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fly finansavtalelov

Vi viser til departementets horingsbrev med høringsfrist 15. desember 2017.
Huseiernes Landsforbund mener det er positivt at departementet foreslár en ny
finansavtalelov som styrker forbrukerrettighetene. Blant annet gjelder dette forslaget om at
kredittyter ma forsikre seg om at en kunde faktisk har forstátt sentrale forhold ved
kredittavtalen. Vi stotter ogsá forslaget om at kredittyteren skal avstá fra a yte kreditt hvis
kredittvurderingen tilsier at kunden trolig ikke kan oppfylle de okonomiske forpliktelsene etter
avtalen. Der banken i dag finner grunn til a fraráde kunden a ta opp Ian, vil det med
lovforslaget vre en plikt til a ikke inngá kredittavtale pa samme vilkàr.
Huseiernes Landsforbund (HL) er bekymret over den kraftige veksten i forbrukslán her til
lands. Veksten i forbruksgjeld er fortsatt høy og tolvmánedersveksten var 15 prosent ved
utgangen av tredje kvarta 2017. Renten pa forbrukslán er som regel svrt høy. HL mener
departementet bor innfore et forbud mot markedsforing av forbrukslán i sosiale medier. HL
har flere ganger etterlyst et lovforbud mot at norske forbrukere blir utnyttet gjennom urimelig
hoye renter, sákalte agerrenter. Alle landene i EU hadde et Iovforbud mot a utnytte andre
med urimelige priser pa kreditt da dette ble undersokt av et tysk forskningsinstitutt.
2 Andre
land har innfort et øvre tak pa hvor mye et kredittforetak kan kreve i renter.
3 Norge har
hverken hatt et forbud mot âgerrenter eller et rentetak. HL er derfor glad for at departementet
foreslár en regel som setter forbud mot ágerrenter eller tilsvarende urimelige kredittvilkár. Vi
foreslár at departementet gjennom en forskrift fastsetter niváet pa agerrenter. HL mener
norske myndigheter bør innfore en maksgrense pa rentene for a gjore lonnsomheten til
forbruksbankene lavere og dermed i noen grad begrense tilbudet og etterlyser
Finansdepartementets ho ring om rentetak.
Det bor vre enkelt og billig a bytte bank. HL har gjennom alle ár arbeidet for okt
konkurranse i markedet for boliglân. Vi mener et viktig tiltak for a oke konkurransen mellom
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bankene, er at forbrukerne kan behoide kontonummeret sitt ved bankbytte. Dette er muiig a
fá til og kan sammenhignes med at teleseiskapene lar mobilnummeret føige kunden. Et steg
pa veien til kontonummer-mobilitet ved bankbytte, er at flytting av aktive betaiingsavtaier
(avtaiegiro og taste betalinger) og transaksjoner pa fortail kan skje digitalt og seivbetjent av
kunden. Teknisk sett er dette en enkel sak, men dette stoppes av de store bankene.
Departementet viser til at en arbeidsgruppe nedsatt av Kredittilsynet i 2007 konkluderte med
at kostnadene ved a innføre en slik ordning med kontonummer-mobilitet var uforhoidsmessig
store sett i sammenheng med de fordelene som oppnás. Departementet peker likevel pa at
teknologien utvikier seg raskt og at det vii vre <enklere og mindre kostnadskrevende a
inntøre en slik ordning I dag>>. Tii tross for dette mener departementet det ikke er
hensiktsmessig a foreta en ny vurdering av ordninger for kontonummer-mobilitet nà.
Departementet viser til at EU-kommisjonen skal avgi rapport hvor kostnader og fordeler med
kontonummer-portabilitet i EU-omrádet skal vurderes og mener det vii vre naturlig a
avvente denne rapporten før spørsmà!et eventuelt vurderes pa nytt.
Den raske digitaliseringen gjør at norske banker tilbyr stadig nye digitaie tjenester til sine
kunder. Norge er langt fremme nâr det gjelder digitalisering og EU har káret Norge til
Europas nest beste land pa digitaiisering.
4 Tempoet I digitaiiseringen gjør at konkiusjonen til
en 10 ar gammel arbeidsgruppe ikke ienger er relevant. Utiánsmarginene pa boiiglân har
vrt høyere de siste árene enn tidiigere. i gjennomsnitt var utiánsmarginen 0,43
prosentpoeng høyere fra 2011 tii 2. kvartai 2017 enn den var i perioden 2002-2006. Denne
økningen i utiánsmargin har i perioden 201 1—2017 kostet norske boiigiánskunder 56
miiiiarder kroner ekstra.
5
HL oppfordrer departementet tii iegge til rette for at norske torbrukere kan behoide
kontonummeret sitt ved bankbytte. Dette vii øke konkurransen meiiom bankene.
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