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Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag
om ändring av lagen om f"örsäkringsf"öreningar
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås sådana allmänna associationsrättsli~a ändringar av lagen om försäkringsförenmgar som är nödvändiga på grund av den revidering av lagen
om aktiebolag som trädde i kraft 1997 och
den därav föranledda ändringen av lagen om
försäkringsbolag. På grund av försäkringsföreningarnas sammanslutningsform och deras begränsade verksamhet är det inte motiverat att i lagen om försäkringsföreningar ta
in ändringar som motsvarar samtliga ändringar av lagen om aktiebolag eller lagen
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om försäkringsbolag.
Dessutom föreslås i propositionen sådana
ändringar av lagen om försäkringsföreningar
som är nödvändiga på grund av totalrevideringen av bokföringslagstiftningen och stiftandet av revisionslagen. Ytterligare föreslås
att i lagen intas bestämmelser om koncerner.
Propositionen innehåller dessutom några
ändringar av teknisk natur.
La~en föreslås träda i kraft så snart som
möjhgt efter att den har antagits och blivit
stadfäst.
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ALLMÄN MOTIVERING
l.

Nuläge

Försäkringsföreningarna är ömsesidiga försäkringsanstalter med verksamhet inom ett
begränsat verksamhetsområde. De bedriver
frivillig skadeförsäkring eller försäkring av
fiskerimateriaL Delägare i en försäkringsförening är direktförsäkringstagarna, återförsäkringstagarna, om inte något annat bestäms i
föreningens stadgar, och, om så bestäms i
föreningens stadgar, garantiandelsägarna.
Vid utgången av 1998 fanns det 119 försäkringsföreningar. Sex av dem hade ett garantikapital, resten var enbart ömsesidiga
sammanslutningar för försäkringstagarna. Ar
1998 uppgick försäkringsföreningarnas sammanräknade totala premieinkomst av direktförsäkring till cirka 620 milj. mk. Marknadsandelen var omkring fem procent.
I
lagen
om
försäkringsföreningar
(1250/1987), som reglerar försäkringsföreningarnas verksamhet, finns bestämmelser
om bland annat bildande av en försäkringsförening, försäkringsföreningens ledning och
förvaltning, delägare, revision, bokslut, försäkringsföreningens solvens, tillsynen över
försäkringsföreningar, likvidation, upplösning och fusion samt överlåtelse av försäkringsbeståndet Till den del det är möjligt
med hänsyn till försäkringsföreningsverksamhetens särdrag motsvarar innehållet i
lagen om försäkringsföreningar lagen om
försäkringsbolag (1062/1979) och de allmänna associationsrättsliga principer som antagits där.
Lagen om försäkringsföreningar ändrades
genom en lag som trädde i kraft vid ingången av 1994, genom vilken den anpassades
till de EG-direktiv gällande skadeförsäkring
som nämns i bilaga IX till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Också genom en lag som trädde i kraft vid
ingången av april 1995 och genom en lag
som trädde i kraft vid ingången av 1997
ändrades lagen om försäkringsföreningar till
följd av de EG-direktiv som gäller försäkringsverksamhet
2.

Propositionens mål och de
viktigaste förslagen

2.1. Mål och medel

Lagen om aktiebolag (734/1978) revidera-

des i omfattande grad genom en lag som
trädde i kraft vid ingången av september
1997. På grund av detta reviderades lagen
om försäkringsbolag genom en lag som trädde i kraft vid samma tidpunkt. Ett av syftena
med denna proposition är att i lagen om försäkringsföreningar företa sådana av ovan
avsedda revideringar föranledda allmänna
associationsrättsliga ändringar som är nödvändiga med hänsyn till särdragen i försäkringsföreningarnas verksamhet. Dessutom
föreslås bestämmelser om försäkringsföreningars koncerner.
I lagen om försäkringsföreningar ingår inte
någon indelning som motsvarar indelningen
i privata och publika bolag enligt lagen om
aktiebolag och lagen om försäkringsbolag.
På grund av försäkringsföreningsverksamhetens karaktär och den begränsade verksamheten har det inte ansetts motiverat att
tillåta alla de nya finansiella instrument som
är tillåtna för aktiebolag och försäkringsbolag. Det har inte heller ansetts befogat att
tillåta delning i fråga om föreningarna. Denna möjlighet finns inte heller för ömsesidiga
försäkringsbolag, som är större än försäkringsföreningarna och bedriver en mera omfattande verksamhet än dessa. Däremot har
strävan varit att till exempel förbättra delägarnas jämlikhet och borgenärernas ställning genom att på samma sätt som i fråga
om försäkringsbolagen förtydliga bestämmelserna gällande beslutsfattande och borgenärsskydd vid anskaffning och utdelnin~ av
föreningarnas medel. Det föreslås ocksa att
bestämmelserna om föreningarnas informationsskyldighet ändras. Föreningarna skall
till exempel noggrannare än för närvarande
informera om ärenden som behandlas vid
föreningsstämman.
Den nya bokföringslagen (1336/1997) och
bokföringsförordningen (133911997) trädde i
kraft den 31 december 1997. De bokföringsskyldiga får dock tillämpa den upphävda
bokföringslagens (655/1973) bestämmelser
på bokföringen för den räkenskapsperiod
som utgår senast den 31 december 1999. I
lagen om försäkringsföreningar föreslås nu
sådana ändringar som föranleds av den nya
bokföringslagstiftningen samt revisionslagen
(936/1994).
Tillsynen över försäkringsanstalterna överfördes vid ingån$en av april 1999 från social- och hälsovardsministeriet och försäk-
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ringsföreningsinspektionen till Försäkringsinspektionen, som då inledde sin verksamhet. På grund av detta ändrades lagen om
försäkringsföreningar genom en lag som
trädde i kraft den l april 1999. Till 16 kap.
fogades då en ny 13 § enligt vilken vad som
i lagen om försäkringsföreningar föreskrivs
om social- och hälsovårdsministeriet eller
vederbörande ministerium gäller i fortsättningen Försäkringsinspektionen med undantag av bestämmelser som uppräknas särskilt. För att göra lagen om försäkringsföreningar mera läsbar har alla de bestämmelser
som från den l april 1999 gäller Försäkringsinspektionen ändrats så att social- och
hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministeriuQ;l har ersatts med Försäkringsinspektionen. Andringarna är således rent tekniska.

ar som de som företagits i lagen om försäkringsbolag i fråga om ömsesidiga bolags
garantikapitaL Till skillnad från den gällande
lagen skall försäkringsföreningar på vissa
villkor kunna förvärva egna garantiandelar.
Garantikapitalet skall också kunna nedsättas
i syfte att ogiltigförklara de egna garantiandelar som föreningen innehar.
Vid nedsättning av garantikapitalet föreslås
samma borgenärsskydd som vid fusion mellan försäkringsföreningar.
Egna garantiandelar. I lagen föreslås ett
nytt kapitel med bestämmelser om när försäkringsföreningar kan förvärva egna garantiandelar. Innehållet i bestämmelserna följer
huvudsakligen motsvarande bestämmelser i
lagen om försäkringsbolag.

2.2. De viktigaste rörslagen

ningen och föreningsstämman föreslås sådana allmänna associationsrättsliga ändringar
som har 1tiorts i lagen om aktiebolag och
som ocksa tillämpas på försäkringsbolag.
Ombildning av sammanslutnings/orm. En
försäkringsförening skall fortfarande kunna
ombildas enbart till ett ömsesidigt försäkringsbolag. Eftersom inte ens denna möjlighet har utnyttjats medan lagen varit i kraft
och eftersom det är lättare att ombilda en
ömsesidig sammanslutning till en annan
form av ömsesidig sammanslutning än till
ett aktiebolag, anses denna ombildningsmöjlighet alltjämt vara tillräcklig. Det föreslås
att det förfarande som iakttas vid ombildning till bolag skall preciseras. Försäkringsinspektionen skall ha rätt att till fastställelsen av stadgarna foga sådana villkor som
den anser nödvändiga för att skydda de förmåner som försäkringarna omfattar eller delägargruppernas intressen. Försäkringsföreningen samt den som framställer anmärkning
och anser att ämbetsverkets beslut kränker
hans rätt, skall ha rätt att anföra besvär över
beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen,
som skall behandla besvärsskriften i brådskande ordning.
Revision och särskild granskning. De ändringar som föreslås i kapitlet föranleds till
största delen av den nya revisionslagen. På
revision av försäkringsföreningar tillämpas 9
kap. lagen om försäkringsföreningar samt
revisionslagen. Revisionslagen tillämpas om
inte något annat föreskrivs i lagen om försäkringsföreningar.

Allmänna stadganden. På grund av att försäkringsföreningarna är små och bedriver en
begränsad verksamhet har det inte ansetts
nödvändigt att följa samma indelning i privata och publika bolag som antagits i lagen
om aktiebolag och lagen om försäkringsbolag. Försäkringsföreningarna är således alltid
sammanslutningar som kan jämställas med
privata bolag, och deras värdepapper kan
inte upptas för offentlig handel.
För tydlighetens skull föreslås att bestämmelserna om försäkringsföreningars delägares ansvar för föreningens förpliktelser
samlas i en paragraf. Innehållet i ansvaret
förändras inte.
Lagen om försäkringsföreningar skall
kompletteras med bestämmelser om föreningens koncern och närmaste krets. Det
föreslås också att lagen, i enlighet med lagen om försäkringsbolag, kompletteras med
bestämmelser om försäkringsföreningars rätt
att ta upp krediter. Föreningarna skall kunna
ta upp kapitallån utan Försäkringsinspektionens samtycke.
Bildande av en försäkringsförening. Det
föreslås att bestämmelserna om bildande av
försäkringsföreningar förenhetligas med bestämmelserna om försäkringsbolags bildande
i lagen om försäkringsbolag. Garantikapitalets fasta belopp slopas, dvs. garantikapitalet
kan uttryckas som minimi- och maximibelopp i föreningens stadgar.
Garantikapital. I bestämmelserna om garantikapitalet samt ökningen och nedsättningen av det föreslås motsvarande ändring-

Försäkringsföreningens ledning och föreningsstämman. I bestämmelserna om led-

B ok slut, koncernbokslut och täckning av
ansvarsskuld. De ändringar som föreslås i
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kapitlet föranleds huvudsakligen av de allmänna bola~srättsliga bestämmelser som
genom ändnngar i lagen om aktiebolag
kommer att tillämpas på försäkringsbolag. I
kapitlet beaktas också bokföringslagen och
bokföringsförordningen som trädde i kraft
den 31 december 1997, samt de ändringar
som på basis av dem företagits i lagen om
aktiebolag. Det föreslås också att bestämmelser om koncernbokslut fogas till kapitlet.
V erksamhetskapital. Enligt förslaget jämställs ett kapitallän med en stor försäkringsförenings eget kapital när det beräknas om
försäkringsföreningens e~et kapital uppfyller
kravet i fråga om förhallandet mellan det
egna kapitalet och garantibeloppet.
Vinstutdelning och annan användning av
föreningens tillgångar. För att öka likformigheten med andra sammanslutningsformer
föreslås att termerna "överskott" och "underskott" i den gällande lagen ersätts med termerna "vinst" och "förlust". De övriga föreslagna ändringarna i kapitlet föranleds av de
ändringar som gjorts i lagen om aktiebolag
och som därmed skall tillämpas på försäkringsbolag.
Tillsynen över försäkringsföreningarna.
Det föreslås att Försäkringsinspektionens
inspektionsrätt även skall omfatta försäkringsföreningarnas dottersamfund. Försäkringsinspektionen kan förena en uppmaning
eller ett förbud med vite, som enligt förslaget döms ut av länsstyrelsen på försäkringsföreningens hemort.
Likvidation och upplösning. De föreslagna
ändringarna baserar sig huvudsakligen på
ändringarna av bestämmelserna om likvidation och upplösning i lagen om försäkringsbolag.
Fusion. Det föreslås att bestämmelserna
om fusion ändras så att de motsvarar bestämmelserna om fusion i lagen om försäkrings bolag.
Overlåtelse av försäkringsbeståndet. Det
föreslås att bestämmelserna om överlåtelse
av försäkringsbeståndet tas in i ett särskilt
kapitel. Förfarandet för överlåtelse av försäkringsbeståndet skall dock bibehållas så att
det är så enhetligt med fusionsförfarandet
som möjligt.
skadeståndsskyldighet. Det föreslås att bestämmelserna om revisorernas skadeståndsskyldighet upphävs, eftersom revisorernas
ansvar föreskrivs i revisionslagen. Enligt
förslaget skall skadeståndslagen (412/ 1974)
tillämpas på jämkning av skadestånd som
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ådömts en stiftare av en försäkringsförenin~,
styrelsemedlem, medlem av förvaltningsradet och verkställande direktören. Dessutom
föreslås att bestämmelsen om skada som
åsamkats genom överträdelse av försäkringsgrunderna slopas, därför att försäkringsgrunderna inte längre fastställs.
Särskilda bestämmelser. straffbestämmelserna skall preciseras så att de motsvarar
straffbestämmelserna i lagen om försäkringsbolag. I föreningens brev och på dess blanketter skall anges vissa uppgifter som föreskrivs i lagen.
3.

