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Gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett
Finans Norge viser til Finanstilsynets brev av 31. oktober 2016 til Finansdepartementet med
utkast til høringsnotat om norsk gjennomføring av EUs forordning nr. 1286/2014 av 26.
november 2014 («PRIIPs-forordningen»).
Forordningen innfører nye krav til nøkkelinformasjonsdokument til ikke-profesjonelle
investorer før kjøp av sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter ("packaged
retail and insurance-based investment products" – PRIIPs). Pensjonsprodukter er unntatt fra
forordningens virkeområde, men Finanstilsynet anfører likevel i utkastet til høringsnotat
(pkt. 3.2) at det er mye som taler for at de nye kravene til nøkkelinformasjonsdokument også
bør gjøres gjeldende for enkelte individuelle pensjonsprodukter med investeringsvalg. Dette
omfatter fripoliser, pensjonskapitalbevis, pensjonsbevis og individuelle pensjonsordninger,
både pensjonsspareavtaler og pensjonsforsikringsavtaler.
Finanstilsynets høringsnotat er ennå ikke sendt på høring. Vi ønsker imidlertid allerede nå å
varsle våre bekymringer knyttet til en eventuell utvidelse av PRIIPs-forordningens
virkeområde, som foreslått av Finanstilsynet. Hovedårsaken er at EU-kommisjonen nylig har
vedtatt en teknisk standard med utfyllende regler til PRIIPs-forordningen1, der det stilles
krav til bruk av avkastningsforutsetninger som etter vårt syn vil føre til at selskapene
pålegges å gi kunder informasjon som er direkte villedende.

1

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653 of 8 March 2017 supplementing Regulation (EU) No
1286/2014; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2017:100:TOC

Urealistiske avkastningsforutsetninger
Detaljkravene som følger av den nylig vedtatte tekniske standarden, foreskriver at prognoser
om forventet fremtidig avkastning skal ta utgangspunkt i svært kortsiktig historisk avkastning
og volatilitet2. Dersom denne standarden skal legges til grunn ved salg og rådgivning av
pensjonsprodukter, vil de siste årenes fallende renter og stabilt oppadgående aksjemarkeder
innebære at kunden gis overdrevent optimistiske prognoser, til en betydelig mer beskjeden
risiko enn hva som normalt legges til grunn i selskapenes antagelser. Dette vil kunne villede
kunder som skal foreta viktige og ofte svært langsiktige investeringsbeslutninger. For
konkrete beregningseksempler vises til vedlegg 1.
Å pålegge bruk av avkastningsforutsetninger som kan vise seg å være svært urealistiske, står
også i sterk kontrast til tidligere utsagn fra Finanstilsynet om at hvert enkelt selskap har et
selvstendig ansvar for å sikre at informasjon som gis kunden skal baseres på realistiske
forutsetninger, og at sentrale parametere i beregningene til enhver tid er i samsvar med det
som med rimelighet kan legges til grunn gitt aktuell markedsinformasjon3.
Forholdet mellom kollektive og individuelle pensjonsprodukter
Kollektive pensjonsprodukter4, både med og uten investeringsvalg for arbeidstaker, er
unntatt fra PRIIPs-forordningens virkeområde. Flere av de individuelle pensjonsproduktene
som Finanstilsynet foreslår at skal omfattes av forordningen er imidlertid derivater av
kollektive ordninger, hvor individets bestemmelsesrett over investeringsvalget ikke endres
når den individuelle kontrakten utstedes.
Vi mener at prognosene som sendes til kundene bør bygge på de samme forutsetninger
både før og etter at en kunde har vært medlem av en kollektiv pensjonsordning. Eksempelvis
bør en kunde som først er medlem av en innskuddspensjonsordning med investeringsvalg og
deretter får utstedt et pensjonskapitalbevis, få prognoser basert på samme
modell/regelverk. Dersom PRIIPs-forordningens virkeområde utvides slik Finanstilsynet har
foreslått, vil kundene i slike tilfeller få prognoser basert på svært ulike forutsetninger før og
etter utstedelse av den individuelle kontrakten, uten at de underliggende forhold er endret.
Dette vil kunne oppleves som forvirrende og villedende for kundene.

