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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av försäkringsbolagslagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att försäk- försäkringsbolagen dessutom på förhand beringsbolagslagen ändras. Enligt lagen ansva- reda sig på ett eventuellt solidariskt ansvar
rar de försäkringsbolag som bedriver lag- genom att i balansräkningen föra in en särstadgad skadeförsäkring (lagstadgad olycks- skild garantiavgiftspost. I propositionen förefallsförsäkring, trafikförsäkring och patient- slås det att denna förhandsberedskap i form
försäkring) solidariskt för ersättningsford- av en garantiavgiftspost slopas och att de
ringar som blivit oskyddade till följd av att medel som posten består av återbördas till de
ett försäkringsbolag som bedriver någon av aktörer från vilka de i tiden samlats in.
de nämnda verksamheterna försatts i likvidaDen föreslagna lagen avses träda i kraft den
tion eller konkurs. I fråga om lagstadgad 31 december 2010.
olycksfallsförsäkring och trafikförsäkring ska
—————
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1 Nuläge
Det centrala syftet med försäkringsbolagslagen (521/2008) och tillsynen över försäkringsbolag är att trygga att försäkringstagare
och ersättningstagare får de utbetalningar
som de har rätt till. Detta krav på soliditet
framgår bl.a. av försäkringsbolagslagens bestämmelser om kraven på verksamhetskapital, tillgångar som utgör täckning för ansvarsskulden och särskild tillsyn över soliditeten. Trots de lagar som reglerar försäkringsbolagens verksamhet och tillsynen är
det dock möjligt att ett försäkringsbolags tillgångar inte räcker till för att täcka de ansvarsförbindelser som baserar sig på försäkringsavtal, om bolaget försätts i likvidation
eller konkurs. För sådana situationer har system som inbegriper gemensamt ansvar och
garanti skapats för att skydda försäkringstagarna och de försäkrade mot ekonomiska förluster.
Ett garantisystem som grundar sig på ett i
lag föreskrivet gemensamt ansvar har av tradition varit i kraft inom den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen allt sedan systemet
grundades år 1962. Bestämmelser om
gemensamt ansvar mellan arbetspensionsanstalterna finns i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), och enligt dessa ansvarar
pensionsanstalterna gemensamt för en pension eller för en tilläggsförmån enligt lagen
om pension för arbetstagare för vilken säkerhet till följd av en pensionsanstalts konkurs
helt eller delvis saknas.
Lagstadgad olycksfallsförsäkring är en del
av det lagstadgade socialskyddet. Också trafik- och patientförsäkringen påminner till
vissa egenskaper om socialskyddet. Det är
fråga om obligatoriska försäkringar vars
främsta syfte är att ersätta olycksfall och
skador som personer utsätts för och trygga
den försäkrades utkomst, om olycksfallet eller skadan leder till arbetsoförmåga. På grund
av dessa försäkringssystems natur ska ersättningstagarnas rätt till full ersättning i en situation där försäkringsbolaget försätts i likvidation eller konkurs tryggas bättre än genom
frivilliga försäkringar.

Systemet för gemensamt ansvar för lagstadgade skadeförsäkringar (lagstadgad
olycksfallsförsäkring, trafikförsäkring och
patientförsäkring) infördes genom den lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari
1997. Till lagen om olycksfallsförsäkring
(608/1948),
trafikförsäkringslagen
(279/1959) och patientskadelagen (585/1986)
fogades då bestämmelser om gemensamt ansvar för de försäkringsbolag som bedriver
den lagstadgade försäkringsverksamheten i
fråga i det fall att säkerhet för en ersättning
enligt lag helt eller delvis saknas till följd av
ett försäkringsbolags likvidation eller konkurs. Finansieringen av den andel för vilken
säkerheter saknas sker genom att en årlig garantiavgift tas ut hos de försäkringsbolag som
bedriver försäkringsverksamheten i fråga under debiteringsåret.
När systemet för gemensamt ansvar för
lagstadgade skadeförsäkringar skapades ansågs det viktigt att man på förhand förbereder
sig på ansvarsförbindelser som framöver
eventuellt realiseras genom detta system, eftersom de tilläggsansvarsförbindelser som
systemet eventuellt föranleder kan realiseras
vid en tidpunkt då försäkringsbolagens och
försäkringstagarnas förmåga att bära merkostnaden är sämre än normalt. Förhandsberedskapen för detta genomfördes så att det av
finska försäkringsbolag och bolag från ett
tredjeland som bedriver försäkringsverksamhet i Finland i fråga om trafikförsäkring och
lagstadgad olycksfallsförsäkring krävs att de
förbereder sig på en betalningsbörda som är
föranledd av en garantiavgift och som eventuellt realiseras framöver genom att de i försäkringsbolagets balansräkning reserverar en
garantiavgiftspost för varje försäkringsgren.
På grund av de speciella drag som kännetecknar systemet för finansiering av patientförsäkring krävdes ingen förhandsberedskap i
fråga om patientförsäkringen. Systemet avviker från det gällande systemet för gemensamt
ansvar i arbetspensionssystemet, som grundar sig enbart på den betalningsskyldighet
som bestäms efter det att försäkringsbolaget
har försatts i konkurs.
Garantiavgiftsposten får endast användas
för att uppfylla den betalningsskyldighet som
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föranleds av garantiavgiften, och posten ska
för närvarande tillväxa med 3,5 procent årligen. Beloppet av garantiavgiften är årligen
dock högst tre procent av ansvarsskulden,
men det får inte heller vara mindre än föregående år. I försäkringsbolagets balansräkning inkluderas garantiavgiftsposten i ersättningsansvaret. Storleken av garantiavgiftsposten var 2009 i fråga om lagstadgad
olycksfallsförsäkring sammanlagt ca 68 miljoner euro och i fråga om trafikförsäkring ca
54 miljoner euro.

