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Debatlederen, verkställande direktör Pentti Ajo, Finland:

Debatlederen bød velkommen til sektionsmødet og glædede sig over
det store fremmøde i salen. Emnet var af arrangørerne lagt op til også
at vedrøre bankers informationspligt. At referenten, professor Thomas
Wilhelmsson, havde formuleret sit skriftligt oplæg som »Försäkrings-
givares informationsskyldighet vid teckning av försäkring«, så debatle-
deren intet misforhold i, blot det var informationspligten ved tegning
af forsikring, der blev diskuteret. Emnet er kendetegnet ved en stor
detailrigdom, og debatlederen fandt det derfor glædeligt, at referen-
ten havde behandlet emnet ud fra en retspolitisk synsvinkel, og han
udtalte, at han ville forsøge at holde debatten på samme spor.

Efter at have præsenteret panelet, gav debatlederen ordet til refe-
renten.
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Referenten, professor Thomas Wilhelmsson, Finland.

Informationspligt ved tegning af forsikring har altid været et centralt
problem, men det har indtil for nylig altid været forsikringstagerens
informationspligt, der har været diskuteret. Først på det seneste er
man begyndt at diskutere forsikringsselskabers mulige informations-
pligt. Umiddelbart kan konklusionerne i mit skriftlige indlæg virke
trøstesløse, og som om jeg er af den opfattelse, at videre diskussion om
spørgsmålet er unødig, men det vil jeg dog ikke påstå, indledte refe-
renten. Derimod er det korrekt, at der er en rød tråd i min tese
gående ud på, at man ikke skal forvente sig meget af en sådan pligt, og
at regler herom kun vil have en meget begrænset betydning.

Referenten oplyste, at han havde afgrænset emnet til kun at om-
handle situationer ved forsikringsaftalens indgåelse; referenten tog
det endvidere for givet, at den information, der blev givet, var sand
således at forstå, at det ikke var spørgsmålet om urigtige oplysninger,
der skulle debatteres, og endelig at han havde afgrænset emnet til kun
at vedrøre forbrugerforsikringer.

Indledningsvis berørte referenten den almindelige kontraktsret,
som indeholder forskellige regler om informationspligt, og udviklin-
gen går i retning af i højere grad at betone parternes forpligtelser på
dette felt, fortsatte referenten. Herefter erindrede referenten om, at
der i såvel den svenske som den norske forsikringsaftalelov findes
regler om informationspligt, og at Finlands parlament netop skulle
behandle et lovforslag med elementer af en sådan oplysningspligt.
Herudover henvistes til EF-direktivernes regler om informationspligt,
herunder fortrydelsesretten for så vidt angår livsforsikring. Referenten
fandt i øvrigt, at disse EF-regler var et typisk eksempel på EF-lovgivning
på forbrugerområdet, idet man traditionelt løste problemer ved at
pålægge parterne en informationspligt i stedet for at regulere den
materielle ret.

Herefter gik referenten over til at se på, hvilke mål informations-
pligten må have ud fra en retspolitisk bedømmelse. Først og fremmest
fremhævedes markedsrationalitet. Den øgede information skulle i et
konkurrencepræget samfund sætte forsikringstageren i stand til at
vælge det bedste og billigste produkt, herunder sætte ham i stand til at
se, om han har dækket sit forsikringsbehov. Endelig er det også nød-
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vendigt for, at kunden kan være opmærksom på sine egne forpligtelser
under forsikringens løbetid.