Propositionens verkningar

3.1. Ekonomiska verkningar
Propositionen har inte några direkta ekonomiska verkningar i frå~a om den offentliga ekonomin eller hushallen. Den medför
inte heller några betydande merkostnader för
försäkringsföreningarna.
3.2. Verkningar i fråga om organisation
och personal
Propositionen har inte några verkningar i
fråga om organisation eller personal. Tillsynen över försäkringsföreningarna bibehålls
oförändrad och propositionen utökar inte
uppgifterna för Försäkringsinspektionen,
som utför tillsynen.
4.

Beredningen av propositionen

4.1. Beredningen
Propositionen har huvudsakligen beretts
som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet. I beredningen har även deltagit försäkringsföreningsinspektionen, Försäkringsinspektionen, Vakuutusyhdistysten
Keskusliitto r.y. och Svenska Försäkringsföreningarnas Förbund r.f.
4.2. Utlåtanden
Utlåtande om propositionen har begärts av
justitieministeriet, handels- och industriministeriet, Försäkringsinspektionen, bokföringsnämnden, Vakuutusyhdistysten Keskusliitto
r.y. och Svenska Försäkringsföreningarnas
Förbund r.f. I propositionen har anmärkningarna i utlåtandena beaktats i mån av möjlighet.
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D ET ALJMOTIVERING
l.

Lagförslaget

I enlighet med redogörelsen i de allmänna
motiveringarna överfördes tillsynen över
försäkringsanstalterna vid ingången av april
1999 från social- och hälsovårdsministeriet
och försäkringsföreningsinspektionen till
Försäkringsinspektionen. Till 16 kap. fogades då en ny 13 §, enligt vilken vad som i
lagen om försäkringsföreningar föreskrivs
om social- och hälsovårdsministeriet eller
vederbörande ministerium gäller i fortsättningen Försäkringsinspektionen, med
undantag av vissa bestämmelser som uppräknas särskilt. Nu föreslås att alla de bestämmelser som från ingången av april 1999
gäller Försäkringsinspektionen ändras så att
social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium ersätts med Försäkringsinspektionen.
De bestämmelser där nämnda ändring utöver eventuella språkliga eller motsvarande
ändringar är den enda föreslagna ändringen
är l kap. l § 4 mom., 4 § 5 mom. och 5 § 3
mom., 2 kap. l § 2 mom., 4 och 5 a §, 4
kap. 6 § l mom., det föreslagna 4 mom. i 6
kap. 4 §, 7 kap. 9 § 3 mom. och 11 § 2
mom., 10 kap. 3 § 5 mom. samt i 3 a§ 3
mom. l punkten samt 6 m om., l O a kap. 2 §
3 mom., 12 kap. 4 § l, 2 och 4 mom, 6 § 2
och 4 mom. samt 6 a och 6 b §, 13 kap. l §
2 och 3 mom., 2 § 3 mom., 4 § l och 2
mom., 7 §, 10 § 3 mom., 14, 15 och
17-19 §, 20 § 4 mom. och 21 § 2 mom.
samt 16 kap. 11 a §. Dessa ändringar har
inte motiverats särskilt i detaljmotiveringen.
Samma ändring föreslås också i de lagrum
som föreslås ändrade även på något annat
sätt. Den nämnda ändringen har inte motiverats separat i samband med motiveringen till
dessa lagrum.
l kap.

Allmänna stadganden

l a §. Med iakttagande av statsrådets principbeslut (1199/00/95), som ändrades i september 1999, föreslås i paragrafen bli bestämt att med ministeriet avses social- och
hälsovårdsministeriet, om inte något annat
bestäms genom förordning. I de paragrafer
där ändringar föreslås av andra orsaker änd-

ras samtidigt uttrycket "vt<9erbörande ministerium" till "ministeriet". Andringen motiveras inte särskilt för paragraferna i fråga.
3 §. För tydlighetens skull föreslås att bestämmelserna om försäkringsföreningars delägares ansvar för föreningens förpliktelser
samlas i en enda paragraf. I l mom. föreslås
bli bestämt att försäkringsföreningars delägare ansvarar för försäkringsföreningens förpliktelser så som bestäms i paragrafen. Garantiandelsägarna är således inte i egenskap
av garantiandelsägare personligt ansvariga
för försäkringsföreningens förpliktelser. Eftersom garantiandelsägarna bara har en begränsad rätt till försäkringsföreningens nettokapital, föreslås inte samma förpliktelser för
dem som för delägarna. Om garantiandelsägarna också är försäkringstagardelägare
eller andra delägare, bär de ansvar enligt vad
som föreskrivs i para~rafen.
Som 2 mom. föreslas en bestämmelse om
delägarens skyldighet att betala en tilläggsavgift. Bestämmelsen motsvarar gällande l O
kap. l O § l mom. Det föreslås att momentet
kompletteras med gällande l kap. 3 §, enligt
vilken en försäkringstagardelägare ansvarar
för föreningens förbindelser till beloppet av
ett års försäkringspremier. Ansvarsbegränsningen gäller således inte de garantiandelsägare som är delägare i föreningen. Den föreslagna bestämmelsen förtydligar nuläget utan
att ändra det.
Som 3 mom. föreslås gällande l O kap.
10 § 2 mom. och som 4 mom. bestämmelsen i 3 mom. I 3 mom. anges således skyldighet för andra delä$are att betala tilläggsavgift i sådana fall da tilläggsavgift inte kan
indrivas hos en delägare. Enligt 4 mom.
skall en tilläggsavgift jämte dröjsmålsränta
få indrivas genom utsökning utan dom eller
utslag, med iakttagande av lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
(36711961).
5 a §. I paragrafen föreslås definitioner av
moderförening och dottersamfund. Moderföretag i en koncern som avses i denna paragraf skall alltid vara en försäkringsförening. I övrigt motsvarar den föreslagna bestämmelsen l kap. 3 § 1-4 mom. lagen om
aktiebolag.
5 b §. I l kap. 4 § lagen om aktiebolag

RP 193/1999 rd

definieras bolagets närmaste krets. Enligt
hänvisningsbestämmelserna i l kap. l a §
lagen om försäkringsbolag tillämpas samma
definition på försäkringsbolag. Det föreslås
att definitionen i tillämpliga delar tas in i
den 5 b § som fogas till l kap. lagen om
försäkringsföreningar. För att bestämmelserna om den närmaste kretsen också skall gälla när en försäkringsförening är dotterföretag
i en koncern som har ett aktiebolag som moderföretag hänvisas också till l kap. 3 §
2-4 mom. lagen om aktiebolag. I 11 kap.
7 § som föreslås ändrad och i vilken finns
bestämmelser om beviljande av penninglån
skall hänvisas till definitionen av den närmaste kretsen.
5 c §. Under den gällande lagens tid har
det ansetts att försäkringsföreningarna bör
ordna sin verksamhet utan att uppta lån.
Detta har motiverats med l kap. 5 § l
mom., där det sägs att en försäkringsförening inte får bedriva annan rörelse än försäkrin~srörelse. I den gällande lagen finns
inte nagra bestämmelser om försäkringsföreningens kreditupptagning, men social- och
hälsovårdsministeriet har meddelat anvisningar därom.
Det föreslås att begränsningarna för försäkringsföreningars rätt att uppta krediter
anges i lag. Den föreslagna nya 5 c § motsvarar i hög grad social- och hälsovårdsministeriets gällande anvisningar om rätten att
uppta krediter.
Enligt l mom. skall en försäkringsförening
få ta upp krediter endast för skötseln av
nödvändig likviditet, som återbetalning enligt de grunder som avses i lagen om pension för arbetstagare (39511961), som sådant
kapitallån som avses i det föreslagna 2
mom., i andra fall än de som avses ovan och
som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer, samt med tillstånd som Försäkringsinspektionen beviljar i enskilda fall.
Enligt l punkten kan försäkringsföreningar
ta upp krediter för att sköta sin nödvändiga
likviditet. Enligt l O kap. 3 a § skall försäkringsföreningen se till att de tillgångar som
täcker ansvarsskulden är uppbyggda så att
dess placeringar, vilka skall vara diversifierade och ha lämplig spridning, tryggar tillgångarnas säkerhet, avkastning och realiserbarhet. Härvid skall försäkringsföreningen
också ta hänsyn till arten av den försäkringsrörelse som föreningen bedriver. A v
detta krav på ansvarsskulden följer att under
normala förhållanden kan det inte vara nöd-
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vändigt att uppta krediter för att sköta likviditeten. Under exceptionella förhållanden
kan det dock hända att försäkringsföreningen
måste ty sig till kreditupptagning för att sköta sin likviditet.
Med stöd av l mom. 4 punkten skall social- och hälsovårdsministeriet kunna meddela
föreskrifter om i vilka andra fall än de som
avses i 1-3 mom. det är tillåtet för försäkringsföreningar att uppta krediter. Det har
inte ansetts möjligt eller ändamålsenligt att i
lagen ge en uttömmande förteckning över
fallen. Det är möjligt och smidigare att genom bestämmelser på lägre nivå ange de fall
där det är tillåtet för försäkringsföreningar
att uppta krediter. Enligt social- och hälsovårdsministeriets gällande anvisningar kan
försäkringsföreningar bl.a. uppta krediter
som staten beviljar för bostadsändamål och
lån som föreskrivs i lagen om räntestöd för
hyresbostadslån (86711980). Det vore också
ändamålsenligt att i den utsträckning som
ministeriet närmare anger tillåta kreditupptagning i fråga om sådana bostads- och fastighetsbolag som försäkringsföreningen äger
samt andra bolag som försäkringsföreningen
får äga. Försäkringsinspektionen skall dessutom enligt momentets 5 punkt i enskilda
fall på ansökan av försäkringsföreningen
kunna tillåta upptagande av krediter.
Enligt 2 mom. skall även försäkringsföreningar kunna ta upp kapitallån som avses i
5 kap. lagen om aktiebolag och i l kap. 4 §
lagen om försäkringsbolag. Enligt 10 kap.
6 § 2 mom. lagen om försäkringsföreningar
som föreslås bli ändrad skall fånekapitalet
upptas i balansräkningen som en egen post
sa som social- och hälsovårdsministeriet närmare föreskriver. Upptagande av kapitallån
förutsätter inte samtycke av Försäkringsinspektionen. Bestämmelser om kapitallån
föreslås dessutom i 5 d §.
I 3 mom. föreslås bli bestämt att innan en
försäkringsförening tar upp ett lån som avses
i l mom. l, 3 och 4 punkten skall den meddela Försäkringsinspektionen om upptagandet av lån enligt vad Försäkringsinspektionen närmare föreskriver.
Vad som bestäms i 1-3 mom. skall enligt
det föreslagna 4 mom. också tillämpas på ett
sådant dottersamfund till försäkringsföreningen som inte är ett kreditinstitut, finansiellt institut eller fondbolag.
Enligt 5 mom. skall Försäkringsinspektionen i de fall som avses i 12 kap. 6 c §, som
föreslås ändrad, kunna förbjuda en försäk-
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ringsförening att ta upp krediter. Förutsättningarna är desamma som gäller för att Försäkrin&sinspektionen skall kunna lägga beslag pa egendorn som föreningen har i sin
besittning eller förbjuda föreningen att avyttra eller pantsätta sådan egendom.
Enligt 6 rnorn. skall social- och hälsovårdsministeriet vid behov meddela närmare
föreskrifter om tillämpningen av paragrafen.
5 d §. I 1-3 rnorn. i den 5 d § som föreslås bli fogad till kapitlet skall bestämmas
om kapitallånets rekvisit och lånevillkor.
Regleringen motsvarar de bestämmelser i
lagen om försäkringsbolag och lagen om
aktiebolag vilka skall tillämpas på försäkringsbolag.
I likhet med l kap. 4 § 2 rnorn. lagen om
försäkringsbolag föreslås i 4 rnorn. bli bestämt att bestämmelserna om kapitallån inte
skall tillämpas i anslutning till tillståndsförfaranden gällande borgenärsskyddet vilka
hänför sig till nedsättning eller aterbetalning
av garantikapitalet eller fusion.
2 kap.

