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DOMSLUT

Marknadsdomstolen lämnar KO:s talan utan bifall.

YRKANDEN, M.M.

KO har påtalat SPP Livförsäkring AB:s (SPP) marknadsföring av en Internettjänst. Mark-

nadsföringen har skett genom att brev skickats till SPP:s kunder. Till brevet har bifogats In-

ternetvillkor. Brevet med bifogade villkor återfinns i domsbilaga 1-2.

KO har yrkat att Marknadsdomstolen enligt 4 § första stycket samt 14 och 19 §§ marknads-

föringslagen (1995:450) förbjuder SPP vid vite att vid marknadsföring av Internettjänster på

sätt som skett i det påtalade fallet eller på väsentligen samma sätt ge mottagaren uppfatt-

ningen att anslutning till tjänsten skett, eller kommer att ske, och att mottagaren därmed är

bunden av SPP:s Internetvillkor. Vidare har KO yrkat ersättning för sina rättegångskostna-

der.
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SPP har bestritt KO:s yrkanden och, beträffande yrkade rättegångskostnader, vitsordat dessa

som i och för sig skäliga.

PARTERNAS TALAN

Parterna har anfört i huvudsak följande.

KO

SPP är ett företag som bedriver bl.a. försäkringsverksamhet riktad till konsumenter. KO har

genom anmälningar uppmärksammats på att SPP skickat ut ett brev till sina kunder. Till

brevet har bifogats ”Internetvillkor”. I brevet marknadsför SPP en för bolagets kunder ny

tjänst. Enligt KO ger marknadsföringen intryck av att kunden erhållit en ny tjänst – Internet-

tjänst – och att bundenhet till villkoren för Internettjänsten föreligger trots att mottagaren

inte har beställt tjänsten.

I rättsfallet mellan KO och Collect Sweden AB (MD 1999:24) förbjöd Marknadsdomstolen

bolaget att vid marknadsföring av bonussystem ge enskilda konsumenter uppfattningen att

anslutning till bonussystemet skulle ske om den som fått erbjudandet att delta i systemet un-

derlät att avböja det. I skälen angav Marknadsdomstolen att uppgiften att den som inte vill

vara med i systemet måste fylla i ett bifogat svarskort måste anses ge mottagaren uppfatt-

ningen att ett avtal om deltagande i bonussystemet kommit till stånd.

En anslutning till en tjänst bör alltid göras genom att konsumenten aktivt medverkar. Inom

avtalsrätten godtas normalt inte negativ avtalsbindning och passivitet leder inte till att något

avtal anses vara träffat. En marknadsföring som ger intryck av att ett bindande avtal förelig-

ger, utan att konsumenten aktivt lämnat sitt medgivande till att ingå avtal, ger således kon-

sumenten en oriktig föreställning om att ett avtalsförhållande har uppstått. Marknadsföring-

en utnyttjar därmed allmänhetens okunnighet om gällande rättsregler för slutande av avtal

och väcker en oriktig föreställning om att avtal har kommit till stånd.

I det av SPP utskickade brevet förmedlas intrycket att SPP till varje kund har byggt upp en

egen hemsida och att kunden därmed har erhållit en ny tjänst utan föregående beställning.

Detta intryck förstärks av att SPP bifogat avtalsvillkoren till det utsända brevet.
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Av det utskickade materialet framgår inte klart och tydligt, att det för att avtalet skall anses

ingånget och för att villkoren skall vara bindande krävs att kunden tar tjänsten i anspråk.

Tvärtom ger brevet och villkorens ordalydelse intryck av att kunden är bunden av det bifo-

gade avtalet.

De villkor som reglerar användandet av Internettjänsten kan till viss del vara förpliktande för

kunden, särskilt villkoret under punkten 4. Av detta följer att om någon obehörig, med hjälp

av kundens användarnamn och kod, lämnar uppdrag till SPP så kan kunden ovetandes bli

bunden därav. Villkoret under punkten 4 förpliktar därigenom kunden att tillse att användar-

namnet och koden inte kommer i orätta händer. Med hänsyn till dessa konsekvenser är det

särskilt viktigt att kunden uttryckligen lämnar ett medgivande för att anslutning till Internet-

tjänsten skall få ske.

Även uppmaningen i brevet att ”gå in och testa” förstärker intrycket att ett avtal redan har

kommit till stånd.