2 Föreslagna ändringar
Systemet med gemensamt ansvar inom lagstadgad olycksfallsförsäkring har varit i kraft
i 13 år. Under denna tid har systemet inte behövt utnyttjas. Förslaget syftar inte till att
ändra det egentliga systemet för gemensamt
ansvar för lagstadgade olycksfallsförsäkringar, utan avsikten är endast att slopa förhandsberedskapen i form av en garantiavgiftspost.
Till övriga delar kvarstår systemet för
gemensamt ansvar i sin nuvarande form.
Den reglering av garantiavgiftsposten som
inbegrips i systemet har visat sig vara delvis
oändamålsenlig.
För försäkringsbolag som har inlett lagstadgad olycksfallsförsäkrings- eller trafikförsäkringsverksamhet i Finland efter 1997
ackumuleras för det första ingen garantiavgiftspost alls, eftersom denna post finansierades till målnivå (tre procent av ansvarsskulden) år 1997 när den infördes. Efter det
har endast den för varje år i fråga gällande
garantiavgiftsposten ackumulerats. För det
andra kan försäkringsbolaget använda garantiavgiftsposten endast för tryggande av likviditeten på kort sikt, eftersom posten enligt
lag ska ackumulera till ursprungligt belopp
redan under samma räkenskapsperiod som
den har använts för finansiering av garantiavgiften.
Ett försäkringsbolag som upphör med trafik- eller olycksfallsförsäkringsrörelsen kan i
sin balansräkning ha en garantiavgiftspost till
ett betydande belopp, som bolaget enligt lag
inte får använda för något annat ändamål.
När bolaget skär ned sin verksamhet kvarstår
garantiavgiftsposten på oförändrad nivå, men
bolagets andel av det gemensamma ansvaret

3

minskar i förhållande till försäkringspremierna.
Man kan inte kräva att utländska EESförsäkringsbolag ska upprätthålla en garantiavgiftspost, eftersom reglerna för deras verksamhet fastställs i lagstiftningen i bolagets
hemstat, och övervakningen av dessa regler
sköts av tillsynsmyndigheterna i hemstaten.
En avsevärd olägenhet hänger samman
med att ett försäkringsbestånd eventuellt kan
överföras utanför Finlands gränser. Enligt lagen överförs garantiavgiftsposten tillsammans med det försäkringsbestånd som överförs. Finlands lag kräver att garantiavgiftsposten inte får användas för något annat ändamål än för att uppfylla betalningsskyldigheten enligt det gemensamma ansvaret. Användningen av garantiavgiftsposten kan
emellertid inte begränsas eller övervakas efter det att posten överförts till utlandet. En
sådan situation har dock ännu inte uppstått
under den tid lagstiftningen om garantiavgiftsposten har varit i kraft.
Europaparlamentets och rådets direktiv om
upptagande och utövande av försäkrings- och
återförsäkringsverksamhet (2009/138/EG),
vars nationella genomförande i Finland som
bäst är under beredning, innehåller inte någon post motsvarande garantiavgiftsposten i
beräkningen av försäkringsbolags solvens.
Vid beredningen av propositionen har olika
alternativ till att lösa frågorna om garantiavgiftsposten gåtts igenom. Ett alternativ är att
hela garantiavgiftsposten slopas och att medlen återbördas till de aktörer från vilka de
samlats in. För denna lösning talar bl.a. det
faktum att det inte heller inom den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen finns någon
sådan förhandsfondering som motsvarar garantiavgiftsposten.
Det andra alternativet är att garantiavgiftsposten kvarstår i nuvarande form, men att
man försöker lösa problemen i anslutning till
den. Detta alternativ kommer sannolikt inte
att fungera.
Som ett tredje alternativ har det föreslagits
att en separat fond för garantiavgiftsposterna
inrättas till vilken garantiavgiftsposterna
överförs ur försäkringsbolagens balansräkningar. Det positiva med detta alternativ är
att en separat fond stöder likviditeten för det
gemensamma ansvaret och att även utländska
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bolag måste delta i finansieringen av den. En
nackdel är dock att fonden måste ha en egen
organisation och förvaltning, vilket medför
extra kostnader.
I regeringspropositionen utgår man ifrån att
garantiavgiftsposten slopas och att de ackumulerade medlen återbördas till de aktörer
från vilka de ursprungligen samlats in. Inom
den lagstadgade olycksfallsförsäkringen samlades startfinansieringen av garantiavgiftsposten ursprungligen in delvis av försäkringstagarna i samband med försäkringspremierna, medan en del finansierades med det
s.k. fördelningssaldot, som då uppvisade
överskott, dvs. skuld till försäkringstagarna.
Inom trafikförsäkringen sköttes den inledande finansieringen av garantiavgiftsposten
som en intern överföring från varje försäkringsbolags utjämningsbelopp. Återbördande
av medlen innebär i praktiken att den garantiavgiftspost för försäkringar enligt lagen om
olycksfallsförsäkring som ackumulerat fram
till ikraftträdandet av lagen överförs från försäkringsbolagets ersättningsansvar som skuld
till det bolagsspecifika fördelningssaldot enligt 60 b § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring, vilket minskar försäkringstagarens
premie. I fråga om trafikförsäkringen återförs
garantiavgiftsposten till utjämningsbeloppet.
Av propositionen följer att försäkringsbolagslagen bör ändras så att omnämnandet av
garantiavgiftsposten stryks ur lagen och att
det i lagens ikraftträdandebestämmelse föreskrivs på vilket sätt de garantiavgiftsposter
som ackumulerat fram till lagens ikraftträdande ska avvecklas. I propositionen föreslås
det att försäkringsbolagslagens 9 kap. 5 §
som gäller garantiavgiftsposten upphävs och
att omnämnandet av garantiavgiftsposten i
lagens 9 kap. 3 §, 19 kap. 3 §, 20 kap. 2 och
3 §, 21 kap. 1 och 2 § och 23 kap. 21 §
stryks.

3 Propositionens konsekvenser
Reformen har inga konsekvenser för statsfinanserna och nästan inga konsekvenser för
kommunernas ekonomi, med undantag för att
den inverkar sänkande på försäkringspremierna för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Förslaget betyder för försäkringstagarnas del att det inom den lagstadgade

olycksfallsförsäkringen frigörs en garantiavgiftspost på ca 68 miljoner euro. När denna
post under en treårsperiod jämnt återförs till
fördelningssystemet, beräknas den sänka försäkringstagarnas försäkringspremie med ca
3,5 procent per år. Detta arrangemang stöder
företagens finansieringssituation och minskar
den betalningsbörda som föranleds av
olycksfallsförsäkringen. Inom trafikförsäkringen föreslås garantiavgiftsposten bli återförd till utjämningsbeloppet, med vilket enligt lagen avses ett för skaderika år beräknat
belopp. Återförandet av garantiavgiftsposten
har inom trafikförsäkringen således ingen direkt inverkan på försäkringspremierna.