Det er meget begrænset, i hvilket omfang disse retspolitiske mål
bliver opfyldt ved hjælp af regler om informationspligt, fortsatte
referenten og henviste til sine argumenter i afsnit 4. Referenten fandt
anledning til at fremhæve: For det første viser undersøgelser om
informationsreglers effekt, at reglerne har en meget begrænset be-
tydning. Informationskrav fører ikke nødvendigvis til rationelle beslut-
ninger. Referenten henviste her til et eksempel fra kreditsektoren,
hvor oplysninger om den effektive rente ikke havde ført til rationelle
beslutninger fra forbrugerne. Det kunne naturligvis skyldes, at oplys-
ningerne ikke når forbrugerne, og at de ikke forstår oplysningerne.
Særligt når det gælder skriftlig information, må vi huske på, at de
fleste mennesker har ganske svært ved at forstå den teknisk-juridiske
tekst, vi byder dem, fortsatte referenten og henviste til undersøgelser
om forbrugernes besværligheder med at læse almindelig avistekst. I
den sammenhæng er det interessant, at de informationer, der i hen-
hold til de kendte og kommende regler specifikt skal gives på forsi-
kringsområdet, netop er skriftlig information. For det andet er det
spørgsmålet, om forsikringstagerne har nogen mulighed for at vælge
det bedste forsikringsselskab eller forsikringsprodukt. Her har infor-
mationen jo kun nogen værdi, hvis den muliggør en sammenligning af
selskaberne eller deres produkter, og det vil jeg hævde ikke er tilfæl-
det, fortsatte referenten. Det kræves heller ikke med de nugældende
regler, og det er nok heller ikke muligt. Kun hvis selskaberne går ind
for meget standardiserede produkter, vil dette blive muligt, og kun for
en usædvanlig interesseret, oplyst forbruger. Og selv en sådan forbru-
ger må alligevel hengive sig til gætterier, for det er næppe muligt at
give nogen brugbar information om de enkelte selskabers skadepoli-
tik. Uoverskueligheden vil tilmed blive øget, når det bliver muligt for
udenlandske selskaber at operere over grænserne. For det tredie er
tidspunktet for, hvornår informationen gives, meget vigtig. Referenten
henviste til undersøgelser, der viser, at hvis informationen først gives,
efter at kunden har truffet sit valg, så er det ganske få procent, der
lader sig rokke. Referenten fandt det interessant, at man netop i det
finske lovforslag accepterede, at megen information først blev givet
efter forsikringsaftalens slutning.
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Endelig betvivlede referenten effektiviteten af reglerne om infor-
mationspligt. Ikke fordi han troede, at selskaberne generelt ville und-
lade at opfylde informationspligten, men fordi sanktionsmulighe-
derne forekom ret tandløse. Som regel udløses kun markedsførings-
retlige sanktioner og ikke civilretlige. Dog fandt referenten anledning
til at fremhæve det finske forslag, der gør det muligt at tillempe for-
sikringsaftalen, således at den anses for indgået med et indhold, som
forsikringstageren måtte have anledning til at opfatte den på bag-
grund af de informationer, der blev givet og ikke på grundlag af de
informationer, der burde være givet. Civilretlige følger som disse har
den fordel, at de er selvvirkende forstået på den måde, at der er
chance for, at aftaleparten reagerer, hvorimod de markedsføringsret-
lige regler som regel er afhængig af, at en kontrolmyndighed reagerer,
fortsatte referenten. Nogen stor betydning tillagde han dog ikke reg-
len. Brud på informationspligten vil ofte være svært at bevise.

Sammenfattende var det referentens opfattelse, at spørgsmålene
ikke er unødige at diskutere, at reglerne ikke er uinteressante, men i
de fleste tilfælde vil reglerne ikke få den store praktiske betydning - i
det mindste ikke på kort sigt. Derimod kan reglerne på lang sigt næppe
frakendes al betydning. At forsikringsselskaberne vænnes til at give
letforståelig information ved tegning af forsikring, er både i selskaber-
nes og forbrugernes interesse. Nogle skuffede forventninger kan man
vel komme til livs af den vej, og det trækker vel også retning af et bedre
renommé for selskaberne med en sådan information, og endelig ind-
går udviklingen på dette område i den almindelige udvikling i kon-
traktsretten, hvor man ser en stadig større tendens til at betone par-
ternes pligter, sluttede referenten sit mundtlige indlæg.

Korreferenten, direktør, advokat Jørgen Gawinetski, Danmark:

Korreferenten takkede referenten for et godt skriftligt oplæg og et
godt mundtligt indlæg.

Min opgave er, fortsatte korreferenten, at vurdere referentens syns-
punkter og i øvrigt opstille diskussionsgrundlaget. Jeg skal derimod
ikke gennemgå mit eget lands retstilstand, men vil dog henlede op-
mærksomheden på, at vi i Danmark stadig anvender den gamle fel-
lesnordiske forsikringsaftalelov fra 1930. Nye regler på området kom-
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mer for Danmarks vedkommende via direktiverne fra EF, som også
anført af referenten. Herudover skal jeg henvise til det seneste direktiv
af 5/4 1993 om urimelige kontraktsvilkår, og endelig kan jeg oplyse, at
Danmark har indført en generel fortrydelsesret og altså ikke kun på
livsforsikringsområdet, sådan som vi er forpligtet til i henhold til 3.
livdirektiv. Disse tiltag vil dog ikke give nogen harmonisering; hertil
kræves en harmonisering af forsikringsaftalelovgivningen, fortsatte
korreferenten.

