Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregul...ng og bestemmelser om bruk av gebyrer i mønsteravtaler - Sparebankkort AS

V1999-69 07.10.99
Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av 1. juli 1960
- Bruk av priseksempler ved markedsføring og bestemmelser om bruk av gebyrer i
mønsteravtaler - Sparebankkort AS
Sammendrag:
Sparebankkort AS's dispensasjon fra forskrifter etter prisloven oppheves, da virksomheten avvikles.

Konkurransetilsynet viser til brev av 30. mars 1999 fra Sparebankkort AS vedrørende dispensasjon fra
konkurransereguleringsforskriftene av 1. juli 1960.
14. mai 1987 ga Prisdirektoratet dispensasjon inntil videre fra konkurransereguleringsforskriftene av 1.
juli 1960 til Sparebankkort AS, slik at selskapet ved markedsføringen av kortprodukter kan bruke
eksempel på pris (årspris, transaksjonspris, pris for kontantuttak, rentesats og kredittprovisjon) for de
kortprodukter som selskapet administrerer for sparebankene. Det ble også gitt dispensasjon for
bestemmelser i mønsteravtalen mellom bank og kunde om hvilke typer gebyrer, eventuelt
overtrekksrente som banken kan belaste kunden for.
Konkurransetilsynet har i brev av 23. september 1999 fra Kredittilsynet mottatt kopi av søknad av 11.
august 1999 fra SpareBank1 Gruppen om godkjennelse av samarbeid mellom SpareBank1-bankene,
gjennom SpareBank 1 Gruppen AS og Eika-bankene, gjennom Eika-Kort AS.
Det opplyses i ovennevnte søknad av 11. august 1999 at samarbeidet gjelder debet- og
kredittkortvirksomhet i nye Sparebankkort AS. Virksomheten i gamle Sparebankkort AS og SpareBank
1 Kredittkort AS skal videreføres i nye Sparebankkort AS. SpareBank 1 Kredittkort AS vil foreta
navneendring til Sparebankkort AS (nye Sparebankkort AS). Før overdragelsen av virksomheten fra
gamle Sparebankkort AS iverksettes, tilbys de øvrige aksjonærer i gamle Sparebankkort AS å selge sine
aksjer til SpareBank1 Gruppen AS og Eika-Kort AS. Virksomheten i gamle Sparebankkort AS vil bli
avviklet og selskapets kapital vil bli tilbakebetalt de aktuelle aksjonærene.
Med henvisning til avviklingen av virksomheten til gamle Sparebankkort AS vil Konkurransetilsynet
oppheve de ovennevnte dispensasjoner som er gitt til gamle Sparebankkort AS. Nye Sparebankkort AS
må eventuelt søke om dispensasjon fra forbudet i konkurranseloven § 3-4, jf § 3-1 mot samarbeid om
og påvirkning av priser, dersom nye Sparebankkort ønsker tilsvarende ordninger ved markedsføringen
for sparebankene og tilsvarende bestemmelser i mønsteravtaler mellom bankene og kundene.
På denne bakgrunn og med hjemmel i konkurranseloven § 7-2 annet ledd, jf kgl. res. av 12. november
1993 nr 1022 og forskrift av 17. desember 1993 nr 1314, punkt I har Konkurransetilsynet fattet
følgende vedtak:
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Prisdirektoratets vedtak I og II av 14. mai 1987 rettet mot Sparebankkort AS om
dispensasjon fra forskrifter om konkurransereguleringer av priser og avanser av 1. juli
1960 § 1 oppheves.
Vedtaket trer i kraft straks.

Klagerett
Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at vedtaket kan påklages innen tre uker. En eventuell klage
stiles til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet. For mer
informasjon vises det til vedlagte skjema "Melding om rett til å klage over forvaltnings-vedtak".

til toppen

file:///F|/Vedtak%20Avgjørelser%20Uttalelser%201998-2007%20Off.%20versjon/arkiv_1999/V1999-69.html (2 of 2) [06.05.2013 08:47:37]