Bildande av en f"örsäkringsrörening

2 §. I 2 rnorn. l punkten föreslås en ändring som motsvarar ändringen av 2 kap. 3 §
2 rnorn. l punkten lagen om försäkringsbolag, enligt vilken det i stiftelseurkunden
skall anges varje stiftares fullständiga namn
och adress, beträffande fysiska personer boningsort och finländsk personbeteckning eller, i avsaknad av sådan, födelsetid samt
beträffande juridiska personer hemort, registernummer och det register där en juridisk
person har införts. I momentets 6 och 7
punkt föreslås tekniska ändringar som föranleds av att en ny 8 punkt föreslås bli fogad
till momentet, enhgt vilken föreningens
kostnader eller uppskattade maximikostnader
för föreningens bildande skall anges i stiftelseurkunden.
Det föreslås att 3 rnorn. upphävs, eftersom
det delvis överlappas av 2 rnorn. 8 punkten.
3 §. Det föreslas att l rnorn. 4 punkten
ändras så att det obligatoriska fasta beloppet
av garantikapitalet slopas. Garantikapitalet
skall utan ändring av stadgarna kunna nedsättas eller ökas på motsvarande sätt som
aktiebolags aktiekapital, om garantikapitalets
rninirni- och maximibelopp har nämnts i föreningens stadgar. Motsvarande bestämmelse
finns i 2 kap. 4 § l rnorn. 4 punkten lagen
om försäkringsbolag.
6 §. Det föreslås att l rnorn. ändras så att

stiftelseurkunden och Försäkringsinspektionens beslut om fastställelse av föreningens
stadgar skall fogas som bilaga till teckningshandlingen. En motsvarande ändring har
gjorts i 2 kap. 7 § lagen om försäkringsbolag.
7 §. I överensstämmelse med 2 kap. 6 §
lagen om aktiebolag som tillämpas på försäkringsbolag föreslås att l rnorn. ändras så
att stiftarna skall vara skyldiga att till stiftelseurkunden foga beslut om godkännande av
sådana teckningar av garantiandelar som inte
gjorts i stiftelseurkunden. I övrigt motsvarar
innehållet gällande moment.
8 §. Det föreslås att ett nytt 6 morn. fogas
till paragrafen. Momentet motsvarar 2 kap.
9 § 3 rnorn. lagen om försäkringsbolag.
Föreslås på den konstituerande stämman en
ändrin$ av en bestämmelse i stiftelseurkunden, far beslut om föreningens bildande inte
fattas förrän ett beslut med anledning av
förslaget har fattats. Fattas på den konstituerande stämman beslut om en ändring av
stadgarna, får beslut om föreningens bildande inte fattas förrän Försäkringsinspektionen
har fastställt ändringarna i stadgarna.
9 §. Det föreslås att l rnorn. kompletteras
med en bestämmelse om att garantiandelarna
och grundfonden skall inbetalas på föreningens konto i en depositionsbank i Finland
eller i ett sådant utländskt kreditinstituts filialkontor i Finland som har rätt att ta emot
depositioner. Samtidigt föreslås att 2 och 3
punktema i gällande moment skall sammanslås.
Det föreslås att 3 rnorn. kompletteras med
en bestämmelse som motsvarar bestämmelsen i 2 kap. 10 § 4 rnorn. lagen om försäkringsbolag. Det belopp som har betalts för
garantiandelarna och grundfonden får inte
användas förrän styrelsen har valts. Genom
bestämmelsen syftar man till att framhäva
att föreningen i verkligheten skall kunna
bestämrna beloppet av hela garantikapitalet
och grundfonden och att tillsynen över föreningens medel hör till styrelsens uppgifter.
9 a §. Det föreslås att kapitlet kompletteras
med en ny 9 a§, som motsvarar 2 kap. 13 §
lagen om försäkringsbolag. I fråga om följderna av försummelse med betalningen av
teckningspriset föreslås i l rnorn. bli bestämt
att det uttryckligen är styrelsens skyldighet
att vidta indrivningsåtgärder för att få betalning för teckningspriset
I 2 rnorn. föreslas en bestämmelse om att
styrelsen kan ge garantiandelen till en ny
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tecknare, som utan dröjsmål skall betala det
belopp för garantiandelen som har förfallit
till betalning. styrelsen skall innan föreningen anmäls för registrering ogiltigförklara de
garantiandelar som inte är helt betalda och
styrelsens beslut om ogiltigförklaring skall
fogas till stiftelseurkunden.
I 3 mom. föreslås en bestämmelse om att
var och en som tecknat en garantiandel som
han försummat att betala skall vara skadeståndsskyldig gentemot föreningen. Om det i
stället för en sådan tecknare har kommit en
ny tecknare som inte heller betalar garantiandelen, kan ersättningsskyldigheten således
gälla bägfte tecknarna och ersättningsbeloppet uppgar för bägge till en tredjedel av det
belopp som skall betalas för garantiandelen.
I 4 mom. sägs att vad som i denna paragraf bestäms om styrelsen gäller i tillämpliga delar försäkringsföreningens stiftare tills
föreningen har bildats enligt 9 §.
l O §. Det föreslås att l mom. kompletteras
med en bestämmelse om att som garantikapital registreras det sammanlagda nominella
beloppet av tecknade och tecknarna tilldelade garantiandelar, med avdrag för det sammanlagda nominella beloppet av garantiandelar som enligt 9 a § förklarats ogiltiga.
Om garantiandelarna inte har något nominellt belopp, skall vid beräkning av det garantikapital som registreras i stället användas
det belopp som enligt 2 § 2 mom. 3 punkten
antecknas i garantikapitalet Dessutom registreras beloppet av grundfonden.
Det föreslas att 2 mom. ändras så att det
motsvarar 2 kap. 11 § 2 mom. lagen om
försäkringsbolag med undantag av de bestämmelser som gäller garantiandelar och
grundfonden.
3 kap.

Garantikapital

3 §. I det inledande stycket till l mom.
föreslås ett omnämgande av föreningens
egen inlösningsrätt. Andringen ansluter sig
till den föreslagna rätten för föreningen att
äga e$na garantiandelar. Av samma skäl
föreslas att l mom. 6 punkten ändras.
I det 5 mom. som föreslås fogat till paragrafen föreslås i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. att endast medel som står till
förfogande för vinstutdelning skall kunna
användas för att lösa in garantiandelar. Bestämmelser om dessa medel finns i 11 kap.
2 §. Inlösningsbeslutet fattas av förenings-
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stämman med enkel majoritet. I beslutsförslaget och i beslutet skall nämnas inlösningspriset för garantiandelarna och betalningstiden. För inlösningsbeslutet gäller i
övrigt i tillämpliga delar vad som i 5 kap.
l § 3-5 mom. bestäms om beslutsfattandet
vid nedsättning av garantikapitalet I överensstämmelse med 3 kap. l § 3 mom. lagen
om försäkringsbolag och lagen om aktiebolag, till vilken hänvtsas i momentet, föreslås
att de garantiandelar som skall inlösas antingen förklaras ogiltiga genom en nedsättning av garantikapitalet eller överlåts vidare.
5 §. Det föreslas att 2 mom. kompletteras
så att i ett garantiandelsbrev också skall anges föreningens registernummer. Förslaget
överensstämmer med den ändring som föreslås i 16 kap. 13 § och enligt vilken föreningens registernummer skall anges i föreningens brev och på dess blanketter.
Eftersom det föreslås att 5 kap. ändras
måste den hänvisning till 5 kap. som ingår i
3 mom. ändras.
6 §. Bestämmelser om återbetalning av
garantiandelar föreslås i 5 kap., där 6 § gäller avförande av garantiandelar ur garantiandelsboken och makulering av garantiandelsbrev. Det föreslås därför att l mom. ändras
så att det gäller inlösningssituationer och
upplösning av föreningar.
8 §. Det föreslås att bestämmelsen om anteckning i interimsbevis om garantiandelen
preciseras så att det i beviset alltid skall antecknas om hela garantiandelen har betalts.
Om tecknaren eller den till vilken rätten till
interimsbevis har överlåtits så önskar, skall
beviset fortfarande förses med anteckning
om erlagda betalningar.
10 §. Det föreslås att anteckningarna om
garantiandelsägarnas yrke och medbor~ar
skap slopas i den förteckning över garantlandelarna som avses i l mom., eftersom uppgifterna inte längre anses behövliga. Motsvarande ändring föreslås i 2 kap. 2 § i fråga
om de uppgifter som i stiftelseurkunden
skall anges om stiftarna.
4 kap.

Ökning av garantikapitalet

l §. Om ökningen av garantikapitalet kräver att stadgarna ändras, skall enhgt 2 mom.
fastställelse av ändringen sökas hos Försäkringsinspektionen.
2 §. I paragrafens l mom. skall bestämmas
om företrädesrätt till teckning vid ökning av
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garantikapitalet Bestämmelsen motsvarar i
sak gällande bestämmelse.
I 2 mom. föreslås i enlighet med de
bestämmelser
som
tillämpas
på
försäkringsbolag bli bestämt att avvikelse
från företrädesrätten till teckning skall vara
möjlig, om det med hänsyn till föreningen
finns vägande ekonomiska skäl därtill.
Beslutet skall vara giltigt endast om det
biträtts av delägare med minst två
tredjedelar av de avgivna rösterna. Eftersom
ingen försäkringsförening för närvarande har
företrädesrätt till teckning i sina stadgar,
påverkar den nya bestämmelsen inte
ställningen för de nuvarande delägarna och
garantiandelsägarna.
Enligt 3 mom. skall tiden för utnyttjande
av företrädesrätten till teckning vara minst
två veckor räknat från teckningstidens början. Bestämmelsen stämmer överens med
motsvarande bestämmelse som tillämpas på
försäkringsbolag.
3 §. I paragrafen föreslås bestämmelser om
vad som skall upptas i föreningsstyrelsens
förslag till beslut om nyemission. Förslaget
är detaljerat eftersom det kan vara fråga om
avvikelse från företrädesrätten till teckning.
Det föreslås att innehållet i den gällande
3 § överförs till 3 a och 3 b § vilka fogas
till kapitlet.
3 a ~- I 3 a §, som föreslås fogad till
kapitlet, l mom. föreskrivs om bilagorna till
det försla$ som avses i 3 §. Momentet
avviker fran gällande 3 § l mom. så att till
förslaget också skall fogas ett mellanbokslut,
om det före föreningsstämman har förflutit
över sex månader från utgången av den
föregående räkenskapsperioden. styrelsens
redogörelse skall gälla sådana händelser av
väsentlig betydelse för föreningens ställning
som har inträffat efter att bokslutet och
mellanbokslutet upprättades.
I 2 mom. föreslås i överensstämmelse med
bestämmelsen i 4 kap. 4 a § lagen om aktiebolag, som tillämpas på försäkringsbolag,
bestämmelser om revisorernas uppgifter, om
ökningen av garantikapitalet sker med avvikelse från företrädesrätten till teckning.
3 b §. I 3 b §, som föreslås fogad till kapitlet, l mom. föreslås bestämmelser om
kallelse till stämma. Kallelsen skall inrymma
det huvudsakliga innehållet i förslaget till
nyemission. Det i sin tur anses omfatta åtminstone ökningens belopp, vem som har
rätt att teckna, teckningstiden och teckningspriset. Om avsikten är att avvika från före-

trädesrätten till teckning, skall orsakerna
därtill och grunderna för bestämmande av
teckningspriset anges. I kallelsen skall också
alltid nämnas hur de som har rätt att teckna
skall förfara för att utöva sin rätt.
I 2 mom. föreslås bli bestämt om hur teckningsförslaget skall hållas tillgängligt.
4 §. Eftersom det föreslås att gällande 5
kap. 3 § l mom. tas in som 5 kap. 5 § 2
mom., föreslås att hänvisningen i 2 mom.
ändras.
7 §. Det föreslås att ordalydelsen i 2 mom.
om ändring av föreningens stadgar ändras så
att den motsvarar den föreslagna möjligheten
att i stadgarna uttrycka garantikapitalets
maximi- och minimibelopp. Till skillnad
från tidigare föreslås att en förutsättning för
registrering är att ökningen skall vara helt
betald. Enligt lagen om försäkringsbolag
gäller motsvarande kutv ökningar av aktieoch garantikapitalet Okningen skall betalas
in på en depositionsbank i Finland eller i ett
sådant utländskt kreditinstituts filialkontor i
Finlapd som har rätt att ta emot depositioner. Okningen skall alltjämt betalas i pengar.
På grund av karaktären hos försäkringsföreningarnas verksamhet är apportavgifter varken nödvändiga eller motiverade.
Det föreslås att 3 mom. ändras så att styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall ge den försäkran som fogas till
registeranmälan. I försäkran skall konstateras
att det belopp som inbetalts av ökningen är i
föreningens ägo och besittning. Till skillnad
från gällande lag skall det i försäkran också
konstateras att bestämmelserna i lagen om
försäkringsföreningar har iakttagits vid ökningen av garantikapitalet Revisorerna skall
utfärda ett intyg över att bestämmelserna i
lagen om försäkringsföreningar gällande betalning av garantikapitalet har iakttagits.
9 §. Det föreslås att ordalydelsen ändras så
att den motsvarar den ändring som föreslås i
2 kap. I 9 a § som föreslås fogad till kapitlet
uppställs det som en skyldighet för styrelsen
att indriva de obetalda beloppen för garantiandelarna. skyldigheten skall också gälla vid
nyemission.
l O §. Gällande l O § gäller sådana
situationer där garantikapitalet inte har
betalts helt när ökningen av garantikapitalet
registreras. Eftersom 7 § föreslås ändrad så
att ökningen skall vara helt inbetald före
registreringen, föreslås att l O § upphävs som
obehövlig.
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5 kap.

