Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av lagen om försäkring sbolag och vissa
lagar som har samband med den (solvens I)

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I propositionen föreslås att lagen om försäkringsbolag, lagen om utländska försäkringsbolag och lagen om försäkringsföreningar ändras så, att de anpassas till Europaparlamentets och rådets direktiv gällande livoch skadeförsäkringsföretag.
Propositionens huvudsakliga innehåll är en
ändring av kraven på försäkringsföretagens
verksamhetskapital till den del Finlands nuvarande lagstiftning inte motsvarar kraven i
Europaparlamentets och rådets direktiv.
Samtidigt föreslås att bestämmelserna i förordningen om poster som skall hänföras till
försäkringsbolags verksamhetskapital skall
tas in i lagen om försäkringsbolag som en del
av bestämmelserna om verksamhetskapitalet.
Stora försäkringsföreningar och utländska
försäkringsbolags representation i Finland

iakttar motsvarande bestämmelser som försäkringsbolag, och därför föreslås att regleringen av dem i huvudsak sker genom ett
hänvisningstekniskt förfarande, dvs. genom
hänvisningar till de tillämpliga bestämmelserna i lagen om försäkringsbolag. Skadeförsäkringsdirektivet behöver inte tillämpas på
små försäkringsföreningar och därför berörs
de enligt förslaget endast av den nationella
lagstiftningen.
De föreslagna lagarna avses träda i kraft så
snart som möjligt efter det att de har antagits
och blivit stadfästa. De nya solvensbestämmelserna som föreslås skall tillämpas på räkenskapsperioder som börjar 2004 eller senare.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1 . Nuläge
De solvenskrav för försäkringsföretag som
ingår i Europeiska gemenskapernas råds direktiv
79/267/EEG,
73/239/EEG,
90/619/EEG, 88/357/EEG, 92/96/EEG och
92/49/EEG har implementerats i lagen om
försäkringsbolag, lagen om utländska försäkringsbolag och lagen om försäkringsföreningar. Bestämmelser om kraven på verksamhetskapitalet i försäkringsföretag ingår i
11 kap. lagen om försäkringsbolag,
(1062/1979), 2 och 10 a kap. lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), 6 kap. lagen
om utländska försäkringsbolag (398/1995),
förordningen om poster som skall hänföras
till försäkringsbolags verksamhetskapital
(462/1995), (nedan verksamhetskapitalförordningen) förordningen om poster som skall
hänföras till försäkringsförenings verksamhetskapital (314/1999) samt i social - och hälsovårdsministeriets föreskrifter 1999:65.
2 . Propositionens mål och de vikt i gaste förslagen
I propositionen föreslås att lagen om försäkringsbolag, lagen om utländska försäkringsbolag och lagen om försäkringsföreningar ändras så, att dessa lagar anpassas till
de ändringar av Europaparlamentets och rådets direktiv gällande liv- och skadeförsäkringsföretag som genomförts genom direktiv
2002/13/EG (Europaparlamentets och rådets
direktiv 2002/13/EGAV den 5 mars 2002 om
ändring av rådets direktiv 73/239/EEG när
det gäller solvensmarginalkraven för skadeförsäkringsföretag) och 2002/12/EG (Europaparlamentets
och
rådets
direktiv
2002/12/EG av den 5 mars 2002 om ändring
av rådets direktiv 79/267/EEG när det gäller
solvensmarginalkraven för livförsäkringsföretag). Dessa ändringar gäller i huvudsak
kraven i fråga om verksamhetskapitalet.
Samtidigt föreslås att bestämmelserna i verksamhetskapitalförordningen lyfts upp på lagnivå.

Liv- och skadeförsäkringsdirektiven fastställer endast minimikraven och därmed är
det möjligt att avvika från dessa krav i en
strängare riktning på nationell nivå.
Minimikraven på skadeförsäkringsföretagens verksamhetskapital skärps: gränsen för
tillämpning av en högre procent höjs både i
fråga om den uträkning som baserar på premieinkomsten och den uträkning som baserar
sig på ersättningskostnaderna. I de uträkningar som gäller verksamhetskapitalet beaktas dessutom både premieinkomsten och ersättningskostnaderna en och en halv gång i
skadeförsäkringsklasserna 11, 12 och 13. Till
kraven har också fogats ett på ersättningsansvaret grundat förfarande för uträkning av
verksamhetskapitalets minimibelopp i händelse av en run offsituation i ett skadeförsäkringsföretag. När det gäller livförsäkringsföretag ändras verksamhetskapitalkraven i fråga om vissa livförsäkringsklasser. I de poster
som skall hänföras till försäkringsföretagens
verksamhetskapital görs vissa ändringar och
preciseringar.
Kraven på garantibeloppet ökar i fråga om
både skade- och livförsäkringsföretag. Skadeförsäkringsföretagens krav på garantibeloppet är för närvarande 1 400 000 euro,
400 000 euro, 300 000 euro eller 200 000
euro, beroende på försäkringsklasserna. Det
nya kravet enligt skadeförsäkringsdirektiven
är 3 000 000 euro eller 2 000 000 euro. I fråga om livförsäkringsföretag höjs kravet från
800 000 euro till det belopp om 3 000 000
euro som förutsätts i direktivet. Det belopp
av ett försäkringsföretags verksamhetskapital
som motsvarar garantibeloppet skall dessutom bestå av vissa poster som skall hänföras
till verksamhetskapitalet.
I bestämmelserna om tillämpning av skadeförsäkringsdirektivet, på basis av vilka direktivet inte behöver tillämpas på ömsesidiga
bolag eller föreningar som uppfyller vissa
villkor, har gränsen för premieinkomsten
höjts från en miljon euro till fem miljoner
euro. I lagen om försäkringsföreningar har
föreningarna delats in i små och stora före-
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ningar. De stora försäkringsföreningarna o mfattas av direktivet, medan de små endast berörs av den nationella lagstiftningen. Indelningen i stora och små försäkringsföreningar
bibehålls alltjämt, men definitionen på en
stor försäkringsförening ändas så, att den
motsvarar skadeförsäkringsdirektivet. Det på
premieinkomsten och ersättningskostnaderna
baserade verksamhetskapitalkravet för stora
försäkringsföreningar är detsamma som för
skadeförsäkringsbolag, men kravet gällande
garantibeloppet är lägre. Det föreslås att kravet på eget kapital i små föreningar höjs och
att ett minimikrav på verksamhetskapitalet i
små föreningar införs.
Försäkringsinspektionens verksamhetsförutsättningar görs klarare i sådana situationer
då den ekonomiska situationen i ett försäkringsföretag snabbt försämras och Försäkringsinspektionen anser att försäkringstagarnas eller de försäkrades förmåner är hotade.

villkor som inspektionen bestämmer, kan
iaktta de bestämmelser om verksamhetskapitalet som gällde när bestämmelserna i denna
lag träder i kraft fram till år 2007 och därefter, under vissa förutsättningar, fram till år
2009.

3 . Propositionens verkningar

5 . Andra omständigheter som i nverkat på propositionens innehåll

De föreslagna bestämmelserna skärper
solvenskraven. Därmed blir försäkringstagarnas ställning bättre i sådana fall då försäkringsföretaget hamnar i svårigheter, eftersom
försäkringsföretaget då bättre kan ansvara för
sina förbindelser. Vissa små skadeförsäkringsbolag och försäkringsföreningar har
dock svårt att uppfylla de nya kraven och
därför måste dylika försäkringsföretag vidta
åtgärder för att nå en situation som överensstämmer med kraven i den nya lagen. Av
denna orsak innehåller förslaget öve rgångsbestämmelser med stöd av vilka försäkringsbolagen och försäkringsföreningarna, med
Försäkringsinspektionens samtycke och på

4 . Beredningen av propositionen
Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet.
Utlåtande om utkastet till regeringsproposition har begärts av Lähivakuutusryhmän
Keskusliitto ry, Lokalförsäkringsgruppens
Svenska Förbund, justitieministeriet, Finska
Försäkringsbolagens Centralförbund, Työeläkevakuuttajat TELA - Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry och Försäkringsinspektionen. I den slutliga propositionen har de synpunkter som framförts i utlåtandena beaktats
i nödvändig utsträckning.

Regeringen har även avlåtit en annan proposition (RP 149/2003 rd) i vilken det föreslås att 12 kap. 2 § och 15 kap. 1 och 20 § lagen om försäkringsbolag samt 1 kap. 1 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
(354/1997) ändras. Dessa lagrum föreslås bli
ändrade också i denna regeringsproposition.
Ändringarna i regeringspropositionen i fråga
bör beaktas när riksdagen behandlar denna
proposition.

DETALJMOTIVERING
1.

Lagförslag

1.1.
2 kap.

Lagen om försäkringsbol ag
Försäkringsbolags bildande

5 §. I 1 mom. ingår bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av koncession.

Det föreslås att de minimikrav på grundkapitalet som fastställs i momentet höjs i tillämpliga delar så, att de motsvarar de minimikrav
på garantibeloppet som föreslås bli ändrade i
11 kap. 3 och 5 §. Enligt förslaget skall försäkringsbolagets grundkapital uppgå till
minst 3 000 000 euro vid bedrivande av livförsäkringsrörelse och till skadeförsäkrings-
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klasserna 10—16 hörande försäkringsrörelse
och till minst 2 000 000 euro vid bedrivande
av annan försäkringsrörelse. Motsvarande
krav enligt gällande lag är 2 400 000 euro
och 1 200 000 euro.
Paragrafens 2 och 3 mom. motsvarar 5 § 4
och 5 mom. i nuvarande lag.
10 kap.

Bokslut, koncernbokslut och
täckning av ansvarsskuld

7 §. Den hänvisning till 11 kap. som ingår i
paragrafen ändras så, att den motsvarar den
nya numreringen av paragraferna i kapitlet i
fråga.
11 kap.

Verksamhetskapital

1 §. Det föreslås att paragrafen ändras så,
att närmare bestämmelser om de poster som
skall hänföras till ett försäkringsbolags verksamhetskapital ges i 11 kap. 2—5 § lagen om
försäkringsbolag och i 14 kap. 5 b § 5 och 6
mom. i stället för i verksamhetskapitalförordningen. Eftersom det ur försäkringsbolagens synvinkel är fråga om en så central fråga som att fastställa solvenskraven föreslås
att regleringen skall tas in i lagen.
2 §. I paragrafen förtecknas de poster som
skall hänföras till ett försäkringsbolags verksamhetskapital. En del av posterna kan hänföras till verksamhetskapitalet utan begränsningar, en del är förenade med sådana begränsningar som anges i 3 och 4 §. En del av
posterna kan godkännas endast med Försäkringsinspektionens samtycke. Par agrafen
motsvarar i huvudsak 1 § 1 mom. i ve rksamhetskapitalförordningen. Vissa tillägg har
gjorts till paragrafen till följd av ändringarna
av artikel 27 i livförsäkringsdirektivet och artikel 16 i skadeförsäkringsdirektivet.
Till 2 punkten har fogats det krav som ingår i artikel 27.4 a i livförsäkringsdirektivet
och artikel 16.4 a i skadeförsäkringsdirektivet och enligt vilket hälften av det obetalda
aktiekapitalet eller av summan av grundfonden och garantikapitalet kan hänföras till
verksamhetskapitalet endast på ansökan av
bolaget och med Försäkringsinspektionens
samtycke när 25 procent av aktiekapitalet eller summan av grundfonden och garantikapitalet har betalats.

Bestämmelsen i 6 punkten motsvarar 1 § 6
punkten i verksamhetskapitalförordningen.
Enligt denna punkt hänförs den positiva
skillnaden mellan tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden i balansräkningen
(värderingsdifferenser) till ett försäkringsbolags verksamhetskapital. Enligt artikel 16.4 c
i skadeförsäkringsdirektivet och artikel 27.4
c i livförsäkringsdirektivet kräver hänförandet av värderingsdifferenserna till verksamhetskapitalet en ansökan av försäkringsföretaget och samtycke av tillsynsmyndi gheten.
Beträffande denna post som skall hänföras
till verksamhetskapitalet har det inte gjorts
några ändringar i bestämmelserna i liv- och
skadeförsäkringsdirektiven, utan vid den tidigare implementeringen av direktivens krav
i Finlands lagstiftning ansågs ansökningsförfarandet inte nödvändigt. Eftersom värderingsdifferenserna utgör en betydande post i
de finska försäkringsföretagens verksamhetskapital skulle en ändring av nuvarande
praxis leda till en situation där uppenbarligen
alla försäkringsföretag skulle ansöka om tillstånd att hänföra denna post till verksamhetskapitalet. Det är därför mera praktiskt att
bibehålla nuvarande praxis, dock så, att det
till 14 kap. 5 b § fogas en rätt för Försäkringsinspektionen att antingen delvis eller
helt förbjuda ett försäkringsbolag att hänföra
posten till verksamhetskapitalet. Försäkringsinspektionen följer regelbundet försäkringsbolagens verksamhetskapital och har därmed
möjlighet att ingripa i användningen av denna post som en del av verksamhetskapitalet
om den anser att ett dylikt förfarande är motiverat. I praktiken ger detta samma slutresultat som ett ansökningsförfarande.
Bestämmelsen i 7 punkten motsvarar 1 § 7
punkten i verksamhetskapitalförordningen.
I 8 punkten bestäms om möjligheten att
hänföra den tilläggsavgift som ett ömsesidigt
skadeförsäkringsbolag kan uttaxera till verksamhetskapitalet. Punkten grundar sig på artikel 16.4 b i skadeförsäkringsdirektivet. I
skadeförsäkringsdirektivet har denna artikel
ändrats så, att direktivet till skillnad från tidigare förutsätter en ansökan av bolaget och
samtycke av tillsynsmyndigheten. I synnerhet för försäkringsföreningarna är denna post
betydande och därför, med motsvarande argument som för 6 punkten, anses det vara
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mera praktiskt att bibehålla nuvarande praxis,
dock så, att det till 14 kap. 5 b § fogas en rätt
för Försäkringsinspektionen att antingen delvis eller helt förbjuda ett försäkringsbolag att
hänföra posten till verksamhetskapitalet. I
praktiken ger detta samma slutresultat som
ett ansökningsförfarande.
Den föreslagna 9 punkten motsvarar 1 § 1
mom. 9 punkten i verksamhetskapitalförordningen, med den skillnaden att en post enligt
9 punkten, med Försäkringsinspektionens
samtycke och beräknad på ett sätt som Försäkringsinspektionen godkänner, kan hänföras till verksamhetskapitalet endast fram till
den 31 december 2009. De ändringar som
gjorts i punkten baserar sig på bestämmelsen
i artikel 27.4 a i livförsäkringsdirektivet. Enligt denna punkt erhålls överskottets storlek
genom multiplicering av årsvinsten med en
faktor som motsvarar försäkringsavtalens genomsnittliga återstående giltighetstid. Denna
faktor får inte överstiga 6. Enligt den nämnda
punkten i livfö rsäkringsdirektivet får den
uppskattade årsvinsten inte heller överstiga
det aritmetiska medelvärdet av den uppnådda
vinsten under de senaste fem räkenskapsperioden i de verksamheter som anges i artikel
2.1 i livförsäkringsdir ektivet. Denna post kan
hänföras till verksamhetskapitalet endast om
bolaget lämnar in en rapport som uppgjorts
av den ansvariga försäkringsmatematikern
med en beräkning av sannolikheten av dessa
framtida vinsters uppkomst. Posten godkänns
endast till den del som den inte har beaktats i
egendomens
värderingsdifferenser.
När
punkten utarbetades ansågs det inte ändamålsenligt att i lagtexten ta in alla de villkor
som förtecknas i livförsäkringsdirekt ivet och
som gäller uträkningen och godkännandet av
posten i fråga, utan i punkten förutsätts att
framtida överskott beräknas på ett sätt som
Försäkringsinspektionen godkänner. Försäkringsinspektionen förutsätts ta kraven i direktivet i beaktande.
Bestämmelsen i 1 § 1 mom. 10 punkten i
verksamhetskapitalförordningen föreslås bli
intagen i 2 § 10 punkten med den ändringen
att den post som avses i punkten skall beräknas på ett sätt som Försäkringsinspektionen
godkänner. Enligt artikel 27.4 b i livförsäkringsdirektivet får denna post emellertid inte
överstiga 3,5 % av skillnaderna mellan för-

säkringssummorna och premieansvaret för
samtliga försäkringsavtal där uträkning av en
dylik post är möjlig. Denna skillnad skall
minskas med ett belopp som motsvarar den
icke avskrivna delen av den aktiverade anskaffningsutgiften. Denna punkt i livförsäkringsdirektivet har inte ändrats genom den
senaste ändringen av livfö rsäkringsdirektivet
och därmed vill man inte ingripa i implementeringen av denna punkt på annat sätt än genom att ge Försäkringsinspektionen rätt att
godkänna det sätt på vilket den nämnda posten räknas ut. Det förutsätts att Försäkringsinspektionen härvid beaktar kraven i direktivet.
Då verksamhetskapitalförordningen upphävs föreslås att 1 § 1 mom. 10 a-punkten i
verksamhetskapitalförordningen överförs till
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.
Bestämmelsen i paragrafens 11 punkt motsvarar 11 punkten i verksamhetskapitalförordningen.
3 §. I paragrafen bestäms om de kvalitativa
tilläggsbegränsningar som hänför sig till en
viss post som förtecknas i 2 §. Paragrafens 1
mom. motsvarar till innehållet 1 § 2 mom. i
verksamhetskapitalförordningen, som grundar sig på artikel 16.3 a punkt iv i skadeförsäkringsdirektivet och artikel 27.3 a punkt iv
i livförsäkringsdirektivet.
4 §. I paragrafen bestäms om de kvantitativa begränsningar som hänför sig till vissa
poster som förtecknas i 2 §. I 1 mom. finns
en förteckning över de kvantitativa begränsningar som hänför sig till kapitallån och kumulativa preferensaktier. I 1 mom. 2 punkten
anges också villkoren för att kumulativa preferensaktier skall kunna hänföras till ett försäkringsbolags verksamhetskapital. Bestämmelsen grundar sig på artikel 16.3 a i skadeförsäkringsdirektivet och på artikel 27.3 a i
livförsäkringsdirektivet.
I 2 mom. bestäms om den kvantitativa begränsning so m hänför sig till den post som
avses i 2 § 1 mom. 2 punkten. Bestämmelsen
grundar sig på artikel 16.4 a i skadefö rsäkringsdirektivet och artikel 27.4 d i livförsäkringsdirektivet.
I 3 mom. anges den kvantitativa begränsning som hänför sig till den post som avses i
2 § 1 mom. 8 punkten. Bestämmelsen grundar sig på artikel 16.4 b i skadeförsäkringsdi-
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rektivet.
I 4 mom. anges den kvantitativa begränsning som hänför sig till den post som avses i
2 § 1 mom. 9 punkten. Bestämmelsen grundar sig på artikel 27.4 a i livförsäkringsdirektivet.
Enligt artikel 16.3 a i skadeförsäkringsdirektivet och artikel 27.3 a i livförsäkringsdirektivet får kumulativt preferensaktiekapital
och lån med sämre förmånsrätt utgöra högst
50 % av verksamhetskapitalet eller av verksamhetskapitalets minimibelopp, beroende på
vilket som är lägre. Enligt artikel 16.4 a i
skadeförsäkringsdirektivet och artikel 27. 4 d
i livförsäkringsdirektivet kan hälften av ännu
ej inbetalt aktiekapital eller garantikapital, så
snart den inbetalda delen uppgår till 25 % av
nämnda kapital, utgöra högst 50 % av verksamhetskapitalet eller verksamhetskapitalets
minimibelopp, beroende på vilket som är lägre. I artikel 16.4 b i skadeförsäkringsdirektivet bestäms att alla tilläggsavgifter som ett
ömsesidigt bolag, en ömsesidig förening eller
ett liknande försäkringsföretag med varierande avgifter kan bära upp av sina medlemmar
för räke nskapsperioden i fråga och av vilka
högst hälften av skillnaden mellan de högsta
möjliga avgifterna och de uppburna avgifterna kan beaktas, får utgöra högst 50 % av
verksamhetskapitalet eller verksamhetskapitalets minimibelopp, beroende på vilket som
är lägre. Enligt artikel 27.4 a i livförsäkringsdirektivet kan ett framtida överskott utgöra högst 25 % av verksamhetskapitalet eller av verksamhetskapitalets minimibelopp,
beroende på vilket som är lägre.
En försäkringsanstalt skall hela tiden uppfylla verksamhetskapitalkravet. Om försäkringsbolagets verksamhetskapital är lägre än
verksamhetskapitalets minimibelopp uppfyller försäkringsanstalten inte solvenskraven
och den måste då vidta de åtgärder som anges i 14 kap. 5 b § lagen om försäkringsbolag. Motsvarande krav ingår i fråga om försäkringsföreningar i 12 kap. 6 b § lagen om
försäkringsföreningar och i fråga om utländska försäkringsbolag i 7 kap. 46 § lagen
om utländska försäkringsbolag. Av denna orsak kan det anses tillräckligt om de poster
som förtecknas ovan kan utgöra högst 50 %
av verksamhetskapitalets minimibelopp.
Paragrafens 5 mom. grundar sig på artikel