4 Beredningen av propositionen
Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte
den 7 oktober 2009 en arbetsgrupp vars huvudsakliga uppgift är att ta fram de lagstiftningsförslag som behövs till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (2009/138/EG). Arbetsgruppen gavs dessutom i uppgift att lösa
också vissa andra öppna frågor i lagstiftningen om försäkringssammanslutningar. En av
dessa frågor, nämligen garantiavgiftsposten
för lagstadgade skadeförsäkringar, nämns i
beslutet om tillsättande av arbetsgruppen.
Inom uppdraget delades arbetsgruppen in i en
ledningsgrupp och fyra undergrupper, av vilka en har koncentrerat sig på att lösa frågan
om garantiavgiften och utjämningsbeloppet. I
ledningsgruppen är social- och hälsovårdsministeriet, justitieministeriet, finansministeriet, Finansinspektionen, Finanssialan Keskusliitto – Finansbranschens Centralförbund
ry, Lokalförsäkring anl och Työeläkevakuuttajat TELA – Arbetspensionsförsäkrarna
TELA ry företrädda. I den undergrupp som
behandlar garantiavgiftsposten och utjämningsbeloppet är social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Finansinspektionen,
Finanssialan Keskusliitto – Finansbranschens
Centralförbund ry, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Finlands Fackförbunds
Centralorganisation FFC rf, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf, Akava ry och
Finlands Näringsliv EK företrädda. Sakinnehållet i regeringspropositionen grundar sig på
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de diskussioner som förts i denna undergrupp. I samband med beredningen har Konsumentverket hörts i undergruppen. Förslaget
till proposition har också behandlats i arbetsgruppens ledningsgrupp. Propositionen har
färdigställts vid social- och hälsovårdsministeriet.
Utlåtande om propositionen har begärts av
justitieministeriet, finansministeriet, Finansinspektionen, Finanssialan Keskusliitto – Finansbranschens Centralförbund ry, Trafikförsäkringscentralen, Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund, Finlands Näringsliv EK,
Akava ry, Finlands fackförbunds Centralorganisation FFC rf och Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf.
Remissinstanserna förhöll sig positiva till
propositionen. De synpunkter som framfördes i remissyttrandena har till behövliga delar
beaktats i denna proposition.

5 Ikraftträdande
Den föreslagna lagen avses träda i kraft den
31 december 2010.
I 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen föreslås det att den garantiavgiftspost för de
försäkringar som baserar sig på lagen om
olycksfallsförsäkring och som ackumulerat
fram till denna lags ikraftträdande avvecklas.
Enligt förslaget överförs garantiavgiftsposten
från ersättningsansvaret för de försäkringsbolag som bedriver försäkring enligt lagen om
olycksfallsförsäkring som skuld till det bolagsspecifika fördelningssaldo som avses i
60 b § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring i fördelningssystemet enligt 1 mom. i
samma paragraf. Med fördelningssystem avses ett finansieringsförfarande där sådana ersättningar som i ett senare skede ska betalas
inte fonderas på förhand. De ersättningar
som omfattas av fördelningssystemet (ersättningar enligt fördelningssystemet) täcks genom en fördelningsavgift som motsvarar det
årliga beloppet av ersättningarna. Försäkringsbolagen kan inbegripa fördelningsavgiften i den försäkringspremie som tas ut hos
försäkringstagarna, och dess proportionella
andel av försäkringspremien är vid alla försäkringsbolag densamma. Om garantiavgiftsposten överförs som skuld till fördelningssaldot betyder det att fördelningsavgif-
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ten för olycksfallsförsäkringen till följd av
avvecklingen av denna saldoskuld minskar
och att också försäkringspremierna därigenom sjunker med ett belopp som motsvarar
den frigjorda garantiavgiftsposten. Eftersom
de försäkringsbolagsspecifika fördelningssaldona årligen jämnas ut i proportion till
försäkringsbolagens premieinkomster, är den
proportionella sänkningen av försäkringspremier densamma i alla försäkringsbolag.
Ett belopp motsvarande överföringen av den
ackumulerade garantiavgiftsposten bokförs
vid försäkringsbolaget som kostnad under
”övriga försäkringstekniska kostnader” i resultaträkningen. Ett belopp motsvarande garantiavgiftsposten vid slutet av föregående
räkenskapsperiod bokförs som intäkt under
punkten ”övriga försäkringstekniska intäkter” i resultaträkningen.
I 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen föreslås det en bestämmelse om tidsplanen för
avveckling av garantiavgiftsposten för de
försäkringar som baserar sig på lagen om
olycksfallsförsäkring. Enligt förslaget avvecklas garantiavgiftsposten gradvis under en
treårsperiod åren 2011–2013. Av garantiavgiftspostens belopp används för sänkning av
fördelningsavgiften 2011 en tredjedel, 2012
hälften av postens återstående belopp och
2013 det återstående beloppet. Dessutom
gottskrivs en ränta enligt 60 b § 7 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring som för tiden
mellan den 1 januari 2011 och den 31 december 2011 beräknas på det belopp som den
31 december 2011 återstår av garantiavgiftsposten och för tiden mellan den 1 januari
2012 och den 31 december 2012 beräknas på
det belopp som den 31 december 2012 återstår. Det föreslås vidare att det slutsaldo av
garantiavgiftsposten den 31 december 2013
som härrör från relationstalet enligt
60 b § 2 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring kvarstår i fördelningssaldot.
I 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen föreslås det att garantiavgiftsposten för de försäkringar som baserar sig på trafikförsäkringslagen avvecklas. Enligt förslaget ska
den garantiavgiftspost för försäkringar enligt
trafikförsäkringslagen som ackumulerat fram
till den 31 december 2010 vid den föreslagna
lagens ikraftträdande överföras till det utjämningsbelopp vid försäkringsbolag med
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försäkringsverksamhet enligt trafikförsäkringslagen som gäller försäkringskategorin
”motorfordonsansvar” enligt 9 kap. 4 § i försäkringsbolagslagen. Bestämmelser om försäkringskategorin
”motorfordonsansvar”
finns i bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av gränserna för skadeförsäkringsbolagens korrigerade solvenskapital och av utjämningsbeloppet och gränserna för detta samt om grunderna för beräkningen (622/2008).
I skadeförsäkringsbolag beräknas utjämningsbeloppet per försäkringskategori. Det
sammanlagda utjämningsbelopp som visas i
bokslutet fås som summan av de kalkylerade
utjämningsbeloppen per försäkringskategori.
I bolaget betraktas utjämningsbeloppet för de
olika försäkringskategorierna inte som separata poster. Om det kalkylerade utjämningsbeloppet för någon försäkringskategori är
negativt, nettas det negativa beloppet mot det
positiva värdet av de andra försäkringskategorierna. Ett negativt kalkylerat resultat visas
i praktiken som noll för försäkringskategorin
i fråga, medan utjämningsbeloppsposterna
för de övriga försäkringskategorierna minskas med motsvarande belopp.
Inom trafikförsäkringen betalades den inledande finansieringen av garantiavgiftsposten
från bolagets utjämningsbelopp. I praktiken
gjordes detta genom att formeln för överföring av det kalkylerade utjämningsbeloppet i
fråga om ”motorfordonsansvar” ändrades så
att det kalkylerade utjämningsbeloppet minskade med beloppet av garantiavgiftsposten
för trafikförsäkring. Detta kan för något bolag ha lett till att det kalkylerade utjämningsbeloppet för denna försäkringskategori blivit
negativt, och därför har inledande finansiering av garantiavgiftsbeloppet kunnat komma
också från andra försäkringskategorier än
från trafikförsäkringen. Av denna orsak föreskrivs det i 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen att en del av garantiavgiftsposten för
trafikförsäkringen med Finansinspektionens
samtycke kan överföras till också andra försäkringskategoriers utjämningsbelopp, om
bolaget så önskar.