NedsättDing och återbetalning av
garantikapitalet

l §. I paragrafens l mom. skall tas in bestämmelser om de ändamål för vilka nedsättning av garantikapital är tillåtet. Till det som
bestäms i gällande 2 mom. skall fogas ett
omnämnande av att det andra syftet med
nedsättning av garantikapitalet är att ogiltigförklara egna garantiandelar som föreningen
~.Uer dess dottersamfund har i sin besittning.
Andringen föranleds av den möjlighet för
föreningarna att äga egna garantiandelar som
föreslås bli reglerad i 5 a kap. I kapitlet
föreslås bestämmelser om att föreningen i
vissa situationer skall ogiltigförklara de garantiandelar den förvärvat och nedsätta sitt
garantikapital med garantiandelarnas nominella belopp. Motsvarande bestämmelse ingår i 5 kap. l § 2 mom. lagen om försäkringsbolag som en hänvisning till lagen om
aktiebolag.
I 2 mom. föreslås bli bestämt att beslut
om nedsättning av garantikapitalet skall fattas av föreningsstämman. Eftersom det föreslås att 4 kap. 7 § ändras så att ökningen av
garantikapitalet skall vara helt betald före
registreringen, föreslås att 4 kap. l O § 2
mom. upphävs som obehövligt. Till skillnad
från gällande l § l mom. skall således beslut om nedsättning av garantikapitalet alltid
fattas av föreningsstämman.
I 2 mom. föreslås också bestämmelsen i
gällande l § l mom. enligt vilken beslut
inte får fattas om nedsättning av garantikapitalet i en försäkringsförening innan föreningen har registrerats. Dessutom skall i momentet finnas en bestämmelse om den kvalificerade majoritet som krävs för föreningsstämmans beslut. Ett beslut om nedsättning
av garantikapitalet skall fattas med två tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna.
Antalet röster räknas enligt vad som föreskrivs för ömsesidiga försäkringsbolag i 5
kap. 2 § lagen om försäkringsbolag. Om det
föreslås att garantikapitalet nedsätts på något
annat sätt än i förhållande till garantiandelsägarnas innehav, skall dessutom krävas samtycke av de garantiandelsägare som berörs
av beslutet.
I 3 mom. föreslås bli bestämt vilka uppgifter som alltid skall nämnas i ett beslut om
nedsättning av garantikapitalet
I 4 mom. föreslås bestämmelser om de
uppgifter som skall nämnas i beslutsförslaget
och om bilagorna till beslutsförslaget samt
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om de uppgifter, utredningar och utlåtanden
av revisorerna som skall ges om det föreslås
att garantikaeitalet nedsätts på något annat
sätt än i förhallande till garantiandelsägarnas
innehav.
I 5 mom. föreslås bli bestämt att på kallelsen till föreningsstämma, framläggande av
beslutsförslag och meddelande till garantiandelsägarna tillämpas i tillämpliga delar 4
kap. 3 b § och 4 ~ 3 mom.
Det föreslagna 6 mom. motsvarar i väsentliga delar 5 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag. I det bestäms att efter nedsättningen
av garantikapitalet skall det fortfarande finnas full täckning för det nedsatta garantikapitalet, det övriga bundna egna kapitalet och
sådana andra icke utdelningsbara poster som
avses i 11 kap. 2 § l mom. Paragrafen föreslås ändrad. Om föreningen är moderförening i en koncern, skall full täckning på
motsvarande sätt finnas för det bundna egna
kapitalet och andra icke utdelningsbara poster i koncernen. I momentet skall också bestämmas på grund av vilka handlingar täckningen beräknas.
2 §. I paragrafen skall tas in bestämmelser
om att Försäkringsinspektionens samtycke
skall anhållas till beslut om vinstutdelning
under tre följande år efter registreringen av
nedsättningen av garantikapitalet, om garantikapitalet nedsätts för att täcka en förlust
som framgår av en fastställd balansräkning.
I fråga om givandet av samtycke iakttas i
tillämpliga delar 14 kap. 11 §.
3 §. Innehållet i paragrafen motsvarar gällande l § 4 och 5 mom., dock med beaktande av möjligheten att utan en ändring av
stadgarna nedsätta garantikapitalet inom de
maximi- och minimibelopp för garantikapitalet vilka anges i stadgarna.
Om nedsättningen av garantikapitalet i en
försäkringsförening förutsätter en ändring av
stadgarna, skall föreningen anhålla om att
Försäkringsinspektionen fastställer ändringen
av stadgarna. Ansökan om Försäkringsinspektionens fastställelse av stadgeändringen
förutsätts i 7 kap. 17 § vilken föreslås bli
ändrad. Tiden för registeranmälan räknas då
från den dag då Försäkringsinspektionen har
fastställt ändringen av stadgarna.
4 §. I l mom. bestäms när verkställigheten
av ett beslut om nedsättning av garantikapitalet kräver registermyndighetens tillstånd.
I 2 mom. bestäms att samtycke av Försäkringsinspektionen skall ansökas när nedsättningen av garantikapitalet kräver ett tillstånd
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enligt l mom. Samtycket skall sökas inom
två månader från det beslutet om nedsättning
fattades. I fråga om givandet av samtycke
iakttas i tillämpliga delar förfarandet enligt
14 kap. 11 §.
I 3 mom. föreslås bli bestämt att registermyndighetens tillstånd skall sökas inom två
månader från det att Försäkringsinspektionen
har gett sitt samtycke till nedsättningen av
garantikapitalet I samma moment sägs att
till ansökan om tillstånd skall fogas en utredning över Försäkringsinspektionens samtycke samt föreningens beslut om nedsättning.
I 4 mom. för~~krivs om registermyndighetens tillstånd. A ven här skall i tillämpliga
delar iakttas samma förfarande som registermyndigheten följer vid registrering av fusioner mellan föreningar. Om en förening väcker talan enligt det föreslagna 14 kap. 13 § 5
mom. för att bekräfta att borgenären har fått
betalning eller betryggande säkerhet för sina
fordringar, kan talan i enlifthet med den föreslagna 16 kap. l § ocksa behandlas av en
domstol på föreningens hemort.
5 §. I paragrafen föreslås bestämmelser om
återbetalning av garantikapitalet
Enligt l mom. skall garantikapitalet återbetalas med utdelningsbara medel enligt 11
kap. 2 §, vilken föreslås ändrad, genom att
en grundfond som motsvarar det återbetalade
beloppet bildas. Beslut om återbetalning av
garantikapitalet fattas, liksom nu, av föreningsstämman.
Paragrafens 2 mom. motsvarar gällande
3 § l mom., dvs. obligatoriska bestämmelser
i stadgarna om återbetalning av garantikapitalet.
I 3 mom. sägs att när beslut har fattats om
återbetalning av garantiandelar, skall behövliga ändringar göras i stadgarna. Eftersom
det föreslås att det fasta beloppet för garantikapitalet slopas, behöver stadgarna inte ändras, om garantiandelarna betalas tillbaka inom ramarna för garantikapitalets maximioch minimibelopp enligt stadgarna.
6 §. Den föreslagna paragrafen gäller både
nedsättning av garantikapitalet enligt 1-4 §
och återbetalning av garantikapitalet enligt
5 §.I paragrafen föreslås i likhet med 6 kap.
l § 4 mom. lagen om aktiebolag bli bestämt
att garantiandelar till ett belopp motsvarande
det med vilket garantikapitalet har nedsatts
eller
återbetalts
skall
avföras
ur
garantiandelsboken och garantiandelsbreven
makuleras.

5 a kap. Egna garantiandelar
I det nya 5 a kap. finns bestämmelser om
försäkringsföreningars förvärv av egna garantiandelar. Bestämmelserna baserar sig i
hög grad på 6 kap. lagen om försäkringsbolag och 7 kap. lagen om aktiebolag. Enligt
gällande lag har försäkringsföreningar inte
kunnat förvärva egna garantiandelar eller ta
emot dem som pant.
l §. I l mom. föreslås bli bestämt att en
försäkringsförening mot vederlag skall få
förvärva egna garantiandelar enligt vad som
bestäms i detta kapitel och ta emot egna garantiandelar som pant enli~t 2 mom. Motsvarande bestämmelser ingar i 6 kap. l § l
mom. lagen om försäkringsbolag.
Enligt 2 mom. skall en förening som vid
fusion eller på något annat sätt övertar en
rörelse få förvärva eller såsom pant ta emot
garantiandelar i försäkringsföreningar som
hör till rörelsen. Försäkringsföreningen är
skyldi~ eller berättigad att lösa in garantiandelen 1 de fall som avses i 3 kap. 3 §., dvs.
när föreningen i stadgarna har föreskrivits
rätt eller skyldighet att inlösa garantiandelar.
Försäkringsföreningen skall också på auktion
få ropa in helt betalda egna garantiandelar
som har utmätts för föreningens fordran.
2 §. I l mom. uppställs ett förbud för föreningen och dess dottersamfund att teckna
e~na garantiandelar. För det andra anges
vilka som ansvarar för teckningen då föreningen i strid med förbudet har tecknat garantiandelar i samband med bildandet eller
en ökning av garantikapitalet. I 2 mom.
föreslås bli bestämt om vem som skall anses
ha tecknat sådana garantiandelar som har
tecknats för föreningens räkning under annat
namn. Bestämmelsen behövs därför att de
allmänna civilrättsliga principerna annars
leder till att det anses att föreningen själv
har tecknat garantiandelarna.
3 §. I paragrafen bestäms om medel som
kan användas för förvärv av egna garantiandelar. Enligt paragrafen skall en förening i
andra än i l § 2 mom. avsedda fall få förvärva egna garantiandelar endast med medel
som kan användas för vinstutdelning. Utdelningsbara medel definieras i den föreslagna
11 kap. 2 §. Föreningsstämman beslutar om
förvärvet med iakttagande i tillämpliga delar
av vad som i 5 kap. l § föreskrivs om nedsättning av garantikapitalet Ett beslut om
förvärv av egna garantiandelar skall fattas
med två tredjedelars majoritet av de vid
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stämman avgivna rösterna.
4 §. I paragrafen föreslås bestämmelser om
avyttring av egna garantiandelar. Vidareavyttring av egna garantiandelar påverkar garantiandelsägamas ställning på samma sätt
som emission av nya garantiandelar vid en
ökning av garantikapitalet Regleringen av
avyttring av garantiandelar bör därför vara
så förenlig med regleringen av ökning av
garantikapitalet som möjligt.
Enligt förslaget gäller l mom. avyttring av
alla egna garantiandelar som förenin$en har
i sin besittning. Det omfattar alltsa också
sådana garantiandelar som har erhållits utan
vederlag eller i samband med förvärv av en
rörelse eller på något annat sätt som avses i
l§ 2 mom.
På motsvarande sätt som det i samband
med nyemission föreslås ett förbud mot att
överlåta garantiandelsbrevet innan det är helt
betalt föreslås i 2 mom. bli bestämt att en
förening inte får överlåta garantiandelsbrevet
förrän garantiandelen har betalts helt och
hållet.
I 3 mom. föreslås i enlighet med 6 kap.
4 § 3 mom. lagen om försäkringsbolag att
egna garantiandelar som tillhör föreningen
skall avyttras senast tre år efter fånget.
Enligt 4 mom. skall garantiandelar som
har förvärvats i strid med detta kapitel avyttras utan dröjsmål, senast sex månader efter
fånget. Bestämmelsen motsvarar 6 kap. 4 §
4 mom. lagen om försäkringsbolag.
I 5 mom. föreslås bli bestämt att om garantiandelama inte har avyttrats inom den tid
som anges i 3 eller 4 mom., skall garantikapitalet omedelbart genom ogiltigförklaring
av garantiandelar nedsättas med ett belopp
som motsvarar garantiandelamas sammanlagda nominella belopp. Bestämmelsen motsvarar 6 kap. 4 § 5 mom. lagen om försäkringsbolag. Garantikapitalet kan dock inte
nedsättas så mycket att minimikraven enligt
2 kap. 5 § inte längre uppfylls.
6 kap.