I första hand har KO gjort gällande att SPP, genom utformningen av marknadsföringen, ger

intryck av att mottagaren erhållit en gratis Internettjänst och att bundenhet till villkoren för

Internettjänsten föreligger trots att mottagaren inte har beställt tjänsten i fråga. Marknadsfö-

ringen ger sålunda mottagaren en felaktig uppfattning av de rättsliga förutsättningarna och

strider därför mot god marknadsföringssed. I andra hand har KO gjort gällande att tillhanda-

hållandet av Internettjänsten utan föregående samtycke är otillbörligt eftersom konsumenten

därigenom löper en risk för belastning i ekonomiskt hänseende och från integritetssynpunkt.

SPP

SPP har vitsordat att bolaget har skickat ut det aktuella brevet med bifogade avtalsvillkor på

sätt som påståtts.

SPP har dock bestritt att marknadsföringen ger intryck av att kunden har erhållit en gratis

Internettjänst och att bundenhet av villkoren för Internettjänsten föreligger trots att kunden

inte har beställt tjänsten. Marknadsföringen ger därmed inte kunden en felaktig uppfattning
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om de rättsliga förutsättningarna för avtalets ingående och förfarandet strider inte mot god

marknadsföringssed.

Om Marknadsdomstolen skulle finna att marknadsföringen ger kunden en felaktig uppfatt-

ning om de rättsliga förutsättningarna, har SPP gjort gällande att marknadsföringen ändock

inte strider mot god marknadsföringssed eftersom SPP och kunden redan står i ett avtalsför-

hållande med varandra och saken endast rör användande av ett nytt medium för att få till-

gång till redan befintliga tjänster. I vart fall kan marknadsföringen efter en intresseavväg-

ning mellan kundens belastning och kundens intresse av att erhålla tillgång till information

och tjänster via ett nytt medium, Internet, inte anses strida mot god marknadsföringssed.

Beträffande den av KO i andra hand åberopade grunden har SPP bestritt att tillhandahållan-

det av Internettjänsten utan föregående samtycke är otillbörligt eftersom konsumenten där-

igenom löper en risk för belastning i ekonomiskt hänseende och från integritetssynpunkt.

Av det utskickade brevet framgår att kunden via ett nytt medium kan erhålla information om

sina försäkringar, köpa och byta fondförsäkringsandelar, erhålla svar på frågor om premie-

pensionsvalet och erhålla allmänna råd och tips om pension och pensionssparande. De

tjänster som kunden kan erhålla via hemsidan är huvudsakligen tjänster som denne redan ti-

digare hade tillgång till men via andra medier. Om inte Internettjänsten används får kunden

information om sina försäkringar per post eller via telefonsystemet Telefond. Syftet med att

använda Internet är att underlätta för kunden att erhålla information på ett enkelt sätt. Av

brevet framgår att Internettjänsten är gratis för den som har pensionssparande i SPP. I brevet

erbjuds kunden en möjlighet att utnyttja Internet. Någon skyldighet för kunden att meddela

SPP om denne inte önskar utnyttja tjänsten finns inte.

SPP har bestritt att de bifogade avtalsvillkoren ger intrycket av avtalsbundenhet och att det

av villkorens ordalydelse framstår som om kunden blir bunden oavsett vem som använder

tjänsten. Av villkoren framgår att dessa gäller om kunden använder tjänsten. Genom en aktiv

handling – att använda tjänsten – ingår kunden avtalet och accepterar villkoren.

Att det i brevet inte uttryckligen anges att ett avtal att nyttja tjänsten inte är ingånget enbart

genom marknadsföringsmaterialet bör i sig inte betraktas som vilseledande och det faktum
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att det i brevet anges att den personliga hemsidan redan är uppbyggd kan inte ge intryck av

att kunden erhållit en ny tjänst utan beställning.

SPP:s kunder har aktivt medverkat till att bli anslutna till grundtjänsten dvs. till försäkrings-

avtalet och de tjänster SPP tillhandahåller i egenskap av försäkringsgivare. Internettjänsten

innebär bara en möjlighet att få tillgång till redan befintliga tjänster via ett nytt och i Sverige

utbrett medium.

Vid bedömningen av om SPP:s marknadsföring strider mot god marknadsföringssed bör en

intresseavvägning göras mellan kundens belastning och kundens intresse av möjligheten att

snabbt, enkelt och överskådligt bl.a. få information om sina försäkringar. Det krävs tillgång

till både användaridentitet och lösenord för att kunna utnyttja tjänsten. Den belastning och

risk som tillhandahållandet av Internettjänsten medför för konsumenten i ekonomiskt hänse-

ende och från integritetssynpunkt torde, med tanke på att användaridentiteten och lösenordet

skickas i två separata skrivelser till kundens hemadress vid två olika tidpunkter, vid en in-

tresseavvägning inte överväga de fördelar som enkelheten ger kunden. I sammanhanget bör

även beaktas att kunder vanligtvis kastar oönskat marknadsföringsmaterial.