Ett belopp motsvarande garantiavgiftsposten vid slutet av föregående räkenskapsperiod bokförs som intäkt under punkten ”övriga
försäkringstekniska intäkter” i resultaträkningen.

6 Förhållande till grundlagen samt
lagstiftningsordning
Den centrala frågan i propositionen med
tanke på grundlagen och lagstiftningsordningen har samband med bestämmelserna om
egendomsskydd i 15 § i grundlagen. Enligt
denna paragraf är vars och ens egendom
tryggad.
I propositionen föreslås det att garantiavgiftsposterna i försäkringsbolagens balansräkning avvecklas och att de medel som posten består av återbördas till de aktörer från
vilka de i tiden samlats in. Samband med
egendomsskyddet har propositionen till den
del det är fråga om huruvida användningsändamålet för garantiavgiftsposten kan slopas
genom lag så att postens karaktär förändras
jämfört med vad den ursprungligen var samt
om i vilken mån det för ett privaträttsligt företag kan föreskrivas om användningen av de
medel som frigörs i samband med avvecklingen av garantiavgiftsposten.
Försäkringsbolags verksamhet är av tradition kraftigt reglerad för att försäkringstagarnas och de försäkrades förmåner ska kunna
tryggas. Också när det gäller avveckling av
garantiavgiftsposten är det mera fråga om
hurdan förändring av riskpositionen i tryggandet av de försäkrades förmåner som kan
godkännas än om principen om egendomsskydd. En ändring av denna princip skulle
kräva behandling i grundlagsordning. Bestämmelserna om garantiavgiftsposten i
9 kap. 3 och 5 § har stiftats i vanlig lagstiftningsordning. Bestämmelserna kan även ändras i samma ordning.
Regeringen anser att lagförslaget i propositionen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag
om ändring av försäkringsbolagslagen
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i försäkringsbolagslagen (521/2008) 9 kap. 5 § samt
ändras 9 kap. 3 §, 19 kap. 3 §, 20 kap. 2 och 3 §, 21 kap. 1 och 2 § och 23 kap. 21 § som
följer:
9 kap.

Ansvarsskuld
3§
Ersättningsansvar

Ersättningsansvaret motsvarar obetalda ersättningar och andra belopp som ska betalas
med anledning av inträffade försäkringsfall
samt ett utjämningsbelopp.

skulden (1114/2006) samt soliditetskraven i
11 och 12 kap. i denna lag, i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och i lagen om
beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden.
Det som i 16 kap. 4 § 1 mom. i aktiebolagslagen föreskrivs om en revisors yttrande
tillämpas på motsvarande sätt på försäkringsbolag, dock så att revisorns behörighet
ska motsvara behörighetskraven i 7 kap. 3 § i
denna lag.
20 kap.

19 kap.

Delning av försäkringsaktiebolag

Fusion och inlösen av minoritetsaktier

2§

3§

Delning och genomförande av delning

Fusionsplan och en revisors yttrande

Ett försäkringsbolag (ursprungligt bolag)
kan delas så att dess försäkringsbestånd och
övriga tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande helt eller delvis övergår till
ett eller flera försäkringsbolag (övertagande
bolag). Det övertagande bolaget kan också
vara ett annat aktiebolag, om ett försäkringsbestånd eller en del av ett sådant vid delningen inte överförs på bolaget.
Aktieägarna i det ursprungliga bolaget får
som vederlag aktierna i det övertagande bolaget. Delningsvederlaget får också bestå av
pengar samt av annan egendom och åtaganden.
På det övertagande försäkringsbolaget ska
överföras också den del av det ursprungliga
bolagets utjämningsbelopp som svarar mot
det försäkringsbestånd som ska delas.

Utöver vad som föreskrivs om saken i
16 kap. 3 § i aktiebolagslagen ska fusionsplanen uppta
1) ett förslag om hur det överlåtande
bola0gets försäkringsbestånd och andra tillgångar och skulder överförs till det övertagande bolaget,
2) en utredning om det utjämningsbelopp
som överförs,
3) en utredning om de omständigheter som
nämns i 2 § 3 mom. i detta kapitel, om det
övertagande bolaget är ett ömsesidigt försäkringsbolag, samt
4) en utredning om att det övertagande bolaget efter fusionen uppfyller kraven på täckning för ansvarsskulden i 10 kap. och i lagen
om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvars-
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Bestämmelser om olika sätt att verkställa
en delning finns i 17 kap. 2 § i aktiebolagslagen.
3§
Delningsplan och en revisors yttrande

Utöver bestämmelserna i 17 kap. 3 § i aktiebolagslagen ska delningsplanen dessutom
innehålla
1) ett förslag till hur det ursprungliga bolagets försäkringsbestånd samt andra tillgångar
och skulder ska fördelas mellan de bolag som
deltar i delningen,
2) en utredning om det utjämningsbelopp
som överförs, och
3) en utredning om att de bolag som deltar
i delningen efter delningen uppfyller kraven
på täckning för ansvarsskulden i 10 kap. i
denna lag och i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om
täckning av ansvarsskulden samt soliditetskraven i 11 och 12 kap. i denna lag, i lagen
om arbetspensionsförsäkringsbolag och i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden.
Det som i 17 kap. 4 § 1 mom. i aktiebolagslagen föreskrivs om en revisors yttrande
tillämpas på motsvarande sätt på försäkringsbolag, dock så att revisorns behörighet
ska motsvara behörighetskraven i 7 kap. 3 § i
denna lag.
21 kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet
1§
Överlåtelse av försäkringsbeståndet