Försäkringsröreningens ledning

l §. På motsvarande sätt som genom hänvisning i 7 kap. l och l a § lagen om försäkringsbolag föreslås att den bestämmelse
som ingår i 8 kap. l § 2 mom. lagen om
aktiebolag fogas till 2 mom. I bestämmelsen
sägs att de som skall väljas till medlemmar i
styrelsen skall ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget innan de
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blir valda. Samtycket är till hjälp i samband
med registreringen av anmälan om styrelsemedlemmarna samt vid behov även senare
för att klarlägga om personen verkligen ville
bli medlem. Vid behov kan dessutom ledningens namnteckningsprov kontrolleras
också i de handlingar som införts i handelsregistret. Med stöd av 4 mom. gäller bestämmelsen om samtycke även suppleanterna i styrelsen.
I 2 och 3 mom. i den finskspråkiga texten
har ordet "vaali" ersatts med ordet "valinta",
vilket överensstämmer med den finskspråkiga texten i 8 kap. l § 3 mom. lagen om aktiebolag.
2 §. Det föreslås att paragrafen kompletteras med kravet att verkställande direktören
skall ge sitt daterade och undertecknade
samtycke före utnämningen. Dessutom föreslås ett nytt 2 mom. där det sägs att vad
som lagen om försäkringsföreningar bestäms
om verkställande direktören tillämpas på
motsvarande sätt på ställföreträdaren. Förslaget motsvarar 7 kap. 2 §lagen om försäkringsbolag.
3 §. I l mom. stryks bestämmelsen om att
momentet skall tillämpas på förvaltningsrådsmedlemmarna, därför att det föreslås att
till l O § 3 mom. fogas en bestämmelse om
de bestämmelser som skall tillämpas på alla
medlemmar och suppleanter i förvaltningsrådet.
4 §. Det föreslås att till l mom. fogas en
bestämmelse som motsvarar 7 kap. 4 § l
mom. lagen om försäkringsbolag, och där
det sägs att en styrelsemedlems anmälan om
avgång skall dateras och undertecknas.
Språkdräkten har ändrats i 2 mom. Enligt
den bestämmelse som föreslås i 3 mom. är
en avgående styrelsemedlem skyldig att hos
Försäkringsinspektionen ansöka tillstånd att
sammankalla föreningsstämman för val av
ny styrelse. Gällande 3 mom. har tagits in i
4 mom. I 5 mom., som motsvarar gällande 4
mom., har hänvisningen ändrats så att den
gäller både 3 och 4 mom.
l O §. Det föreslås att den fin~}cspråkiga
ordalydelsen i l mom. ändras. Andringen
påverkar inte sakinnehållet.
Det föreslås att 2 mom. ändras så att det
motsvarar 7 kap. 7 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag. Innehållet i den gällande bestämmelsen förändras inte. Syftet med ändringen är att alla bestämmelser om sammansättnin$en i försäkringsföreningarnas förvaltningsrad skall vara förenliga med motsva-
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rande bestämmelser i lagen om försäkringsbolag.
I överensstämmelse med 7 kap. 7 § 3
mom. lagen om försäkringsbolag föreslås att
till 3 mom. fogas en bestämmelse, enligt
vilken de som skall väljas till medlemmar i
förvaltningsrådet skall ge sitt daterade och
undertecknade samtycke till uppdraget innan
de blir valda. I momentet har dessutom samlats hänvisningar till de bestämmelser gällande medlemmar och suppleanter i styrelsen
samt styrelseordföranden vilka finns i lagen
om försäkringsföreningar och som också
skall tillämpas på förvaltningsrådets medlemmar, suppleanter och ordförande. Mandattiden för förvaltningsrådets medlemmar
och suppleanter skall således anges i föreningens stadgar. Förvaltningsrådets mandattid går ut på motsvarande sätt som styrelsens
mandattid. Boendekraven för styrelsemedlemmarna gäller också förvaltningsrådsmedlemmarna.
Förvaltningsrådets huvudsakliga uppgifter
bestäms för närvarande enligt 11 § l mom.
Dessutom innehåller det föreslagna 4 mom.
en bestämmelse enligt gällande 11 § 2 mom.
om förvaltningsrådets uppgifter. Förvaltningsrådet skall välja styrelsen och fastställa
styrelsemedlemmarnas arvode, om inte något
annat bestäms i stadgarna. I stadgarna kan
bestämmas att förvaltningsrådet anställer
verkställande direktören och övriga personer
inom den högsta ledningen samt beslutar om
deras löneförmåner. I momentet föreslås
också en hänvisningsbestämmelse som gäller
förvaltningsrådets rätt att sammankalla föreningsstämma samt förbud att ge förvaltningsrådet andra uppgifter än de som nämns
i lagen. De föreslagna tilläggen föranleder
inte några ändringar i gällande praxis.
11 §. Eftersom det föreslås att innehållet i
2 mom. flyttas till 10 § 4 mom., bör momentet slopas som obehövligt.
Det föreslås också att 3 mom. upphävs
som obehövlig, eftersom hänvisningar till de
bestämmelser om styrelsemedlemmar, suppleanter och ordförande som på motsvarande
sätt tillämpas på förvaltningsrådets medlemmar, suppleanter och ordförande har tagits in
i 10 § 3 mom.
15 §.Det föreslås att den gällande bestämmelsen om giltigheten av en rättshandling
som en företrädare för försäkringsföreningen
företagit genom att överskrida sin befogenhet ändras så att den motsvarar 8 kap. 15 §
lagen om aktiebolag. En rättshandling som

på föreningens vägnar har företagits av en
sådan företrädare för föreningen som avses i
12 eller 13 § skall inte vara bindande för
föreningen, om företrädaren har handlat i
strid med en i lagen om försäkringsföreningar angiven begränsning av sin behörighet
eller i 12 § 3 mom. angiven begränsning av
namnteckningsrätten. Om företrädaren när
han eller hon företog en rättshandling överskridit sin befogenhet, skall föreningen kunna frigöra sig från rättshandlingen genom att
påvisa att den gentemot vilken rättshandlingen företogs insåg eller borde ha insett att
befogenheten överskreds. Företrädarens behörighet att företa en rättshandling bestäms
enligt lagen om försäkringsföreningar, medan företrädarens befogenhet kan begränsas
av bestämmelserna om jäv, bestämmelser i
föreningens stadgar och anvisningar av högre organ.
En företrädare för föreningen definieras
enligt gällande 12 och 13 §.Med företrädare
avses alltså styrelsen, verkställande direktören eller en namntecknare. Ombud eller
prokurister betraktas inte som företrädare
enligt lagen om försäkringsföreningar. Giltigheten för rättshandlingar som företagits av
försäkringsföreningens organ bestäms enligt
lagen om försäkringsföreningar, medan giltigheten för rättshandlingar som företagits av
ombud och prokurister avgörs enligt de allmänna bestämmelserna om bemyndigande.
I l mom. l punkten avses med i lagen om
försäkringsföreningar angiven begränsning
av behörigheten lagens bestämmelser om
uppgiftsfördelningen mellan olika organ
samt bestämmelser där vissa rättshandlingar
är helt och hållet förbjudna. Förbjudet är till
exempel att ge andra gåvor än sådana som
är avsedda för ett allmännyttigt ändamål eller skäliga gåvor för ett därmed jämförbart
ändamål eller att låna föreningens medel i
strid med 11 kap. 7 §. Eftersom det antas att
alla känner till lagens tvingande bestämmelser, betraktas i förslaget en sådan rättshandling där företrädaren för föreningen överskridit sin behörighet som ogiltig, oberoende av
den tredje personens faktiska vetskap eller
okunnighet.
Företrädarens namnteckningsrätt kan enligt
12 § 3 mom. begränsas så att två eller flera
personer endast tillsammans har namnteckningsrätt. En lagbaserad kollektivbegränsning som skall införas i handelsregistret är
entydig och den kan enkelt kontrolleras av
en tredje person. Det antas därför att sådana
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tillbörliga och kungjorda anteckningar i handelsregistret gällande namnteckningar är allmänt kända. Sådana rättshandlingar som en
företrädare för en förening företagit i strid
med begränsningen enligt 12 § 3 mom. är
därför inte enligt den föreslagna 2 punkten
bindande för föreningen.
I likhet med gällande lag föreslås i 3
punkten att giltigheten för en rättshandling
som inte hör till företrädarens befogenhet är
beroende av det som en tredje person vet.
Om den tredje personen insåg eller borde ha
insett att befogenheten överskreds, är rättshandlingen inte bindande för föreningen.
Företrädarens befogenhet begränsas för det
första av lagens bestämmelser om företrädarens jävighet och förbudet mot att vidta sådana åtgärder som är ägnade att bringa delägare eller andra otillbörliga fördelar på bekostnad av föreningen eller en annan delägare. Befogenheten begränsas dessutom av bestämmelser i föreningens stadgar samt av
beslut och anvisningar av högre organ. Bevisbördan i fråga om en tredje persons insikt
eller det att den tredje personen borde ha
insett bärs av föreningen.
I l kap. 5 §lagen om försäkringsförenin~
ar sägs att en försäkringsförening inte far
bedriva annan rörelse än den i stadgarna
angivna försäkringsrörelsen. Frågan om huruvida en rättshandling hör till försäkringsföreningens verksamhetsområde avgörs således dels enligt lagen, dels enligt föreningens
stadgar. Den lagbaserade begränsningen av
verksamhetsområdet hör till de begränsningar av behörigheten som avses i l mom. l
punkten i förslaget. Frågan om huruvida en
sådan rättshandling som strider mot en bestämmelse om verksamhetsområdet i stadgarna är bindande avgörs däremot med stöd
av l mom. 3 punkten i förslaget. De sistnämnda rättshandlingarna där verksamhetsområdet överskrids är således inte bindande
för föreningen, om den kan påvisa att den
tredje personen insåg eller borde ha insett att
verksamhetsområdet överskreds.
Enligt 2 mom. i förslaget är inte registrering och kungörelse av befogenhetsbegränsningarna enligt l mom. 3 punkten tillräckliga bevis för att den tredje personen kände
till begränsningen när rättshandlingen avslutades. Bestämmelsen avviker till denna del
från antagandet i 26 § handelsregisterlagen
(129/1979), enligt vilken alla uppgifter som
antecknats i handelsregistret och vederbörligen kungjorts skall anses ha kommit till

tr~dje mans kännedom, om inte något annat
pav1sas.
Om företrädaren för föreningen överskrider sin befogenhet och den tredje personen
handlar i god tro, är rättshandlingen bindande för föreningen. I en sådan situation kan
föreningen ha möjlighet att kräva skadestånd
av företrädaren, om åtgärden har åsamkat
föreningen skada.

7 kap.