16.3 a i skadeförsäkringsdirektivet och artikel 27.3 a i livförsäkringsdirektivet, enligt
vilka högst 25 % av verksamhetskapitalet eller minimibeloppet av verksamhetskapitalet,
beroende på vilket som är lägre, får utgöra
lån med sämre förmånsrätt eller kumulativa
preferensaktier med fast löptid, förutsatt att
det finns bindande avtal om att lån med sämre förmånsrätt eller preferensaktiekapitalet, i
händelse av att försäkringsföretaget går i
konkurs eller likvidation, skall ha prioritet efter alla övriga borgenärers fordringar och inte
får betalas ut förrän alla andra vid tillfället
utestående skulder har betalats. De nämnda
posterna ingår i de medel som förtecknas i
4 § 1 mom. 1 och 2 punkten. Med motsvarande motivering som i fråga om 1—3 mom.
kan det anses tillräckligt om de poster som
förtecknas ovan kan utgöra högst 25 % av
verksamhetskapitalets minimibelopp.
5 §. Paragrafen gäller de poster som skall
dras av från verksamhetskapitalet. I verksamhetskapitalförordningen behandlades de
poster som skall dras av från verksamhetskapitalet i 2 §.
Paragrafens 1 mom. 1—3 punkten motsvarar 2 § 1—3 punkten i verksamhetskapitalförordningen.
Bestämmelsen i 2 § 4 punkten i verksamhetskapitalförordningen har delats upp i två
punkter eftersom den gäller två frågor av
mycket olika slag, dvs. å ena sidan den andel
av anskaffningsutgifterna för försäkringar
som inte har upptagits i resultaträkningen och
å andra sidan den andel av immateriella tillgångar som inte har upptagits i resultaträkningen. Ändringen är av rent teknisk natur.
Till 1 mom. 6 punkten har fogats en bestämmelse enligt vilken skillnaden mellan
det odiskonterade ersättningsansvaret och det
diskonterade ersättningsansvaret för andra
ansvar än pensionsansvar samt skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 skall dras av från
verksamhetskapitalet när det gäller skadeförsäkringsrörelse, då man tillämpar diskontering vid beräkningen av bolagets ersättningsansvar. Bestämmelsen grundar sig på artikel
16 i skadeförsäkringsdirektivet och i och med
den ställs sådana skadeförsäkringsföretag
som använder diskontering och sådana som
inte använder diskontering i likvärdig ställning när det gäller kraven på verksamhetska-
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pitalet.
Bestämmelserna i 1 mom. 7 och 8 punkten
motsvarar 2 § 5 och 6 punkten i verksamhetskapitalförordningen.
Till 1 mom. 9 punkten har fogats en bestämmelse om att antalet egna aktier eller garantiandelar som ägs direkt av försäkringsbolaget skall dras av från verksamhetskapitalet
eftersom värdet på dessa poster sannolikt är
noll vid en konkurs. Bestämmelsen grundar
sig på artikel 16 i skadeförsäkringsdirektivet
och artikel 27 i livförsäkringsdirektivet.
Enligt 2 § 7 punkten i verksamhetskapitalförordningen skall eventuell maximal förlust
av derivatkontrakt dras av från verksamhetskapitalet. Uttrycket eventuell maximal förlust
har inte preciserats i lagstiftningen eller i ministeriets föreskrifter och därmed har den
maximala förlusten i stor utsträckning varit
beroende av prövning. Granskningen av ändamålsenligheten har baserat sig på Försäkringsinspektionens tillsyn och på dess föreskrifter och anvisningar. Det föreslås att motsvarande bestämmelse skall tas in i 10 punkten i momentet.
Eftersom det i lagen inte ingår något bemyndigande för Försäkringsinspektionen att
meddela närmare föreskrifter, konstateras på
ett förtydligande sätt i 5 § 2 mo m. att Försäkringsinspektionen kan meddela närmare anvisningar och föreskrifter om tillämpningen
av 2—5 §. I sig har det ansetts nödvändigt att
Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om dessa frågor som på ett
centralt sätt ansluter sig till den operativa tillsyn som den verkställer. Momentet motsvarar första satsen i 5 § i verksamhetskapitalförordningen.
6 §. I paragrafen bestäms om det belopp
som motsvarar garantibeloppet i bolagets
verksamhetskapital. Enligt det föreslagna
kravet skall det belopp av ett försäkringsbolags verksamhetskapital som motsvarar garantibeloppet bestå av de poster som avses i 2
§ 1 och 3—7 punkten, med avdrag för de
poster som avses i 5 §. Innehållet i par agrafen motsvarar gällande artikel 29 i livförsäkringsdirektivet och artikel 17 i skadeförsäkringsdirektivet. Bestämmelser om detta har
tidigare ingått i 3 § i verksamhetskapitalförordningen. Då berördes endast livförsäkringsbolag av kravet på att hälften av garan-

tibeloppet skall bestå av vissa poster i verksamhetskapitalet.
7 §. I paragrafen bestäms om uträkningen
av minimibeloppet av ett skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital. Tidigare ingick
bestämmelser om detta i 11 kap. 3 § i den lag
som gällde när denna lag träder i kraft. Det
föreslås att paragrafen ändras så, att den motsvarar artiklarna 16 a och 17 samt artikel
20a.4 i skadeförsäkringsdirektivet Samtidigt
görs några förtydligande ändringar i paragrafen.
I enlighet med de justerade eurobeloppen i
direktiven föreslås att gränsen för tilläm pning av den högre procenten höjs från
10 000 000 euro till 50 000 000 euro i den uträkning som baserar sig på premieinkomsten
och från 7 000 000 euro till 35 000 000 euro i
den uträkning som baserar sig på ersättningskostnaderna. Dessutom höjs premieinkomsten i försäkringsklasserna 11, 12 och 13 med
50 % i den uträkning som baserar sig på
premieinkomsten och ersättningskostnaderna
med 50 % i den uträkning som baserar sig på
ersättningskostnaderna. Nedsättningen på
grundval av återförsäkring räknas ut på basis
av ersättningskostnaderna under de senaste
tre räkenskapsperioderna i stället för på basis
av ersättningskostnaderna under det senaste
räkenskapsperioden. Om bolagets premieintäkt under närmast föregående räkenskapsperiod är större än premieinkomsten, används
premieintäkten i stället för premieinkomsten
i den på premieinkomsten baserade uträkningen.
Om återförsäkringsavtalens natur eller art
har förändrats väsentligt sedan den närmast
föregående räkenskapsperioden eller om återförsäkringsavtalen inte innebär risköverföring eller den är obetydlig, kan Försäkringsinspektionen kräva att det i uträkningarna
används ett större relationstal än det som erhålls när bolagets egen andel av ersättningskostnaden för de tre närmast föregående räkenskapsperioderna jämförs med motsvarande ersättningskostnad före avdrag av återförsäkrarnas andel.
Om verksamhetskapitalets minimibelopp
beräknat enligt 2—7 mom. är mindre än minimibeloppet för föregående års verksamhetskapital, skall verksamhetskapitalets minimibelopp dock vara minst minimibeloppet
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för föregående års verksamhetskapital multiplicerat med ett relationstal som erhålls när
det ersättningsansvaret för egen räkning vid
räkenskapsperiodens slut divideras med det
ersättningsansvaret för egen räkning vid räkenskapsperiodens början. Detta relationstal
får emellertid inte vara större än 1. Ersättningsansvaret fastställs i 10 kap 2 § lagen om
försäkringsbolag.
I sådana situationer då bolagets verksamhet
minskar kraftigt eller bolaget helt upphör
med att teckna ny rörelse (run off -situation)
kan verksamhetskapitalets minimibelopp beräknat enligt 2 —7 mom. vara lågt i jämförelse med bolagets ersättningsansvar. För dylika
situationer har det skapats ett förfarande enligt vilket grundnivån för det verksamhetskapital som krävs fastställs enligt förfarandet i
2—7 mom., men det verksamhetskapital som
krävs när verksamheten minskar hålls på en
nivå som står i rel ation till ersättningsansvaret.
Paragrafens 10 mom. motsvarar 11 kap.
2 § 4 mom. i 1 gällande lag.
8 §. I paragrafen bestäms om minimigarantibeloppet i ett skadeförsäkringsbolag.
I gällande lag finns bestämmelser om detta i
11 kap. 3 §. Enligt nuvarande lag är minimigarantibeloppet 1) 1 400 000 euro, om någon
av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklass 14 och om försäkringsbolagets
premieinkomst inom denna fö rsäkringsklass
under var och en av de tre närmast föregående räkenskapsperioderna har överstigit
2 500 000 euro eller 4 procent av försäkringsbolagets totala premieinkomst, 2) 400
000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklass 10–15 och
inget annat följer av 1 punkten, 3) 300 000
euro, om någon av de försäkrade riskerna hör
till skadeförsäkringsklass 1–8, 16 eller 18, 4)
200 000 euro, om någon av de försäkrade
riskerna hör till skadeförsäkringsklass 9 eller
17. Återfö rsäkringsverksamhet jämställs med
skadeförsäkringsklass 13.
Enligt artikel 17 i skadeförsäkringsdirektivet är minimigarantibeloppet 3 000 000 euro
om någo n av de försäkrade riskerna hör till
skadeförsäkringsklasserna 10—15 och 2 000
000 euro i annat fall. Det finns inte något
omnämnande om återförsäkring i direktivet.
Svängningarna (volatiliteten) är kraftiga i

fråga om de ersättningskostnader som föranleds av återförsäkringen och därför är det befogat att förutsätta att kravet på garantibeloppet i bolag som idkar återförsäkringsrörelse
är högt i sådana fall då andelen mottagen
återförsäkring av bolagets verksamhet inte
kan betraktas som ringa. Det föreslås att kravet gällande minimigarantibeloppet ändras i
enlighet med skadeförsäkringsdirektivet så,
att ett högre krav på garantibeloppet tillämpas också då andelen mottagen återförsäkring
av premieinkomstens totalbelopp eller av ansvarsskuldens totalbelopp överstiger 10 %.
9 §. I paragrafen bestäms om uträkningen
av minimibeloppet av ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital. I gällande lag finns
bestämmelser om detta i 11 kap 4 § samt i
social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter.
Första momentet i gällande 4 § uppdelas
på tre moment. I dessa tre moment bestäms
om uträkningen av den andel som skall hänföras till minimibeloppet av ett livfö rsäkringsbolags verksamhetskapital i fråga om
försäkringar som hör till livförsäkringsklasserna 1 och 2, med undant ag av sådana
tilläggsförsäkringar som avses i livförsäkringsklass 1 c. Till denna del är ändringarna
av 9 § av teknisk natur och de föranleds av
att gällande 4 § uppdelas på tre moment.
I 4—10 mom. ingår bestämmelser om hur
den andel som skall hänföras till minimibeloppet av ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital bestäms i fråga om försäkringar
som hör till livförsäkringsklasserna 3 och 6,
tilläggsförsäkringar som avses i livförsäkringsklass 1 c, försäkringar som hör till skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 samt i fråga
om återförsäkring. Tidigare ingick bestämmelser om kravet på verksamhetskapitalet i
fråga om dessa försäkringsklasser i föreskriften i social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter av den 23 december 1999, Dnr
60/02/1999, utfärdade om minimibeloppet av
verksamhetskapitalet för ett livförsäkringsbolag i fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklass 3 och 6 samt skadeförsäkringsklass 1 och 2, tilläggsförsäkringar som
avses i livförsäkringsklass 1 c samt återförsäkringar. I fråga om försäkringar som hör
till skadeförsäkringsklasserna 1 och 2,
tilläggsförsäkringar som avses i livförsäk-
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ringsklass 1 c samt återförsäkringar bibehålls
samma krav som i den föreskrift som föreslås
bli upphävd. Kravet anges i 10 mom. I fråga
om livförsäkringsklass 6 anges verksamhetskapitalkravet i artikel 28.5 i livförsäkringsdirektivet. Kravet i direktivet införs på samma
sätt som tidigare: i fråga om sådana försäkringar för vilka försäkringsbolaget inte bör
placeringsrisken tillämpas bestämmelserna
om livförsäkringsklass 3. Kravet anges i 9
mom. I fråga om livförsäkringsklass 3 ändras
kravet så, att det motsvarar artikel 28.7 i livförsäkringsdirektivet. Kravet anges i 4—8
mom. Med administrationskostnader 18
mom. avses post enligt artikel 34.7 c i direktiv 91/674/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag.
Genom 11 mom. sätts de bestämmelser
som förutsätts i artikel 38.4 i livförsäkringsdirektivet i kraft. I detta moment bestäms att
om återförsäkringsavtalens natur eller art har
förändrats väsentligt sedan den närmast föregående räkenskapsperioden eller om återförsäkringsavtalen inte innebär faktisk risköverföring eller den är obetydlig, kan Försäkringsinspektionen kräva att det i uträkningarna används ett större relationstal än det som
erhålls när bolagets egen andel av summan
av premieansvaret och ersät tningsansvaret
för de pensioner som löper vid utgången av
den närmast föregående räkenskapsperioden
jämförs med motsvarande summa före avdrag av återförsäkrarnas andel eller när bolagets egen andel av risksumman jämförs med
motsvarande risksumma före avdrag av återförsäkrarnas andel. Det krav på verksamhetskapitalet som anges i paragrafen uppfyller
kraven i artikel 28.2, 28.3, 28.5 och 28.7 i
livförsäkringsdirektivet i fråga om livförsäkringsklasserna 1, 2, 3 och 6. Livförsäkringsdirektivet har inte genomförts i fråga om de
övriga livförsäkringsklasserna eftersom finska bolag inte idkar annan försäkring än sådan
som hör till ovan nämnda livförsäkringsklasser. Sista momentet i par agrafen motsvarar
11 kap. 4 § 5 mom. i gällande lag.
10 §. I paragrafen bestäms om minimigarantibeloppet i ett livförsäkringsbolag. Tidigare ingick bestämmelser om detta i 11 kap.
5 § i den lag om försäkringsbolag som gällde
när denna lag träder i kraft. Det föreslås att
minimigarantibeloppet höjs från 800 000

euro till 3 000 000 euro. Ändringen grundar
sig på artikel 29 i livförsäkringsdirektivet.
11 §. I paragrafen bestäms om minimibeloppet av ett försäkringsbolags eget kapital. I
gällande lag finns bestämmelser om dessa i 1
kap 6 §. Bestämmelserna i 2 mom. i gällande
lag föreslås bli ersatta med de bestämmelser
som föreslås i 6 §.
12 §. Till paragrafen fogas ett krav på att
försäkringsbolaget vid en tidpunkt som Försäkringsinspektionen fastställer skall överlämna en uträkning till Försäkringsinspe ktionen över att kraven som gäller verksamhetskapitalet har uppfyllts. Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om hur
denna uträkning skall göras. Uträkningen
hänför sig till Försäkringsinspektionens tillsyn över försäkringsbolagens solvens.
13 §. Paragrafen motsvarar till innehållet
den 7 § som gällde när denna lag träder i
kraft. Paragrafens 2 mom. har ändrats så, att
den motsvarar nuvarande förfaranden gällande författningarna.
14 §. I paragrafen ingår bestämmelser om
justeringen av de i euro angivna beloppen i
11 kap. I paragrafen bestäms om minimigarantibeloppet i ett livförsäkringsbolag. Tidigare ingick bestämmelser om detta i 11 kap.
8 § i den lag om försäkringsbolag som gällde
när denna lag tr äder i kraft. Det föreslås att
paragrafen ändras så, att den i fråga om justeringarna av de belopp som anges i euro
motsvarar skadeförsäkringsdirektivet och livförsäkringsdirektivet. Enligt förslaget skall
de i euro angivna beloppen i 11 kap. justeras
genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Justeringarna skall grunda
sig på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet som offentliggörs av Europeiska gemenskapernas kommission (Eurostat). Det justerade beloppen avrundas uppåt
till närmaste hela 100 000 euro. Enligt artikel
17a.1 första stycket i skadeförsäkringsdirektivet skall de belopp i euro som fastställs i artikel 16a.3 och 16a.4 samt artikel 17.2 ses
över årligen med början den 20 september
2003 så att det avspeglar förändringar i de t
europeiska konsumentprisindexet för samtliga medlemsstater som offentliggörs av Eurostat. I artikel 17 a.1 andra stycket i skadeförsäkringsdirektivet bestäms att beloppen skall
justeras automatiskt genom att grundbelop-
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pen i euro höjs med den procentuella förändringen av index för perioden mellan den 20
mars 2002 och den senaste översynen och
rundas av uppåt till närmaste 100 000-tal
euro. Enligt artikel 17a.1 tredje stycket i skadeförsäkringsdirektivet görs ingen justering
om förändringen i procent sedan förra justeringen är mindre än 5 %. Enligt artikel 17a.2 i
skadeförsäkringsdirektivet skall kommissionen årligen underrätta Europaparlamentet
och rådet om översynen och om de justerade
belopp som avses i punkt 1. I artikel 30 i livförsäkringsdirektivet ingår motsvarande bestämmelser om justeringen av beloppen i
euro som i artikel 17 a i skadeförsäkringsdirektivet.
12 kap. Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar
2 §. Den hänvisning till 11 kap. som ingår i
paragrafen ändras så, att den mo tsvarar den
nya numreringen av paragraferna i kapitlet i
fråga.
14 kap.

Tillsynen över försäkringsbolag

5 b §. Av 18 kap. 10 a § 1 mom. i lagen
följer att de planer som nämns 14 kap. 5 b §
1 och 2 mom. skall överlämnas till Försäkringsinspektionen för godkännande och inte
till social - och hälsovårdsministeriet. Det föreslås att 5 b § 1 och 2 mom. ändras så, att
den behöriga myndigheten, dvs. Försäkringsinspektionen, framgår direkt av de ssa bestämmelser. Enligt det nya 3 mom. kan Försäkringsinspektionen kräva att försäkringsbolaget överlämnar en plan för återställande av
en sund finansiell ställning för bolaget även i
andra fall en de som aves i 1 och 2 mom.
Härvid förutsätts att Försäkringsinspektionen
anser att försäkringstagares eller försäkrades
förmåner hos bolaget är hotade. Förslaget
grundar sig på artikel 20 a.1 i skadeförsäkringsdirektivet och artikel 38.1 i livförsäkringsdirektivet. Enligt det nya 4 mom. kan
Försäkringsinspektionen som en del av den
plan för återställande av en sund finansiell
ställning som avses i 1 och 3 mom. ålägga
bolaget att ha ett högre verksamhetskapital
än vad som krävs. Enligt 5 mom. får Försäkringsinspektionen rätt att kräva att värdena av
de i verksamhetskapitalet ingående posterna
nedskrivs i synnerhet i de fall där dessa pos-

ters mar knadsvärde har förändrats i betydande utsträckning mellan tidpunkten för
granskningen och tidpunkten för uträkningen. Paragrafens 4 och 5 mom. grundar sig på
artikel 38.2 och 38.3 i livförsäkringsdirektivet samt på artikel 20 a.2 och 20 a.3 i skadeförsäkringsdirektivet.
Enligt 6 mom. kan Försäkringsinspektionen antingen delvis eller helt förbjuda ett försäkringsbolag att hänföra de poster som avses i 11 kap. 2 § 1 mom. 6 och 9 punkten till
bolagets verksamhetskapital. Motiveringen
till paragrafen ingår i motiveringen till de
nämnda punkterna i 11 kap. 2 § 1 mom.
Enligt 7 mom. meddelar Försäkringsinspektionen närmare föreskrifter om de planer
som avses i denna paragraf. När Försäkringsinspektionen meddelar föreskrifter om innehållet i den plan för återställande av en sund
finansiell ställning som avses i 3 mom. skall
den beakta de bestämmelser i artikel 20 a.1 i
livförsäkringsdirektivet och artikel 38.1 i
skadeförsäkringsdirektivet som gäller de
uppgifter som åtminstone skall ingå i planen
för återställande av en sund finansiell ställning.
15 kap.

Likvidation och upplösning

1 §. Den hänvisning till 11 kap. som ingår i
paragrafens 2 mom. ändras så, att den motsvarar den nya numreringen av paragraferna i
kapitlet i fråga. Av 18 kap. 10 a § 1 mom.
följer att det bemyndigande som nämns i 15
kap. 1 § 2 mom. gäller Försäkringsinspektionen och inte social - och hälsovårdsministeriet. Det föreslås att 2 mom. ändras så, att den
behöriga myndigheten, dvs. Försäkringsinspektionen, framgår direkt av denna bestämmelse. 20 §. Den hänvisning till 11 kap. som
ingår i paragrafen ändras så, att den motsvarar den nya numreringen av paragraferna i
kapitlet i fråga.
18 kap.

Särskilda bestämmelser

10 a §. I 1 mom. bestäms att vad som i
denna lag föreskrivs om social - och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium, gäller efter att lagen om Försäkringsinspektionen (78/1999) trätt i kraft Försäkringsinspektionen, om något annat inte följer
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av 2 mom. I 2 mom. slopas hänvisningarna
till det helt omskrivna 11 kap.
1.2.
1 kap.

Lagen om försäkringsföreningar

3 §. Paragrafens 2 mom. föreslås ändras så
att man ändrar hänvisningen 2 kap. 5 § 3
mom. till 10 a kap. 2 a § 2 mom. till vilken
kravet på en liten försäkringsförenings eget
kapital föreslås att flyttas.

Allmänna stadganden
2 kap.

1 §. I 4 mom. indelas försäkringsföreningarna i två grupper, stora försäkringsföreningar och små försäkringsföreningar. Enligt förslaget skall definitionen ändras så att stora
försäkringsföreningar skall vara föreningar
vilkas årliga premieinkomst överstiger
5 000 000 euro eller vilka bedriver ansvarsförsäkring i annan form än som anknuten
försäkring eller av vilkas premieinkomst
minst hälften kommer från andra än föreningens medlemmar. Övriga försäkringsföreningar skall vara sådana små försäkringsföreningar som avses i denna lag. Enligt artikel
3.1 i skadeförsäkringsdirektivet skall direktivet inte tillämpas på ömsesidiga bolag och
föreningar som uppfyller följande villkor: a)
bolagsordningen eller föreningens stadgar
innehåller bestämmelser som medger uttag
av extra bidrag eller minskning av förmånerna, b) verksamheten får inte omfatta ansvarsförsäkring, såvida dessa inte utgör underordnad försäkring i den mening som avses i
punkt C i bilagan , eller kredit- och borgensförsäkring, c) den årliga premieinkomsten
från de verksamhetsgrenar som omfattas av
direktivet får inte överstiga 5 miljoner euro,
d) minst hälften av premieinkomsten från de
verksamhetsgrenar som omfattas av direktivet måste komma från personer som är medlemmar i det ömsesidiga bolaget eller föreningen.
Eftersom försäkringsföreningar enligt 1
kap. 3 § 2 mom. lagen om försäkringsföreningar uppfyller villkor a, avser definitionen
på stora försäkringsföreningar sådana fö rsäkringsföreningar vilkas årliga premieinkomst
överstiger 5 000 000 euro eller vilka bedriver
ansvarsförsäkring i annan form än som anknuten försäkring eller av vilkas premieinkomst minst hälften kommer från andra än
föreningens medlemmar.
Stora försäkringsföreningar hör till direktivets tillämpningsområde, medan små försäkringsföreningar endast omfattas av nationell
lagstiftning.

