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Forslag til lov om forbrugslånsvirksomheder
Indledningsvis takker Finans Danmark for muligheden for at afgive høringssvar.
Finans Danmark finder, at der med udkast til lovforslag om forbrugslånsvirksomheder er fundet et godt niveau for, hvorledes forbrugslånsvirksomheder kommer un-

Høringssvar

der finansielt tilsyn. Dette betyder, at der vil komme en ensartet forbrugerbeskyttelse på forbrugslånsmarkedet, og at der bliver skabt lige konkurrencevilkår mel-

20. december 2018

lem udbydere af forbrugslån, uanset om dette sker via en forbrugslånsvirksom-
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hed eller en bank.
Finans Danmark foreslår, at kautionsreglerne fra lov om finansiel virksomhed indsættes i nærværende lovforslag, således at forbrugerne opnår den beskyttelse,
der ligger i disse regler.
Det bemærkes, at lovforslaget i modsætning til, hvad der gælder for fx finansielle
rådgivere, ikke stiller krav om, at forbrugslånsvirksomheder skal tegne ansvarsforsikring eller stille anden tilsvarende garanti mod eventuelle erstatningskrav fra forbrugerne. Vi finder, at forbrugerne bør have samme beskyttelsesniveau.
Finans Danmark har noteret, at det nye tilsyn med forbrugslånsvirksomheder ikke
medfører, at der tilføres yderligere ressourcer til Finanstilsynet. Vi finder, at det er
vigtigt, at der er tilstrækkelige ressourcer til at varetage de nye opgaver. Manglende ressourcetilførsel kan betyde nedprioritering af andre lige så relevante opgaver.
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Generelle bemærkninger til de enkelte bestemmelser
Ad § 1
Stk. 1
Sprogligt synes der at mangle nogle ord i første sætning. Første sætning kan udformes således: ”Denne lov finder anvendelse på forbrugslånsvirksomheder, når
de udbyder……”. Herefter skal der konsekvensrettes i 1) til 3).
Stk. 2
Ordet ”forbrugslånsvirksomheder” bør erstattes med ”virksomheder”, idet finansielle virksomheder ikke skal være omfattet af definitionen på forbrugslånsvirksomheder.
Ad § 2
Under 1) bør der efter ”Virksomheder, der udbyder kreditaftaler til forbrugerne,”
tilføjes ”jfr. § 1, stk. 1.”
Ad § 3
Stk. 1
Kan formuleres således: ”Forbrugslånsvirksomheder skal have tilladelse af Finanstilsynet til at udøve virksomhed.”
Ad § 5
Det foreslås, at der i lighed med reglerne for finansielle rådgivere indsættes en
bestemmelse om, at en forbrugslånsvirksomhed er forpligtet til snarest muligt at
indberette eventuelle ændringer i forhold til § 5 til Finanstilsynet. Det bør tillige
overvejes, om forbrugslånsvirksomheder skal afgive en årlig erklæring om, at virksomheden opfylder betingelserne for at få meddelt tilladelse.
Bemærkninger til ”Almindelige bemærkninger i lovforslaget”
Ad 2.4. Identifikation af målgruppe (p. 26)
Under ”Erhvervsministeriets overvejelser”, sidste afsnit, fremgår: ”Derimod vurderes
det ikke nødvendigt at stille krav om f.eks. etablering af særlige procedurer for
produktgodkendelse, herunder et udtrykkeligt krav om forankring af disse krav i
virksomhedens ledelsesorgan.”
Finans Danmark kan ikke se en logisk forklaring på, at en forbrugslånsvirksomheds
ledelse ikke skal godkende virksomhedens politik for produkter.
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Eventuelle spørgsmål til ovenstående, kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Jeanne Blyt
Kontorchef
Direkte: 30161062
Mail: jeb@fida.dk
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