Föreningsstämman

l §. Det föreslås att ett nytt 3 mom. fogas
till paragrafen. Innehållet motsvarar den
andra meningen i 8 kap. l a § 2 mom. lagen
om försäkringsbolag. Enligt bestämmelsen
kan stadgarna innehålla bestämmelser om
förhandsanmälan till föreningsstämman.
2 §. Enligt gällande l mom. får deltagande
i föreningsstämman inte ske med stöd av en
garantiandel som tillhör försäkringsföreningen. En sådan garantiandel medräknas inte
när för tillkomsten av ett giltigt beslut eller
för utövande av en viss befogenhet krävs
samtycke av antingen samtliga garantiandelsägare eller av dem som äger en viss del
av garantiandelarna i föreningen. Enligt 2
mom. skall l mom. på motsvarande sätt
tillämpas på delägarskap som är baserat på
föreningens egen försäkring. På grund av de
föreslagna koncernbestämmelserna föreslås
att paragrafen ändras så att de garantiandelar
i moderföreningen som ett dottersamfund
äger och delägarskap i moderföreningen baserat på försäkringar jämställs med föreningens egna garantiandelar och delägarskap baserat på föreningens egna försäkringar.
3 §. Det föreslås att 2 mom. ändras så att
också ombud skall få åtföljas av biträde vid
föreningsstämman. Bestämmelsen motsvarar
9 kap. 2 § 2 mom. lagen om aktiebolag, vilket också skall tillämpas på försäkringsbolag.
8 §. Det föreslås att 2 mom. l punkten
kompletteras så att stämman i moderföreningar skall besluta om fastställande av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
I 2 mom. 2 punkten föreslås ett tillägg
som gäller de åtgärder som föranleds av
vinst eller förlust enligt den fastställda koncernbalansräkningen i en moderförening.
Samtidigt föreslås att begreppen "överskott"
och "underskott" ändras till "vinst" och "förlust".
Det föreslås att 3 mom. ändras så att be-
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slut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet skall kunna uppskjutas till en fortsatt stämma, om delägare vilka
har minst en tredjedel eller en i stadgarna
fastställd mindre del av det sammanlagda
röstetalet för de delägare som är representerade vid stämman kräver det. Enligt gällande
lag kan beslutsfattande uppskjutas till en
fortsatt stämma, om röstberättigade som har
majoriteten av det vid stämman företrädda
röstetalet kräver det.
12 §.Det föreslås att l mom. ändras så att
det motsvarar 8 kap. 8 a § l mom. lagen om
försäkringsbolag och så att den föreslagna
ändringen i l § 3 mom. gällande förhandsanmälan till föreningsstämman beaktas i bestämmelserna om tidtabellen för kallelsen till
stämman. Det har ansetts att fyra veckor
innan stämman inleds alltjämt är en tillräckligt lång tid för att utfärda kallelsen. I momentet föreslås också att utan hinder av vad
som bestäms i stadgarna, skall kallelse till
fortsatt stämma alltid kunna utfärdas senast
fyra veckor före stämman.
Det föreslås att till 2 mom. fogas en bestämmelse som motsvarar 8 kap. 8 a § 2
mom. lagen om försäkringsbolag. Enligt bestämmelsen skall skriftlig kallelse sändas till
varje delägare vars adress är känd för föreningen, om beslutsfattandet gäller en ändring
av stadgarna i fråga om redan utgivna garantiandelar, föreningens försättande i likvidation eller upphörande av likvidation, fusion
eller överlåtelse av föreningens hela försäkringsbestånd. Eftersom det är fråga om beslut som är viktiga för delägarna, är förfarandet nödvändigt trots att det medför kostnader för föreningen. Det är uttryckligen i
försäkringsföreningarna som delägarna har
ett särskilt viktigt intresse att bevaka därför
att delägarna är skyldiga att betala en
tilläggsavgift, om föreningen råkar i ekonomiska svårigheter.
17 §. Enligt den föreslagna bestämmelsen
i 2 kap. 9 § förutsätter bildandet av en försäkringsförening att garantiandelarna är betalda. På motsvarande sätt föreslås i 4 kap.
7 § bli bestämt att en registrering av en ökning av garantikapitalet förutsätter att ökningen är inbetald. Därför föreslås att gällande 4 kap. 10 §, som gäller sådana situationer där ökningen av garantikapitalet inte
är helt betald när öknin$en registreras, upphävs som obehövlig. Pa grund av det föreslås att hänvisningarna till 4 kap. l O § 2
mom. i l mom. och 2 mom., tidigare 3

mom., slopas som obehövliga. Beslut om
ändring av föreningens stadgar fattas således
alltid av föreningsstämman.
Enligt gällande l mom. kräver en ändring
av en försäkringsförenings stadgar att ändringen har biträtts av delägare med minst två
tredjedelar av det vid stämman företrädda
röstetalet. Eftersom tillämpningen av bestämmelsen har medfört tolkningsproblem i
fråga om hur röstetalet för garantiandelsägarna skall beaktas när det vid stämman företrädda röstetalet räknas, föreslås att momentet förtydli$as så att den kvalificerade
majoriteten, tva tredjedelar, beräknas av de
vid stämman avgivna rösterna. Motsvarande
bestämmelse ingår i 8 kap. l O § l mom.
lagen om försäkringsbolag.
Det föreslås att gällande 2 mom. flyttas till
18 § 2 mom. Gällande 3 mom. tas in som
ett nytt 2 mom.
Så som konstaterats i motiverin~en till 2
kap. 3 § l mom. 4 punkten föreslas att det
obli~atoriska fasta beloppet i fråga om garanttkapitalet slopas. Garantikapitalets minimi- och maximibelopp skall anges i försäkringsföreningens stadgar, om garantikapitalet
kan nedsättas eller ökas utan att stadgarna
ändras. Detta har beaktats i det nya 3 mom.
i den paragraf som nu behandlas. Momentet
skall iakttas i fråga om en sådan ändring av
stadgarna och registreringen av den som förutom garantikapitalet också gäller dess minimi- eller maximibelopp.
18 §. Det föreslås att paragrafen ändras så
att den i tillämpliga delar stämmer överens
med 8 kap. l O a § lagen om försäkringsbolag. Utgångspunkten är att innehållet i l
mom. motsvarar gällande l och 2 mom. Eftersom det föreslås att bestämmelsen om
kvalificerad majoritet i 17 § l mom. ändras
så att två tredjedelar beräknas av de avgivna
rösterna, inte av de företrädda rösterna,
medför hänvisningen till den nämnda
bestämmelsen ett krav på kvalificerad
majoritet som avviker från det nuvarande.
Dessutom föreslås att alla de beslut som
avses alltid förutsätter samtycke av de
garantiandelsägare som själva eller vars
garantiandelar berörs av ändringen.
Det föreslås att gällande 17 § 2 mom. intas som 2 mom. I bestämmelsen föreslås att
det genom stadgarna kan anges att en del av
räkenskapsperiodens vinst kan avsättas antingen till en reservfond, så som den gällande lagen kräver, eller direkt till en grundfond. Beslutet är giltigt endast om det bi-
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trätts av delägare med mer än nio tiondelar
av de vid stämman företrädda garantiandelarna.
Paragrafens 3 mom. motsvarar 8 kap.
l O a § 3 m om. lagen om försäkringsbolag.
Där bestäms om den kvalificerade majoritet
som krävs när föreningen har garantiandelar
av olika slag och rättigheterna för ett helt
slag av garantiandelar försämras till följd av
att stadgarna ändras.
8 kap. Ändring av sammanslutningsfonn
Det föreslås att kapitlets rubrik ändras.
l §. I enlighet med 18 a kap. l § l mom.
lagen om försäkringsbolag föreslås i l mom.
att ett beslut om ändring av sammanslutningsformen skall fattas enli~t 7 kap. 17 § l
mom., dvs. beslutet är giltigt om det har
biträtts av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. I likhet med vad som föreskrivs i den gällande lagen, skall en försäkringsförening kunna ombildas enbart till ett
ömsesidigt försäkringsbolag. Avsikten är att
delägarnas rättigheter kvarstår på samma
villkor, varvid det inte blir aktuellt att betala
vederlag till delägarna.
I 2 mom. föreslås bli bestämt att 2 kap.
lagen om försäkringsbolag skall iakttas i
tillämpliga delar när koncession söks för ett
tilltänkt försäkringsbolag. Koncession skall
kunna sökas inom tre månader. Tidsfristen
räknas från det att föreningsstämman fattat
beslutet.
Gällande 3 mom. är obehövligt, eftersom
bestämmelser om bl.a. de handlingar som
skall fogas till ansökan om koncession ingår
i 2 kap. lagen om försäkringsbolag.
2 §. Enligt l mom. skall Försäkringsinspektionen på föreningens bekostnad kungöra ansökan om fastställelse av bolagsordningen i den officiella tidningen, om den
inte anser att ansökan utan vidare utredningar skall avslås. Det föreslås att tillsynsmyndigheten inte längre skall ge separat information om ansökan till delägarna, utan Försäkringsinspektionen skall förplikta föreningen att utan dröjsmål underrätta om kungörelsen i åtminstone en tidning som utkommer
på föreningens hemort samt dessutom enligt
vad Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer. I momentet föreslås en bestämmelse om vem som har rätt att till Försäkringsinspektionen framställa anmärkningar mot
ansökan. Det föreslås att rätten att framställa
anmärkningar definieras på motsvarande sätt
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som i bestämmelserna om fusion och överlåtelse av försäkringsbeståndet, med det undantaget att även delägare i föreningen skall
ha rätt att framställa anmärkningar. Förutom
delägarna skall försäkringsborgenärerna ha
rätt att framföra anmärkningar. Försäkringsborgenärer är försäkringstagarna, de försäkrade och andra som på basis av ett försäkringsavtal har fordringar hos föreningen.
Enligt 2 mom. skall Försäkringsinspektionen fastställa bolagsordningen under samma
förutsättningar som enligt ~ällande 3 mom.
Förutsättningarna för bevilJande av koncession bestäms enligt 2 kap. 5 § lagen om försäkringsbolag, vilken enligt l § 2 mom. i
förslaget skall tillämpas vid beviljande av
koncession enligt detta kapitel. Försäkringsinspektionen skall fastställa bolagsordningen,
om de krav som uppställs i lagen om försäkringsbolag uppfylls och om inte omvandlingen av sammanslutningsform kränker de förmåner som försäkringarna omfattar eller någon delägargrupps intressen.
Enligt 3 mom. skall Försäkringsinspektionen ha rätt att till fastställelsen av bolagsordningen foga sådana villkor som den anser
nödvändiga för att skydda de förmåner som
försäkringarna omfattar eller delägargruppernas intressen.
Enligt 4 mom. skall försäkringsföreningen
samt den som framställer anmärkning och
som anser att Försäkringsinspektionens beslut kränker hans rätt, ha rätt att anföra besvär över beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocessla~en (58611996)). Besvär skall
behandlas i bradskande ordning.
4 §. I l mom. föreslås uttryckligen bli bestämt att ändringen av sammanslutningsform
förfaller, om koncession eller fastställelse av
stadgama inte söks inom föreskriven tid eller om någondera ansökan avslås och beslutet om avslag har vunnit laga kraft. I likhet
med den gällande lagen skall ändringen av
sammanslutningsform också förfalla, om
registreringen av ändringen försummas eller
om registrering förvägras.
9 kap.

Revision och särskild granskning

De ändringar som föreslås i kapitlet föranleds huvudsakligen av stiftandet av revisionslagen samt ändringarna av la~en om
försäkringsbolag och lagen om aktiebolag.
Eftersom många av de gällande bestämmelserna i kapitlet överlappas av revisionslagen

18

RP 193/1999 ni

och därmed är obehövliga, föreslås för tydlighetens skull att hela kapitlet revideras.
l §. I l mom. föreslås bli bestämt att i
fråga om revision av försäkringsföreningar
tillämpas lagen om försäkringsföreningar
och revisionslagen. I 2 mom. föreskrivs att
med godkänd revisor avses i denna lag en
sådan person eller sammanslutning som har
godkänts och registrerats i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. revisionslagen.
Som 3 mom. föreslås en bestämmelse som
motsvarar gällande l mom. En försäkringsförening skall således alltjämt ha minst två
revisorer, vilket är motiverat med hänsyn till
karaktären hos försäkringsföreningarnas
verksamhet. Som 4 mom. föreslås en bestämmelse som motsvarar gällande 2 mom.
På grund av det föresla~na l mom. kompletteras 4 mom. dock sa att revisionslagens
bestämmelser om revisorer också skall tilllämpas på revisorssuppleanter.
Som 5 mom. föreslås gällande 3 mom.,
dock så att det antal röster som krävs för
godkännande av ett förslag om tillsättande
av en extra revisor beräknas av de vid stämman avgivna rösterna, inte enligt antalet företrädda röster.
2 §. Det föreslås att gällande l mom. intas
som 2 §. Gällande 2 och 3 mom., vilka gäller revisorers frånträde och fyllandet av en
revisors uppdrag mitt under mandatperioden,
är obehövliga, eftersom motsvarande bestämmelser finns i 26 § revisionslagen.
3 §. Det föreslås att enbart de bestämmelser som föranleds av försäkringsföreningens
särskilda karaktär skall kvarstå i paragrafen.
I l mom. föreslås bestämmelser om behörighetskraven för revisorer för stora försäkringsföreningar och i 2 mom. motsvarande
bestämmelser gällande små försäkringsföreningar. I 3 mom. föreslås, i enlighet med
motsvarande bestämmelser i lagen om försäkringsbolag, att skriftligt samtycke skall
krävas av revisorerna innan de blir valda.
4 §. I l mom. föreslås en bestämmelse
som huvudsakligen motsvarar $ällande 6 § l
mom. Som l punkten föreslas en bestämmelse enligt vilken Försäkringsinspektionen
skall förordna en behörig revisor för försäkringsföreningen, om en godkänd revisor inte
har valts enligt denna lag eller revisionslagen. Som 2 punkten föreslås gällande 6 § l
mom. 2 punkten, ändrad i enlighet med revisionslagen, och som 3 punkten gällande 6 §
l mom. 3 punkten, där det har gjorts en
språklig ändring.