Bildande av en försäkringsförening

5 §. Enligt förslaget skall 3 mom. strykas,
eftersom en bestämmelse om detta skall ingå
i 10 a kap., samtidigt blir 4 mom. obehövligt
och föreslås bli struket. Paragrafens 5 och 6
mom. blir 3 och 4 mom.
10 a kap. Verksamhetskapital
1 §. Det föreslås att paragrafen ändras så att
den i stället för till förordningen hänvisar till
11 kap. 2—5 § lagen om försäkringsbolag.
Stora försäkringsföreningar hör till skadeförsäkringsdirektivets tillämpningsområde, varför de omfattas av kravet om att ett belopp av
verksamhetskapitalet som motsvarar garantibeloppet skall bestå av vissa poster i enlighet
med artikel 17 i skadeförsäkringsdirektivet.
Detta krav finns upptaget i 2 mom. Kravet
skall inte utsträckas att gälla små försäkringsföreningar, vilket behandlas närmare i motiveringen till 2 a §.
2 §. Det föreslås att paragrafen ändras så att
den hänvisar till 11 kap. 7 § 1—9 mom. lagen om försäkringsbolag, samt till 13 och 14
§. Uträkningen av minimikravet för stora försäkringsföreningars verksamhetskapital har
skett på samma sätt som uträkningen av minimikravet för skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital, och ändras inte i förslaget,
eftersom stora försäkringsföreningar hör till
skadeförsäkringsdirektivets tillämpningso mråde.
2 a §. Om kravet på små försäkringsföreningars eget kapital föreskrevs tidigare i 2
kap., nu föreslås att bestämmelsen flyttas till
10 a kap. som också innehåller bestämmelser
om krav som ställs på stora föreningars kapital. I och med den föreslagna ändringen av
definitionen på små och stora föreningar i 1
kap. blir många sådana föreningar som tidigare var stora nu små föreningar. Inga krav
ställdes på de små föreningarnas verksamhetskapital och kravet på verksamhetskapital
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gällde endast stora föreningar. Om det nuvarande förfarandet bevaras och det inte ställs
några krav på små föreningars verksamhetskapital, skulle det innebära att kraven för
några föreningars del blir lindrigare. Å andra
sidan ökar de krav som till följd av skadeförsäkringsdirektivet ställs på stora föreningar
betydligt: Kravet på verksamhetskapital höjs
och av verksamhetskapitalet skall ett garantibelopp bestå av vissa poster som ingår i
verksamhetskapitalet. Det är inte motiverat
att kraven ökar betydligt när en förening som
enligt den nya definitionen är liten i och med
att premieinkomsten ökar blir en stor förening. Det är å andra sidan motiverat med
tanke på konkurrensneutraliteten att de krav
som ställs på små och stora föreningars verksamhetskapital är förhållandevis lika. Av
dessa anledningar föreslås det att kraven på
verksamhetskapitalet hos föreningar som enligt den nya definitionen är små skall höjas.
Kravet på verksamhetskapital hos föreningar som enligt den nya definitionen är
små är enligt förslaget 84 000 euro utökat
med 24 procent av medeltalet av premieinkomsterna i föreningens bokslut för de tre
närmast föregående räkenskapsperioderna.
En liten försäkringsförenings eget kapital
skall utgöra minst hälften av verksamhetskapitalets minimibelopp, vilket är samma krav
som ställs på skadeförsäkringsbolag och stora föreningar. Det är inte ändamålsenligt att
utsträcka kravet att ett belopp av verksamhetskapitalet som motsva rar garantibeloppet
skall bestå av vissa poster som ingår i verksamhetskapitalet till små föreningar, varför
det inte förutsätts i 1 § att en liten förening
skall uppfylla kraven i 11 kap. 6 § lagen om
försäkringsbolag. När en liten förening blir
en stor förening i och med att premieinkomsten stiger höjs kraven på kapital och verksamhetskapital något, men i en sådan situation måste föreningen ändå utreda att de kvalitativa kriterierna för garantibeloppet är uppfyllda, varför situationen kan anses kunna
kontrolleras ur föreningens synvinkel.
2 b §. Den nya paragrafen som enligt förslaget skall fogas till lagen motsvarar 11 kap.
12 § lagen om försäkringsbolag.
3 §. I paragrafen föreskrivs om kravet på
garantibelopp för stora försäkringsföreningar.
De krav på minimigarantibelopp som före-

skrivs i paragrafen är en fjärdedel lägre än
för skadeförsäkringsbolag i jämförelse med
gällande lag. De sänkta kraven grundar sig på
artikel 17 i skadeförsäkringsdirektivet. I övrigt är kravet på garantibelopp samma som
för skadeförsäkringsbolag.
6 §. I paragrafen föreskrivs om justering av
de i euro angivna beloppen. Paragrafens 1
mom. gäller stora försäkringsföreningar och
motsvarar 11 kap. 14 § lagen om fö rsäkringsbolag. I 2 mom. föreskrivs om den justering av eurobelopp som gäller små försäkringsföreningar. Enligt förslaget kan det i
euro angivna beloppet i 2 b § genom fö rordning av social- och hälsovårdsministeriet
ändras så att det motsvarar ändringar som
skett i den allmänna prisnivån. Det justerade
beloppet kan avrundas uppåt till närmaste
hela 1 000 euro.
11 kap.

Vinstutdelning och annan användning av föreningens tillgångar

3 §. Paragrafens 1 mom. föreslås ändras så
att man ändrar hänvisningen 2 kap. 5 § 3
mom. till 10 a kap. 2 a § 2 mom. till vilken
kravet på en liten försäkringsförenings eget
kapital föreslås att flyttas.
6 §. Paragrafens 2 mom. föreslås ändras så
att man ändrar hänvisningen 2 kap. 5 § 3
mom. till 10 a kap. 2 a § 2 mom. till vilken
kravet på en liten försäkringsförenings eget
kapital föreslås att flyttas.
12 kap.

Tillsynen över försäkringsföreningarna

6 b §. Paragrafen motsvarar 14 kap. 5 b §
lagen om försäkringsbolag.
13 kap.

Likvidation och upplösning

2 §. Paragrafens 1 mom. föreslås ändras så
att man ändrar hänvisningen 2 kap. 5 § 3
mom. till 10 a kap. 2 a § 2 mom. till vilken
kravet på en liten försäkringsförenings eget
kapital föreslås att flyttas.
20 §. Paragrafens 2 mom. föreslås ändras
så att man ändrar hänvisningen 2 kap. 5 § 3
mom. till 10 a kap. 2 a § 2 mom. till vilken
kravet på en liten försäkringsförenings eget
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kapital föreslås att flyttas.
1.3.

Lagen om utländska försäkringsbolag

28 §. I paragrafen föreskrivs om minimitillgångar för den direkta försäkringsrörelse
som försäkringsbolag fr ån tredje land driver i
Finland. Det föreslås att de minimikrav som
fastställs i momentet höjs i tillämpliga delar
så att de motsvarar de minimikrav på garantibeloppet som föreslås bli ändrade i 11 kap.
3 och 5 § lagen om försäkringsbolag. Enligt
förslaget skall försäkringsbolagets grundkapital uppgå till minst 3 000 000 euro vid bedrivande av livförsäkringsrörelse och till
skadeförsäkringsklasserna 10—16 hörande
försäkringsrörelse och till minst 2 000 000
euro vid bedrivande av annan försäkringsrörelse. Mo tsvarande krav enligt gällande lag
är 2 400 000 euro och 1 200 000 euro.
30 §. Den hänvisning till 11 kap. som ingår
i paragrafen ändras så att den motsvarar den
nya numreringen av paragraferna i kapitlet i
fråga.
30 a §. Den nya paragrafen som enligt förslaget skall fogas till lagen motsvarar 11 kap.
12 § lagen om försäkringsbolag.
46 §. Paragrafen motsvarar 14 kap. 5 b §
lagen om försäkringsbolag.
1.4.

Lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

1 §. I 2 mom. föreskrivs att vad lagen om
försäkringsbolag stadgar om livförsäkring
och försäkringsbolag som bedriver livförsäkringsrörelse gäller även arbetspensionsförsäkringsbolag, om inte något annat bestäms i
lagen. I 3 mom. förtecknas de bestämmelser i
lagen om försäkringsbolag som inte tillämpas
på arbetspensionsförsäkringsbolag. Enligt
förslaget fogas till 16 § en hänvisning till 11
kap. 2—5 § lagen om försäkringsbolag och
till 17 § en hänvisning till 11 kap. 2 § 1 och
3—5 punkten samt 11 kap. 5 § lagen om försäkringsbolag. Därför ändras förteckningen
så att 11 kap. 1 och 6—14 § inte tillämpas på
arbetspensionsförsäkringsbolag i stället för
hela 11 kap.
16 §. Det föreslås att paragrafen ändras så
att den i stället för till förordningen hänvisas

till 11 kap. 2—5 § lagen om försäkringsbolag. Från förordningen om verksam hetskapital som enligt förslaget skall upphävas flyttas
1 § 1 mom. 10 a punkten till denna paragraf.
17 §. Det föreslås att paragrafen ändras så
att det i 2 mom. i stället för till förordningen
hänvisas till 11 kap. 2 § 1 och 3—5 punkten
samt 11 kap. 5 §. I 2 mom. beaktas också
10 a-punkten från 1 § 1 mom. i förordningen
om verksamhetskapital som enligt förslaget
skall upphävas.
Enligt förslaget tas i paragrafen in ett nytt
moment enligt vilket det genom förordning
av social- och hälsovårdsministeriet kan bestämmas att masskuldebrevslån och andra
penning- och kapitalmarknadsinstrument i ett
arbetspensionsförsäkringsbolags
verksamhetskapital skall värderas avvikande från deras gängse värde. En motsvarande bestämmelse finns i 5 § i den förordning om verksamhetskapital som enligt förslaget skall
upphävas.
Ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhet avviker från ett livförsäkringsbolags i
det avseendet att förändringarna i den försäkringstekniska ansvarsskulden är förutsägbara.
I motsats till praxis i livförsäkringsbolag kan
försäkringsavtal inte återköpas vilket för sin
del gör det möjligt att bedriva långsiktig placeringsverksamhet. I och med att ett arbetspensionsförsäkringsbolag innehar masskuldebrev fram till deras förfallodag ändrar ur
innehavarens synvinkel förändringarna i den
allmänna räntenivån i själva verket inte deras
avkastningsnivå i förhållande till anskaffningspriset, även om en höjning av räntenivån sänker deras gängse värde. Om ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan uppfylla
det krav på avkastning som ansvarsskulden
förutsätter när det innehar finansieringsinstrument fram till förfallodagen, även om deras gängse värde sjunker, utsätts de försäkrade förmånerna inte för risker eftersom ansvarsskulden i regel förfaller till betalni ng
betydligt senare än de ränteplaceringar som
utgör täckning för den.
Det föreslagna förfarandet gör det möjligt
att undvika situationer där en plötslig och
oförutsedd höjning av räntenivån i annat fall
skulle tvinga arbetspensionsanstalten att ändra placeringsbeståndets struktur för ränteplaceringarnas del till kortfristigare placeringar,
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så att ränteplaceringarnas negativa värdeförändringar inte leder till att verksam hetskapitalet minskar för mycket. Arbetspensionsförsäkringsbolagen måste beakta försäkr ingsrörelsens natur när de planerar sin placeringsverksamhet och genomförandet av den. En
omfattande realisering av ränteplaceringarna
kan i vissa fall vara svår att motivera ur placeringsteknisk synpunkt när ett arbetspensionsförsäkringsbolag inte i egentligt mening
är i behov av likviditet. Arbetspensionsförsäkringsbolagen har tidigare kunnat värdera
masskuldebrevslån och motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument i bo kföringen till den tillåtna periodiserade anskaffningsutgiften också när de ingår i verksamhetskapitalet inom ramen för social - och
hälsovårdsministeriets föreskrifter.
33 b §. Det föreslås att paragrafens 2 mom.
ändras så att vad som stadgas om social - och
hälsovårdsministeriet i den föreslagna 17 § 4
mom. inte tillämpas på Försäkringsinspektionen.
2.

Ikraftträdelse- o c h ö v e r g å n g sbestämmelser

De lagar som ingår i propositionen föreslås
träda i kraft så snart som möjligt efter det att
de har antagits och blivit stadfästa. Lagarna
föreslås bli tillämpade på räkenskapsperioder
som börjar den 1 januari 2004 eller därefter.
De föreslagna ändringarna av kraven som
ställs på verksamhetskapitalet är av central
betydelse för försäkringsbolagen, varför försäkringsbolagen behöver tid för att anpassa
sig till den nya bestämmelserna. Därför föreslås att övergångsbestämmelser som överensstämmer med artikel 71 i livförsäkringsdirektivet och artikel 2 i direktiv 2002/13/EG tas
in i lagarna. Enligt övergångsbestämmelserna
kan försäkringsbolag, försäkringsföreningar,
representationer i Finland för försäkringsbolag från tredje land och arbetspensionsförsäkringsbolag med Försäkringsinspektionens

samtycke och på villkor som inspektionen
bestämmer iaktta de krav på verksamhetskapitalet som gäller när bestämmelserna i denna proposition träder kraft fram till 2007, och
därefter, på vissa ytterligare villkor, fram till
2009.
3.

Lagstiftningsordning

I den föreslagna 13 § i 11 kap. lagen om
försäkringsbolag föreskrivs om en s.k. solvenstest, som ålägger försäkringsbolaget att
ordna verksamhetskapital, återförsäkring och
andra omständigheter som inverkar på solvensen på ett sätt som tryggar de försäkrade
förmånerna. Enligt 2 mom. kan närmare bestämmelser om tillämpningen av solvenstestet utfärdas genom förordning av social- och
hälsovårdsministeriet. En paragraf med
samma sakinnehåll finns i den gällande lagen
om försäkringsbolag och gäller alltså redan. I
förslaget föreslås endast två tekniska ändringar i paragrafen.
Med stöd av bemyndigandet i 2 mom. har
social- och hälsovårdsministeriet utfärdat en
föreskrift (60/02/1999) som innehåller detaljerade beräkningsregler för skadefö rsäkringsbolags solvenskapital och utjämningsbelopp och gränserna för dem. Man överväger
att meddela motsvarande bestämmelser också
för livförsäkringsbolag. Enligt 80 § 1 mom.
grundlagen skall bestämmelser om grunderna
för individens rättigheter och skyldigheter utfärdas genom lag. Grunderna för försäkringsbolagens verksamhet påverkas i väsentlig grad av solvensbestämmelserna. Därför är
det en tolkningsfråga i vilken utsträckning
solvensbestämmelser kan utfärdas genom
förordning av ministeriet. Den gällande bestämmelsen om solvenstesten har tillkommit
utan att grundlagsutskottet har bedömt om
den överensstämmer med grundlagen, varför
ett utlåtande av grundlagsutskottet till denna
del måste anses vara befogat.
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Lagförslagen

1.
Lag
om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 2 kap. 5 §, 10 kap. 7
§ 1 mom., 11 kap. 12 kap. 2 § 4 mom., 14 kap, 5 b §, 15 kap. 1 § 2 mom. och 20 § 2 mom.
samt 18 kap. 10 a § 2 mom.,
av dessa lagrum 2 kap. 5 § sådan den lyder i lag 318/1989, 752/1993, 611/1997, 1205/1998
och 484/2001, 10 kap. 7 § 1 mom. och 12 kap. 2 § 4 mom. sådana de lyder i nämnda lag
611/1997, 11 kap. jämte ändringar 14 kap. 5 b § i lag 389/1995, 15 kap. 1 § 2 mom. och 20 §
2 mom. i lag 355/1997 samt 18 kap. 10 a § 2 mom. i lag 949/2000, som följer:
2 kap.
Försäkringsbolags bildande
5§
Koncession skall beviljas om det på grundval av erhållen utredning om den tilltänkta
försäkringsrörelsen och de delägare i försäkringsbolaget som avses i 2 § 4 mom. i detta
kapitel kan anses att försäkringsbolaget i sin
verksamhet följer sunda och försiktiga affärsprinciper, om försäkringsbolagets ledning
uppfyller de krav som ställs på den i 7 kap. 3
§ 2 mom. och om försäkringsbolagets aktiekapital eller garantikapital och grundfond
sammanlagt (grundkapital) uppgår till minst
följande belopp:
1) vid bedrivande av livförsäkringsrörelse
och till skadeförsäkringsklasserna 10—16
hörande försäkringsrörelse 3 000 000 euro
samt
2) vid bedrivande av annan försäkringsrörelse 2 000 000 euro.
Om koncession för försäkringsbolag som
bedriver lagstadgad pensionsförsäkring bestäms i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997).
De i euro angivna beloppen i denna paragraf kan genom förordning ändras så att de

motsvarar utvecklingen av den allmänna
prisnivån. Vad som i denna paragraf bestäms
om beviljande av koncession gäller på motsvarande sätt utvidgning av koncessionen.
10 kap.
Bokslut, koncernbokslut och täckning av ansvarsskuld
7§
Av försäkringstagardelägarna i ett sådant
ömsesidigt skadeförsäkringsbolag där de enligt bolagsordningen ansvarar för bolagets
förpliktelser, skall utan dröjsmål uttaxeras
tilläggsavgift, om bolaget på grund av uppkommen förlust eller av någon annan orsak
har ett verksamhetskapital som underskride r
det garantibelopp som avses i 11 kap. 8 §,
om bolagets eget kapital inte uppfyller minimikravet enligt 11 kap. 11 § eller om de tillgångar som ett bolag i likvidation eller ko nkurstillstånd har inte förslår till betalning av
skulderna. Tilläggsavgiften skall vara minst
så stor som fordras för uppnående av dessa
syften och högst så stor som föreskrivs i 3
kap. 1 §.
——————————————
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11 kap.
Verksamhetskapital
1§
Med ett försäkringsbolags verksamhetskapital avses det belopp med vilket bolagets
tillgångar anses överstiga dess skulder och
andra därmed jämförbara förbindelser, enligt
vad som bestäms i 2—5 § i detta kapitel och i
14 kap. 5 b § 5 och 6 mom..
2§
Till ett försäkringsbolags verksamhetskapital hänförs
1) med de begränsningar som bestäms i 4 §
det betalda aktiekapitalet eller den betalda
grundfonden och garantikapitalet,
2) med de begränsningar som bestäms i 4 §
på ansökan av bolaget och med Försäkringsinspektionens samtycke, när 25 procent av
aktiekapitalet eller summan av grundfonden
och garantikapitalet har betalats, hälften av
det obetalda aktiekapitalet eller av summan
av grundfonden och garantikapitalet,
3) fonderna av bundet och fritt eget kapital,
4) räkenskapsperiodens vinst och vinst från
tidigare räkenskapsperioder,
5) den avs krivningsdifferens som upptagits
i balansräkningen med stöd av 5 kap. 12 § 1
mom. bokföringslagen samt de frivilliga reserver som avses i 5 kap. 15 § i samma lag,
6) skillnaden mellan tillgångarnas gängse
värden och bokföringsvärden i balansräkningen om den är positiv, till den del skillnaden inte kan anses vara av exceptionell karaktär,
7) på ansökan av bolaget och med Försäkringsinspektionens samtycke på de villkor
som bestäms i 3 § och med de begränsningar
som bestäms i 4 § det till fullo betalda kapitalet av ett av bolaget för minst fem år eller
med minst fem års uppsägningstid upptaget
kapitallån,
8) med de begränsningar som bestäms i 4 §
den tilläggsavgift enligt 10 kap. 7 § 1 mom.
lagen om försäkringsbolag som ett verksamt
ömsesidigt skadeförsäkringsbolag kan uttaxera för räkenskapsperioden i fråga och av
vilken dock högst hälften av skillnaden mel-

lan de högsta möjliga avgifterna och de uppburna avgifterna kan beaktas,
9) på ansökan av livförsäkringsbolaget och
med Försäkringsinspektionens samtycke,
med de begränsningar som bestäms i 4 §,
fram till den 31 december 2009 högst 50 procent av bolagets framtida överskott som har
beräknats på ett sätt som inspektionen go dkänner,
10) på ansökan av livförsäkringsbolaget
och med Försäkringsinspektionens samtycke
det belopp av anskaffningsutgifterna för försäkringar som är möjligt enligt de kostnadsbelastningsgrunder som bolaget iakttar, beräknade på ett sätt som Försäkringsinspektionen godkänner, till den del utgifterna inte
har avdragits från premieansvaret eller aktiverats bland aktiva i balansräkningen,
11) på ansökan av bolaget och med Försäkringsinspektionens samtycke övriga poster
som är jämförbara med de ovan angivna.
3§
För att ett sådant kapitallån som avses i 2 §
7 punkten skall kunna hänföras till verksamhetskapitalet, skall det utöver de villkor som
ingår i de bestämmelser som nämns i 1 kap. 4
§ 2 mom. uppfylla följande villkor:
1) förutom när försäkringsbolaget upplöses
eller försätts i konkurs får lånekapitalet återbetalas, om bolaget efter att kapitalet har
återbetalats uppfyller de solvenskrav som bestäms i detta kapitel.
3) låneavtalet får inte innehålla bestämmelser om att skulden skall betalas tillbaka före
den avtalade förfallodagen i andra situationer
än när försäkringsbolaget upplöses eller försätts i konkurs,
3) låneavtalet kan ändras endast på försäkringsbolagets ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke.
4 §
Till ett försäkringsbolags verksamhetskapital får följande poster hänföras sammanlagt
högst till ett belopp som motsvarar 50 procent av verksamhetskapitalets minimibelopp:
1) sådana kapitallån som avses i 2 §
7 punkten,
2) i 2 § 1 och 2 punkten avsedda sådana i 3
kap. 1 b § lagen om aktiebolag avsedda pre-
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ferensaktier i fråga om vilka rätten, till andelslös gottgörelse uppkommer per räkenskapsperiod och för sådana räkenskapsperioders del när bolagets bokslut inte uppvisar
såsom vinst utdelningsbara medel överförs
till utbetalning efter fastställandet av följande
bokslut som visar såsom vinst utdelningsbara
medel ( kumulativa preferensaktier),
Av ett sådant obetalt belopp som avses i
2 § 2 punkten får till verksamhetskapitalet
hänföras högst ett belopp som motsvarar 50
procent av verksamhetskapitalets minimibelopp.
Av en sådan tilläggsavgift som avses i 2 §
8 punkten får till verksamhetskapitalet hänföras högst ett belopp som motsvarar 50 procent av verksamhetskapitalets minimibelopp.
Av ett sådant överskott som avses i 2 §
9 punkten får till ett livförsäkringsbolags
verksamhetskapital hänföras högst ett belopp
som motsvarar 25 procent av verksamhetskapitalets minimibelopp.
Av de i 1 mom. förtecknade posterna får
till verksamhetskapitalet hänföras sådant kapitallån enligt 1 punkten som upptagits för
viss tid och sådana kumulativa preferensaktier enligt 2 punkten som omfattas av den inlösningsföreskrift som avses i 6 kap. 9 § lagen om aktiebolag, sammanlagt högst till ett
belopp som motsvarar 25 procent av verksamhetskapitalets minimibelopp. Det belopp
av kapitallånen som skall hänföras till verksamhetskapitalet minskas jämnt för varje påbörjat år, om den återstående lånetiden är
kortare än fem år.
5 §
Från verksamhetskapitalet skall följande
poster avdras:
1) räkenskapsperiodens förlust och förlust
från tidigare räkenskapsperioder,
2) skillnaden mellan tillgångarnas bokföringsvärden och gängse värden i balansräkningen om den är positiv,
3) den del av bolagets fria egna kapital som
föreslagits bli utdelad som vinst,
4) den andel av anskaffningsutgifterna för
försäkringar som inte upptagits som kostnad i
resultaträkningen till den del som den
överskrider det belopp som bolagets grunder
för kostnadsbelastning tillåter,

