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Konsumentverkets  föreskrifter  om  näringsidkares

upplysningsskyldighet  vid  marknadsföring  av högkostnadskrediter

Finansbolagens  förening  har beretts  tillfälle  att  yttra  sig över  rubricerad  remiss  och har

följande  synpunkter.

En utgångspunkt  vid föreskriftslämning  är att  dessa ska vara  sakliga  och inte  opinions-

bildande.  Finansbolagen  menar  att  föreskrifterna  i sin nuvarande  utformning  inte  uppfyller

detta  krav.

2 % förslaget  till  föreskrifter:  Riskinformationen  som anges  är följande.

"Skuldsmtning  påverkar  ekonomin  negativt  och kan innebära  en risk  för  dig. Är  du säker  på

att  du kan betala  tillbaka  hela skulden?  Om inte, kan du få  en betalningwnrrRjrkning."

Finansbolagens  förening  anser  att  skrivningen  ovan  inte  är saklig  då det  uttryckligen  anges

att  skuldsättning  påverkar  ekonomin  negativt.  Detta  behöver  inte  alls vara  fallet  -  den kan

vara  neutral  eller  rent  av positiv,  t.ex.  genom  billigare  lån, flexibilitet  eller  en god alternativ

placering.  Skrivningen  bör  nyanseras  och orden  "påverkar  ekonomin  negativt"  utmönstras.

Beträffande  den andra  meningen  menar  Finansbolagens  förening  att  den är något

missvisande.  Det är ju inte  själva  övertygelsen  om återbetaIningsförmågan  som ger  en

betalningsanmärkning  utan  ett  åsidosättande  av konsumentens  åtagande  ilåneförbindelsen

som kan leda till  en sådan.  Föreningen  föreslåristället  följande  skrivning  i2  E».

"Skuldsättning  kan under  v7sso förutsättningar  utgöra  en risk  för  dig. Om inte  åtagandena  i

låneförbindelsen  följs  kan det  leda  till  en betalningsanrrRjrkning."
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Varningssymbol:  Beträffande  förslaget  på varningssymbol  ställer  sig Finansbolagens  förening

frågande  till  om denna  är nödvändig.  Symbolen  kan rent  av bidra  till  att  sakligheten  hos

föreskrifterna  kan ifrågasättas,  varför  det  är tillräckligt  att  informationen  som anges  i fet  text

om att  krediten  är en högkostnadskredit  är tillräckligt  för  att  fästa  konsumentens

uppmärksamhet  vid detta.

5 Ei förslaget  till  föreskrifter:  Punkten  d anger  att  informationen  ska anges  i samtliga  steg

under  ansökningsprocessen.  Även  till  detta  förslag  ställer  sig Finansbolagens  förening

frågande  till.  Det  torde  vara  tillräckligt  att  varningstexten  visas i början  eller  slutet  av

ansökningsprocessen.
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