Ett försäkringsbolag (överlåtande bolag)
kan överlåta sitt försäkringsbestånd till ett
annat försäkringsbolag (övertagande bolag).
Vid överlåtelse av en del av försäkringsbeståndet tillämpas på motsvarande sätt vad
som föreskrivs om överlåtelse av försäkringsbeståndet.
På det övertagande bolaget ska överföras
också den del av det överlåtande bolagets ut-

jämningsbelopp som svarar mot det försäkringsbestånd som ska överlåtas. Försäkringsbeståndet kan överlåtas även om det överlåtande bolaget har försatts i likvidation.
2§
Plan för överlåtelse av försäkringsbeståndet

Styrelserna för det överlåtande och det
övertagande bolaget ska göra upp en skriftlig
plan för överlåtelsen av försäkringsbeståndet,
vilken ska dateras och undertecknas.
Planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet ska uppta
1) det överlåtande och det övertagande bolagets firma, företags- och organisationsnummer eller motsvarande identifieringsuppgifter och hemort,
2) utredning om orsaken till överlåtelsen av
försäkringsbeståndet,
3) vid behov förslag till ändring av det
övertagande bolagets bolagsordning,
4) förslag till eventuellt vederlag för överlåtelse av försäkringsbeståndet och till villkor
för vederlaget,
5) utredning om de särskilda förmåner och
rättigheter som tillkommer det överlåtande
och det övertagande bolagets förvaltningsråds- och styrelseledamöter, verkställande direktör, revisor och i 3 § avsedd revisor,
6) utredning om vad som har avtalats om
sådant delägarskap i det övertagande bolaget
som bygger på försäkringar som överlåts, om
det övertagande bolaget är ett ömsesidigt försäkringsbolag,
7) utredning om det försäkringsbestånd
som ska överlåtas och de tillgångar som enligt avtal ska överföras som täckning för beståndet,
8) utredning om det utjämningsbelopp som
överförs,
9) utredning om att det överlåtande försäkringsbolaget, som inte försatts i likvidation,
och det övertagande försäkringsbolaget efter
överlåtelsen uppfyller kraven på täckning för
ansvarsskulden i 10 kap. och i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden
samt soliditetskraven i 11 och 12 kap. i denna lag, i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och i lagen om beräkning av solvens-
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10) utredning om återbetalning av ett ömsesidigt försäkringsbolags garantikapital i en
situation som avses i 4 § 4 mom., samt
11) förslag till planerad tidpunkt för överlåtelsen av försäkringsbeståndet.
23 kap.

Likvidation och konkurs
21 §
Hur andra än lagstadgade försäkringar upphör och lagstadgade försäkringar fortsätter
att gälla

Om någon plan för överlåtelse av försäkringsbeståndet inte fås till stånd, ska Finansinspektionen bestämma den tidpunkt då
andra försäkringar än de som baserar sig på
trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och
lagen om olycksfallsförsäkring ska upphöra
att gälla. Tidpunkten kan infalla högst tre år
efter det att likvidationen inleddes. Finansinspektionen kan av särskilda skäl flytta fram
den tidpunkt som den har bestämt att försäkringarna ska upphöra vid, med ytterligare
högst två år från den tidpunkt Finansinspektionen först bestämt. Under ett arbetspensionsförsäkringsbolags likvidation kan Finansinspektionen inte bestämma att försäkringar ska upphöra att gälla, utan bolagets
tillgångar ska användas i enlighet med 22 §
4 mom.
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska
Finansinspektionen bestämma en tidpunkt då
beståndet av försäkringar som baserar sig på
trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och
lagen om olycksfallsförsäkring samt den
proportionella andel av försäkringsbolagets
tillgångar som svarar mot detta försäkringsbestånd ska överföras från bolaget till att förvaltas av Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund. Vid överföring av
försäkringsbestånd jämte motsvarande tillgångar gäller i övrigt i tillämpliga delar vad
som i 21 kap. 4 § 1–3 mom. och 5 § bestäms
om överlåtelse av försäkringsbestånd.

9

———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Den garantiavgiftspost som i enlighet med
9 kap. 5 § före den 31 december 2010 ackumulerats av försäkringar enligt lagen om
olycksfallsförsäkring överförs när denna lag
träder i kraft från ersättningsansvaret för försäkringsbolag som bedriver försäkring enligt
lagen om olycksfallsförsäkring som skuld till
ett bolagsspecifikt fördelningssaldo enligt
60 b § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring. Ett belopp motsvarande överföringen av
den ackumulerade garantiavgiftsposten bokförs vid försäkringsbolaget som kostnad under ”övriga försäkringstekniska kostnader” i
resultaträkningen. Ett belopp motsvarande
garantiavgiftsposten vid slutet av föregående
räkenskapsperiod bokförs som intäkt under
punkten ”övriga försäkringstekniska intäkter” i resultaträkningen.
Av det belopp av garantiavgiftsposter som
överförts till försäkringsbolagens fördelningssaldo används för minskning av fördelningsavgiften enligt 60 b § 2 mom. i lagen
om olycksfallsförsäkring år 2011 en tredjedel, år 2012 hälften av postens återstående
belopp och år 2013 det återstående beloppet
av posten. Dessutom gottskrivs en ränta enligt 60 b § 7 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring. Räntan beräknas för tiden mellan
den 1 januari 2011 och den 31 december
2011 på det återstående beloppet av garantiavgiftsposten den 31 december 2011 och för
tiden mellan den 1 januari 2012 och den 31
december 2012 på det återstående beloppet
den 31 december 2012. Det slutsaldo av garantiavgiftsposten den 31 december 2013
som härrör från relationstalet enligt
60 b § 2 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring kvarstår i fördelningssaldot enligt 60 b §
i den lagen.
Den garantiavgiftspost som före den 31 december 2010 ackumulerats av försäkringar
enligt trafikförsäkringslagen överförs när
denna lag träder i kraft till utjämningsbeloppet enligt 9 kap. 4 § för försäkringskategori
”motorfordonsansvar” enligt bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning
om beräkning av gränserna för skadeförsäkringsbolagens korrigerade solvenskapital och
av utjämningsbeloppet och gränserna för detta samt om grunderna för beräkningen
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(622/2008) vid de försäkringsbolag som bedriver försäkring enligt trafikförsäkringslagen. Om garantiavgiftsposten ursprungligen
har beräknats med beaktande av också andra
försäkringsgrenars andel av utjämningsbeloppet, kan försäkringsbolaget be Finansinspektionen fastställa sådana beräkningsgrunder för utjämningsbeloppet enligt vilka den

del av garantiavgiftsposten som motsvarar
dessa försäkringsgrenar överförs till försäkringsgrenarnas andel av utjämningsbeloppet.
Ett belopp motsvarande garantiavgiftsposten
vid slutet av föregående räkenskapsperiod
bokförs i resultaträkningen som intäkt under
punkten ”övriga försäkringstekniska intäkter”.