5) den andel av anskattningsutgifterna för
immateriella tillgångar som inte har upptagits
som kostnad i resultaträkningen,
6) om vid beräkning av bolagets ersättningsansvar diskontering tillämpas i fråga
om skadeförsäkringsrörelse, skillnaden mellan det odiskonterade ersättningsansvaret och
det diskonterade ersättningsansvaret för
andra ansvar är pensionsansvar samt för skadeförsäkringsklas serna 1 och 2,
7) alla med skulder jämförbara poster som
inte upptagits i balansräkningen och i fråga
om vilka prestationsskyldigheten skall anses
sannolik,
8) panter och inteckningar som ställts för
främmande förbindelser ,
9) antalet egna aktier eller garantiandelar
som ägs direkt av försäkringsbolaget,
10) eventuell maximal förlust som derivatkontrakt kan orsaka försäkringsbolaget.
Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om tilllämpningen av 2—5 §.
6§
Av ett försäkringsbolags verksamhetskapital skall ett belopp som motsvarar det garantibelopp som anges i 8 och 10 § bestå av de
poster som avses i 2 § 1 och 3—7 punkten,
med avdrag för de poster som avses i 5 §.
7§
Minimibeloppet av ett skadeförsäkrings bolags verksamhetskapital är det större av de
två belopp som uträknats enligt 2—4 mom.
och 5 —7 mom.
Bolagets premieinkomst under den senaste
räkenskapsperioden delas i två delar av vilka
den första uppgår till högst 50 000 000 euro
och den andra omfattar den överstigande delen; 18 procent av den forats delen och 16
procent av den senare delen räknas samman.
Resultatet av sammanräkningen multipliceras
med ett relationstal som erhålls när bolagets
egen andel av ersättningskostnaden för de tre
senaste räkens kapsperioderna jämförs med
motsvarande ersättningskostnad före avdrag
av återförsäkrarnas andel. Relationstalet får
inte vara mindre än 0,5.
I den ovan i 2 mom. angivna uträkningen
höjs premieinkomsten i försäkringsklasserna
11, 12 och 13 med 50 procent. Vid behov
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kan statistiska metoder tillämpas för att omfördela premieinkomsten till dessa klasser.
Om bolagets premieintäkt under den senaste räkenskapsperioden är större än premieinkomsten, används premieintäkten i stället för
premieinkomsten i den i 2 och 3 mom. angivna uträkningen.
Medelvärden av bolagets ersättningskostnader under de tre senaste räkenskapsperioder delas i två delar av vilka den första uppgår till högst 35 000 000 euro och den andra
omfattar den överstigande delen; 26 procent,
av den första delen och 23 procent av den senare delen räknas samman. Resultatet av
sammanräkningen multipliceras med ett relationstal som erhålls när bolagets egen andel
av ersättningskostnaden för de tre senaste räkenskapsperioderna jämförs med motsvarande ersät tningskostnad före avdrag av återförsäkrarnas andel. Relationstalet får inte vara
mindre än 0,5.
Om försäkringarna huvudsakligen består av
kredit-, storm-, hagel- eller frostförsäkringar
skall den i 5 mom. nämnda genomsnittliga
ersättningskostnaden beräknas för de sju senaste räkenskapsperioderna.
I den ovan i 5 mom. angivna uträkningen
höjs premieinkomsten i försäkringsklasserna
11, 12 och 13 med 50 procent. Vid behov
kan statistiska metoder tillämpas för att omfördela premieinkomsten till dessa klasser.
Om återförsäkringsavtalens natur eller art
har förändrats väsentligt sedan den närmast
föregående räkenskapsperioden eller om återförsäkringsavtalen inte innebär faktisk risköverföring eller den är obetydlig, kan Försäkringsinspektionen kräva att det i de uträkningar som anges i 2 och 5 mom. används ett
högre relationstal än det som erhålls när bolagets egen andel av ersättningskostnaden för
de tre senaste räkenskapsperioderna jämförs
med motsvarande ersättningskostnad före
avdrag av återförsäkrarnas andel.
Om verksamhetskapitalets minimibelopp
beräknat enligt 2—7 mom. dock är mindre än
minimibeloppet för föregående års verksamhetskapital, skall verksamhetskapitalets minimibelopp vara minst minimibeloppet för
föregående års verksamhetskapital multiplicerat med ett relationstal som erhålls när det
egna ersättningsansvaret vid räke nskapsperiodens slut divideras med det egna ersätt-

ningsansvaret vid räkenskapsperiodens början. Detta relationstal får dock inte vara större än 1.
Ett skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital skall alltid uppgå till minst det minimigarantibelopp som avses i 8 § 2 mom.
8§
Ett skadeförsäkringsbolags garantibelopp
utgörs av en tredjedel av det i 7 § föreskrivna
minimibeloppet av verksamhetskapitalet.
Minimigarantibeloppet är
1) 3 000 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklasserna 10—15 eller den muttagna återförsäkringens andel av bolagets totala premieinkomst eller totala ansvarsskuld överstiger tio
procent,
2) 2 000 000 euro i övriga fall
9§
Den andel som skall hänföras till minimibeloppet av ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital skall i fråga om försäkringar
som hör till livförsäkringsklass 1 och 2, med
undantag av sådana tilläggsförsäkringar som
avses i livförsäkringsklass 1 c, bestämmas
genom sammanräkning av de belopp som avses i 2 och 3 punkten.
Uträknas 4 procent av summan av premieansvaret och ersättningsansvaret för de pensioner som löper vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden. Det sålunda erhållna resultatet multipliceras med
ett relationstal som erhålls när summan av
bolagets egen andel av premieansvaret och
ersättningsansvaret för de pensioner som löper vid utgången av den närmast föregående
räkenskapsperioden jämförs med motsvarande summa före avdrag av återförsäkrarnas
andel. Relationstalet får inte vara lägre än
0,85.
Uträknas 0,3 procent av risksumman vid
utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden av de försäkringar vilkas risksumma är större än noll. I fråga om dödsfallsförsäkring som tecknats för högst tre år
är andelen i stället för 0,3 procent dock 0,1
procent och, i fråga om försäkring som tagits
för flera än tre men för högst fem år är andelen 0,15 procent. Det sålunda erhållna resultatet multipliceras med det relationstal som
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erhålls när den egna andelen av risksumman
av ifrågavarande försäkringar för den närmast föregående räkenskapsperioden jämförs
med motsvarande risksumma före avdrag av
återförsäkrarnas andel. Relationstalet får inte
vara lägre än 0,5.
Den andel som skall hänföras till mini beloppet av ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital skall i fråga om försäkringar som
hör till livförsäkringsklass 3 bestämmas genom sammanräkning av de belopp som avses
i 5—8 mom.
Uträknas 4 procent av summan av premieansvaret för sådana försäkringar och ersättningsansvaret för sådana pensioner som löper
vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden för vilka försäkringsbolaget bär placeringsrisken. Det sålunda erhållna
resultatet multipliceras med ett relationstal
som erhålls när summan av bolagets egen
andel av premieansvaret och ersättningsansvaret för de pensioner som löper vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden jämförs med motsvarande
summa före avdrag av återförsäkrarnas andel.
Relationstalet får inte vara mindre än 0,85.
Uträknas 1 procent av summan av premieansvaret för sådana försäkringar och ersättningsansvaret för sådana pensioner som löper
vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden, för vilka försäkringsbolaget inte bär placeringsrisken, och där försäkringsbolaget inte harrätt att ändra belastningarna som är avsedda att täcka administrationskostnaderna inom fem år. Det sålunda
erhållna resultatet multipliceras med ett relationstal som erhålls när summan av bolagets
egen andel av premieansvaret och ersättningsansvaret för de pensioner som löper vid
utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden jämförs med motsvarande
summa före avdrag av återfö rsäkrarnas andel.
Relationstalet får inte vara mindre än 0,85.
Uträknas 0,3 procent av risksumman vid
utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden av de försäkringar vilkas risksumma är större än noll. Det sålunda erhållna
resultatet multipliceras med det relationstal
som erhålls när bolagets egen andel av risksumman av ifrågavarande försäkringar för
den närmast föregående räkenskapsperioden
jämförs med motsvarande risksumma före

avdrag av återförsäkrarnas andel. Relationstalet får inte vara mindre än 0,5.
Uträknas 25 procent av administrationskostnader för fö regående räkenskapsperiod
för sådana försäkringar för vilka försäkringsbolaget inte bär placeringsrisken och fö rsäkringsbolaget har rätt att ändra belastningarna
som är avsedda att täcka administrationskostnaderna inom fem år.
Den andel som skall hänföras till minimibeloppet av ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital skall i fråga om försäkringar
som hör till livförsäkringsklass 6 bestämmas
genom uträkning av 4 procent av premieansvaret för sådana försäkringar vid utgången
av den närmast föregående räkenskapsperioden för vilka försäkringsbolaget bär pl aceringsrisken. Det sålunda erhållna resultatet
multipliceras med ett relationstal som erhålls
när summan av bolagets egen andel av premieansvaret och ersättningsansvaret för de
pensioner som löper vid utgången av den
närmast föregående räkenskapsperioden jämförs med motsvarande summa före avdrag av
återförsäkrarnas andel. Relationstalet får inte
vara mindre än 0,85. I fråga om sådana försäkringar för vilka försäkringsbolaget inte
här placeringsrisken tillämpas bestämmelserna om livförsäkringsklass 3 i enlighet med
denna paragraf 4 mom.
I fråga om tilläggsförsäkringar som avses i
livförsäkringsklass 1 c, försäkringar som hör
till skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 samt
återförsäkring bestäms den andel som skall
hänföras till minimibeloppet av ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital på samma
sätt som det i 7 § mom. föreskrivna minimibeloppet för ett skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital.
Om återförsäkringsavtalens natur eller art
har förändrats väsentligt sedan den närmast
föregående räkenskapsperioden eller om återförsäkringsavtalen inte innebär faktisk risköverföring eller den är obetydlig, kan Försäkringsinspektionen kräva att det i de uträkningar som anges i 2, 5, 6 eller 9 mom. används ett högre relationstal än det som erhålls när bolagets egen andel av summan av
premieansvaret och ersättningsansvaret för
de pensioner som löper vid utgången av den
närmast föregående räkenskapsperioden jämförs med motsvarande summa före avdrag av
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återförsäkrarnas andel. På motsvarande sätt
kan Försäkringsinspektionen kräva att ett
större relationstal används vid de uträkningar
som avses i 3 och 7 mom. än det relationstal
som erhålls när bolagets egen andel av risksumman jämförs med motsvarande risksumma före avdrag av återförsäkrarnas andel.
Ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital skall alltid uppgå till minst det minimigarantibelopp som avses i 10 § 2 mom.
10 §
Ett livförsäkringsbolags garantibelopp utgörs av en tredjedel av det i 9 § föreskrivna
minimibeloppe t av verksamhetskapitalet.
Minimigarantibeloppet är 3 000 000 euro
11 §
Ett försäkringsbolags eget kapital skall utgöra minst hälften av försäkringsbolagets garantibelopp enligt 8 och 10 §. Vid tilläm pningen av denna paragraf skall kapitallån
som upptagits av försäkringsbolaget jämställas med eget kapital.
12 §
Vid en tidpunkt som Försäkringsinspektionen bestämmer skall försäkringsbolaget till
inspektionen överlämna en uträkning över att
kraven som gäller verksamhetskapitalet har
uppfyllts. Försäkringsinspektionen meddelar
närmare föreskrifter om hur denna uträkning
skall göras.
13 §
Ett försäkringsbolags verksamhetskapital,
återförsäkring och övriga omständigheter
som inverkar på bolagets solvens skall ordnas på ett sätt som tryggar de försäkrade
förmånerna, med beaktande av sannolika
växlingar i intäkterna och kostnaderna samt
kalkylerbara övriga osäkerhetsfaktorer.
Närmare bestämmelser om tillämpningen
av 1 mom. kan utfärdas genom förordning av
social- och hälsovårdsministeriet.
14 §
De i euro angivna beloppen i detta kapitel
kan genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet justeras enligt förändringar i
det europeiska konsumentprisindexet som offentliggörs av Europeiska gemenskapernas

statistikkontor (Eurostat). Det justerade beloppet avrundas uppåt till närmaste hela
100 000 euro.
12 kap.
Vinstutdelning och annan användning av
bolagets tillgångar
2§
——————————————
Sådan vinstutdelning som avses i 1 mom.
samt i 2 b § 2 mom. är förbjuden, om försäkringsbolagets eget kapital understiger minimibeloppet enligt 11 kap. 11 §. Med eget kapital jämställs härvid inte av försäkringsbolaget upptaget kapitallån.
——————————————
14 kap.
Tillsynen över försäkringsbolag
5b§
Ett skadeförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider minimibeloppet enligt 11 kap. 7 § eller ett livförsäkringsbolag
vars verksamhetskapital underskrider minimibeloppet enligt 11 kap. 9 § skall utan
dröjsmål till Försäkringsi nspektionen för
godkännande överlämna en plan för återställande av en sund finansiell ställning för bolaget.
Ett skadeförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp
som anges i 11 kap. 8 § och ett livförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som anges i 11 kap.
10 § samt ett försäkringsbolag vars eget kapital inte uppfyller minimikravet i 11 kap. 11 §
skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen för godkännande överlämna en plan för
kortfristig finansiering.
Om Försäkringsinspektionen annars anser
att ett försäkringsbolags försäkringstagares
eller försäkrades förmåner hotas, kan inspektionen kräva att bolaget till inspektionen för
godkännande överlämnar en plan för återställande av en sund finansiell ställning för bolaget.
Som en del av den plan för återställande av
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en sund finansiell ställning som avses i 1 och
3 mom. kan Försäkringsinspektionen höja
kravet i fråga om minimibeloppet av ett försäkringsbolags verksamhetskapital för att säkerställa att försäkringsbolaget i framtiden
kan uppfylla kraven som gäller verksamhetskapitalet.
Försäkringsinspektionen kan kräva att värdet av de i verksamhetskapitalet ingående
poster som avses i 11 kap. 2 § nedskrivs i
den uträkning som avses i 11 kap. 12 §, i
synnerhet i de fall då marknadsvärdet av dessa poster har förändrats i betydande utsträckning mellan tidpunkten för granskningen och
tidpunkten för uträkningen.
Försäkringsinspektionen kan antingen delvis eller helt förbjuda ett försäkringsbolag att
hänföra de poster som avses i 11 kap. 2 § 1
mom. 6 och 9 punkten till bolagets verksamhetskapital.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter om vilka uppgifter de planer som
avses i denna paragraf skall innehålla.
15 kap.
Likvidation och upplösning
1§
— — — — — — — — —— — — — —
Ett skadeförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp
som anges i 11 kap. 8 § och ett livförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som anges i 11 kap.
10 § och ett arbetspensionsförsäkringsbolag
vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som anges i 17 § 2 mom. lagen
om arbetspensionsförsäkringsbolag samt ett
försäkringsbolag vars eget kapital inte uppfyller minimikraven i 11 kap. 11 § eller i 17
§ 3 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag skall träda i likvidation och upplösas, om ovan nämnda krav inte uppfylls
inom tre månader efter det saken meddelats
bolagsstämman. Försäkringsinspe ktionen har
dock rätt att förlänga fristen till högst ett år,
om inte de försäkrade förmånerna därigenom
äventyras.
— — — — — — — — —— — — — —

20 §
——————————————
Vad som bestäms i 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas, om ett bolag som
trätt i likvidation på grund av att det inte uppfyller de krav som uppställs i 11 kap. 8, 10
eller 11 § eller i 17 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, åter uppfyller nämnda
krav.
— — — — — — — — —— — — — —
18 kap.
Särskilda stadganden
10 a §
——————————————
På Försäkringsinspektionen tillämpas inte
vad som i 1 kap. 3 § 3 mom., 4 § 1 och 6
mom. samt 4 a § 1 och 3 mom., 2 kap. 1 a § 2
mom., 2 § 1 och 4—6 mom. samt 2 a och 5 a
§, 9 kap. 5 §, 10 kap. 1 § 2 mom., 2 § 4
mom., 3 § 3 mom. 7 punkten, 4 mom. samt 5
mom. 12 punkten, 3 a § 2—5 mom., 4 b § 1
mom. 2 punkten, 4 c § 1 och 2 mom., 5 § 2
mom. och 14 §, 13 kap. 4 §, 14 kap. 3 §, 5 §
1 mom., 5 a § 1 mom. samt 7 och 8 §, 14 b
kap. 5 och 6 § samt 18 kap. 5 § 1 mom. 7
punkten, 6, 6 a, 6 b och 7 §, 8 § 1 mom. och
9 § 2 mom. i denna lag föreskrivs om social och hälsovårdsministeriet eller vederbörande
ministerium.
———
Denna lag träder i kraft den 200 . Lagen
tillämpas på räkenskapsperioder som börjar
den 1 januari 2004 eller senare.
Genom denna lag upphävs förordningen
den 24 mars 1995 om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital
(462/1995) jämte ändringar samt i social- och
hälsovårdsministeriets föreskrifter av den 23
december 1999, Dnr 60/021/1999, bestämmelsen om minimibeloppet av verksamhetskapitalet för ett livförsäkringsbolag i fråga
om försäkringar som hör till livförsäkringsklasserna 3 och 6 samt skadeförsäkringsklasserna 1 och 2, tilläggsförsäkringar som avses
i livförsäkringsklass 1 c samt återförsäkringar .
Utan hinder av vad som bestäms i 11 kap.
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7—11 § i denna lag kan ett försäkringsbolag bolaget låta bli att uppfylla det krav som
på ansökan och med Försäkringsinspektio- nämns i 11 kap. 6 § fram till den 19 mars
nens samtycke och på villkor som inspektio- 2007. Därefter kan skadeförsäkringsbolaget
nen bestämmer tillämpa de bestämmelser i
på ansökan och med Försäkringsinspektio11 kap. 2—6 § som gäller när denna lag nens samtycke och på villkor som inspektioträdder i kraft fram till den 19 mars 2007. nen bestämmer låta bli att uppfylla kravet i
Därefter kan bolaget på ansökan och med 11 kap. 6 § fram till den 19 mars 2009, under
Försäkringsinspektionens samtycke och på förutsättning att bolaget har gett in en sådan
villkor som inspektionen bestämmer tillämpa plan som avses i 14 kap. 5 b § om åtgärder
de bestämmelser i 11 kap. 2—6 § som gäller som bolaget ämnar vidta för att åstadkomma
när denna lag träder i kraft fram till den 19 en situation som överensstämmer med denna
mars 2009, under förutsättning att bolaget lag.
har gett in en sådan plan som avses i 14 kap.
På ett livförsäkringsbolags ansökan och
5 b § om åtgärder som bolaget ämnar vidta med Försäkringsinspektionens samtycke och
för att åstadkomma en situation som överens- på villkor som inspektionen bestämmer kan
stämmer med denna lag.
bolaget uppfylla det krav som nämns i 11 kap
På försäkringsbolagets ansökan och med 6 § fram till den 19 mars 2007 på så sätt att
Försäkringsinspektionens samtycke och på kravet endast gäller hälften av bolagets gavillkor som inspektionen bestämmer används rantibelopp enligt 11 kap. 10 §. Därefter kan
fram till den 19 mars 2007 i de begränsningar livförsäkringsbolaget på ansökan och med
som anges i 11 kap. 4 § verksamhetskapitalet Försäkringsinspektionens samtycke och på
enligt 11 kap 1 § i stället för minimibeloppet villkor som inspektionen bestämmer kan boav verksamhetskapitalet. På försäkringsbola- laget tillämpa det krav som nämns i 11 kap 6
gets ansökan och med Försäkringsinspektio- § fram till den 19 mars 2009 på sätt att kravet
nens samtycke och på villkor som inspektio- endast gäller hälften av bolagets garantibenen bestämmer används därefter fram till den lopp enligt 11 kap. 10 § under förutsättning
19 mars 2009 i de begränsningar som anges i att bolaget har gett in en sådan plan som av11 kap. 4 §, verksamhetskapitalet enligt 11
ses i 14 kap. 5 b § om åtgärder som bolaget
kap. 1 § i stället för minimibeloppet av verk- ämnar vidta för att åstadkomma en situation
samhetskapitalet under förutsättning att bola- som överensstämmer med denna lag.
get har gett in en sådan plan som avses i 14
kap. 5 b § om åtgärder som bolaget ämnar
vidta för att åstadkomma en situation som
överensstämmer med denna lag.
På ett skadeförsäkringsbolags ansökan och
med Försäkringsinspektionens samtycke och
på villkor som inspektionen bestämmer kan
—————
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2.
Lag
om ändring av lagen om försäkringsföreningar
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 1 kap. 1 § 4
mom. och 3 § 2 mom., 2 kap. 5 §, 10 a kap. 1 —3 och 6 §, 11 kap. 3 § 1 mom. och 6 § 2 mom.,
12 kap. 6 b § samt 13 kap. 2 § 1 mom. och 20 § 2 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder 1 kap. 1 § 4 mom., 3 § 2 mom. och 11 kap. 3 § 1 mom. och
6 § 2 mom. samt 12 kap. 6 b § i lag 340/2000, 2 kap. 5 § och 10 a kap. 6 § i lag 1207/1998,
10 a kap. 1 § i lag 81/1999, 2 § i lag 483/1993 och i nämnda lagar 1207/1998 och 340/2000, 3
§ i nämnda lagar 483/1993 och 1207/1998 samt 13 kap. 2 § 1 mom. och 20 § 2 mom. i näm nda lag 483/1993, samt
fogas till 10 a kap. en ny 2 a och 2 b § som följer:
1 kap.
Allmänna stadganden
1§
——————————————
Stora försäkringsföreningar enligt denna
lag är föreningar vilkas årliga premieinkomst
överstiger 5 000 000 euro eller vilka bedriver
ansvarsförsäkring i annan form än som anknuten försäkring eller av vilkas premieinkomst minst hälften kommer från andra än
föreningens medlemmar. Övriga försäkringsföreningar är små försäkringsföreningar enligt denna lag. Försäkringsinspektionen kan
meddela närmare föreskrifter om tilläm pningen av detta moment.
3§
— — — — — — — — —— — — — —
Om en försäkringsförenings eget kapital på
grund av uppkommen förlust eller av någon
annan orsak inte längre uppfyller kraven enligt 10 a kap. 2 a § 2 mom. eller 10 a kap. 4 §
eller om en stor försäkringsförenings verksamhetskapital är mindre än garantibeloppet
enligt 10 a kap. 3 § eller om tillgångarna i en
förening som har trätt i likvidation eller försatts i konkurs inte räcker till för betalning av
skulderna, skall delägarna i försäkringsföreningen utan dröjsmål påföras en tilläggsavgift. Tilläggsavgiften skall vara minst så stor

som uppfyllandet av ovan avsedda krav förutsätter. En försäkringstagardelägare svarar
för föreningens förbindelser till beloppet av
högst ett års försäkringspremier.
——————————————
2 kap.
Bildande av en försäkringsförening
5§
En försäkringsförenings garantikapital och
grundfond (grundkapital) skall sammanlagt
uppgå till minst 42 000 euro. Grundkapitalet
i en försäkringsförening som bildas skall inbetalas i pengar.
Om föreningens verksamhet omfattar personförsäkring eller dess verksamhetsområde
omfattar flera än 25 kommuner, skall grundkapitalet uppgå till minst 84 000 euro.
För en garantiandel kan i föreningens stadgar bestämmas ett nominellt belopp. Om något nominellt belopp inte har bestämts, beräknas för garantiandelen ett bokföringsmässigt motvärde genom att garantikapitalet divideras med antalet garantiandelar. På det
bokföringsmässi ga motvärdet tillämpas bestämmelserna om nominellt belopp, om inte
något annat bestäms någon annanstans i lag.
Statsrådet kan öka de i euro angivna beloppen i denna paragraf så att de motsvarar de
ändringar som skett i den allmänna prisnivån.
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10 a kap.
Verksamhetskapital
1§
Med en försäkringsförenings verksamhetskapital avses det belopp med vilket föreningens tillgångar anses överstiga föreningens
skulder och andra därmed jämförbara fö rbindelser med iakttagande i tillämpliga delar av
vad som bestäms om skadeförsäkringsbolags
verksamhetskapital i 11 kap. 2—5 § lagen
om försäkringsbolag.
Av en stor försäkringsförenings verksamhetskapital skall ett belopp som motsvarar
det garantibelopp som anges i 3 § bestå av de
poster som avses i 11 kap. 2 § 1 och 3—7
punkten lagen om försäkringsbolag, med avdrag för de poster som avses i 11 kap. 5 § lagen om försäkringsbolag.
2§
På stora försäkringsföreningar tillämpas
vad som bestäms om skadeförsäkringsbolag i
11 kap. 7 § 1—9 mom. samt 13 och 14 § lagen om försäkringsbolag.
En stor försäkringsförenings verksamhetskapital skall alltid uppgå till minst det minimigarantibelopp som avses i 3 § 2 mom.
2a§
En liten försäkringsförenings verksamhetskapital skall uppgå till minst 84 000 euro
ökat med 24 procent av medelt alet av premieinkomsterna enligt föreningens bokslut
för de tre senaste räkenskapsperioderna.
En liten försäkringsförenings eget kapital
skall utgöra minst hälften av verksamhetskapitalets minimibelopp.
2b§
Vid en tidpunkt som Försäkringsinspektionen bestämmer skall försäkringsföreningen
till inspektionen överlämna en uträkning över
att kraven som gäller verksamhetskapitalet
har uppfyllts. Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om denna beräkning
3§

En stor försäkringsförenings garantibelopp
utgörs av en tredjedel av det i 2 § föreskrivna
minimibeloppet av verksamhetskapitalet.
Minimigarantibeloppet är
1) 2 250 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklasserna 10—15 eller den mottagna återförsäkringens andel av föreningens totala premieinkomst eller totala ansvarsskuld överstiger
tio procent,
2) 1 500 000 euro i övriga fall.
6§
De i euro angivna beloppen i 3 § i detta kapitel kan genom förordning av social - och
hälsovårdsministeriet justeras enligt förändringar i det europeiska konsumentprisindexet
som offentliggörs av Europeiska gemenskapernas statistikkontor (Eurostat). Det justerade beloppet kan avrundas uppåt till närmaste
hela 100 000 euro.
Det i euro angivna beloppet i 2 a § kan genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet ändras så att det motsvarar de ändringar som skett i den allmänna prisnivån.
Det justerade beloppet kan avrundas uppåt
till närmaste hela 1 000 euro.
11 kap.
Vinstutdelning och annan användning av föreningens tillgångar
3§
En liten försäkringsförening vars i 10 a
kap. 2 a § 2 mom. nämnda egna kapital är
mindre än det dubbla minimibeloppet av detta egna kapital, skall årligen öka reservfonden med minst tio procent av den vinst som
rörelsen har avkastat.
——————————————
6§
— — — — — — — — —— — — — —
Föreningsstämman kan dock genom ett beslut, som har biträtts av delägare med minst
två tredjedelar av de vid stämman avgivna
rösterna, av vinsten till något allmännyttigt
eller därmed jämförbart ändamål anslå belopp som i förhållande till det i 10 a kap. 2 a
§ 2 mom. eller 10 a kap. 4 § angivna egna
kapitalet inte är av nämnvärd betyde lse.
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12 kap.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter om vilka uppgifter de planer som
avses i denna paragraf skall innehålla.