Korreferenten tiltrådte, at bankernes informationspligt kun blev dis-
kuteret i det omfang, de på samme måde som assurandører solgte
forsikringer, og at diskussionen begrænsedes til forbrugerforsikringer.
Derimod fandt korreferenten anledning til at foreslå, at diskussionen
blev udvidet til også at vedrøre informationskrav ved løbende forsik-
ringer, f.eks. besked om nye dækninger, bedre vilkår eller om muligt
ringere vilkår.

Korreferenten erklærede sig enig i referentens hovedteser - at re-
gulering af forsikringsgivers informationspligt har relativ begrænset
betydning, dog med en anden begrundelse end referentens. Korrefe-
renten lagde vægt på, at forsikringsprodukter adskilte sig fra andre
arter af tjenesteydelser bl.a. ved, at kunderne håbede aldrig at skulle
anvende forsikringen, og at mange mennesker rent faktisk ikke kom
til at anvende den. Dette specielle forhold gør, at de fleste forsikrings-
købere er ganske uinteresserede i forsikringens indhold. Forsikringer
sælges på tillid, og formaliserede krav om information om forsikrin-
gens indhold ville efter korreferentens opfattelse ikke hjælpe noget
som helst. Korreferenten fandt det derfor glædeligt, at forsikrings-
branchen i Norden var en ansvarlig branche med høj etik. Han fandt
det også glædeligt, at der mange steder i Norden var tilvejebragt stan-
dardiserede produkter på forbrugerområdet - produkter der i sit dæk-
ningsindhold tilsigtede at ramme 70 - 80% af kundernes behov. Som
eksempel fra Danmark henvistes til Familiens Basisforsikring, som for-
sikringsbranchen i samarbejde med Forbrugerrådet havde udviklet for
nogle år siden.

Trods sin holdning til sådanne regler fandt korreferenten dog en
diskussion herom nyttig.

Til en sådan diskussion hører også en juridisk diskussion af ind-
holdet af reglerne. Korreferenten fandt, at der kunne tages udgangs-
punkt i standarden: »Sælgerens loyale oplysningspligt«, hvorimod han



236 Jørgen Gawinetski

fandt, at reglen om købers undersøgelsespligt måtte være uden rele-
vans henset til sine bemærkninger om forsikringstagerens interesse for
produktets indhold.

Korreferenten fandt dog, at følgende burde diskuteres:

- kan man nøjes med de almindelige obligationsretlige regler,
- skal der være særlige regler for forsikringsretten, og hvad skal de i

givet fald gå ud på,
- bør der være forskel fra forsikringstype til forsikringstype f.eks. liv

og skade,
- er det til syvende og sidst bare et spørgsmål om at oplyse prisen på

produktet på en loyal måde,
- er kravene til information ens i alle situationer, f.eks. ved nytegning,

fornyelse og bestående forsikringsforhold,
- skal informationspligten kun gælde egne produkter, og endelig
- hvad skal konsekvensen være, hvis der sker overtrædelse.

Professor Jan Hellner, Sverige:

Professor Jan Hellner tog vinder diskussionen ordet og påpegede, at
livsforsikring formentlig var det område, hvor der var størst behov for
information, specielt når forsikringerne indeholdt et opsparingsmo-
ment. I Sverige var forholdene forbedret meget de seneste 20 år, men
nye produkter og navnlig produktsammensætningerne, herunder
Unit-Link-forsikringerne krævede øget information. Også reglerne for
beregning af genkøbsværdi burde der informeres om, navnlig værdien
i begyndelsen af forsikringstiden. Jan Hellner henviste her til reglerne
i staten Wisconsin, hvor det var et krav, at selskaberne i informations-
materialet, der skulle uddeles inden tegning af forsikring, med rødt
havde anført: »Husk at det er forbundet med store tab at annullere
forsikringen i utide, og at du bør overveje, om du har råd til at fort-
sætte præmiebetalingen på forsikringen.«

Forbrukerombud Kjersti Graver, Norge:

Kjersti Graver erklærede sig enig i referentens hovedtese, at informa-
tionsregler har begrænset værdi, og at man skulle vogte sig for at
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forlade sig på informationsregler som eneste forbrugerværn. Kjersti
Graver fandt anledning til at fremhæve to af de af referenten nævnte
målsætninger: at fremme markedsrationaliteten, og at sætte den en-
kelte forbruger i stand til at indse egne behov for forsikringsdækning.
Ejersti Graver så også en tredie positiv effekt ved informationsregler i
form af selskabernes produktudvikling. Det forhold at præmier og
gebyrer kommer frem i lyset skærper konkurrencen, mente hun.