Helsingfors den 1 oktober 2010.

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Juha Rehula

RP 178/2010 rd

11
Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av försäkringsbolagslagen
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i försäkringsbolagslagen (521/2008) 9 kap. 5 § samt
ändras 9 kap. 3 §, 19 kap. 3 §, 20 kap. 2 och 3 §, 21 kap. 1 och 2 § och 23 kap. 21 § som
följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

9 kap.

9 kap.

Ansvarsskuld

Ansvarsskuld

3§

3§

Ersättningsansvar

Ersättningsansvar

Ersättningsansvaret motsvarar obetalda er- Ersättningsansvaret motsvarar obetalda ersättningar och andra belopp som ska betalas sättningar och andra belopp som ska betalas
med anledning av inträffade försäkringsfall , med anledning av inträffade försäkringsfall
ett utjämningsbelopp samt en garantiavgifts- samt ett utjämningsbelopp.
post för försäkringar baserade på trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948).

5§
Garantiavgiftspost
Försäkringsbolaget ska avsätta medel för
den garantiavgiftspost som ingår i det ersättningsansvar som avses i 3 § med tanke på den
betalningsskyldighet som avses i 19 d § i trafikförsäkringslagen och 38 c § i lagen om
olycksfallsförsäkring. Garantiavgiftsposten
får endast användas för att uppfylla den ovan
nämnda betalningsskyldigheten.
Garantiavgiftsposten i bokslutet är beloppet
enligt det föregående bokslutet höjt med en
årlig ränta som är lika stor som den maximiränta som avses i 10 § 4 mom. Garantiavgiftsposten får dock inte överstiga tre procent
av den ansvarsskuld som minskats med utjämningsbeloppet och garantiavgiftsposten
för försäkringsgrenen i fråga, förutom då det-

(upphävs)
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

ta leder till en mindre garantiavgiftspost än i
det föregående bokslutet. Garantiavgiftsposten får inte vara mindre än beloppet i det föregående bokslutet för försäkringsgrenen i
fråga.

19 kap.

19 kap.

Fusion och inlösen av minoritetsaktier

Fusion och inlösen av minoritetsaktier

3§

3§

Fusionsplan och en revisors yttrande

Fusionsplan och en revisors yttrande

Utöver vad som föreskrivs om saken i
16 kap. 3 § i aktiebolagslagen ska fusionsplanen uppta
1) ett förslag om hur det överlåtande bolagets försäkringsbestånd och andra tillgångar
och skulder överförs till det övertagande bolaget,
2) en utredning om det utjämningsbelopp
och den garantiavgiftspost som överförs,
3) en utredning om de omständigheter som
nämns i 2 § 3 mom. i detta kapitel, om det
övertagande bolaget är ett ömsesidigt försäkringsbolag, samt
4) en utredning om att det övertagande bolaget efter fusionen uppfyller kraven på täckning för ansvarsskulden i 10 kap. och i lagen
om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006) samt soliditetskraven i
11 och 12 kap. i denna lag, i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden.
Det som i 16 kap. 4 § 1 mom. i aktiebolagslagen föreskrivs om en revisors yttrande tilllämpas på motsvarande sätt på försäkringsbolag, dock så att revisorns behörighet ska motsvara behörighetskraven i 7 kap. 3 § i denna
lag.

Utöver vad som föreskrivs om saken i
16 kap. 3 § i aktiebolagslagen ska fusionsplanen uppta
1) ett förslag om hur det överlåtande bolagets försäkringsbestånd och andra tillgångar
och skulder överförs till det övertagande bolaget,
2) en utredning om det utjämningsbelopp
som överförs,
3) en utredning om de omständigheter som
nämns i 2 § 3 mom. i detta kapitel, om det
övertagande bolaget är ett ömsesidigt försäkringsbolag, samt
4) en utredning om att det övertagande bolaget efter fusionen uppfyller kraven på täckning för ansvarsskulden i 10 kap. och i lagen
om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006) samt soliditetskraven i
11 och 12 kap. i denna lag, i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och i lagen om
beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden.
Det som i 16 kap. 4 § 1 mom. i aktiebolagslagen föreskrivs om en revisors yttrande
tillämpas på motsvarande sätt på försäkringsbolag, dock så att revisorns behörighet ska
motsvara behörighetskraven i 7 kap. 3 § i
denna lag.
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Föreslagen lydelse

20 kap.

20 kap.

Delning av försäkringsaktiebolag

Delning av försäkringsaktiebolag

2§

2§

Delning och genomförande av delning

Delning och genomförande av delning

Ett försäkringsbolag (ursprungligt bolag)
kan delas så att dess försäkringsbestånd och
övriga tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande helt eller delvis övergår till ett
eller flera försäkringsbolag (övertagande bolag). Det övertagande bolaget kan också vara
ett annat aktiebolag, om ett försäkringsbestånd eller en del av ett sådant vid delningen
inte överförs på bolaget.
Aktieägarna i det ursprungliga bolaget får
som vederlag aktierna i det övertagande bolaget. Delningsvederlaget får också bestå av
pengar samt av annan egendom och åtaganden.
På det övertagande försäkringsbolaget ska
överföras också den del av det ursprungliga
bolagets utjämningsbelopp och garantiavgiftspost som svarar mot det försäkringsbestånd som ska delas.
Bestämmelser om olika sätt att verkställa en
delning finns i 17 kap. 2 § i aktiebolagslagen.

Ett försäkringsbolag (ursprungligt bolag)
kan delas så att dess försäkringsbestånd och
övriga tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande helt eller delvis övergår till
ett eller flera försäkringsbolag (övertagande
bolag). Det övertagande bolaget kan också
vara ett annat aktiebolag, om ett försäkringsbestånd eller en del av ett sådant vid delningen inte överförs på bolaget.
Aktieägarna i det ursprungliga bolaget får
som vederlag aktierna i det övertagande bolaget. Delningsvederlaget får också bestå av
pengar samt av annan egendom och åtaganden.
På det övertagande försäkringsbolaget ska
överföras också den del av det ursprungliga
bolagets utjämningsbelopp som svarar mot
det försäkringsbestånd som ska delas.
Bestämmelser om olika sätt att verkställa
en delning finns i 17 kap. 2 § i aktiebolagslagen.