Tillsynen över försäkringsföreningarna
13 kap.
6b§
En stor försäkringsförening vars verksamhetskapital underskrider minimibeloppet enligt 10 a kap. 2 § och en liten försäkringsförening vars verksamhetskapital underskrider
minimibeloppet enligt 10 a kap. 2 a § skall
utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen
för godkännande överlämna en plan för återställande av en sund finansiell ställning för
föreningen.
En stor försäkringsförening vars verksamhetskapital är mindre än garantibeloppet enligt 10 a kap. 3 §, eller en försäkringsförening vars eget kapital inte uppfyller minimikraven i 10 a kap. 2 a § 2 mom. eller 10 a
kap. 4 § skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen för godkännande överlämna en
plan för kortfristig finansiering.
Om Försäkringsinspektionen annars anser
att en försäkringsförenings försäkringstagares eller försäkrades förmåner hotas, kan inspektionen kräva att försäkringsföreningen
till inspektionen för godkännande överlämnar
en plan för återställande av en sund finansiell
ställning för föreningen.
Som en del av den plan för återställande av
en sund finansiell ställning som avses i 1 och
3 mom. kan Försäkringsinspektionen höja
kravet i fråga om minimibeloppet av en försäkringsförenings verksamhetskapital för att
säkerställa att föreningen i framtiden kan
uppfylla de krav som gäller verksamhetskapitalet.
Försäkringsinspektionen kan kräva att värdet av de i verksamhetskapitalet ingående
poster som avses i 11 kap. 2 § lagen om försäkringsbolag nedskrivs i den uträkning som
avses i 10 a kap. 2 b §, i synnerhet i de fall då
marknadsvärdet av dessa poster har förändrats i betydande utsträckning mellan tidpunkten för granskningen och ti dpunkten för uträkningen.
Försäkringsinspektionen kan antingen delvis eller helt förbjuda en förening att hänföra
de poster som avses i 11 kap. 2 § 6 och 9
punkten lagen om försäkringsbolag till föreningens verksamhetskapital.

Likvidation och upplösning
2§
Om det finns skäl att anta att en stor försäkringsförenings verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som föreskrivs i 10
a kap. 3 § eller att försäkringsföreningens
eget kapital inte uppfyller det minimikrav
som föreskrivs i 10 a kap. 2 a § 2 mom. eller
10 a kap. 4 §, skall styrelsen och verkställande direktören utan dröjsmål uppgöra boks lut
för den tid för vilken bokslut ännu inte framlagts på föreningsstämma, och överlämna det
till revisorerna för granskning. I tillämpliga
delar skall iakttas vad som ovan bestäms om
bokslut och revisionsberättelse. Omfattar tiden för bokslutet även föregående räkenskapsperiod, skall ett särskilt bokslut uppgöras för denna räkenskapsperiod.
20 §
——————————————
Bestämmelserna i 1 mom. skall tillämpas
på motsvarande sätt
1) om en stor förening, som trätt i likvidation på grund av att dess verksamhetskapital
underskrider det garantibelopp som föreskrivs i 10 a kap. 3 § eller
2) en försäkringsförening, vars eget kapital
underskrider det minimikrav som föreskrivs i
10 a kap. 2 a § 2 mom. eller 10 a kap. 4 §,
åter uppfyller dessa krav.
———
Denna lag träder i kraft den 200 . Denna
lag tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2004 eller därefter.
Genom denna lag upphävs förordningen av
den 12 mars 1999 om poster som skall hänföras till försäkringsförenings verksamhetskapital (314/1999) jämte ändringar.
Om en förening är en liten försäkringsförening enligt 1 kap. 1 § 4 mom. i den lag som
gäller när denna lag träder i kraft, skall det,
utan hinder av vad som bestäms i 10 a kap. i
denna lag, på föreningens ansökan och med
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Försäkringsinspektionens samtycke och på
På försäkringsföreningens ansökan och
villkor som inspektionen bestämmer inte med Försäkringsinspektionens samtycke och
ställas krav på verksamhetskapitalet och i på villkor som inspektionen bestämmer anfråga om föreningens eget kapital kan före- vänds fram till den 19 mars 2007 i de beningen tillämpa 5 § 3 mom. som gäller vid gränsningar som anges i 11 kap. 4 § lagen
denna lags ikraftträdande fram till den 19 om försäkringsbolag verksamhetskapitalet
mars 2007. Därefter skall på föreningens an- enligt 11 kap 1 § lagen om försäkringsbolag i
sökan och med Försäkringsinspektionens stället för minimibeloppet av verksamhetskasamtycke och på villkor som inspektionen pitalet. På försäkringsföreningens ansökan
bestämmer inte ställas krav på föreningens
och med Försäkringsinspektionens samtycke
verksamhetskapital och föreningen kan till- och på villkor som inspektionen bestämmer
lämpa 5 § 3 mom. som gäller vid denna lags används därefter fram till den 19 mars 2009
ikraftträdande fram till den 19 mars 2009, verksamhetskapitalet enligt 11 kap. 1 § lagen
under förutsättning att föreningen har gett in om försäkringsbolag i stället för minimibeen sådan plan som avses i 12 kap. 6 b § om loppet av verksamhetskapitalet i de begränsåtgärder som föreningen ämnar vidta för att ningar som anges i 11 kap. 4 § lagen om föråstadkomma en situation som överensstäm- säkringsbolag, under förutsättning att föremer med denna lag.
ningen har gett in en sådan plan som avses i
Om en förening är en stor försäkringsföre- 12 kap. 6 b § om åtgärder som föreningen
ning enligt i denna lag, 1 kap. 1 § 4 mom.
ämnar vidta för att åstadkomma en situation
som gäller när denna lag träder i kraft, kan
som överensstämmer med denna lag.
föreningen, utan hinder av vad som bestäms i
På ansökan av en stor försäkringsförening
denna lags 10 a kap. denna lag, på förening- och med Försäkringsinspektionens samtycke
ens ansökan och med Försäkringsinspektio- och på villkor som inspektionen bestämmer
nens samtycke och på villkor som inspektio- kan föreningen låta bli att uppfylla det krav
nen bestämmer tillämpa bestämmelserna i 10 som nämns i 10 a kap. 1 § 2 mom. fram till
a kap. 2—4 § som gäller vid denna lags
den 19 mars 2007. Därefter kan föreningen
ikraftträdande fram till den 19 mars 2007. på ansökan och med FörsäkringsinspektioDärefter kan föreningen på ansökan och med nens samtycke och på villkor som inspektioFörsäkringsinspektionens samtycke och på nen bestämmer låta bli att uppfylla kravet i
villkor som inspektionen bestämmer tillämpa 10 a kap. 1 § 2 mom. fram till den 19 mars
bestämmelserna i 10 a kap. 2—4 § som gäll- 2009, under förutsättning att föreningen har
er när denna lag träder i kraft fram till den 19 gett in en sådan plan som avses i 12 kap. 6 b
mars 2009, under förutsättning att föreningen § om åtgärder som bolaget ämnar vidta för
har gett in en sådan plan som avses i 12 kap. att åstadkomma en situation so m överens6 b § om åtgärder som föreningen ämnar vid- stämmer med denna lag.
ta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.
—————
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3.
Lag
om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) 28 § 1 mom.,
30 § 2 o ch 3 mom. samt 46 §,
av dessa lagrum 28 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1206/1998 samt 30 § 2 och 3 mom. och
46 § sådan den lyder i lag 359/2002, samt
fogas till lagen en ny 30 a § som följer:
28 §

2 mom. lagen om försäkringsbolag.

Representationens grundkapital

30 a §

Ett försäkringsbolag från tredje land skall
för den direkta försäkringsrörelse som bolaget driver i Finland alltid här ha tillgångar
som uppgår till minst
1) 3 000 000 euro för livförsäkringsrörelse
och försäkringsrörelse som hör till skadeförsäkringsklasserna 10—16 samt
2) 2 000 000 euro för annan försäkringsrörelse.
— — — — — — — — —— — — — —

Överlämnandet av beräkning som avser
verksamhetskapitalet till försäkringsinspektionen
Vid en tidpunkt som Försäkringsinspektionen bestämmer skall ett försäkringsbolag
från ett tredje land till inspektionen överlämna en uträkning över att kraven som gäller
verksamhetskapitalet är uppfyllda. Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om upprättandet av denna beräkning.

30 §
46 §
Representationens verksamhetskapital
Saneringsplan och finansieringsplan.
——————————————
Verksamhetskapitalets minimibelopp, som
fastställs på grundval av den direkta försäkringsrörelse som ett skadeförsäkringsbolag
från tredje land bedriver i Finland, beräknas
enligt 11 kap. 7 § lagen om försäkringsbolag
(1062/1979) och garantibeloppet enligt 11
kap. 8 § lagen om försäkringsbolag. Minimigarantibeloppet är dock hälften av vad som
krävs i 11 kap. 8 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.
Verksamhetskapitalets minimibelopp, som
fastställs på grundval av den direkta försäkringsrörelse som ett livförsäkringsbolag från
tredje land bedriver i Finland, beräknas enligt
11 kap. 9 § lagen om försäkringsbolag och
garantibeloppet enligt 11 kap. 10 § lagen om
försäkringsbolag. Minimigarantibeloppet är
dock hälften av vad som krävs i 11 kap. 10 §

Om verksamhetskapitalet för en representation som ett försäkringsbolag från tredje land
har i Finland understiger minimibeloppet av
verksamhetskapi talet enligt 30 § 2 eller 3
mom., skall bolaget utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen för godkännande lämna en
plan för återställande av en sund finansiell
ställning för representationen.
Om verksamhetskapitalet för en representation som ett försäkringsbolag från tredje land
har i Finland underskrider garantibeloppet
enligt 30 § 2 eller 3 mom., skall bolaget utan
dröjsmål till Försäkringsinspektionen för
godkännande lämna en plan avseende kortfristig finansiering för representationen.
Om Försäkringsinspektionen annars anser
att försäkringstagarnas eller de försäkrades
förmåner är hotade hos en representation i
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Finland i ett försäkringsbolag från tredje
land, kan inspektionen kräva att representationen till inspektionen för godkännande
överlämnar en plan för återställande av en
sund finansiell ställning för representationen.
Som en del av den plan för återställande av
en sund finansiell ställning som avses i 1 och
3 mom. kan Försäkringsinspektionen höja
kravet i fråga om minimibeloppet av verksamhetskapitalet för en representation för ett
försäkringsbolag från tredje land för att säkerställa att representationen i framtiden kan
uppfylla av de krav som gäller verksamhetskapitalet.
Försäkringsinspektionen kan kräva att värdet av de i verksamhetskapitalet ingående
poster som avses i 11 kap. 2 § lagen om försäkringsbolag nedskrivs i den uträkning som
avses i 30 a §, i synnerhet i de fall då marknadsvärdet av dessa poster har förändrats i
betydande utsträckning mellan tidpunkten för
granskningen och tidpunkten för uträkningen.
Försäkringsinspektionen kan antingen delvis eller helt förbjuda en representation som
ett försäkringsbolag från ett tredje land har i
Finland att hänföra de poster som avses i 11
kap. 2 § 6 och 9 punkten lagen om försäkringsbolag till representationens verksamhetskapital.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter om vilka uppgifter de planer som
avses i denna paragraf skall innehålla.
———
Denna lag träder i kraft den 200 . Lagen
tillämpas på räkenskapsperioder som börjar
den 1 januari 2004 eller senare.
Utan hinder av vad som bestäms i 30 §
kan ett utländskt försäkringsbolags representation i Finland på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor
som inspektionen bestämmer tillämpa de bestämmelser i 11 kap. 2—6 § lagen om försäkringsbolag som gäller när denna lag trädder i kraft fram till den 19 mars 2007. Därefter kan bolagets representation i Finland på
ansökan och med Försäkringsinspektionens
samtycke och på villkor som inspektionen
bestämmer tillämpa bestämmelserna i 11
kap. 2—6 § lagen om försäkringsbolag som
gäller när denna lag träder i kraft fram till

den 19 mars 2009, under förutsättning att representationen har gett in en sådan plan som
avses i 46 § om åtgärder som representationen ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.
På ansökan av det utländska försäkringsbolagets representation i Finland och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer används
fram till den 19 mars 2007 i de begränsningar
som anges i 11 kap. 4 § lagen om försäkringsbolag verksamhetskapitalet enligt 11
kap 1 § lagen om försäkringsbolag i stället
för minimibeloppet av verksamhetskapitalet.
På representationens ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer används
därefter fram till den 19 mars 2009 i de begränsningar som anges i 11 kap. 4 § lagen
om försäkringsbolag verksamhetskapitalet
enligt 11 kap. 1 § lagen om försäkringsbolag
i stället för minimibeloppet av verksamhetskapitalet., under förutsättning att representationen har gett in en sådan plan som avses i
46 b § om åtgärder som representationen
ämnar vidta för att åstadkomma en situation
som överensstämmer med denna lag.
På ansökan av ett utländskt skadeförsäkringsbolags representation i Finland och med
Försäkringsinspektionens samtycke och på
villkor som inspektionen bestämmer kan representationen låta bli att uppfylla det krav
som nämns i 11 kap. 6 § lagen om försäkringsbolag fram till den 19 mars 2007. Därefter kan representationen på ansökan och med
Försäkringsinspektionens samtycke och på
villkor som inspektionen bestämmer låta bli
att uppfylla kravet i 11 kap. 6 § lagen om
försäkringsbolag fram till den 19 mars 2009,
under förutsättning att representationen har
gett in en sådan plan som avses i 46 § om åtgärder som representationen ämnar vidta för
att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.
På ansökan av ett utländskt livförsäkringsbolags representation i Finland och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer kan representationen tillämpa det krav som nämns i
11 kap 6 § lagen om försäkringsbolag fram
till den 19 mars 2007 på så sätt att kravet endast gäller hälften av representationens ga-
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rantibelopp enligt 6 kap. 30 §. Därefter, på
lopp enligt 6 kap. 30 §, under förutsättning
ansökan av representationen och med För- att representationen har gett in en sådan plan
säkringsinspektionens samtycke och på vill- som avses i 7 kap. 46 § om åtgärder som rekor som inspektionen bestämmer kan repre- presentationen ämnar vidta för att åstadsentationen tillämpa det krav som nämns i 11 komma en situation som överensstämmer
kap 6 § lagen om försäkringsbolag fram till med denna lag.
den 19 mars 2009 på så sätt att kravet endast
gäller hälften av represe ntationens garantibe—————

4.
Lag
om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 § 3 mom.,
16 och 17 § samt 33 b § 2 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 3 mom. i lag 419/2003, 16 § och 33 b § 2 mom. i lag
83/1999 och 17 § i lag 640/1997 som följer:
1§
——————————————
På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 3, 3 a och 4 a §, 2 kap. 2
§ 1, 2 och 5 mom., 2 a §, 4 § 1 mom. 3 punkten och 5 § 1 och 5 mom., 2 a kap., 3 kap. 1
a, 3, 4 och 7 §, 7 kap. 1 a § 1 och 2 mom., 2
§, 3 § 2 —4 mom., 3 a §, 7 § 1, 3 och 4 mom.,
10 kap. 2, 3 a, 3 b, 4 d och 7 §, 11 kap. 1 och
6—14 §, 12 kap. 1 § 2 mom. och 4 och 5 §,
13 kap., 14 kap. 1 § 2 mom., 4 § 2 mom., 5 a
§ 2 mom. och 5 b och 6 §, 14 a kap. 7 § 4
mom. och 8 §, 16 kap. 13 § 4 mom., 16 a
kap. 9 § 4 mom. samt 10 och 13—15 §, 16 b
kap. 4 § 3 mom. samt 18 kap. 9 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.
16 §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital
Med ett arbetspensionsförsäkringsbolags
verksamhetskapital avses det belopp med
vilket försäkringsbolagets tillgångar skall anses överstiga dess skulder och andra därmed
jämförbara förbindelser, enligt vad som bestäms i 11 kap. 2 —5 § lagen om försäkrings-

bolag. Det i 14 § 2 mom. avsedda ofördelade
tilläggsförsäkringsansvaret räknas härvid till
arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital och avdras från bolagets ansvarsskuld.
17 §
Solvensgräns och verksamhetskapitalets m inimibelopp.
Minimibeloppet av ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital är två
tredjedelar av solvensgränsen, dock minst två
procent av försäkringsbolagets ansvarsskuld
för försäkring enligt lagen om pension för
arbetstagare. Solvensgränsen fastställs riskteoretiskt så att den motsvarar behovet av
verksamhetskapital för ett år, med beaktande
av fördelningen av placeringarna mellan olika tillgångsslag. Om beräkningen av solvensgränsen bestäms närmare genom förordning av statsrådet.
Ett arbetspensionsförsäkringsbolags garantibelopp är hälften av verksamhetskapitalets
minimibelopp enligt 1 mom. Det belopp av
verksamhetskapitalet som motsvarar garantibeloppet skall bestå av posten som avses i 11
kap. 2 § 1 och 3—5 punkten lagen om för-
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säkringsbolag och ofördelat tilläggsförsäkringsansvar som avses i 14 § 2 mom. i denna
lag, med avdrag för de poster som avses i 11
kap. 5 § lagen om försäkringsbolag.
Ett arbetspensionsförsäkringsbolags eget
kapital skall motsvara minst två procent av
garantibeloppet enligt 2 mom. På de villkor
som social - och hälsovårdsministeriet bestämmer skall vid tillämpningen av denna paragraf kapitallån enligt 1 kap. 4 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag jämställas med eget
kapital.
Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan bestämmas att masskuldebrev och andra motsvarande penning- och
kapitalmarknadsinstrument värderas med avvikelse från deras gängse värde när de ingår i
ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital.
33 b §
Tillämpning av bestämmelserna på försäkringsinspektionen
På Försäkringsinspektionen tillämpas inte
vad som i 6 § 3 mo m., 14 § 2 mom., 15 §
2 mom., 17 § 3 och 4 mom., 18 § 4 mom.,
19 § 2 mom., 21 § 2 mom., 23 § 2 mom., 25
§ 1 mom. och 27 § 5 mom. i denna lag föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet
eller vederbörande ministerium.

sökan och med Försäkringsinspektionens
samtycke och på villkor som inspektionen
bestämmer används fram till den 19 mars
2007 i de begränsningar som anges i 11 kap.
4 § verksamhetskapitalet enligt 7 kap. 16 § i
stället för minimibeloppet av verksamhetskapitalet. På arbetspensionsförsäkringsbolagets
ansökan och med Försäkringsinspektionens
samtycke och på villkor som inspektionen
bestämmer används därefter fram till den 19
mars 2009 i de begränsningar som anges i 11
kap. 4 § verksamhetskapitalet 7 kap. 16 § i
stället för minimibeloppet av verksamhetskapitalet, under förutsättning att bolaget har
gett in en sådan plan som avses i 14 kap. 5 b
§ lagen om försäkringsbolag om åtgärder
som bolaget ämnar vidta för att åstadkomma
en situation som överensstämmer med denna
lag.
På ett arbetspensionsförsäkringsbolags ansökan och med Försäkringsinspektionens
samtycke och på villkor som inspektionen
bestämmer kan bolaget låta bli att uppfylla
det krav som nämns i 7 kap. 17 § 2 mom.
denna lag fram till den 19 mars 2007. Därefter kan arbetspensionsförsäkringsbolaget på
ansökan och med Försäkringsinspektionens
samtycke och på villkor som inspektionen
bestämmer låta bli att uppfylla kravet i 7 kap.
17 § 2 mom. denna lag fram till den 19 mars
2009, under förutsättning att bolaget har gett
in en sådan plan som avses i 14 kap. 5 b § lagen om försäkringsbolag om åtgärder som
bolaget ämnar vidta för att åstadkomma en
situation som överensstämmer med denna
lag.

———
Denna lag träder i kraft den 200 . Denna
lag tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2004 eller senare.
På arbetspensionsförsäkringsbolagets an—————
Helsingfors den 5 december 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre
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Bilaga
Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av lagen om försäkringsbolag
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 2 kap. 5 §, 10 kap. 7
§ 1 mom., 11 kap. 12 kap. 2 § 4 mom., 14 kap, 5 b §, 15 kap. 1 § 2 mom. och 20 § 2 mom.
samt 18 kap. 10 a § 2 mom.,
av dessa lagrum 2 kap. 5 § sådan den lyder i lag 318/1989, 752/1993, 611/1997, 1205/1998
och 484/2001, 10 kap. 7 § 1 mom. och 12 kap. 2 § 4 mom. sådana de lyder i nämnda lag
611/1997, 11 kap. jämte ändringar 14 kap. 5 b § i lag 389/1995, 15 kap. 1 § 2 mom. och 20 §
2 mom. i lag 355/1997 samt 18 kap. 10 a § 2 mom. i lag 949/2000, som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2 kap

2 kap.