2

Det vises her særlig til PRIIPs-forordningens art. 3 om krav til informasjon om 'What are the risks and what
could I get in return?' og Annex II og Annex IV i den medfølgende tekniske standarden for slike beregninger.
3
Jf. Finanstilsynets tilsynsrapport 15/1672, datert 3. mars 2016.
4
Omfatter kollektive tjenestepensjonsordninger etablert etter tjenestepensjonsloven, innskuddspensjonsloven
og foretakspensjonsloven.
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Konklusjon og forslag til tiltak
På bakgrunn av ovennevnte, mener vi at Norge ikke bør åpne for en utvidelse av PRIIPsforordningens virkeområde til å omfatte individuelle pensjonsprodukter som i
utgangspunktet faller utenfor forordningens definisjoner. God og korrekt informasjon og
rådgivning til kunder er svært viktig. Norge har allerede i dag en robust regulering som etter
vårt syn ivaretar informasjon til kunder på en god måte5. Vi vil i denne forbindelse gjøre
oppmerksom på at vi ikke er kjent med at andre land vurderer en tilsvarende utvidelse av
forordningens virkeområde for PRIIPs. Også ut fra hensynet til likeverdig konkurranse vil det
således være svært uheldig om dette regelverket i Norge skulle få et utvidet virkeområde
sammenlignet med andre land.
Samtidig ser vi behovet for å sikre et sterkt forbrukervern gjennom åpenhet og tilgang til
informasjon om de ulike produktene som tilbys. I forbindelse med innføringen av fripoliser
med investeringsvalg ble det innført krav til informasjon og rådgivning til kunder. Flere av
disse kravene ligger også i nøkkelinformasjonsdokumentet som innføres som følge av PRIIPs.
Finans Norge mener at et godt alternativ til å utvide virkeområdet til PRIIPs er å bruke
allerede gjeldende lovgivning. Dette er særlig viktig når det gjelder avkastningsprognoser.
Som vi tidligere har gjort kjent for Finanstilsynet, benytter livsforsikringsselskapene tilknyttet
Finans Norge i dag vår bransjeavtale om avkastningsprognoser ved informasjon og
rådgivning om investeringsvalgprodukter (se vedlegg 2)6. Bransjeavtalen er etablert etter
initiativ fra livsforsikringsselskapene, og har nettopp til hensikt å skape åpenhet gjennom å
pålegge de ulike aktørene å benytte de samme, standardiserte forutsetningene i sine
prognoser.
Pensjonssparing er i utgangspunktet av langsiktig natur, og de forutsetningene som benyttes
i Finans Norges bransjeavtale tar derfor utgangspunkt i forventet realavkastning,
standardavvik og korrelasjoner for aksjer og obligasjoner som Finansdepartementet har
publisert i de årlige fondsmeldingene knyttet til forvaltningen av Statens pensjonsfond
utland. Finansdepartementets avkastningssatser er som kjent basert på flere analyser og
utredninger, blant annet fra Mork-utvalget som benytter lange tidsserier for å fastsette
risikopremier7. Bransjeavtalen gir dermed etter vårt syn mer realistiske prognoser enn

5

Jf. Finanstilsynets rundskriv 14/2016 «Informasjon og rådgivning ved salg av livsforsikring med
investeringsvalg».
6
Bransjeavtalen er offentlig tilgjengelig i elektronisk versjon på Finans Norges nettsider:
https://www.finansnorge.no/contentassets/a4d3d1bfe2884be4bf57bd26bc4bf2b3/avtale-omavkastningsprognoser-revidert-per--01.09.2016.pdf
7
Jf. NOU 2016: 20 Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland.
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dersom PRIIPs-regelverkets ensidige fokus på kortsiktig historisk avkastning skal legges til
grunn.
I motsetning til PRIIPs-forordningen, gjelder dessuten vår bransjeavtale for alle produkter
med investeringsvalg, og omfatter både kollektive og individuelle ordninger. Dette sikrer at
kundenes prognoser bygger på de samme forutsetninger uavhengig av om kunden er
medlem i en kollektiv pensjonsordning eller ikke.
Vi ber Finansdepartementet om å ikke utvide PRIIPs-forordningens virkeområde til å omfatte
individuelle pensjonsprodukter, men i stedet legge til rette for at dagens praksis med bruk av
Finans Norges bransjeavtale om avkastningsprognoser kan videreføres som grunnlag for
informasjon og rådgivning for pensjonsprodukter.
Ved behov for mer utfyllende informasjon stiller vi oss gjerne til disposisjon.
Med vennlig hilsen
Finans Norge

Stefi Kierulf Prytz
Direktør, Livsforsikring og pensjon

Vedlegg
- Beregningseksempler
- Finans Norges bransjeavtale om avkastningsprognoser

Kopi: Finanstilsynet
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Vedlegg 1

Beregningseksempler
Sentrale parametere i prognoseberegninger som brukes i Finans Norges bransjeavtale:
Aksjer
7,5 %
16 %

Forventet avkastning
Forventet volatilitet

Renter
2,5 %
3%

Sentrale parametere8 som vil brukes i prognoseberegninger basert på PRIIPs tekniske
standard:
Eksempel på renteprofiler
Danica Pensjon
Norge Obligasjon

DNB
Pensjonsprofil 0

Storebrand
Ekstra Forsiktig
Pensjon

3,59 %

Gjensidige
Kombinert
Pensjonsprofil
Renter
4,07 %

Bruttoavkastning siste 5 år

5,11 %

Volatilitet 5 år

1,86 %

1,22 %

1,96 %

0,85 %

Danica Valg
100 % Aksjer

DNB
Pensjonsprofil
100

Storebrand
Ekstra Offensiv
Pensjon

Bruttoavkastning siste 5 år

16,69 %

12,73 %

Gjensidige
Kombinert
Pensjonsprofil
Aksjer
16,87 %

Volatilitet 5 år

10,15 %

10,38 %

8,74 %

9,06 %

3,11 %

Eksempel på aksjeprofiler

13,26 %

Eksempel på enkelte fond i investeringsvalget9
Delphi Nordic (100% aksjer)
Bruttoavkastning siste 5 år
Volatilitet 5 år

30.05 %
12.58 %

8

T.Rowe Price Global High Yield Bond Fund
(100% renter)
7.68 %
5.27 %

Hentet 09.05.2017 fra https://www.norskpensjon.no/rapportering
Hentet 09.05.2017. Estimat basert på nettoavkastning siste 5 år tillagt årlig forvaltningshonorar. Kilde:
Morningstar
9

Side 5 av 19

Vedlegg 2
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