De nackdelar som kan uppstå för kunden om någon obehörig via Internet bereder sig till-

gång till information om kundens försäkringar kan på motsvarande sätt uppstå när informa-

tion sänds per post och någon olovligen tar del av brevet. Det bör härvid noteras att det be-

träffande fondförsäkringsandelar aldrig kan ske utbetalningar till någon obehörig utan endast

byte av fonder och att det vid förändringar av fondengagemanget alltid skickas ett medde-

lande till kundens folkbokföringsadress.

Försäkringsrörelselagen (1982:713) och Finansinspektionen ställer krav på information till

försäkringstagarna och de försäkrade beträffande tecknade försäkringar m.m. Möjligheten

för de försäkrade att erhålla en personlig hemsida är ett sätt för SPP att tillgodose dessa krav

på information. Det finns ett behov av att bredda kunskapen och intresset och av att göra det

så enkelt som möjligt för kunden att ta del av tjänsten. Ett led i detta var att sända ut lö-

senord och Internetvillkor för att därefter låta kunden välja om denne ville ingå avtalet ge-

nom att börja använda tjänsten.
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SPP:s avsikter har varit att skapa någonting positivt för kunden. Med anledning av att KO

ansett att den aktuella marknadsföringen strider mot god marknadsföringssed har SPP upp-

hört med den kritiserade marknadsföringen.

ÅBEROPAD BEVISNING

Båda parterna har som bevisning åberopat det påtalade brevet jämte avtalsvillkoren.

DOMSKÄL

KO har i första hand gjort gällande att marknadsföringen ger intryck av att mottagaren har

erhållit en gratis Internettjänst och att bundenhet av villkoren för tjänsten föreligger trots att

mottagaren inte har beställt tjänsten. KO har härvid anfört att anslutning till en tjänst alltid

bör göras på mottagarens eget initiativ och inte genom passivitet eller negativ avtalsbind-

ning.

Sådan i marknadsföring gjord negativ avtalsbindning som anses otillbörlig enligt marknads-

föringslagen (1995:450) (MFL) kännetecknas av att marknadsföraren utnyttjar en konsu-

ments okunnighet om gällande rättsregler om slutande av avtal till att inge konsumenten en

oriktig föreställning om att ett bindande avtal har kommit till stånd (prop. 1994/95:123 s. 71

ff. och 169 f.). Utmärkande för negativ avtalsbindningar är t.ex. att avsändaren, samtidigt

med erbjudandet, skickar ett inbetalningskort eller liknande eller anger att avtal träffas, om

inte avböjande svar lämnas. Förfarandet anses otillbörligt på den grunden att kombinationen

av erbjudande och uppmaning till konsumenten att eventuellt utföra en kompletterande åt-

gärd ger konsumenten uppfattningen att avtal kommer till stånd, om denne inte vidtar den

kompletterande åtgärden. Eftersom erbjudanden av detta slag inte anses medföra någon av-

talsbundenhet för konsumenten är en sådan anslutningsform vilseledande och därmed otill-

börlig. Om vilseledandet avser mottagarens betalningsskyldighet kan 12 § MFL bli tillämp-

lig. Ett förfarande som inte omfattar en sådant vilseledande kan förbjudas med stöd av 4 §

första stycket MFL (prop. 1994/95:123 s. 170, SOU 1993:59 s. 360).

I det av KO åberopade avgörandet MD 1999:24 gjorde KO gällande som grund för sin talan

att anslutning till ett bonussystem som det i målet aktuella alltid borde göras på konsumen-

tens eget initiativ och inte ske genom passivitet eller negativ avtalsbindning. KO har i det
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mål som nu är i fråga åberopat i allt väsentligt samma grund för sin talan som i det tidigare

målet. I detta fann Marknadsdomstolen att det var vilseledande och därmed otillbörligt att i

samband med direktadresserad reklam ge enskilda konsumenter uppfattningen att anslutning

till bonussystemet skulle ske, om ett avböjande svar inte lämnades. Uppgifter i reklamen att

den som mot marknadsförarens förmodan inte ville vara med i bonussystemet skulle fylla i

ett bifogat svarskort och återsända det gav nämligen en mottagare av reklamen felaktig upp-

fattning om de rättsliga konsekvenserna av förfarandet.