Försäkringsbolags bildande

Försäkringsbolags bildande

5§
Koncession skall beviljas om det på
grundval av erhållen utredning om den tilltänkta försäkringsrörelsen och de delägare i
försäkringsbolaget som avses i 2 § 4 mom. i
detta kapitel kan anses att försäkringsbolaget i sin verksamhet följer sunda och försi ktiga affärsprinciper, om försäkringsbolagets
ledning uppfyller de krav som ställs på den
i 7 kap. 3 § 2 mom. och om försäkringsbolagets aktiekapital eller garantikapital och
grundfond sammanlagt (grundkapital) uppgår till minst följande belopp:
1) vid bedrivande av livförsäkringsrörelse
och till skadeförsäkringsklasserna 10—16
hörande försäkringsrörelse 2 400 000 euro
samt
2) vid bedrivande av annan försäkringsrörelse 1 200 000 euro.
Om koncession för försäkringsbolag som
bedriver lagstadgad pensionsförsäkring bestäms i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997).
De i euro angivna beloppen i denna par agraf kan genom förordning ändras så att de

5§
Koncession skall beviljas om det på
grundval av erhållen utredning om den tilltänkta försäkringsrörelsen och de delägare i
försäkringsbolaget som avses i 2 § 4 mom. i
detta kapitel kan anses att försäkringsbolaget i sin verksamhet följer sunda och försiktiga affärsprinciper, om försäkringsbolagets
ledning uppfyller de krav som ställs på den
i 7 kap. 3 § 2 mom. och om försäkringsbolagets aktiekapital eller garantikapital och
grundfond sammanlagt (grundkapital) uppgår till minst följande belopp:
1) vid bedrivande av livförsäkringsrörelse
och till skadeförsäkringsklasserna 10—16
hörande försäkringsrörelse 3 000 000 euro
samt
2) vid bedrivande av annan försäkringsrörelse 2 000 000 euro.
Om koncession för försäkringsbolag som
bedriver lagstadgad pensionsförsäkring bestäms i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997).
De i euro angivna beloppen i denna paragraf kan genom förordning ändras så att de

34
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

motsvarar utvecklingen av den allmänna
prisnivån. Vad som i denna paragr af bestäms om beviljande av koncession gäller
på motsvarande sätt utvidgning av koncession.

motsvarar utvecklingen av den allmänna
prisnivån. Vad som i denna paragraf bestäms om beviljande av koncession gäller
på mo tsvarande sätt utvidgning av koncessionen.

10 kap

10 kap.

Bokslut, koncernbokslut och täckning av
ansvarsskuld

Bokslut, koncernbokslut och täckning av
ansvarsskuld

7§
Av försäkringstagardelägarna i ett sådant
ömsesidigt skadeförsäkringsbolag där de
enligt bolagsordningen ansvarar för bolagets förpliktelser skall utan dröjsmål uttaxeras tilläggsavgift, om bolaget på grund av
uppkommen förlust eller av någon annan
orsak har ett verksamhetskapital som underskrider det garantibelopp som avses i 11
kap. 3 §, om bolagets eget kapital inte uppfyller minimikravet enligt 11 kap. 6 § eller
om de tillgångar som ett bolag i likvidation
eller ko nkurstillstånd har inte förslår till betalning av skulderna. Tilläggsavgiften skall
vara minst så stor som fordras för uppnående av dessa syften och högst så stor som
stadgas i 3 kap. 1 §.
——————————————

7§
Av försäkringstagardelägarna i ett sådant
ömsesidigt skadeförsäkringsbolag där de
enligt bolagsordningen ansvarar för bolagets förpliktelser, skall utan dröjsmål uttaxeras tilläggsavgift, om bolaget på grund av
uppkommen förlust eller av någon annan
orsak har ett verksamhetskapital som underskrider det garantibelopp som avses i 11
kap. 8 §, om bolagets eget kapital inte uppfyller minimikravet enligt 11 kap. 11 § eller
om de tillgångar som ett bolag i likvidation
eller konkurstillstånd har inte förslår till betalning av skulderna. Tilläggsavgiften skall
vara minst så stor som fordras för uppnående av dessa syften och högst så stor som föreskrivs i 3 kap. 1 §.
——————————————

11 kap

11 kap.

Verksamhetskapital

Verksamhetskapital

1§
Med ett försäkringsbolags verksamhetskapital avses det belopp med vilket bolagets
tillgångar anses överstiga dess skulder och
andra därmed jämförbara förbindelser, enligt vad som bestäms närmare genom fö rordning och med stöd av förordningen.

1§
Med ett försäkringsbolags verksamhetskapital avses det belopp med vilket bolagets
tillgångar anses överstiga dess skulder och
andra därmed jämförbara förbindelser, enligt vad som bestäms i 2—5 §.

2§
Minimibelopp av ett skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital är det största av de
två belopp som uträknats enligt 1 och 2
punkten
1) Uträknas 18 procent av den närmast fö-

7§
Minimibeloppet av ett skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital är det större av
de två belopp som uträknats enligt 2—4
mom. och 5 —7 mom.
Bolagets premieinkomst under den senas-
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regående räkenskapsperiodens premiei nkomst. Om premieinkomsten överstiger
10 000 000 euro, skall tillägget för den
öve rskjutande delen dock vara 16 procent.
Det sålunda erhållna resultatet multipliceras
med det tal som erhålls när bolagets egen
andel av ersättningskostnaden för den närmast föregående räkenskapsperioden jämförs med motsvarande ersättningskostnad
före avdrag av återförsäkringsgivarnas andel. Relationst alet får inte vara mindre än
0,5.

te räkenskapsperioden delas i två delar av
vilka den första uppgår till högst 50 000
000 euro och den andra omfattar den överstigande delen; 18 procent av den forats delen och 16 procent av den senare delen
räknas samman. Resultatet av sammanräkningen multipliceras med ett relationstal
som erhålls när bolagets egen andel av ersättningskostnaden för de tre senare räkenskapsperioderna jämförs med motsvarande
ersättningskostnad före avdrag av återförsäkrarnas andel. Relationstalet får inte vara
mindre än 0,5.
I den ovan i 2 mom. angivna uträkningen
höjs premieinkomsten i försäkringsklasserna 11, 12 och 13 med 50 procent. Vid behov
kan statistiska metoder tillämpas för att o mfördela premieinkomsten till dessa klasser.
Om bolagets premieintäkt under den senaste räkenskapsperioden är större än premieinkomsten, används premieintäkten i
stället för premieinkomsten i den i 2 och 3
mom. angivna uträkningen.
Medelvärden av bolagets ersättningskostnader under de tre senaste räkenskapsperioder delas i två delar av vilka den första
uppgår till högst 35 000 000 euro och den
andra omfattar den överstigande delen; 26
procent, av den första delen och 23 procent
av den senare delen räknas samman. Resultatet av sammanräkningen multipliceras
med ett relationstal som erhålls när bolagets egen andel av ersättningskostnaden för
de tre senaste räkenskapsperioderna jä mförs med motsvarande ersättningskostnad
före avdrag av återförsäkrarnas andel. Relationstalet får inte vara mindre än 0,5.
Om försäkringarna huvudsakligen består
av kredit-, storm-, hagel- eller frostförsäkringar skall den i 5 mom. nämnda geno msnittliga ersättningskostnaden beräknas för
de sju senaste räkenskapsperioderna.
I den ovan i 5 mom. angivna uträkningen
höjs premieinkomsten i försäkringsklasserna 11, 12 o ch 13 med 50 procent. Vid behov
kan statistiska metoder tillämpas för att o mfördela premieinkomsten till dessa klasser.
Om återförsäkringsavtalens natur eller
art har förändrats väsentligt sedan den
närmast föregående räkenskapsperioden eller om återförsäkringsavtalen inte innebär
faktisk risköverföring eller den är obetydlig,

2) Uträknas 26 procent av de tre närmast
föregående räkenskapsperiodernas genomsnittliga ersättningskostnad. Om den genomsnittliga ersättningskostnaden överstiger 7 000 000 euro, skall tillägget för den
öve rskjutande delen dock vara 23 procent.
Det sålunda erhållna resultatet multipliceras
med ett tal som räknas ut enligt tredje meningen i 1 punkten. Relationstalet får inte
vara mindre än 0,5.

Om försäkringarna huvudsakligen består
av kredit-, storm-, hagel- eller frostförsäkringar, skall den i 1 mom. 2 punkten nämnda genomsnittliga ersättningskostnaden beräknas för sju räkenskapsperioder.
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kan Försäkringsinspektionen kräva att det i
de uträkningar som anges i 2 och 5 mom.
används ett högre relationstal än det som
erhålls när bolagets egen andel av ersättningskostnaden för de tre senaste räkenskapsperioderna jämförs med motsvarande
ersättningskostnad före avdrag av återförsäkrarnas andel.
Om verksamhetskapitalets minimibelopp
beräknat enligt 2—7 mom. dock är mindre
än minimibeloppet för föregående års verksamhetskapital, skall verksamhetskapitalets
minimibelopp vara minst minimibeloppet
för föregående års verksamhetskapital multiplicerat med ett relationstal som erhålls
när det egna ersättningsansvaret vid räkenskapsperiodens slut divideras med det egna
ersättningsansvaret vid räkenskapsperiodens början. Detta relationstal får dock inte
vara större än 1.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen
av 1 och 2 mom.
Ett skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital skall alltid uppgå till minst det minimigarantibelopp som avses i 3 § 2 mom.

3§
Ett skadeförsäkringsbolags garantibelopp
utgörs av en tredjedel av det i 2 § 1 och 2
mom. föreskrivna minimibeloppet av ver ksamhetskapitalet.
Minimigarantibeloppet är
1) 1 400 000 euro, om någon av de fö rsäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklass 14 och om försäkringsbolagets pr emieinkomst inom denna försäkringsklass
under var och en av de tre närmast föregående räkenskapsperioderna har överstigit 2
500 000 euro eller 4 procent av försäkringsbolagets totala premieinkomst,
2) 400 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklass
10—15 och inget annat följer av 1 punkten,
3) 300 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklass

Ett skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital skall alltid uppgå till minst det minimigarantibelopp som avses i 8 § 2 mom.

8§
Ett skadeförsäkringsbolags garantibelopp
utgörs av en tredjedel av det i 7 § föreskrivna minimibeloppet av verksamhetskapitalet.
Minimigarantibeloppet är
1) 3 000 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklasserna 10 —15 eller den muttagna återförsäkringens andel av bolagets totala premieinkomst eller totala ansvarsskuld överstiger tio procent,
2) 2 000 000 euro i övriga fall
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1—8, 16 eller 18,
4) 200 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklass
9 eller 17.
Återförsäkringsverksamhet jämställs med
skadeförsäkringsklass 13. Om ett skadefö rsäkringsbolags
försäkringsverksamhet
täcker flera olika risker eller försäkring skla sser, skall endast den risk eller försäkringsklass som förutsätter det högsta min imibeloppet beaktas.
4§
Den andel som skall hänföras till minimibeloppet av ett livförsäkringsbolags ver ksamhetskapital skall i fråga om försäkringar
som hör till livförsäkringsklass 1 och 2,
med undantag av sådana tilläggsförsäkringar som avses i livförsäkringsklass 1 c, bestämmas genom sammanräkning av de belopp som avses i 1 och 2 punkterna.
1) Uträknas 4 procent av summan av premieansvaret och ersättningsansvaret för de
pensioner som löper vid utgången av den
närmast föregående räkenskapsperioden.
Det sålunda erhållna resultatet multipliceras
med det tal som erhålls, när bolagets eget
andel av summan av den närmast föregående räke nskapsperiodens premieansvar och
ersättningsansvaret för de pensioner som
börjat löpa jämförs med motsvarande summa före avdrag av återförsäkringsgivarnas
andel. Relationstalet får inte vara lägre än
0,85.
2) Uträknas 0,3 procent av risksumman
vid utgången av den närmast föregående r äkenskapsperioden av de försäkringar vilkas
risksumma är större än noll. När det gäller
dödsfallsförsäkring som tecknats för högst
tre år är andelen i stället för 0,3 procent
dock 0,1 procent och, när det gäller försäkring som tagits för flera än tre men för
högst fem år, är andelen 0,15 procent. Det
sålunda erhållna resultatet multipliceras
med det tal som erhålls, när bolagets egen
andel av risksumman av ifrågavarande fö rsäkringar för den närmast föregående räkenskapsperioden jämförs med motsvarande risksumma före avdrag av återförsäkringsgivarnas andel. Relationstalet får inte
vara lägre än 0,5.

9§
Den andel som skall hänföras till minimibeloppet av ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital skall i fråga om försäkringar
som hör till livförsäkringsklass 1 och 2,
med undantag av sådana tilläggsförsäkringar som avses i livförsäkringsklass 1 c, bestämmas genom sammanräkning av de belopp som avses i 2 och 3 punkten.
Uträknas 4 procent av summan av premieansvaret och ersättningsansvaret för de
pensioner som löper vid utgången av den
närmast föregående räkenskapsperioden.
Det sålunda erhållna resultatet multipliceras
med ett relationstal som erhålls när summan av bolagets egen andel av premieansvaret och ersättningsansvaret för de pensioner som löper vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden jämförs med mo tsvarande summa före avdrag
av återförsäkringsgivarnas andel. Relationstalet får inte vara lägre än 0,85.
Uträknas 0,3 procent av risksumman vid
utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden av de försäkringar vilkas
risksumma är större än noll. I fråga om
dödsfallsförsäkring som tecknats för högst
tre år är andelen i stället för 0,3 procent
dock 0,1 procent och, i fråga om försäkring
som tagits för flera än tre men för högst fem
år är andelen 0,15 procent. Det sålunda erhållna resultatet multipliceras med det relationstal som erhålls när den egna andelen
av risksumman av ifrågavarande försäkringar för den närmast föregående räkenskapsperioden jämförs med motsvarande
risksumma före avdrag av återförsäkringsgivarnas andel. Relationstalet får inte vara
lägre än 0,5.
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Den andel som skall hänföras till minibeloppet av ett livförsäkringsbo lags verksa mhetskapital skall i fråga om försäkringar
som hör till livförsäkringsklass 3 bestämmas genom sammanräkning av de belopp
som avses i 5 —8 mom.
Uträknas 4 procent av summan av premieansvaret för sådana försäkringar och
ersättningsansvaret för sådana pensioner
som löper vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden för vilka försäkringsbolaget bär placeringsrisken. Det
sålunda erhållna resultatet multipliceras
med ett relationstal som erhålls när su mman av bolagets egen andel av premieansvaret och ersättningsansvaret för de pensioner som löper vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden jä mförs med motsvarande summa före avdrag
av återförsäkringsgivarnas andel. Relationstalet får inte vara mindre än 0,85.
Uträknas 1 procent av summan av premieansvaret för sådana försäkringar och
ersättningsansvaret för sådana pensioner
som löper vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden, för vilka försäkringsbolaget inte bär placeringsrisken,
men det belopp som avsatts till tä ckande av
förvaltningskostnaderna fastställts för en
period som överstiger fem år. Det sålunda
erhållna resultatet multipliceras med ett relationstal som erhålls när summan av bolagets egen andel av premieansvaret och ersättningsansvaret för de pensioner som löper vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden jämförs med motsvarande summa före avdrag av återförsäkringsgivarnas andel. Relationstalet får inte
vara mindre än 0,85.
Uträknas 0,3 procent av risksumman vid
utgången av den närmast föreg ående räkenskapsperioden av de försäkringar vilkas
risksumma är större än noll. Det sålunda
erhållna resultatet multipliceras med det
relationstal som erhålls när bolagets egen
andel av risksumman av ifrågavarande försäkringar för den närmast föregående räkenskapsperioden jämförs med motsvarande risksumma före avdrag av återförsäkringsgivarnas andel. Relationstalet får inte
vara mindre än 0,5.
Uträknas 25 procent av administrations-

39
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
kostnader för föregående räkenskapsperiod
för sådana försäkringar för vilka försäkringsbolaget inte bär placeringsrisken och
försäkringsbolaget har rätt att ändra belastningarna som är avsedda att täcka administrationskostnaderna inom fem år.
Den andel som skall hänföras till minimibeloppet av ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital skall i fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklass 6 bestämmas genom uträkning av 4 procent av
premieansvaret för sådana försäkringar vid
utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden för vilka försäkringsbolaget bär placeringsrisken. Det sålunda erhållna resultatet multipliceras med ett relationstal som erhålls när summan av bolagets egen andel av premieansvaret och ersättningsansvaret för de pensioner som lö per vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden jämförs med motsvarande summa före avdrag av återförsäkrarnas andel. Relationstalet får inte vara
mindre än 0,85. I fråga om sådana försäkringar för vilka försäkringsbolaget inte här
placeringsrisken tillämpas bestämmelserna
om livförsäkringsklass 3 i enlighet med
denna paragraf 4 mom.
I fråga om tilläggsförsäkringar som avses
i livförsäkringsklass 1 c, försäkringar som
hör till skadeförsäkringsklasserna 1 och 2
samt återförsäkring bestäms den andel som
skall hänföras till minimibeloppet av ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital på
samma sätt som det i 7 § mom. föreskrivna
minimibeloppet för ett skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital.
Om återförsäkringsavtalens natur eller
art har förändrats väsentligt sedan den
närmast föregående räkenskapsperioden eller om återförsäkringsavtalen inte innebär
faktisk risköverföring eller den är obetydlig,
kan Försäkringsinspektionen kräva att det i
de uträkningar som anges i 2, 5, 6 eller 9
mom. används ett högre relationstal än det
som erhålls när bolagets egen andel av
summan av premieansvaret och ersättningsansvaret för de pensioner som löper
vid utgången av den närmast föregående
räkenskapsperioden jämförs med motsvarande summa före avdrag av återförsäkrarnas andel. På motsvarande sätt kan För-
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säkringsinspektionen kräva att ett större relationstal används vid de uträkningar som
avses i 3 och 7 mom. än det relationstal
som erhålls när bolagets egen andel av
risksumman jämförs med motsvarande risksumma före avdrag av återförsäkrarnas
andel.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen
av 1 mom.
I fråga om andra försäkringar än sådana
som hör till de livförsäkringsklasser som
nämns i 1 mom. samt i fråga om de tillägg sförsäkringar som nämns i 1 mom. bestäms
den andel som hänför sig till minimibeloppet av ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital i enlighet med de föreskrifter
som social- och hälsovårdsministeriet meddelar.
Ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital skall alltid uppgå till minst det minimigarantibelopp som avses i 5 § 2 mom.

Ett livförsäkringsbolag s verksamhetskapital skall alltid uppgå till minst det minimigarantibelopp som avses i 10 § 2 mom.

5§
Ett livförsäkringsbolags garantibelopp utgörs av en tredjedel av det lägsta verksamhetskapitalet enligt 4 § 1, 3 och 4 mom.
Minimigarantibeloppet är 800 000 euro.

10 §
Ett livförsäkringsbolags garantibelopp utgörs av en tredjedel av det i 9 § föreskrivna
minimibeloppet av verksamhetskapitalet.
Minimigarantibeloppet är 3 000 000 euro

6§
Ett försäkringsbolags eget kapital skall
utgöra minst hälften av försäkringsbolagets
garantibelopp enligt 3 och 5 §. Vid tillämpningen av denna paragraf skall kapitallån
som upptagits av försäkringsbolaget jämställas med eget kapital.
Hälften av ett livförsäkringsbolags garantibelopp, dock alltid minst ett belopp enligt
5 § 2 mom., skall bestå av poster om vilka
stadgas genom förordning.

11 §
Ett försäkringsbolags eget kapital skall
utgöra minst hälften av försäkringsbolagets
garantibelopp enligt 8 och 10 §. Vid tilllämpningen av denna paragraf skall kapitallån som upptagits av försäkringsbolaget
jämställas med eget kapital.

12 §
Vid en tidpunkt som Försäkringsinspektionen bestämmer skall försäkringsbolaget
till inspektionen överlämna en uträkning
över att kraven som gäller verksamhetskapitalet har uppfyllts. Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om hur
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denna uträkning skall göras.

7§
Ett försäkringsbolags verksamhetskapital,
återförsäkring och övriga omständigheter
som inverkar på bolagets solvens skall ordnas på ett sätt som tryggar de försäkrade
förmånerna, med beaktande av sannolika
växlingar i intäkterna och kostnaderna samt
kalkylerbara övriga osäkerhetsfaktorer.
Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen
av 1 mom.

13 §
Ett försäkringsbolags verksamhetskapital,
återförsäkring och övriga omständigheter
som inverkar på bolagets solvens skall ordnas på ett sätt som tryggar de försäkrade
förmånerna, med beaktande av sannolika
växlingar i intäkterna och kostnaderna samt
kalkylerbara övriga osäkerhetsfaktorer.
Närmare bestämmelser om tillämpningen
av 1 mom. kan utfärdas genom förordning
av social- och hälsovårdsministeriet.

8§
De i euro angivna beloppen i detta kapitel
kan genom förordning ändras så att de öve rensstämmer med utvecklingen av den al lmänna prisnivån.

14 §
De i euro angivna beloppen i detta kapitel
kan genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet justeras enligt förändringar i det europeiska konsumentprisindexet
som offentliggörs av Europeiska gemenskapernas statistikkontor (Eurostat). Det justerade beloppet avrundas uppåt till närma ste
hela 100 000 euro .

12 kap.
Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar
2§
——————————————
Sådan vinstutdelning som avses i 1 mom.
samt i 2 b § 2 mom. är förbjuden, om fö rsäkringsbolagets eget kapital understiger
minimibeloppet enligt 11 kap. 6 § 1 mom.
Med eget kapital jämställs härvid inte av
försäkringsbolaget upptaget kapitallån.
——————————————

——————————————
Sådan vinstutdelning som avses i 1 mom
samt i 2 b § 2 mom. är förbjuden, om försäkringsbolagets eget kapital understiger
minimibeloppet enligt 11 kap. 1 1 §. Med
eget kapital jämställs härvid inte av försäkringsbolaget upptaget kapitallån.
——————————————

14 kap

14 kap.

