki en ekki er að sjá að frumvarpið taki á 
þeim „mínus“ sem enn verður til staðar gagnvart færsluhirðum þrátt fyrir að skipuleggjendur og smásalar 
hafi fengið lán úr ferðaábyrgðarsjóði fyrir endurgreiðslu til viðskiptamanns.

2. Aðilar sem þegar eru farnir í þrot

Að mati SFF er óskýrt hvernig meðhöndla skuli endurkröfur vegna þeirra aðila í ferðaþjónustu sem 
þessari sem þegar eru farnir í þrot vegna Covid19 eða óvenjulegra og óviðráðanlegra aðstæðna. Munu 
skiptastjórar þeirra þrotabúa geta krafið Ferðaábyrgðarsjóð um endurgreiðslu eða munu þessi bú ekki 
eiga rétt á aðstoð sjóðsins vegna þess að þrot er þegar orðið? E f ætlun frumvarpsins er sú að veita 
þrotabúum ekki heimild til að sjá um þessar endurgreiðslur munu þá neytendurnir sjálfir geta sótt þær í 
sjóðinn?

Virðingarfyllst,
f.h. Samtaka fjármálafyrirtækja
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