3§

3§

Delningsplan och en revisors yttrande

Delningsplan och en revisors yttrande

Utöver bestämmelserna i 17 kap. 3 § i aktiebolagslagen ska delningsplanen dessutom
innehålla
1) ett förslag till hur det ursprungliga bolagets försäkringsbestånd samt andra tillgångar
och skulder ska fördelas mellan de bolag som
deltar i delningen,
2) en utredning om det utjämningsbelopp
och den garantiavgiftspost som överförs, och
3) en utredning om att de bolag som deltar i
delningen efter delningen uppfyller kraven på
täckning för ansvarsskulden i 10 kap. i denna
lag och i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av
ansvarsskulden samt soliditetskraven i 11 och
12 kap. i denna lag, i lagen om arbetspen-

Utöver bestämmelserna i 17 kap. 3 § i aktiebolagslagen ska delningsplanen dessutom
innehålla
1) ett förslag till hur det ursprungliga bolagets försäkringsbestånd samt andra tillgångar
och skulder ska fördelas mellan de bolag som
deltar i delningen,
2) en utredning om det utjämningsbelopp
som överförs, och
3) en utredning om att de bolag som deltar i
delningen efter delningen uppfyller kraven på
täckning för ansvarsskulden i 10 kap. i denna
lag och i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av
ansvarsskulden samt soliditetskraven i 11 och
12 kap. i denna lag, i lagen om arbetspen-

RP 178/2010 rd

14

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

sionsförsäkringsbolag och i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter
och om täckning av ansvarsskulden.
Det som i 17 kap. 4 § 1 mom. i aktiebolagslagen föreskrivs om en revisors yttrande tilllämpas på motsvarande sätt på försäkringsbolag, dock så att revisorns behörighet ska motsvara behörighetskraven i 7 kap. 3 § i denna
lag.

sionsförsäkringsbolag och i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter
och om täckning av ansvarsskulden.
Det som i 17 kap. 4 § 1 mom. i aktiebolagslagen föreskrivs om en revisors yttrande
tillämpas på motsvarande sätt på försäkringsbolag, dock så att revisorns behörighet ska
motsvara behörighetskraven i 7 kap. 3 § i
denna lag.

21 kap.

21 kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

1§

1§

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

Ett försäkringsbolag (överlåtande bolag)
kan överlåta sitt försäkringsbestånd till ett
annat försäkringsbolag (övertagande bolag).
Vid överlåtelse av en del av försäkringsbeståndet tillämpas på motsvarande sätt vad
som föreskrivs om överlåtelse av försäkringsbeståndet.
På det övertagande bolaget ska överföras
också den del av det överlåtande bolagets utjämningsbelopp och garantiavgiftspost som
svarar mot det försäkringsbestånd som ska
överlåtas. Försäkringsbeståndet kan överlåtas
även om det överlåtande bolaget har försatts i
likvidation.

Ett försäkringsbolag (överlåtande bolag)
kan överlåta sitt försäkringsbestånd till ett
annat försäkringsbolag (övertagande bolag).
Vid överlåtelse av en del av försäkringsbeståndet tillämpas på motsvarande sätt vad
som föreskrivs om överlåtelse av försäkringsbeståndet.
På det övertagande bolaget ska överföras
också den del av det överlåtande bolagets utjämningsbelopp som svarar mot det försäkringsbestånd som ska överlåtas. Försäkringsbeståndet kan överlåtas även om det överlåtande bolaget har försatts i likvidation.

2§

2§

Plan för överlåtelse av försäkringsbeståndet

Plan för överlåtelse av försäkringsbeståndet

Styrelserna för det överlåtande och det
övertagande bolaget ska göra upp en skriftlig
plan för överlåtelsen av försäkringsbeståndet,
vilken ska dateras och undertecknas.
Planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet ska uppta
1) det överlåtande och det övertagande bolagets firma, företags- och organisationsnummer eller motsvarande identifieringsuppgifter och hemort,
2) utredning om orsaken till överlåtelsen av
försäkringsbeståndet,
3) vid behov förslag till ändring av det

Styrelserna för det överlåtande och det
övertagande bolaget ska göra upp en skriftlig
plan för överlåtelsen av försäkringsbeståndet,
vilken ska dateras och undertecknas.
Planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet ska uppta
1) det överlåtande och det övertagande bolagets firma, företags- och organisationsnummer eller motsvarande identifieringsuppgifter och hemort,
2) utredning om orsaken till överlåtelsen av
försäkringsbeståndet,
3) vid behov förslag till ändring av det
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Föreslagen lydelse

övertagande bolagets bolagsordning,
4) förslag till eventuellt vederlag för överlåtelse av försäkringsbeståndet och till villkor
för vederlaget,
5) utredning om de särskilda förmåner och
rättigheter som tillkommer det överlåtande
och det övertagande bolagets förvaltningsråds- och styrelseledamöter, verkställande direktör, revisor och i 3 § avsedd revisor,
6) utredning om vad som har avtalats om
sådant delägarskap i det övertagande bolaget
som bygger på försäkringar som överlåts, om
det övertagande bolaget är ett ömsesidigt försäkringsbolag,
7) utredning om det försäkringsbestånd som
ska överlåtas och de tillgångar som enligt avtal ska överföras som täckning för beståndet,
9) utredning om att det överlåtande försäkringsbolaget, som inte försatts i likvidation,
och det övertagande försäkringsbolaget efter
överlåtelsen uppfyller kraven på täckning för
ansvarsskulden i 10 kap. och i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt
soliditetskraven i 11 och 12 kap. i denna lag, i
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och
i lagen om beräkning av solvensgränsen för
pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden,
10) utredning om återbetalning av ett ömsesidigt försäkringsbolags garantikapital i en situation som avses i 4 § 4 mom., samt
11) förslag till planerad tidpunkt för överlåtelsen av försäkringsbeståndet.

övertagande bolagets bolagsordning,
4) förslag till eventuellt vederlag för överlåtelse av försäkringsbeståndet och till villkor
för vederlaget,
5) utredning om de särskilda förmåner och
rättigheter som tillkommer det överlåtande
och det övertagande bolagets förvaltningsråds- och styrelseledamöter, verkställande direktör, revisor och i 3 § avsedd revisor,
6) utredning om vad som har avtalats om
sådant delägarskap i det övertagande bolaget
som bygger på försäkringar som överlåts, om
det övertagande bolaget är ett ömsesidigt försäkringsbolag,
7) utredning om det försäkringsbestånd
som ska överlåtas och de tillgångar som enligt avtal ska överföras som täckning för beståndet,
8) utredning om det utjämningsbelopp som
överförs,
9) utredning om att det överlåtande försäkringsbolaget, som inte försatts i likvidation,
och det övertagande försäkringsbolaget efter
överlåtelsen uppfyller kraven på täckning för
ansvarsskulden i 10 kap. och i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden
samt soliditetskraven i 11 och 12 kap. i denna
lag, i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av
ansvarsskulden,
10) utredning om återbetalning av ett ömsesidigt försäkringsbolags garantikapital i en
situation som avses i 4 § 4 mom., samt
11) förslag till planerad tidpunkt för överlåtelsen av försäkringsbeståndet.