Som 2 mom. föreslås gällande 6 § 2 mom.
och som 3 mom. föreslås gällande 6 § 3
mom.
5 §. Det föreslås att gällande 5 a § blir
5 §, ändrad så att vederbörande ministerium
och försäkringsföreningsinspektionen ändras
till Försäkringsinspektionen i enlighet med
omorganiseringen av tillsynen över försäkringsföreningarna och så att hänvisningen till
bokföringslagen rättas så att den gäller den
gällande bokföringslagen.
6 §. Paragrafen motsvarar huvudsakligen
gällande 14 §, dvs. den innehåller bestämmelser om särskild granskning av försäkringsföreningen. Det föreslås att l mom.
ändras så att ett förslag om särskild granskning skall understödas av röstberättigade
med minst en tredjedel av de vid stämman
avgivna rösterna. Enligt den gällande lagen
beräknas tredjedelen av det vid stämman
företrädda röstetalet.
Paragrafens 2 och 4 mom. motsvarar gällande 14 § 2 och 4 mom. Bestämmelsen om
granskamas rätt till arvode har flyttats från 4
till 2 mom.
I laghänvisningarna i 3 mom. föreslås vissa ändringar som föranleds av tillämpningen
av revisionslagen. Det föreslås att på en
granskare som avses i denna paragraf skall
på motsvarande sätt tillämpas vad som i 15
kap. 5-7 §, 16 kap. 4 § 1 denna lag och i
10, 15, 21-25 och 44 § revisionslagen bestäms om revisor.
7 §. I den gällande lagen har Försäkringsinspektionen bemyndigats att meddela närmare anvisningar enbart om revisionsberättelsen. I paragrafen föreslås att Försäkringsinspektionens rättigheter utsträcks till att gälla föreskrifter om revisionen i dess helhet.
Försäkringsinspektionen skall även i fortsättningen kunna meddela närmare föreskrifter om revisionsberättelsen utöver vad som
bestäms i 19 § revisionslagen.
10 kap. Bokslut,
koncernbokslut
täckning av ansvarsskuld

och

Det föreslås att "koncernbokslut" fogas till
rubriken, eftersom bestämmelser om koncernbokslut föreslås bli intagna i kapitlet.
l §. I l mom. föreslås en bestämmelse
som motsvarar gällande 3 mom. I momentet
sägs att i försäkringsföreningens bokföring
och bokslut iakttas bokföringslagen och bokföringsförordningen, om inte något annat
följer av bestämmelserna i detta kapitel, och
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i fråga om bokföringsförordningen även av
social- och hälsovårdsministeriets eller Försäkringsinspektionens på försäkringsverksamhetens speciella karaktär baserade föreskrifter. Bestämmelsen har kompletterats
med uttalandet att ovan nämnda bestämmelser skall tillämpas även vid upprättandet av
koncernbokslut
Bestämmelsen i gällande 2 mom. om att
det för varje räkenskapsperiod skall upp~ör
as ett bokslut som omfattar resultaträknmg,
balansräkning, deras bilagor och verksamhetsberättelse är obehövlig, eftersom den är
överlappande med 3 kap. l § bokföringslagen. I 2 mom. föreslås en förteckning över
de bestämmelser i bokföringslagen som inte
skall tillämpas på upprättandet av försäkringsföreningars bokslut. Bestämmelserna
kan inte tillämpas på försäkringsföreningar
delvis därför att försäkringsföreningarnas
balansräkning inte innehåller motsvarande
balansposter som andra bokföringsskyldigas.
Dessutom omfattas försäkringsföreningarna
av
tillämpningsområdet
för
direktiv
911674/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag. I
direktivet finns särskilda bokslutsbestämmelser för försäkringsföretag.
I 3 mom. föreslås en förteckning över de
bestämmelser i bokföringslagen som inte
skall tillämpas på upprättandet av koncernbokslut för försäkringsföreningar.
2 §. I 3 kap. 7 § bokföringslagen finns en
bestämmelse som motsvarar gällande l
mom. om datering och undertecknande av
bokslutet samt om fogande av avvikande
åsikt till bokslutet. Det föreslås därför att l
mom. slopas. Som ett nytt l mom. föreslås
den bestämmelse om försäkringsföreningars
räkenskapsperiod som finns i gällande l § l
mom.
Gällande 2 mom. om att bokslutet också
skall omfatta resultaträkningen och balansråkingen för den nästföregående räkenskapsperioden samt att uppgifterna i bokslutet
skall rättas till, om specificeringen av poster
i resultaträkningen eller balansräkn!ngen
ändrats under räkenskapsperioden ingår i 3
kap. l § 2 mom. bokföringslagen.
I 2 mom. föreslås bli bestämt att bokslutshandlingarna skall vara överskådliga och att
bokslutet skall bilda en helhet. Motsvarande
bestämmelse finns i 3 kap. l § 3 mom. bokföringslagen, som dock enligt ovan nämnda
l § 2 mom. inte skall tillämpas på upprättandet av försäkringsföreningars bokslut.
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Dessutom föreslås i enlighet med 3 kap.
13 § l mom. bokföringslagen att bokslutet
skall bekräftas med specifikationer till balansräkningen samt specifikationer av noter.
Till skillnad från bokföringslagen föreslås att
försäkringsföreningen skall uppgöra av social- och hälsovårdsministeriet fastställda specifikationer, om vilka Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter.
I 3 mom. föreslås en bestämmelse som
motsvarar gällande 3 mom. om att bokslutet
skall tillställas revisorerna. Bestämmelsen
har dock kompletterats så att den också gäller koncernbokslutet
3 §. Det föreslås att hänvisningen i 4
mom. till den genom lag 45111995 upphävda
bestämmelsen i 13 kap. 3 §stryks. Det föreslås att hänvisningen till 12 kap. 6 b § ändras till en hänvisning till 6 c §.
5 §. I den nya 5 § definieras vad som avses med försäkringsföreningens anläggningstillgångar och placeringstillgångar. Motsvarande definitioner ingår inte i den gällande
lagen, utan de har ingått i social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter om försäkringsföreningars bokföring och bokslut. På
samma sätt som i fråga om andra bokföringsskyldiga har det ansetts nödvändigt
att definiera de nämnda begreppen på lagnivå. Innehållet i begreppen motsvarar definitionerna i de gällande föreskrifterna.
Enligt l mom. är en försäkringsförenings
anläggningstillgångar föremål, rättigheter
som kan överlåtas separat och andra tillgångar som är avsedda att i affärsverksamheten stadigvarande ge intäkter under flera
räkenskapsperioder.
Placeringstillgångar är enligt 2 mom. tillgångar som förvärvats för placering av föreningens medel eller tryggande av placeringar. Dessa kan vara fastigheter och aktier i
fastigheter, andra aktier eller andelar, finansmarknadsinstrument, andelar i gemensamma
investeringar eller andra motsvarande tillgångar.
Om tillgångarna används delvis som anläggningstillgångar och delvis som placeringstillgångar, hör de enligt 3 mom. till
olika tillgångsgrupper i den proportion som
följer av användnmgsändamålen.
5 a §. I den nya 5 a § föreskrivs om aktivering av ränteutgifter. Bestämmelsen motsvarar 4 kap. 5 § 3 mom. bokföringslagen.
Det har varit nödvändigt att ta in bestämmelsen i lagen, därför att försäkringsföreningarna saknar begreppet bestående aktiva.
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Enligt förslaget kan en försäkringsförening
räkna även ränteutgifterna av finansieringen
av tillverkning av tillgångar till anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar till
de delar de hänför sig till tillverkningstiden.
Aktiveringsmöjligheten begränsas dock till
sådana fall där det sammanlagda beloppet av
andelen ränteutgifter och andelen fasta utgifter är väsentligt jämfört med anskaffningsutgiften. De placeringar som tagits up~
i balansräkningens aktiva innehåller ocksa
anläggningstillgångar för vilkas del räntorna
kan aktiveras.
I 2 mom. föreskrivs om bestämmandet av
överlåtelseordningen för värdepapper. Bestämmelsen motsvarar till sina principer 4
kap. 5 § 4 och 5 mom. bokföringslagen,
som inte som sådana lämpar sig för försäkringsföreningars bokslut, eftersom i gruppen
placeringar i balansräkningen för försäkringsföreningar inte är omsättningstillgångar
utan placeringar.
5 b §. I paragrafen föreslås bestämmelser
om värdering av pengar, andra fordringar än
de som tagits upp som placeringar i balansräkningen, försäkringsteknisk ansvarsskuld
och andra skulder i försäkringsföreningens
balansräkning.
Enligt l mom. l punkten värderas fordringar till det nominella värdet, likväl högst
till fordringens sannolika värde.
Försäkringsteknisk ansvarsskuld värderas
enligt 2 punkten enligt vad som bestäms i
3 § och i förordningen om principerna för
beräkning av ansvarsskulden i försäkringsföreningar (453/1995). Vid värdering av ansvarsskulden skall dessutom social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter och beslut
bea.ktas.
Ovriga skulder värderas enligt 3 punkten
till nominellt värde. Om skulden är bunden
vid index eller någon annan jämförelsegrund, värderas skulden till det högre belopp
som den stiger till på grund av den förändrade jämförelsegrunden.
I 2 mom. föreskrivs om rättelse av en
kostnadsföring av penningmedel och fordringar.
5 c §. I l mom. föreslås en bestämmelse
som motsvarar gällande 5 § l mom. om periodisering av placeringar och anskaffningsutgifter för byggnader, nedskrivningar och
rättelse av kostnadsföring. Det föreslagna 2
mom. om upptagande av masskuldebrevslån
samt andra penning- och kapitalmarknadsinstrument i balansräkningen motsvarar gällan-