Tillsynen över försäkringsbolag

Tillsynen över försäkringsbolag

5b§
Ett skadeförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider minimibeloppet
enligt 11 kap. 2 § eller ett livförsäkringsbo-

5b§
Ett skadeförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider minimibeloppet
enligt 11 kap. 7 § eller ett livförsäkringsbo-
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lag vars verksamhetskapital underskrider
minimibeloppet enligt 11 kap. 4 § skall utan
dröjsmål till social - och hälsovårdsministeriet för godkännande överlämna en plan för
återställande av en sund finansiell ställning
för bolaget.
Ett skadeförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp
som anges i 11 kap. 3 § och ett livförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som anges i 11
kap. 5 § samt ett försäkringsbolag vars eget
kapital inte uppfyller minimikravet i 11
kap. 6 § skall utan dröjsmål till social- och
hälso vårdsministeriet för godkännande
överlämna en plan för kortfristig finansiering.
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lag vars verksamhetskapital underskrider
minimibeloppet enligt 11 kap. 9 § skall utan
dröjsmål till Försäkringsinspektionen för
godkännande överlämna en plan för återställande av en sund finansiell ställning för
bolaget.
Ett skadeförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp
som anges i 11 kap. 8 § och ett livförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som anges i 11
kap. 10 § samt ett försäkringsbolag vars
eget kapital inte uppfyller minimikravet i 11
kap. 11 § skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen för godkännande överlämna en plan för kortfristig finansiering.
Om Försäkringsinspektionen annars anser att ett försäkringsbolags försäkringstagares eller försäkrades förmåner hotas, kan
inspektionen kräva att bolaget till inspektionen för godkännande överlämnar en plan
för återställande av en sund finansiell ställning för bolaget.
Som en del av den plan för återställande
av en sund finansiell ställning som avses i 1
och 3 mom. kan Försäkringsinspektionen
höja kravet i fråga om minimibeloppet av
ett försäkringsbolags verksamhetskapital
för att säkerställa att försäkringsbolaget i
framtiden kan uppfylla kraven som gäller
verksamhetskapitalet.
Försäkringsinspektionen kan kräva att
värdet av de i verksamhetskapitalet ingående poster som avses i 11 kap. 2 § nedskrivs
i den uträkning som avses i 11 kap. 12 §, i
synnerhet i de fall då marknadsvärdet av
dessa poster har förändrats i betydande utsträckning mellan tidpunkten för granskningen och tidpunkten för uträkningen.
Försäkringsinspektionen kan antingen
delvis eller helt förbjuda ett försäkringsbolag att hänföra de poster som avses i 11
kap. 2 § 1 mom. 6 och 9 punkten till bolagets verksamhetskapital.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter de planer som avses i denna paragraf skall innehålla.
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15 kap.
Likvidation och upplösning
1§

——————————————
Ett skadeförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp
som anges i 11 kap. 3 § och ett livförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som anges i 11
kap. 5 § och ett arbetspensionsförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider
det garantibelopp som anges i 17 § 2 mom.
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
samt ett försäkringsbolag vars eget kapital
inte uppfyller minimikraven i 11 kap. 6 §
eller i 17 § 3 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag skall träda i likvidation och upplösas, om ovan nämnda krav
inte uppfylls inom tre månader efter det saken meddelats bolagsstämman. Ministeriet
har dock rätt att förlänga fristen till högst ett
år, om inte de försäkrade förmånerna därigenom äventyras
——————————————

—— — — — — — — — — — — —
Ett skadeförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp
som anges i 11 kap. 8 § och ett livförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som anges i 11
kap. 10 § och ett arbetspensionsförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som anges i 17 § 2
mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag samt ett försäkringsbolag vars eget
kapital inte uppfyller minimikraven i 11
kap. 11 § eller i 17 § 3 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag skall träda i
likvidation och upplösas, om ovan nämnda
krav inte uppfylls inom tre månader efter
det saken meddelats bolagsstämman. Försäkringsinspektionen har dock rätt att förlänga fristen till högst ett år, om inte de försäkrade förmånerna därigenom äventyras.
—— — — — — — — — — — — —

20 §
——————————————
Vad som stadgas i 1 mom. skall på mo tsvarande sätt tillämpas, om ett bolag som
trätt i likvidation på grund av att det inte
uppfyller de krav som uppställs i 11 kap. 3,
5 eller 6 § eller i 17 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, åter uppfyller nämnda krav.
——————————————

20 §
——————————————
Vad som bestäms i 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas, om ett bolag som
trätt i likvidation på grund av att det inte
uppfyller de krav som uppställs i 11 kap. 8,
10 eller 11 § eller i 17 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, åter uppfyller
nämnda krav.
—— — — — — — — — — — — —

18 kap
Särskilda stadganden
10 a §
——————————————
På Försäkringsinspektionen tillämpas inte
vad som i 1 kap. 3 § 3 mom., 4 § 1 och 6
mom. samt 4 a § 1 och 3 mom., 2 kap. 1 a §
2 mom., 2 § 1 och 4–6 mom. samt 2 a och 5

——————————————
På Försäkringsinspektionen tillämpas inte
vad som i 1 kap. 3 § 3 mom., 4 § 1 och 6
mom. samt 4 a § 1 och 3 mom., 2 kap. 1 a §
2 mom., 2 § 1 och 4 —6 mom. samt 2 a och
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a §, 9 kap. 5 §, 10 kap. 1 § 2 mom., 2 § 4
mom., 3 § 3 mom. 7 punkten, 4 mom. samt
5 mom. 12 punkten, 3 a § 2–5 mom., 4 b §
1 mom. 2 punkten, 4 c § 1 och 2 mom., 5 §
2 mom. och 14 §, 11 kap. 4 § 3 mom. och 7
§ 2 mom., 13 kap. 4 §, 14 kap. 3 §, 5 § 1
mom., 5 a § 1 mom. samt 7 och 8 §, 14 b
kap. 5 och 6 § samt 18 kap. 5 § 1 mom. 7
punkten, 6, 6 a, 6 b och 7 §, 8 § 1 mom. och
9 § 2 mom. i denna lag föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium.
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5 a §, 9 kap. 5 §, 10 kap. 1 § 2 mom., 2 § 4
mom., 3 § 3 mom. 7 punkten, 4 mom. samt
5 mom. 12 punkten, 3 a § 2 —5 mom., 4 b §
1 mom. 2 punkten, 4 c § 1 och 2 mom., 5 §
2 mom. och 14 §, 13 kap. 4 §, 14 kap. 3 §, 5
§ 1 mom., 5 a § 1 mom. samt 7 och 8 §, 14
b kap. 5 och 6 § samt 18 kap. 5 § 1 mom. 7
punkten, 6, 6 a, 6 b och 7 §, 8 § 1 mom. och
9 § 2 mom. i denna lag föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium.
———
Denna lag träder i kraft den
200 . Lagen tillämpas på räkenskapsperioder som
börjar den 1 januari 2004 eller senare.
Genom denna lag upphävs förordningen
den 24 mars 1995 om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital (462/1995) jämte ändringar samt i social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter
av den 23 december 1999, Dnr
60/021/1999, bestämmelsen om minimibeloppet av verksamhetskapitalet för ett livförsäkringsbolag i fråga om försäkringar
som hör till livförsäkringsklasserna 3 och 6
samt skadeförsäkringsklasserna 1 och 2,
tilläggsförsäkringar som avses i livförsäkringsklass 1 c samt återförsäkringar .
Utan hinder av vad som bestäms i 11 kap.
7—11 § i denna lag kan ett försäkringsbolag på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer tillämpa de bestämmelser i 11 kap. 2 —6 § som gäller när denna lag trädder i kraft fram till den 19 mars
2007. Därefter kan bolaget på ansökan och
med Försäkringsinspektionens samtycke
och på villkor som inspektionen bestämmer
tillä mpa de bestämmelser i 11 kap. 2—6 §
som gäller när denna lag träder i kraft fram
till den 19 mars 2009, under förutsättning
att bolaget har gett in en sådan plan som
avses i 14 kap. 5 b § om åtgärder som bolaget ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna
lag.
På försäkringsbolagets ansökan och med
Försäkringsinspektionens samtycke och på
villkor som inspektionen bestämmer används fram till den 19 mars 2007 i de begränsningar som anges i 11 kap. 4 § verk-
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samhetskapitalet enligt 11 kap 1 § i stället
för minimibeloppet av verksamhetskapitalet. På försäkringsbolagets ansökan och
med Försäkringsinspektionens samtycke
och på villkor som inspektionen bestämmer
används därefter fram till den 19 mars
2009 i de begränsningar som anges i 11
kap. 4 §, verksamhetskapitalet enligt 11
kap. 1 § i stället för minimibeloppet av
verksamhetskapitalet under förutsättning
att bolaget har gett in en sådan plan som
avses i 14 kap. 5 b § om åtgärder som bolaget ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna
lag.
På ett skadeförsäkringsbolags ansökan
och med Försäkringsinspektionens sa mtycke och på villkor som inspektionen bestämmer kan bolaget låta bli att uppfylla
det krav som nämns i 11 kap. 6 § fram till
den 19 mars 2007. Därefter kan skadeförsäkringsbolaget på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer låta bli att
uppfylla kravet i 11 kap. 6 § fram till den 19
mars 2009, under förutsättning att bolaget
har gett in en sådan plan som avses i 14
kap. 5 b § om åtgärder som bolaget ämnar
vidta för att åstadkomma en situation som
överensstämmer med denna lag.
På ett livförsäkringsbolags ansökan och
med Försäkringsinspektionens samtycke
och på villkor som inspektionen bestämmer
kan bolaget uppfylla det krav som nämns i
11 kap 6 § fram till den 19 mars 2007 på så
sätt att kravet endast gäller hälften av bolagets garantibelopp enligt 11 kap. 10 §.
Därefter kan livförsäkringsbolaget på ansökan och med Försäkringsinspektionens
samtycke och på villkor som inspektionen
bestämmer kan bolaget tillämpa det krav
som nämns i 11 kap 6 § fram till den 19
mars 2009 på sätt att kravet endast gäller
hälften av bolagets garantibelopp enligt 11
kap. 10 § under förutsättning att bolaget
har gett in en sådan plan som avses i 14
kap. 5 b § om åtgärder som bolaget ämnar
vidta för att åstadkomma en situation som
överensstämmer med denna lag.
———

2.
Lag
om ändring av lagen om försäkringsföreningar
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 1 kap. 1 § 4
mom. och 3 § 2 mom., 2 kap. 5 §, 10 a kap. 1 —3 och 6 §, 11 kap. 3 § 1 mom. och 6 § 2 mom.,
12 kap. 6 b § samt 13 kap. 2 § 1 mom. och 20 § 2 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder 1 kap. 1 § 4 mom., 3 § 2 mom. och 11 kap. 3 § 1 mom. och 6
§ 2 mom. samt 12 kap. 6 b § i lag 340/2000, 2 kap. 5 § och 10 a kap. 6 § i lag 1207/1998, 10 a
kap. 1 § i lag 81/1999, 2 § i lag 483/1993 och i nämnda lagar 1207/1998 och 340/2000, 3 § i
nämnda lagar 483/1993 och 1207/1998 samt 13 kap. 2 § 1 mom. och 20 § 2 mom. i nämnda
lag 483/1993, samt
fogas till 10 a kap. en ny 2 a och 2 b § som följer:
Gällande lydelse
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1 kap.
Allmänna stadganden
1§

——————————————
De försäkringsföreningar som avses i denna lag är antingen små försäkringsföreningar, vilkas årliga premieinkomst uppgår
till högst 1 000 000 euro, eller stora försäkringsföreningar, vilkas premieinkomst öve rstiger detta belopp. Försäkringsinspektionen
meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av detta moment.

——————————————
Stora försäkringsföreningar enligt denna
lag är föreningar vilkas årliga premieinkomst överstiger 5 000 000 euro eller vilka
bedriver ansvarsförsäkring i annan form än
som anknuten försäkring eller av vilkas
premieinkomst minst hälften kommer från
andra än föreningens medlemmar. Övriga
försäkringsföreningar är små försäkringsföreningar enligt denna lag. Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av detta moment.

3§
——————————————
Om en försäkringsförenings eget kapital
på grund av uppkommen förlust eller av
någon annan orsak inte längre uppfyller
fordringarna i 2 kap. 5 § 3 mom. eller 10 a
kap. 4 § eller om en stor försäkringsföre-

3§
—— — — — — — — — — — — —
Om en försäkringsförenings eget kapital
på grund av uppkommen förlust eller av
någon annan orsak inte längre uppfyller
kraven e nligt i 10 a kap. 2 a § 2 mom. eller
10 a kap. 4 § eller om en stor försäkringsfö-
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nings verksamhetskapital är mindre än garantibeloppet enligt 10 a kap. 3 § eller om
tillgångarna i en förening som har trätt i
likvidation eller försatts i konkurs inte räcker till för betalning av skulderna, skall de lägarna i försäkringsföreningen utan dröjsmål påföras en tilläggsavgift. Tilläggsavgiften skall vara minst så stor som uppfyllandet av ovan avsedda krav fö rutsätter. En
försäkringstagardelägare svarar för föreningens förbindelser till beloppet av högst
ett års försäkringspremier.
——————————————

renings verksamhetskapital är mindre än
garantibeloppet enligt 10 a kap. 3 § eller om
tillgångarna i en förening som har trätt i
likvidation eller försatts i konkurs inte räcker till för betalning av skulderna, skall delägarna i försäkringsföreningen utan dröjsmål påföras en tilläggsavgift. Tilläggsavgiften skall vara minst så stor som uppfyllandet av ovan avsedda krav förutsätter. En
försäkringstagardelägare svarar för föreningens förbindelser till beloppet av högst
ett års försäkringspremier.
——————————————

2 kap

2 kap.

Bildande av en försäkringsförening

Bildande av en försäkringsförening

5§
En försäkringsförenings garantikapital
och grundfond (grundkapital) skall sammanlagt uppgå till minst 42 000 euro.
Grundkapitalet i en försäkringsförening
som bildas skall i nbetalas i pengar.
Om föreningens verksamhet omfattar personförsäkring eller dess verksamhetsomr åde omfattar flera än 25 kommuner, skall
grundkapitalet uppgå till minst 84 000 euro.
En liten försäkringsförenings eget kapital
skall uppgå till minst 42 000 euro ökat med
sex procent av medeltalet av föreningens
bokslutsenliga försäkringspremier under de
tre senaste åren.
Om kapitalkraven för stora försäkringsföreningar bestäms i 10 a kap.
För en garantiandel kan i föreningens
stadgar bestämmas ett nominellt belopp.
Om något nominellt belopp inte har bestämts, beräknas för garantiandelen ett bokföringsmässigt motvärde genom att garant ikapitalet divideras med antalet garantiandelar. På det bokföringsmässiga motvärdet
tillämpas bestämmelserna om nominellt belopp, om inte annat bestäms någon annanstans i lag.
Statsrådet kan öka de i euro angivna beloppen i denna paragraf så att de motsvarar
de ändringar som skett i den allmänna prisnivån.

5§
En försäkringsförenings garantikapital
och grundfond (grundkapital) skall sammanlagt uppgå till minst 42 000 euro.
Grundkapitalet i en försäkringsförening
som bildas skall i nbetalas i pengar.
Om föreningens verksamhet omfattar personförsäkring eller dess verksamhetsområde omfattar flera än 25 kommuner, skall
grundkapitalet uppgå till minst 84 000 euro.

För en garantiandel kan i föreningens
stadgar bestämmas ett nominellt belopp.
Om något nominellt belopp inte har bestämts, beräknas för garantiandelen ett bokföringsmässigt motvärde genom att garantikapitalet divideras med antalet garantiandelar. På det bokföringsmässiga motvärdet
tillämpas bestämmelserna om nominellt belopp, om inte något annat bestäms någon
annanstans i lag.
Statsrådet kan öka de i euro angivna beloppen i denna paragraf så att de motsvarar
de ändringar som skett i den allmänna prisnivån.
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10 a kap

10 a kap.

Verksamhetskapital

Verksamhetskapital

1§
Med försäkringsföreningens verksamhetskapital avses det belopp med vilket fö rsäkringsföreningens
tillgångar
anses
överstiga föreningens skulder och andra
därmed jämförbara förbindelser, enligt vad
som bestäms genom förordning och närmare med stöd av förordningen.

1§
Med en försäkringsförenings verksamhetskapital avses det belopp med vilket föreningens tillgångar anses överstiga föreningens skulder och andra därmed jämförbara förbindelser med iakttagande i tillämpliga d elar av vad som bestäms om skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital i 11
kap. 2 —5 § lagen om försäkringsbolag.
Av en stor försäkringsförenings verksa mhetskapital skall ett belopp som motsvarar
det garantibelopp som anges i 3 § bestå av
de poster som avses i 11 kap. 2 § 1 och 3—
7 punkten lagen om försäkringsbolag, med
avdrag för de poster som avses i 11 kap. 5 §
lagen om försäkringsbolag.

2§
Minimibeloppet av en stor försäkringsförenings verksamhetskapital är det större av
de två belopp som uträknats enligt 1 och 2
punkten
1) Uträknas 18 procent av den närmast föregående räkenskapsperiodens premiei nkomst. Om premieinkomsten överstiger 10
000 000 euro, skall tillägget för den öve rskjutande delen dock vara 16 procent. Det
sålunda erhållna resultatet multipliceras
med det tal som erhålls när föreningens
egen andel av ersättningskostnaden för den
senaste räkenskapsperioden jämförs med
motsvarande ersättningskostnad före avdrag
av återförsäkringsgivarnas andel. Relationstalet får inte vara mindre än 0,5.
2) Uträknas 26 procent av de tre närmast
föregående räkenskapsperiodernas genomsnittliga ersättningskostnad. Om den genomsnittliga ersättningskostnaden överstiger 7 000 0000 euro, skall tillägget för den
öve rskjutande delen dock vara 23 procent.
Det sålunda erhållna resultatet multipliceras
med ett tal som räknas ut enligt tredj e meningen i 1 punkten. Relationstalet får inte
vara mindre än 0,5.

2§
På minimibeloppet av stora försäkringsföreningars verksamhetskapital tillämpas
vad som bestäms om skadeförsäkringsbolag
i 11 kap. 7 § 1 —9 mom. samt 13 och 14 §
lagen om försäkringsbolag.
En stor försäkringsförenings verksamhetskapital skall alltid uppgå till minst det
minimigarantibelopp som avses i 3 § 2
mom.
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Om försäkringarna huvudsakligen består
av storm-, hagel- eller frostförsäkringar
skall den i 2 punkten nämnda genomsnittliga ersättningskostnaden beräknas för sju
räkenskapsperioder.
Försäkringsinspektionen meddelar nä rmare föreskrifter om tillämpningen av 1 och
2 mom.
En stor försäkringsförenings verksamhetskapital skall alltid uppgå till minst det
garantibelopp som avses i 3 § 2 mom.
2a§
En liten försäkringsförenings verksa mhetskapital skall uppgå till minst 84 000
euro med 24 procent av medeltalet av premieinkomsterna enligt föreningens bokslut
för de tre senaste räkenskapsperioderna.
En liten försäkringsförenings eget kapital
skall utgöra minst hälften av verksamhetskapitalets minimibelopp.
2b§
Vid en tidpunkt som Försäkringsinspektionen bestämmer skall försäkringsföreningen
till inspektionen överlämna en uträkning
över att kraven som gäller verksamhetskapitalet har uppfyllts. Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om denna beräkning
3§
En stor försäkringsförenings garantibelopp skall utgöra en tredjedel av det i 2 § 1
och 2 mom. föreskrivna lägsta verksamhetskapitalet.
Minimibeloppet av garantibeloppet är
1) 300 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklasserna 10–13,
2) 225 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklasserna 1–8, 16 eller 18, samt

3) 150 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklasserna 9 eller 17.
Återförsäkringsverksamhet jämställs med

3§
En stor försäkringsförenings garantibelopp utgörs av en tredjedel av det i 2 § föreskri vna minimibeloppet av verksamhetskapitalet.
Minimigarantibeloppet är

1) 2 250 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklasserna 10 —15 eller den mottagna återförsäkringens andel av föreningens totala
premieinkomst eller totala ansvarsskuld
överstiger tio procent,
2) 1 500 000 euro i övriga fall.
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skadeförsäkringsklass 13. Om en försäkringsförenings försäkringsverksamhet täcker flera risker eller försäkringsklasser, skall
endast den risk eller försäkringsklass beaktas, som förutsätter det högsta minimibeloppet.
6§
Statsrådet kan ändra de i euro angivna beloppen i detta kapitel så att de överensstämmer med utvecklingen av den allmänna
prisnivån.

6§
De i euro angivna beloppen i 3 § i detta
kapitel kan genom förordning av socialoch hälsovårdsministeriet justeras enligt
förändringar i det europeiska konsumentprisindexet som offentliggörs av Europeiska
gemenskaperna statistikkontor (Eurostat).
Det justerade beloppet kan avrundas uppåt
till närmaste hela 100 000 euro.
Det i euro angivna beloppet i 2 b § kan
genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet ändras så att det motsvarar de ändringar som skett i den allmänna
prisnivån. Det justerade beloppet kan avrundas uppåt till närmaste hela 1 000 euro.

11 kap

11 kap.

Vinstutdelning och annan användning av
föreningens tillgångar

Vinstutdelning och annan användning av
föreningens tillgångar

3§
En liten försäkringsförening vars i 2 kap.
5 § 3 mom. nämnda egna kapital är mindre
än det dubbla minimibeloppet av detta egna
kapital, skall årligen öka reservfonden med
minst tio procent av den vinst som rörelsen
har avkastat.
—————————————

3§
En liten försäkringsförening vars i 10 a
kap. 2 a § 2 mom. nämnda egna kapital är
mindre än det dubbla minimibeloppet av
detta egna kapital, skall årligen öka reservfonden med minst tio procent av den vinst
som rörelsen har avkastat.
—————————————
6§

—————————————
Föreningsstämman kan dock genom ett
beslut, som har biträtts av delägare med
minst två tredjedelar av de vid stämman avgivna rösterna, av vinsten till något allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål anslå belopp som i förhållande till det i 2 kap.
5 § 3 mom. eller 10 a kap. 4 § angivna egna
kapitalet inte är av nämnvärd betydelse.

—— — — — — — — — — — — —
Föreningsstämman kan dock genom ett
beslut, som har biträtts av delägare med
minst två tredjedelar av de vid stämman avgivna rösterna, av vinsten till något allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål anslå belopp som i förhållande till det i 10 a
kap. 2 a § 2 mom. eller 10 a kap. 4 § angivna egna kapitalet inte är av nämnvärd betydelse.
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12 kap

12 kap.

Tillsynen över försäkringsföreningarna

Tillsynen över försäkringsföreningarna

6b§
En stor försäkringsförening vars verksamhetskapital underskrider det lägsta belopp som föreskrivs i 10 a kap. 2 §, skall
omedelbart till Försäkringsinspektionen för
godkännande överlämna en plan för att
återställa en sund finansiell ställning för föreningen.

6b§
En stor försäkringsförening vars verksamhetskapital underskrider minimibeloppet
enligt 10 a kap. 2 § och en liten försäkringsförening vars verksamhetskapital underskrider minimibeloppet enligt 10 a kap. 2 a
§ skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen för godkännande överlämna en
plan för återställande av en sund finansiell
ställning för föreningen.
En stor försäkringsförening vars verksamhetskapital är mindre än garantibeloppet enligt 10 a kap. 3 §, eller en försäkringsförening vars eget kapital inte uppfyller minimikraven i 10 a kap. 2 a § 2 mom. eller
10 a kap. 4 § skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen för godkännande
överlämna en plan för kortfristig finansiering.
Om Försäkringsinspektionen annars anser att en försäkringsförenings försäkringstagares eller försäkrades förmåner hotas,
kan insp ektionen kräva att försäkringsföreningen till inspektionen för godkännande
överlämnar en plan för återställande av en
sund finansiell ställning för föreningen.
Som en del av den plan för återställande
av en sund finansiell ställning som avses i 1
och 3 mom. kan Försäkringsinspektionen
höja kravet i fråga om minimibeloppet av
en försäkringsförenings verksamhetskapital
för att säkerställa att föreningen i framtiden
kan uppfylla de krav som gäller verksa mhetskapitalet.
Försäkringsinspektionen kan kräva att
värdet av de i verksamhetskapitalet ingående poster som avses i 11 kap. 2 § lagen om
försäkringsbolag nedskrivs i den uträkning
som avses i 10 a kap. 2 b §, i synnerhet i de
fall då marknadsvärdet av dessa poster har
förändrats i betydande utsträckning mellan
tidpunkten för granskningen och tidpunkten
för uträkningen.
Försäkringsinspektionen kan antingen
delvis eller helt förbjuda en förening att
hänföra de poster som avses i 11 kap. 2 § 6

En stor försäkringsförening vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som föreskrivs i 10 a kap. 3 §, eller en
försäkringsförening vars egna kapital inte
uppfyller minimikraven i 2 kap. 5 § 3 mom.
eller 10 a kap. 4 §, skall omedelbart till Fö rsäkringsinspektionen för godkännande
överlämna en plan avseende kortfristig finansiering.
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och 9 punkten lagen om försäkringsbolag
till föreningens verksamhetskapital.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter de planer som avses i denna paragraf skall innehålla.
13 kap

13 kap.

Likvidation och upplösning

Likvidation och upplösning

2§
Om det finns skäl att anta att en stor fö rsäkringsförenings verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som föreskrivs
i 10 a kap. 3 § eller att försäkringsföreningens eget kapital inte uppfyller det minimikrav som föreskrivs i 2 kap. 5 § 3 mom. eller 10 a kap. 4 §, skall styrelsen och ver kställande direktören utan dröjsmål uppgöra
bokslut för den tid för vilken bokslut ännu
inte framlagts på föreningsstämma, och
överlämna det till revisorerna för granskning. I tillämpliga delar skall iakttas vad
som ovan stadgas om bokslut och revisionsberättelse. Omfattar tiden för bokslutet
även föregående räkenskapsperiod, skall ett
särskilt bokslut uppgöras för denna.