23 kap.

23 kap.

Likvidation och konkurs

Likvidation och konkurs

21 §

21 §

Hur andra än lagstadgade försäkringar upphör och lagstadgade försäkringar fortsätter
att gälla

Hur andra än lagstadgade försäkringar upphör och lagstadgade försäkringar fortsätter
att gälla

8) utredning om det utjämningsbelopp och

den garantiavgiftspost som överförs,

Om någon plan för överlåtelse av försäk- Om någon plan för överlåtelse av försäkringsbeståndet inte fås till stånd, ska Försäk- ringsbeståndet inte fås till stånd, ska Finansringsinspektionen bestämma den tidpunkt då inspektionen bestämma den tidpunkt då andra
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andra försäkringar än de som baserar sig på
trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och
lagen om olycksfallsförsäkring ska upphöra
att gälla. Tidpunkten kan infalla högst tre år
efter det att likvidationen inleddes. Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl flytta
fram den tidpunkt som den har bestämt att
försäkringarna ska upphöra vid, med ytterligare högst två år från den tidpunkt Finansinspektionen först bestämt. Under ett arbetspensionsförsäkringsbolags likvidation kan
Försäkringsinspektionen inte bestämma att
försäkringar ska upphöra att gälla, utan bolagets tillgångar ska användas i enlighet med
22 § 4 mom.
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska
Försäkringsinspektionen bestämma en tidpunkt då beståndet av försäkringar som baserar sig på trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och lagen om olycksfallsförsäkring
samt den proportionella andel av försäkringsbolagets tillgångar som svarar mot detta försäkringsbestånd ska överföras från bolaget till
att förvaltas av Trafikförsäkringscentralen,
Patientförsäkringscentralen och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund. När den

proportionella andelen räknas ut beaktas inte
garantiavgiftsposten enligt 9 kap. 5 §, utan
den proportionella andel av försäkringsbolagets tillgångar som svarar mot posten ska direkt i första hand användas till förmån för
dem som enligt de ovannämnda lagarna är
berättigade till ersättning.Vid överföring av

Föreslagen lydelse

försäkringar än de som baserar sig på trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och lagen om olycksfallsförsäkring ska upphöra att
gälla. Tidpunkten kan infalla högst tre år efter det att likvidationen inleddes. Finansinspektionen kan av särskilda skäl flytta fram
den tidpunkt som den har bestämt att försäkringarna ska upphöra vid, med ytterligare
högst två år från den tidpunkt Finansinspektionen först bestämt. Under ett arbetspensionsförsäkringsbolags likvidation kan Finansinspektionen inte bestämma att försäkringar ska upphöra att gälla, utan bolagets
tillgångar ska användas i enlighet med 22 §
4 mom.
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska
Finansinspektionen bestämma en tidpunkt då
beståndet av försäkringar som baserar sig på
trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och
lagen om olycksfallsförsäkring samt den proportionella andel av försäkringsbolagets tillgångar som svarar mot detta försäkringsbestånd ska överföras från bolaget till att förvaltas av Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund. Vid överföring av
försäkringsbestånd jämte motsvarande tillgångar gäller i övrigt i tillämpliga delar vad
som i 21 kap. 4 § 1–3 mom. och 5 § bestäms
om överlåtelse av försäkringsbestånd.

försäkringsbestånd jämte motsvarande tillgångar gäller i övrigt i tillämpliga delar vad
som i 21 kap. 4 § 1–3 mom. och 5 § bestäms
om överlåtelse av försäkringsbestånd.

———

Denna lag träder i kraft den
20 .
Den garantiavgiftspost som i enlighet med
9 kap. 5 § före den 31 december 2010 ackumulerats av försäkringar enligt lagen om
olycksfallsförsäkring överförs när denna lag
träder i kraft från ersättningsansvaret för
försäkringsbolag som bedriver försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring som skuld
till ett bolagsspecifikt fördelningssaldo enligt
60 b § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring. Ett belopp motsvarande överföringen
av den ackumulerade garantiavgiftsposten
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bokförs vid försäkringsbolaget som kostnad
under ”övriga försäkringstekniska kostnader” i resultaträkningen. Ett belopp motsvarande garantiavgiftsposten vid slutet av föregående räkenskapsperiod bokförs som intäkt
under punkten ”övriga försäkringstekniska
intäkter” i resultaträkningen.
Av det belopp av garantiavgiftsposter som
överförts till försäkringsbolagens fördelningssaldo används för minskning av fördelningsavgiften enligt 60 b § 2 mom. i lagen
om olycksfallsförsäkring år 2011 en tredjedel, år 2012 hälften av postens återstående
belopp och år 2013 det återstående beloppet
av posten. Dessutom gottskrivs en ränta enligt 60 b § 7 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring. Räntan beräknas för tiden mellan
den 1 januari 2011 och den 31 december
2011 på det återstående beloppet av garantiavgiftsposten den 31 december 2011 och för
tiden mellan den 1 januari 2012 och den 31
december 2012 på det återstående beloppet
den 31 december 2012. Det slutsaldo av garantiavgiftsposten den 31 december 2013
som härrör från relationstalet enligt
60 b § 2 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring kvarstår i fördelningssaldot enligt
60 b § i den lagen.
Den garantiavgiftspost som före den 31 december 2010 ackumulerats av försäkringar
enligt trafikförsäkringslagen överförs när
denna lag träder i kraft till utjämningsbeloppet enligt 9 kap. 4 § för försäkringskategori
”motorfordonsansvar” enligt bilaga 1 till
social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av gränserna för skadeförsäkringsbolagens korrigerade solvenskapital och av utjämningsbeloppet och gränserna för detta samt om grunderna för beräkningen (622/2008) vid de försäkringsbolag som bedriver försäkring enligt trafikförsäkringslagen. Om garantiavgiftsposten ursprungligen har beräknats med beaktande av
också andra försäkringsgrenars andel av utjämningsbeloppet, kan försäkringsbolaget be
Finansinspektionen fastställa sådana beräkningsgrunder för utjämningsbeloppet enligt
vilka den del av garantiavgiftsposten som
motsvarar dessa försäkringsgrenar överförs
till försäkringsgrenarnas andel av utjämningsbeloppet. Ett belopp motsvarande garantiavgiftsposten vid slutet av föregående
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räkenskapsperiod bokförs i resultaträkningen
som intäkt under punkten ”övriga försäkringstekniska intäkter”.

———