Når man alligevel ser en begrænset effekt af informationsregler,
skyldtes det for Norges vedkommende efter Kjersti Gravers opfattelse
den måde, specielt skadeselskaberne opfylder informationspligten på.
Kjersti Graver kaldte den årlige udsendelse fra forsikringsselskaberne
en »drukneproces« og fandt, at det skulle være en særdeles interesse-
ret forbruger, der orkede at blade informationerne igennem for at
finde ud af, hvori ændringerne bestod. Her så Kjersti Graver en stor
pædagogisk opgave for forsikringsbranchen. Kjersti Graver fandt lige-
som korreferenten, at problemet med forbrugerinformation burde
lettes ved hjælp af større udbredelse af standardiserede produkter. I
Norge var etableret basispakke på hus- og hjemforsikring. Dette blev
også efterlyst på bilforsikringsområdet, hvor bonusreglerne var fuld-
stændig uigennemskuelige for andre end forsikringsspecialister.

Verkställande direktör Olov Hertzmann, Sverige:

Olov Hertzmann mente ikke, at man kunne frakende informations-
regler enhver værdi - det ville efter hans opfattelse være det samme
som at afsige en dødsdom over markedsøkonomien. Dog erkendte
Olov Hertzmann, at reglerne var af begrænset værdi, og at det var
rigtigt, at det var svært at nå ud til forbrugerne, endsige at kommuni-
kere med forbrugerne på en måde, så at de forstod budskabet. Olov
Hertzmann påpegede dog, at selskabernes handlinger også blev be-
dømt af andre kundeombud, f.eks. mæglere, økonomi- og forbruger-
journalister og tilsynsmyndighederne. Herved opnåedes en konkur-
renceeffekt, og det var ikke ligegyldigt, om disse grupper vendte tom-
melfingeren nedad mod selskaberne. Olov Hertzmann fandt det også
vigtigt, at den enkelte kunde havde adgang til information, selv om
han eventuelt først interesserede sig for den, når skaden var sket.
Effekten af reglerne om information skulle man tage med et gran salt,
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men ikke informationen som sådan. Olov Hertzmann fandt derfor, at
information var både nyttig og meningsfyldt og så i det mindste intet
alternativ hertil.

Advokat Elisabeth Berthelsen, Forbrukernes Forsikringskontor, Norge:

Elisabeth Berthelsen henviste til to af referentens konklusioner: at det
var tvivlsomt, om informationsreglerne satte forsikringstageren i stand
til at træffe et fornuftigt valg af forsikring, og tvivlen om, hvorvidt brud
på informationspligten fik nogle egentlige konsekvenser.

Om den første konklusion fandt Elisabeth Berthelsen anledning til
at påpege, at det var et meget stort mål at sætte sig, at forbrugeren
skulle være i stand til at vælge den rigtige forsikring. Der var andre
mindre, men yderst vigtige mål efter Elisabeth Berthelsens opfattelse.
Bl.a. henvistes til, at det er et mål i sig selv blot at få informeret en
forsikringstager om, at han overhovedet er forsikret, hvilken problem-
stilling er forekommet i forbindelse med kollektive forsikringer. Her
havde man haft eksempler på, at folk var ukendt med, at de var for-
sikret, og at selskaberne alligevel havde påberåbt sig forældelse. I det
nævn, Elisabeth Berthelsen var sekretær for, havde man, hvis der ikke
var informeret tilstrækkeligt, set bort fra forældelse og ydet forsikrings-
tageren erstatning. I samme forbindelse nævnte Elisabeth Berthelsen,
at det er vigtigt, at forbrugeren får en slags brugsanvisning, der dels
fortæller, hvad forsikringen dækker, dels fortæller hvornår og hvordan
selskabet forventer, at forsikringstageren reagerer. Af andre eksemp-
ler, hvor nævnet havde reageret som følge af utilstrækkelig informa-
tion, henviste Elisabeth Berthelsen til salg af livsforsikringsform, der
slet ikke passede til kundens behov (reaktion: tilbagebetaling af præ-
mie + renter ^ risikopræmie), og salg af ulykkesforsikring uden at
informere om, at dækningen var begrænset til medicinsk invaliditet
(reaktion: selskabet måtte betale for erhvervsevnetab).