2§
Om det finns skäl att anta att en stor försäkringsförenings verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som föreskrivs
i 10 a kap. 3 § eller att försäkringsföreningens eget kapital inte uppfyller det minimikrav som föreskrivs i 10 a kap. 2 a § 2
mom. eller 10 a kap. 4 §, skall styrelsen och
verkställande direktören utan dröjsmål uppgöra bokslut för den tid för vilken bokslut
ännu inte framlagts på föreningsstämma,
och överläm na det till revisorerna för
granskning. I tillämpliga delar skall iakttas
vad som ovan bestäms om bokslut och revisionsberättelse. Omfattar tiden för bokslutet
även föregående räkenskapsperiod, skall ett
särskilt bokslut uppgöras för denna räkenskapsperiod.
——————————————

——————————————

——————————————
Vad 1 mom. stadgar skall tillämpas på
motsvarande sätt
1) om en stor förening, som trätt i likvidation på grund av att dess verksamhetskapital
underskrider det garantibelopp som föreskrivs i 10 a kap. 3 § eller
2) en försäkringsförening, vars eget kapital underskrider det minimikrav som föreskrivs i 2 kap. 5 § 3 mom. eller 10 a kap. 4
§,
åter uppfyller dessa krav.

20 §
——————————————
Bestämmelserna i 1 mom. stadgar skall
tillämpas på motsvarande sätt
1) om en stor förening, som trätt i likvidation på grund av att dess verksamhetskapital
underskrider det garantibelopp som föreskrivs i 10 a kap. 3 § eller
2) en försäkringsförening, vars eget kapital underskrider det minimikrav som föreskrivs i 10 a kap. 2 a § 2 mom. eller 10 a
kap. 4 §,
åter uppfyller dessa krav.
———
Denna lag träder i kraft den
200 .
Denna lag tillämpas på räkenskapsperioder
som börjar den 1 januari 2004 eller därefter.
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Genom denna lag upphävs förordningen
den 12 mars 1999 om poster som skall hä nföras till försäkringsförenings verksamhetskapital (314/1999) jämte ändringar.
Om en förening är en liten försäkringsförening enligt 1 kap. 1 § 4 mom. i den lag
som gäller när denna lag träder i kraft,
skall det, utan hinder av vad som bestäms i
10 a kap. i denna lag, på föreningens ansökan och med Försäkringsinspektionens
samtycke och på villkor som inspektionen
bestämmer inte ställas krav på verksa mhetskapitalet och i fråga om föreningens
eget kapital kan föreningen tillämpa 5 § 3
mom. som gäller vid denna lags ikraftträdande fram till den 19 mars 2007. Därefter
skall på föreningens ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer inte ställas krav på föreningens verksamhetskapital
och föreningen kan tillämpa 5 § 3 mom.
som gäller vid denna lags ikraftträdande
fram till den 19 mars 2009, under förutsättning att föreningen har gett in en sådan
plan som avses i 12 kap. 6 b § om åtgärder
som föreningen ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer
med denna lag.
Om en förening är en stor försäkringsförening enligt i denna lag, 1 kap. 1 § 4 mom.
som gäller när denna lag träder i kraft, kan
föreningen, utan hinder av vad som bestäms
i denna lags 10 a kap. denna lag, på föreningens ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer tillämpa bestämmelserna i 10 a kap. 2—4 § som gäller vid
denna lags ikraftträdande fram till den 19
mars 2007. Därefter kan föreningen på ansökan och med Försäkringsinspektionens
samtycke och på villkor som inspektionen
bestämmer tillämpa bestämmelserna i 10 a
kap. 2 —4 § som gäller när denna lag träder
i kraft fram till den 19 mars 2009, under
förutsättning att föreningen har gett in en
sådan plan som avses i 12 kap. 6 b § om åtgärder som föreningen ämnar vidta för att
åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.
På försäkringsföreningens ansökan och
med Försäkringsinspektionens samtycke
och på villkor som inspektionen bestämmer
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används fram till den 19 ma rs 2007 i de begränsningar som anges i 11 kap. 4 § lagen
om försäkringsbolag verksamhetskapitalet
enligt 11 kap 1 § lagen om försäkringsbolag i stället för minimibeloppet av verksa mhetskapitalet. På försäkringsföreningens
ansökan och med Försäkringsinspektionens
samtycke och på villkor som inspektionen
bestämmer används därefter fram till den
19 mars 2009 verksamhetskapitalet enligt
11 kap. 1 § lagen om försäkringsbolag i
stället för minimibeloppet av verksamhetskapitalet i de begränsningar som anges i 11
kap. 4 § lagen om försäkringsbolag, under
förutsättning att föreningen har gett in en
sådan plan som avses i 12 kap. 6 b § om åtgärder som föreningen ämnar vidta för att
åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.
På ansökan av en stor försäkringsförening och med Försäkringsinspektionens
samtycke och på villkor som inspektionen
bestämmer kan föreningen låta bli att uppfylla det krav som nämns i 10 a kap. 1 § 2
mom. fram till den 19 mars 2007. Därefter
kan föreningen på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer låta bli att
uppfylla kravet i 10 a kap. 1 § 2 mom. fram
till den 19 mars 2009, under förutsättning
att föreningen har gett in en sådan plan
som avses i 12 kap. 6 b § om åtgärder som
bolaget ämnar vidta för att åstadkomma en
situation som överensstämmer med denna
lag.
———
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3.
Lag
om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) 28 § 1 mom.,
30 § 2 och 3 mom. samt 46 §,
av dessa lagrum 28 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1206/1998 samt 30 § 2 och 3 mom. och
46 § sådan den lyder i lag 359/2002, samt
fogas till lagen en ny 30 a § som följer:
Gällande lydelse
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28 §

28 §

Representationens grundkapital

Representationens grundkapital

Ett försäkringsbolag från tredje land skall
för den direkta försäkringsrörelse som bolaget driver i Finland alltid här ha tillgångar
som uppgår till minst
1) 2 400 000 euro för livförsäkringsrörelse och försäkringsrörelse som hör till skadeförsäkringsklasserna 10–16, samt
2) 1 200 000 euro för annan försäkringsrörelse.
——————————————

Ett försäkringsbolag från tredje land skall
för den direkta försäkringsrörelse som bolaget driver i Finland alltid här ha tillgångar
som uppgår till minst
1) 3 000 000 euro för livförsäkringsrörelse och försäkringsrörelse som hör till skadeförsäkringsklasserna 10—16 samt
2) 2 000 000 euro för annan försäkringsrörelse.
——————————————

30 §
Representationens verksamhetskapital
——————————————
Verksamhetskapitalets
minimibelopp,
som fastställs på grundval av den direkta
försäkringsrörelse som ett skadeförsäkringsbolag från tredje land bedriver i Fi nland, beräknas enligt 11 kap. 2 § lagen om
försäkringsbolag (1062/79) och garantibeloppet enligt 3 § i nämnda kapitel. Minimigarantibeloppet är dock hälften av vad som
krävs i 11 kap. 3 § 2 mom. 1—4 punkten
lagen om försäkringsbolag.
Verksamhetskapitalets
minimibelopp,
som fastställs på grundval av den direkta
försäkringsrörelse som ett livförsäkrings bolag från tredje land bedriver i Finland, be-

——————————————
Verksamhetskapitalets
minimibelopp,
som fastställs på grundval av den direkta
försäkringsrörelse som ett skadeförsäkringsbolag från tredje land bedriver i Finland, beräknas enligt 11 kap. 7 § lagen om
försäkringsbolag (1062/1979) och garantibeloppet enligt 11 kap. 8 § lagen om försäkringsbolag. Minimigarantibeloppet är dock
hälften av vad som krävs i 11 kap. 8 § 2
mom. lagen om försäkringsbolag.
Verksamhetskapitalets
minimibelopp,
som fastställs på grundval av den direkta
försäkrings rörelse som ett livförsäkringsbolag från tredje land bedriver i Finland, be-
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räknas enligt 11 kap. 4 § lagen om försäkringsbolag och garantibeloppet enligt 5 § i
nämnda kapitel. Minimigarantibeloppet är
dock hälften av vad som krävs i 11 kap. 5 §
2 mom. lagen om försäkringsbolag.

räknas enligt 11 kap. 9 § lagen om försäkringsbolag och garantibeloppet enligt 11
kap. 10 § lagen om försäkringsbolag . Minimigarantibeloppet är dock hälften av vad
som krävs i 11 kap. 10 § 2 mom. lagen om
försäkringsbolag.
30 a §
Överlämnandet av beräkning som avser
verksamhetskapitalet till försäkringsinspektionen
Vid en tidpunkt som Försäkringsinspektionen bestämmer skall ett försäkringsbolag
från ett tredje land till inspektionen överlämna en uträkning över att kraven som
gäller verksamhetskapitalet är uppfyllda.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter om upprättandet av denna beräkning.

46 §

46 §

Saneringsplan och finansieringsplan

Saneringsplan och finansieringsplan.

Om det verksamhetskapital som krävs av
den representation som ett försäkringsbolag
från tredje land har i Finland underskrider
det minimibelopp av verksamhetskapital
som avses i 30 § 2 eller 3 mom., skall bolaget utan dröjsmål till social- och hälsovårdsministeriet för godkännande överlämna en plan för återställande av en sund finansiell stäl lning för representationen.
Om det verksamhetskapital som krävs av
den representation som ett försäkringsbolag
från tredje land har i Finland underskrider
garantibeloppet enligt 30 § 2 eller 3 mom.,
skall bolaget utan dröjsmål till social- och
hälsovårdsministeriet för godkännande
öve rlämna en plan avseende kortfristig finansiering för representationen.

Om verksamhetskapitalet för en representation som ett försäkringsbolag från tredje
land har i Finland understiger minimibeloppet av verksamhetskapitalet enligt 30 § 2 eller 3 mom., skall bolaget utan dröjsmål till
Försäkringsinspektionen för godkännande
lämna en plan för återställande av en sund
finansiell ställning för representationen.
Om verksamhetskapitalet för en representation som ett försäkringsbolag från tredje
land har i Finland underskrider garantibeloppet enligt 30 § 2 eller 3 mom., skall bolaget utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen för godkännande lämna en plan avseende kortfristig finansiering för representationen.
Om Försäkringsinspektionen annars anser att försäkringstagarnas eller de försäkrades förmåner är hotade hos en representation i Finland i ett försäkringsbolag från
tredje land, kan inspektionen kräva att representationen till inspektionen för godkännande överlämnar en plan för återställande
av en sund finansiell ställning för representationen.
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Som en del av den plan för återställande
av en sund finansiell ställning som avses i 1
och 3 mom. kan Försäkringsinspektionen
höja kravet i fråga om minimibeloppet av
verksamhetskapitalet för en representation
för ett försäkringsbolag från tredje land för
att säkerställa att representationen i fra mtiden kan uppfylla av de krav som gäller
verksamhetskapitalet.
Försäkringsinspektionen kan kräva att
värdet av de i verksamhetskapitalet ingående poster som avses i 11 kap. 2 § lagen om
försäkringsbolag nedskrivs i den uträ kning
som avses i 30 a §, i synnerhet i de fall då
marknadsvärdet av dessa poster har förändrats i betydande utsträckning mellan
tidpunkten för granskningen och tidpunkten
för uträkningen.
Försäkringsinspektionen kan antingen
delvis eller helt förbjuda en representation
som ett försäkringsbolag från ett tredje land
har i Finland att hänföra de poster som avses i 11 kap. 2 § 6 och 9 punkten lagen om
försäkringsbolag till representationens
verksamhetskapital.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter de planer som avses i denna paragraf skall innehålla.
———
Denna lag träder i kraft den 200 . Lagen tillämpas på räkenskapsperioder som
börjar den 1 januari 2004 eller senare.
Utan hinder av vad som bestäms i 30 §
kan ett utländskt försäkringsbolags representation i Finland på ansökan och med
Försäkringsinspektionens samtycke och på
villkor som inspektionen bestämmer tillämpa de bestämmelser i 11 kap. 2—6 § lagen
om försäkringsbolag som gäller när denna
lag trädder i kraft fram till den 19 mars
2007. Därefter kan bolagets representation
i Finland på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som
inspektionen bestämmer tillämpa bestämmelserna i 11 kap. 2—6 § lagen om försäkringsbolag som gäller när denna lag träder
i kraft fram till den 19 mars 2009, under
förutsättning att representationen har gett
in en sådan plan som avses i 46 § om åtgärder som representationen ämnar vidta
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för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.
På ansökan av det utländska försäkringsbolagets representation i Finland och med
Försäkringsinspektionens samtycke och på
villkor som inspektionen bestämmer används fram till den 19 mars 2007 i de begränsningar som anges i 11 kap. 4 § lagen
om försäkringsbolag verksamhetskapitalet
enligt 11 kap 1 § lagen om försäkringsbolag i stället för minimibeloppet av verksa mhetskapitalet. På representationens ansökan
och med Försäkringsinspektionens sa mtycke och på villkor som inspektionen bestämmer används därefter fram till den 19
mars 2009 i de begränsningar som anges i
11 kap. 4 § lagen om försäkringsbolag
verksamhetskapitalet enligt 11 kap. 1 § la gen om försä kringsbolag i stället för minimibeloppet av verksamhetskapitalet., under
förutsättning att representationen har gett
in en sådan plan som avses i 46 b § om åtgärder som representationen ämnar vidta
för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.
På ansökan av ett utländskt skadeförsäkringsbolags representation i Finland och
med Försäkringsinspektionens samtycke
och på villkor som inspektionen bestämmer
kan representationen låta bli att uppfylla
det krav som nämns i 11 kap. 6 § lagen om
försäkringsbolag fram till den 19 mars
2007. Därefter kan representationen på ansökan och med Försäkringsinspektionens
samtycke och på villkor som inspektionen
bestämmer låta bli att uppfylla kravet i 11
kap. 6 § lagen om försäkringsbolag fram till
den 19 mars 2009, under förutsättning att
representationen har gett in en sådan plan
som avses i 46 § om åtgärder som representationen ämnar vidta för att åstadkomma en
situation som överensstämmer med denna
lag.
På ansökan av ett utländskt livförsäkringsbolags representation i Finland och
med Försäkringsinspektionens samtycke
och på villkor som inspektionen bestämmer
kan representationen tillämpa det krav som
nämns i 11 kap 6 § lagen om försäkringsbolag fram till den 19 mars 2007 på så sätt
att kravet endast gäller hälften av representationens garantibelopp enligt 6 kap. 30 §.
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Därefter, på ansökan av representationen
och med Försäkringsinspektionens sa mtycke och på villkor som inspektionen bestämmer kan representationen tillämpa det
krav som nämns i 11 kap 6 § lagen om försäkringsbolag fram till den 19 mars 2009
på så sätt att kravet endast gäller hälften av
representationens garantibelopp enligt 6
kap. 30 §, under förutsättning att representationen har gett in en sådan plan som avses i 7 kap. 46 § om åtgärder som representationen ämnar vidta för att åstadkomma en
situation som överensstämmer med denna
lag.
———

4.
Lag
om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 § 3 mom.,
16 och 17 § samt 33 b § 2 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 3 mom. i lag 419/2003, 16 § och 33 b § 2 mom. i lag
83/1999 och 17 § i lag 640/1997 som följer:
Gällande lydelse
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1 kap

1 kap.

Allmänna stadganden

Allmänna stadganden

1§
——————————————
På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 3, 3 a och 4 a §, 2 kap.
2 § 1, 2 och 5 mom., 2 a §, 4 § 1 mom. 3
punkten och 5 § 1 och 5 mom., 2 a kap., 3
kap., 1 a, 3, 4 och 7 §, 7 kap. 1 a § 1 och 2
mom., 2 §, 3 § 2—4 mom., 3 a §, 7 § 1, 3
och 4 mom., 10 kap. 2, 3 a, 3 b, 4 d och 7 §,
11 kap., 12 kap. 1 § 2 mom. och 4 och 5 §,
13 kap., 14 kap. 1 § 2 mom., 4 § 2 mom., 5
a § 2 mom. och 5 b och 6 §, 14 a kap. 7 § 4
mom. och 8 §, 16 kap. 13 § 4 mom., 16 a

1§
——————————————
På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 3, 3 a och 4 a §, 2 kap.
2 § 1, 2 och 5 mom., 2 a §, 4 § 1 mom. 3
punkten och 5 § 1 och 5 mom., 2 a kap., 3
kap. 1 a, 3, 4 och 7 §, 7 kap. 1 a § 1 och 2
mom., 2 §, 3 § 2—4 mom., 3 a §, 7 § 1, 3
och 4 mom., 10 kap. 2, 3 a, 3 b, 4 d och 7 §,
11 kap. 1 och 6—14 §, 12 kap. 1 § 2 mom.
och 4 och 5 §, 13 kap., 14 kap. 1 § 2 mom.,
4 § 2 mom., 5 a § 2 mom. och 5 b och 6 §,
14 a kap. 7 § 4 mom. och 8 §, 16 kap. 13 §
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kap. 9 § 4 mom. samt 10 och 13—15 §, 16
b kap. 4 § 3 mom. samt 18 kap. 9 § 2 mom.
lagen om försäkringsbolag.

4 mom., 16 a kap. 9 § 4 mom. samt 10 och
13—15 §, 16 b kap. 4 § 3 mom. samt 18
kap. 9 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.

16 §

16 §

Arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital

Arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital

Med ett arbetspensionsförsäkringsbolags
verksamhetskapital avses det belopp med
vilket försäkringsbolagets tillgångar skall
anses överstiga dess skulder och andra därmed jämförbara förbindelser, på det sätt
som bestäms genom förordning och bestäms närmare med stöd av den. Härvid avdras det i 14 § 2 mom. avsedda ofördelade
tilläggsförsäkringsansvaret från arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvarsskuld.

Med ett arbetspensionsförsäkringsbolags
verksamhetskapital avses det belopp med
vilket försäkringsbolagets tillgångar skall
anses överstiga dess skulder och andra därmed jämförbara förbindelser, enligt vad
som b estäms i 11 kap. 2—5 § lagen om försäkringsbolag. Det i 14 § 2 mom. avsedda
ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret räknas härvid till arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital och avdras från
bolagets ansvarsskuld.

17 §

17 §

Solvensgräns och verksamhetskapitalets
minimibelopp

Solvensgräns och verksamhetskapitalets
minimibelopp.

Minimibeloppet av ett arbetspensionsfö rsäkringsbolags verksamhetskapital är två
tredjedelar av solvensgränsen, dock minst
två procent av försäkringsbolagets ansvarsskuld för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare. Solvensgränsen fas tställs riskteoretiskt så att den motsvarar behovet av verksamhetskapital för ett år, med
beaktande av fördelningen av placeringarna
mellan olika tillgångsslag. Om beräkningen
av solvensgränsen bestäms närmare genom
förordning.
Ett arbetspensionsförsäkringsbolags garantibelopp är hälften av verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 1 mom. Det belopp av verksamhetskapitalet som motsvarar garant ibeloppet skall bestå av sådana
poster om vi lka bestäms genom förordning.
Ett arbetspensionsförsäkringsbolags eget
kapital skall motsvara minst två procent av
garantibeloppet enligt 2 mom. På de villkor
som vederbörande ministerium bestämmer
skall vid tillämpningen av denna paragraf
kapitallån enligt 1 kap. 4 § 2 mom. lagen

Minimibeloppet av ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital är två
tredjedelar av solvensgränsen, dock minst
två procent av försäkringsbolagets ansvarsskuld för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare. Solvensgränsen fastställs riskteoretiskt så att den motsvarar behovet av verksamhetskapital för ett år, med
beaktande av fördelningen av placeringarna
mellan olika tillgångsslag. Om beräkningen
av solvensgränsen bestäms närmare genom
förordning av statsrådet.
Ett arbetspensionsförsäkringsbolags garantibelopp är hälften av verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 1 mom. Det belopp av verksamhetskapitalet som motsvarar garantibeloppet skall bestå av posten
som avses i 11 kap. 2 § 1 och 3 —5 punkten
lagen om försäkringsbolag och ofördelat
tilläggsförsäkringsansvar som avses i 14 §
2 mom. i denna lag, med avdrag för de poster som avses i 11 kap. 5 § lagen om försäkringsb olag.
Ett arbetspensionsförsäkringsbolags eget
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om försäkringsbolag jämställas med eget
kapital.

kapital skall motsvara minst två procent av
garantibeloppet enligt 2 mom. På de villkor
som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer skall vid tillämpningen av denna
paragraf kapitallån enligt 1 kap. 4 § 2 mom.
lagen om försäkringsbolag jämställas med
eget kapital.
Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan bestämmas att ma ssskuldebrev och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument värderas med avvikelse från deras gängse värde när de ingår i ett arbetspensionsförsäkringsb olags verksamhetskapital.
33 b §

Tillämpning av bestämmelserna på Försäkringsinspektionen
——————————————
På Försäkringsinspektionen tillämpas inte
vad som i 6 § 3 mom., 14 § 2 mom., 15 § 2
mom., 17 § 3 mom., 18 § 4 mom., 19 § 2
mom., 21 § 2 mom., 23 § 2 mom., 25 § 1
mom. och 27 § 5 mom. i denna lag bestäms
om social- och hälsovårdsministeriet eller
vederbörande ministerium.

——————————————
På Försäkringsinspektionen tillämpas
inte vad som i 6 § 3 mom., 14 § 2 mom.,
15 § 2 mom., 17 § 3 och 4 mom., 18 § 4
mom., 19 § 2 mom., 21 § 2 mom., 23 § 2
mom., 25 § 1 mom. och 27 § 5 mom. i
denna lag föreskrivs om social - och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium.
———
Denna lag träder i kraft den
200 .
Denna lag tillämpas på räkenskapsperioder
som börjar den 1 januari 2004 eller senare.
På arbetspensionsförsäkringsbolagets ansökan och med Försäkringsinspektionens
samtycke och på villkor som inspektionen
bestämmer används fram till den 19 mars
2007 i de begränsningar som anges i 11
kap. 4 § verksamhetskapitalet enlig 7 kap.
16 § i stället för minimibeloppet av verksamhetskapitalet. På arbetspensionsförsäkringsbolagets ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor
som inspektionen bestämmer används därefter fram till den 19 mars 2009 i de begränsningar som anges i 11 kap. 4 § verksamhetskapitalet enligt 7 kap. 16 § denna
lag i stället för minimibeloppet av verksa mhetskapitalet, under förutsättning att bolaget har gett in en sådan plan som avses i 14
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kap. 5 b § lagen om försäkringsbolag om
åtgärder som bolaget ämnar vidta för att
åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.
På ett arbetspensionsförsäkringsbolags
ansökan och med Försäkringsinspektionens
samtycke och på villkor som inspektionen
bestämmer kan bolaget låta bli att uppfylla
det krav som nämns i 7 kap. 17 § 2 mom.
denna lag fram till den 19 mars 2007. Därefter kan arbetspensionsförsäkringsbolaget
på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer låta bli att uppfylla kravet i 7 kap. 17 § 2 mom. denna lag fram till
den 19 mars 2009, under förutsättning att
bolaget har gett in en sådan plan som avses
i 14 kap. 5 b § lagen om försäkringsbolag
om åtgärder som bolaget ämnar vidta för
att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.
———