Marknadsdomstolen utformade sitt förbud mot marknadsföringen på det sätt som brukar ske

enligt gällande rättspraxis avseende negativ avtalsbindning och tog därmed inte ställning till

vad KO anfört om att marknadsföringen var otillbörlig på den grunden att anslutning till bo-

nussystemet alltid borde göras på konsumentens eget initiativ.

MFL:s särskilda bestämmelse om negativ avtalsbindning i 12 § har till syfte att motverka att

marknadsföringen vilseleder reklamens mottagare om dennes betalningsskyldighet. Mark-

nadsdomstolen har i sitt avgörande MD 1999:24 hållit fast vid att vilseledande om avtals

rättsverkningar förutsätter både ett marknadsföringserbjudande och en uppmaning till kon-

sumenten att eventuellt vidta en kompletterande åtgärd av tidigare berört slag. I det mål som

nu är i fråga ställs konsumenten emellertid inte inför valet att utföra någon kompletterande

åtgärd alls, vilket gör att den rättsliga bedömningen till stora delar måste ske från andra ut-

gångspunkter än de som gällt i Marknadsdomstolens tidigare avgöranden på området. Mark-

nadsdomstolen har således i detta fall att pröva om det påtalade förfarandet i sig är att anse

som otillbörligt enligt 4 § första stycket MFL (jfr. prop. 1994/95:123 s 72 f.) Fråga blir då

om det utskickade marknadsföringsmaterialet, genom att det utan beställning skickats ut i

förening med hur det utformats, missleder mottagaren att tro att denna redan genom motta-

gandet av materialet och innan Internetanvändningen påbörjats blivit bunden av Internetav-

talet. Avgörande för bedömningen är om formuleringar i marknadsföringen kan antas ge ett

sådant vilseledande intryck.

I marknadsföringsmaterialet anges inte klart och tydligt att det krävs att kunden tar tjänsten i

anspråk för att avtal skall anses ingånget och för att villkoren skall vara bindande. Ej heller

av uppmaningen i brevet att gå in och testa framgår tydligt och klart att detta i praktiken in-

nebär att kunden blir bunden av avtalet då testen påbörjas. Ordet test i allmänt språkbruk

torde närmast tolkas som ej innebärande något åtagande. Dessa oklarheter är emellertid, en-
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ligt Marknadsdomstolens mening, inte så framträdande att de får anses medföra att mottaga-

ren, som KO har påstått, förleds att tro att bundenhet inträtt redan innan användningen in-

letts.

Otillbörlighetsbedömningen påverkas vidare bl.a. av det sammanhang i vilket tjänsten er-

bjuds. Den erbjuds i ett bestående avtalsförhållande mellan konsumenten och SPP och syftar

till att via ett nytt medium ge konsumenten information om bl.a. sina försäkringar eller ge

möjlighet att köpa och byta fondförsäkringsandelar. När tjänsten tas i anspråk gäller vissa

villkor för användningen som inte torde skilja sig från motsvarande villkor för andra liknan-

de tjänster. Konsumenter som använder Internet för att ta i anspråk den erbjudna tjänsten

kan i allmänhet förväntas känna till de rättigheter och skyldigheter som följer av en sådan

användning. Att utnyttja tjänsten innebär inte några andra förpliktelser för konsumenten än

att följa de angivna Internetvillkoren.

KO har i andra hand – utan att närmare utveckla sin talan i den delen – gjort gällande att till-

handahållandet av Internettjänsten utan föregående samtycke är otillbörligt då det leder till

en risk och belastning för konsumenten både i ekonomiskt hänseende och från integritets-

synpunkt. Även om tillvägagångssättet i detta fall, att utan föregående beställning skicka ut

den personliga koden till kunden i sig kan ifrågasättas, medför det förhållandet att Internet-

tjänsten tillhandahålls utan föregående samtycke, enligt Marknadsdomstolens mening, inte

att marknadsföringen leder till att konsumenten kan drabbas av vare sig någon större eko-

nomisk risk och belastning eller någon större risk för integritetskränkning än vad som nor-

malt kan bli fallet vid Internetanvändning i samband med att finansiella tjänster tas i an-

språk.

Med hänvisning till det anförda finner Marknadsdomstolen att förutsättningar för förbud mot

den påtalade marknadsföringen saknas. KO:s talan skall därför lämnas utan bifall.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius
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