Elisabeth Berthelsen fandt derfor ikke, at konklusionen om, at det
var tvivlsomt, om brud på informationspligten ville medføre nogen
civilretlige reaktioner, var rigtig.

Til spørgsmålet om disse konsekvenser kunne været nået uden lov-
bestemmelser herom, var det Elisabeth Berthelsens opfattelse, at det
kunne de delvis. Flere af tilfældene hidrører fra før den nye norske
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forsikringsaftalelov trådte i kraft, men de nye lovregler bør ses i sam-
menhæng, for de fører mere med sig. I enkelte tilfælde har lovgiver
bestemt, at brud på informationspligten er så alvorlige, at hvis der ikke
informeres godt nok, f.eks. om sikkerhedsforskrifter, kan selskaberne
ikke påberåbe sig disse. Hvis der ikke informeres om klageadgang, kan
selskabet ikke bruge den policebestemmelse, i henhold til hvilken det
ville have afslået erstatning. Norske selskaber har måttet føle, at de nye
regler om information ikke bare er papir, sluttede Elisabeth Berthel-
sen.

Professor Jan Hellner, Sverige:

Jan Hellner fandt anledning til at påpege, at ikke kun information om
vilkår var vigtig, men også information om præmie. For den opmærk-
somme forbruger var der store beløb at spare ved at undersøge mar-
kedet. Af vilkår der burde trækkes frem i lyset henviste Jan Hellner til
sikkerhedsforskrifterne eksemplificeret ved, hvordan der skulle for-
holdes med åbne vinduer i relation til familieforsikringen og låsefor-
holdene for så vidt angår rejseforsikringen.

Korreferenten, direktør, advokat Jørgen Gawinetski, Danmark:

Korreferenten var ikke overbevist om, at det var nødvendigt med sær-
lige regler om information. Reglerne i Norge fandt korreferenten
havde karakter af overregulering, og han henviste i den forbindelse til
Kjersti Gravers udtalelse om drukneprocessen. Sådanne regler gav an-
ledning til at konkurrere om at overinformere. Korreferenten fandt,
at de obligationsretlige regler som udgangspunkt måtte anses for til-
strækkelige, måske kombineret med specifikke krav på enkelte områ-
der, som også anført af Jan Hellner. At præmien skulle oplyses var
korreferenten også enig i, men fandt, at forbrugerne ikke havde en
chance for at sammenligne de enkelte selskabers produkter og påpe-
gede derfor igen nødvendigheden af, at der på forbrugerforsikrings-
området blev etableret fælles basisprodukter.
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Referenten, professor Thomas Wilhelmsson, Finland:

Referenten fandt anledning til at bekende, at informationsmateriale
fra forsikringsselskaber hos ham hidtil var gået lige i papirkurven, selv
om han måtte anses for at have bedre forudsætninger end dem, der
aldrig har beskæftiget sig med forsikringer og forsikringsret, og han
ville ikke udelukke, at det havde påvirket hans konklusioner, idet det
er sædvanligt at bedømme andre menneskers handlinger på basis af
sine egne. Referenten fandt dog anledning til at påpege, at han ikke
ville og ikke havde påstået at reglerne om informationspligt er unyt-
tige og savner al betydning, og referenten ville frem for alt advare
mod, at hans indlæg blev opfattet som en opfordring til at ophæve
reglerne om informationspligt. Men reglerne må ikke betragtes som
»de vises sten«. Referenten var enig i, at behovet for regler var stær-
kere på nogle områder, bl.a. livsforsikring som også nævnt af flere.
Referenten fandt, at information af de grupper, som Olov Hertzmann
omtalte som kundeombud, faldt uden for temaets rammer. For så vidt
angår de norske tilstande udtrykte referenten tilfredshed med den
kreativitet, der var udvist med hensyn til reaktionerne på manglende
information, idet han fandt det af afgørende betydning, at brud på
reglerne medførte civilretlige reaktioner.

Debatlederen, verkställande direktör Pentti Ajo, Finland:

Debatlederen konkluderede forsigtigt, at han havde fornemmet, at
deltagerne generelt fandt retsudviklingen i Norden på dette område
tilfredsstillende, og at debatten havde vist, at det var nyttigt med en
diskussion om emnet.

Herefter sluttede debatlederen sektionsmødet med at rette en tak til
de fremmødte. En særlig tak blev rettet til referenten, korreferenten
og til dem, der havde bidraget med indlæg.