de 5 § 2 mom.
I 3 mom. ingår en bestämmelse om uppskrivningar. Bestämmelsen motsvarar gällande 5 § 3 och 5 mom. kompletterat med en
bestämmelse som motsvarar 5 kap. 17 § 2
mom. bokföringslagen.
Paragrafens 4 mom. motsvarar gällande
5 § 4 mom.
Paragrafens 5 mom. om att placeringamas
anskaffningsutgift och gängse värde skall
uppges i en not till balansräkningen samt 6
mom. om Försäkringsinspektionens föreskrifter om fastställande av gängse värde
och anskaffningsutgift för placeringar samt
om framställningssättet för byggnadsavskrivningar enligt plan motsvarar gällande 5 § 7
och 8 mom.
5 d §. I den nya 5 d § föreskrivs om nedskrivningar av immateriella tillgångar och
inventarier samt rättelse av dem.
Med iakttagande av principerna i 5 kap.
13 § bokföringslagen föreslås i l mom. bestämmelser om de nedskrivningar av immateriella tillgångar och inventarier som skall
tas upp i bokslutet.
Försäkringsföreningar har inte omsättningstillgångar på samma sätt som andra
bokföringsskyldiga. Till~ångar som kan jämföras med omsättningstillgångar kan för en
försäkringsförening dock undantagsvis till
exempel vara ett varulager som består av
skadade föremål som föreningen fått vid
skadeersättning. I fråga om dessa varulager
tillämpas enligt 2 mom. bokförin~slagens
bestämmelser om omsättningstillgangar i
fråga om anskaffningsutgiften, periodisering
av anskaffningsutgiften samt överföring av
sådana tillgångar till anläggningstillgångarna.
I 3 mom. föreslås en bestämmelse om rättelse av en nedskrivning som har gjorts enligt l eller 2 mom. i det fall att den visar sig
vara obefogad.
6 §. Det föreslås att som l mom. intas
gällande 6 §,dock så att den första meningen om att i balansräkningen skall en försäkringsförenings eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital stryks.
Som en ny post för bundet eget kapital föreslås en överkursfond. Orsaken till strykningen är att nämnda indelning i balansräkningen
inte krävs i direktivet om årsbokslut och
sammanställd redovisning för försäkringsföretag eller i bokföringsförordningen.
I 2 mom. föreslås bli bestämt att kapitallån
tas upp som en särskild post i balansråk-
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niogen enligt vad social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmer. Förfarandet
baserar sig på ovan nämnda direktiv om årsbokslut och sammanställd redovisning för
försäkringsföretag.
6 a §. Det föreslås att i fråga om de egna
garantiandelar som föreningen har i sin besittning skall i balansräkningen per slag av
garantiandel uppges antalet garantiandelar,
det sammanlagda nominella beloppet och
anskaffningsutgiften. Uppgifterna kan också
ges i noterna.
7 §. I paragrafen finns bestämmelser om
att de penninglån som en försäkrin~sföre
ning beviljat medlemmar av förvaltnmgsorganen eller deras släktingar skall anges som
ett totalbelopp i en bilaga till balansräkningen.
Enligt l mom. skall i balansräkningen eller i en not till den särskilt uppges de i 11
kap. 7 § l mom. avsedda penninglånens
sammanlagda belopp enligt vad Försäkringsinspektionen närmare bestämmer. Det föreslagna 11 kap. 7 § l mom. gäller beviljande
av penninglån till sådana personer som avses
i l kap. 5 b§ l mom. 2 punkten, dvs. verkställande direktören, styrelsemedlemmarna,
förvaltningsrådsmedlemmarna och revisorn.
skyldigheten att lämna uppgifter utsträcks
alltså till att också gälla lån till revisorerna.
Lån till släktingar i sidled till medlemmar i
förvaltningsorganen behöver däremot inte
längre uppges.
Till skillnad från den gällande lagen skall
enligt 2 mom. också uppges lån till den som
med stöd av innehav av garantiandelar har
minst l O % av garantiandelama eller röstetalet för garantiandelama. Anmälningsskyldigheten skall också gälla penninglån till den
som med stöd av ägande av aktier eller garantiandelar, optionsrätter eller konvertibla
skuldebrev har motsvarande innehav eller
rösträtt i en sammanslutning som tillhör
samma koncern som försäkringsföreningen.
Förutsättningen är att det sammanlagda beloppet av penninglånen överstiger den gräns
som Försäkringsinspektionen fastställt. Motsvarande bestämmelse finns i l O kap. 8 §
lagen om försäkringsbolag.
8 §. I paragrafen ingår en förteckning över
de uppgtfter som skall uppges i resultatråkningen, balansräkningen eller i noter till någondera. I förteckningen föreslås några ändringar som i första hand baserar sig på ändringarna i l O kap. 9 § la~en om försäkringsbolag. Samtidigt föreslas att punktnumre-
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ringen ändras.
Den föreslagna l punkten motsvarar gällande 2 punkten, dock så att det med stöd av
den skall lämnas uppgifter om försäkringsföreningens garantikapital uppdelat enligt
slag av garantiandel samt stadgamas huvudsakliga bestämmelser om varje slag av garantiandel.
Enligt 2 punkten skall i fråga om kapitallån lämnas uppgifter om de huvudsakliga
lånevillkoren samt den för lånet avtalade
icke kostnadsförda räntan eller gottgörelsen
av annat slag samt övriga väsentli~a uppgifter om lånet enligt vad Försäkringsmspektionen bestämmer.
Den gällande 3 punkten om skyldighet att
lämna en redogörelse om räkenskapsperiodens avskrivningar avsevärt avviker från
avskrivningarna i närmast föregående bokslut är obehövlig, eftersom den överlappas
av 2 kap. 2 § l och 4 punkten bokföringsförordningen, där det på ett för alla bokfäringsskyldiga förpliktande sätt föreskrivs
att noterna skall innehålla uppgift om de
värderingsprinciper och värderingsmetoder
samt periodiseringsprinciper och periodiseringsmetoder som har följts vid upprättandet
av bokslutet. Noterna skall också innehålla
en redogörelse, om uppgifterna beträffande
den föregående räkenskapsperioden inte är
jämförbara med uppgifterna för den räkenskapsperiod som gått ut.
Den gällande 4 punkten, som förpliktar till
att lämna uppgifter om pensionsförbindelserna för försäkringsföremogens ledning, är
likaså obehövlig eftersom föreningen föreskrivs motsvarande skyldighet i 2 kap. 8 § 2
mom. 4 punkten bokföringsförordningen.
9 §. Det föreslås att gällande 4 mom. om
en finansieringsanalys tas in i l mom. Enligt
förslaget skall bestämmelsen ändras så att
om en moderförening upprättar ett koncernbokslut skall även en finansieringsanalys
över koncernen tas in.
I 2 mom. föreslås en bestämmelse som
motsvarar gällande 2 mom., dock så att om
försäkringsföreningen under räkenskapsperioden genom fusion eller överlåtelse av försäkringsbeståndet har överlåtit egna tillgångar och skulder skall dessutom en redogörelse
för detta lämnas i verksamhetsberättelsen.
Enligt gällande 2 mom. skall en redogörelse
lämnas endast om försäkringsföreningen har
övertagit tillgångar och skulder.
I 3 mom. föreslås en bestämmelse som
motsvarar gällande 3 mom. och som gäller
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styrelsens skyldighet att i verksamhetsberättelsen lägga fram förslag till åtgärder beträffande föreningens vinst eller förlust. I den
gällande lagen används begreppen "överskott" och "underskott".
9 a §.Om föreningen under räkenskapsperioden har ökat garantikapitalet med avvikelse från företrädesrätten till teckning, skall i
verksamhetsberättelsen redogöras för vissa
omständigheter som föreskrivs i paragrafen.
Bestämmelsen syftar till att förbättra garantiandelsägarnas tillgång till information och
deras möjlighet att bedöma emissionerna.
9 b §. I den nya paragrafen förpliktas en
försäkringsförening som är moderförening
att upprätta ett koncernbokslut skyldigheten
baserar sig på direktiv om årsbokslut och
sammanställd redovisning för försäkringsföretag.
Enligt l mom. skall en försäkringsförening
som är moderförening vara skyldig att upprätta 9ch i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut. A ven på försäkringsföreningar tillämpas
6 kap. 3 § bokföringslagen, där det finns bestämmelser om avvikelser från skyldigheten
att sammanställa dotterföretagets bokslut
med koncernbokslutet
I 2 mom. uppräknas de bestämmelser i
detta kapitel som i tillämpliga delar skall
iakttas vid upprättandet av koncernbokslut
9 c §. Det föreslås att ett dottersamfund
vars bokslut skall sammanställas med koncernbokslutet skall ha samma räkenskapsperiod som moderföreningen. Det föreslås
dock att om räkenskapsperioden för ett dottersamfund som skall tas med i koncernbokslutet utgår mer än sex månader före utgången av moderföreningens räkenskapsperiod,
skall sammanställningen ske utifrån ett för
dottersamfundet upprättat mellanbokslut per
den dag moderföreningens räkenskapsperiod
utgår. Den sist nämnda bestämmelsen föranleds av artikel 66.5 i direktivet om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag. Den föreslagna paragrafen
motsvarar l O kap. 11 a § 2 mom. lagen om
försäkringsbolag.
9 d §. Det föreslagna l mom. motsvarar
10 kap. 11 b § lagen om försäkringsbolag.
Det föreslås att om en affärstransaktion mellan koncern- eller intressesamfund har skett
enligt sedvanliga marknadsvillkor och har
medfört rättigheter för försäkringstagarna,
behöver det interna bidrag som uppkommit
till följd av denna affärstransaktion och aktiverats i balansräkningen inte dras av i kon-

cernbokslutet. Sådana undantag och deras
inverkan på koncernens verksamhetsresultat
och ekonomiska ställning skall dock anges i
noterna till koncernbokslutet, om de är av
väsentlig betydelse. Förslaget baserar sig på
artikel 66.4 i direktivet om årsbokslut och
sammanställd redovisning för försäkringsföretag.
I 2 mom. föreslås bli bestämt att bestämmelserna i 6 kap. 4 § 2 mom. bokföringslagen inte skall tillämpas på ett dotter- eller
intressesamfunds försäkringstekniska ansvarsskuld. I bestämmelsen i fråga sägs att
koncernföretagens bokslut skall före sammanställningen ändras så att i dem enhetligt
tillämpas de bokslutsprinciper som följs antingen i moderföretaget eller i koncernens
huvudsakliga verksamhet. Enligt förslaget
skall användningen av det ovan nämnda ulldantagsförfarandet dock uppges i noterna till
koncernbokslutet Förslaget baserar sig på
artikel 66.6 i direktivet om årsbokslut och
sammanställd redovisning för försäkringsföretag.
9 e §. Enligt den föreslagna nya paragrafen skall moderföreningens verksamhetsberättelse innehålla en redogörelse, om föreningen har blivit moderförening. Dessutom
skall sådana redogörelser som avses i 9 § 2
mom. ges om koncernen, dvs. utredningar
om för de tillgångar och skulder som föreningen under räkenskapsperioden genom
fusion eller överlåtelse av försäkringsbeståndet har övertagit av en annan förening eller
de egna tillgångar och skulder den har överlåtit. Det föreslås dessutom bli bestämt att i
verksamhetsberättelsen skall uppges det belopp som sammanslutningarna inom koncernen enligt bolagsordningen eller stadgarna
skall överföra av koncernens fria egna kapital till bundet eget kapital.
9 f §. I den föreslagna nya paragrafen
finns bestämmelser som motsvarar 11 kap.
9 a § lagen om försäkringsbolag och som
gäller uppgivande i verksamhetsberättelsen
av uppgifter om de garantiandelar i föreningen som föreningen och dess dottersamfund har i sin besittning.
l O §. Det föreslås att paragrafen upphävs
därför att bestämmelser om försäkringsföreningars delägares ansvar för föreningens förpliktelser föreslås i l kap. 3 §.
11 §. Det föreslås att paragrafen ändras så
att den stämmer överens med 11 kap. 14 §
lagen om aktiebolag, till vilken hänvisas i
l O kap. l § lagen om försäkringsbolag. En
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innehållslig förändring är att en moderförening skall dessutom göra registeranmälan
om koncernbokslutet och koncernrevisionsberättelsen.
För den som underlåter att fullgöra denna
skyldighet föreskrivs straff i 16 kap. 9 § l
mom. 6 punkten.
12 §.Det föreslås att l mom. kompletteras
med en bestämmelse om att social- och hälsovårdsministeriet kan meddela föreskrifter
som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär också om de scheman som
skall iakttas vid upprättandet av en försäkringsförenings koncerns resultaträkning och
balansräkning samt om noterna till resultaträkningen och balansräkningen och om uppgifterna i verksamhetsberättelsen.
Det föreslås att 2 mom. kompletteras så att
Försäkringsinspektionen ges fullmakt att
meddela närmare föreskrifter som beror på
försäkringsverksamhetens speciella karaktär
också i fråga om hur försäkringsföreningars
koncernbokslut skall upprättas.
Enligt förslaget ändras 3 mom. så att Försäkringsinspektionen skall kunna ge utlåtanden och anvisningar enligt momentet även i
fråga om hur bestämmelserna enligt bestämmelsen skall tillämpas på en försäkringsförenings koncern.
Det föreslås att 4 mom. kompletteras med
en bestämmelse om att Försäkringsinspektionen på ansökan av en försäkringsförening
skall kunna bevilja tillstånd att avvika från
de i 3 mom. angivna bestämmelserna och
föreskrifterna även i sådana fall då undantaget behövs för att ge en riktig och tillräcklig
bild av resultatet av en försäkringsförenings
koncerns verksamhet och dess ekonomiska
ställning.
Det föreslås att bestämmelsen i gällande 5
mom. tas in i 5 mom.
I förslaget har 6 mom. kompletterats med
den skyldighet som nämns i andra meningen
i 3 kap. l § 2 mom. bokföringslagen, tiden
för upprättande av koncernbokslut, skyldigheten att upprätta koncernbokslut, de scheman och noter som skall användas för koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt skyldigheten enligt första meningen i 9 c §. Försäkringsinspektionen kan
av särskilda skäl i enskilda fall bevilja tidsbestämda undantag i fråga om dessa ovan
nämnda omständigheter. I förteckningen
stryks de scheman som skall iakttas vid upprättandet av resultaträkningen och balansräkningen, noterna, det närmare innehållet i
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verksamhetsberättelsen, specifikationerna till
balansräkningen och specifikationerna till
noterna. Undantag skall kunna beviljas endast om det inte strider mot Europeiska gemenskapernas rättsakter om årsbokslut och
koncernbokslut
l O a kap. Verksamhetskapital

4 §. I paragrafen anges förhållandet mellan
en stor försäkringsförenings eget kapital och
garantibelopp. Det föreslås att lagrummet
ändras så att vid tillämpningen av paragrafen
jämställs med eget kapital ett sådant kapitallån enligt l kap. 5 c § 2 mom. som en stor
försäkringsförening upptagit. I den gällande
lagen sägs att på de villkor som social- och
hälsovårdsministeriet bestämmer skall vid
tillämpningen av denna paragraf sådant av
försäkringsföreningen upptaget lån som har
sämre förmånsrätt än försäkringsföreningens
övriga förbindelser jämställas med eget kapital.
Bestämmelser om hänförande av kapitallån
till verksamhetskapitalet finns i förordningen
om poster som skall hänföras till försäkringsförenings
verksamhetskapital
(314/1999). För att ett kapitallån enligt l
kap. 5 c § 2 mom. i den nya lagen skall
kunna hänföras till verksamhetskapitalet bör
det således uppfylla de ytterligare förutsättningar som nämns i förordningen. Motsvarande bestämmelse finns i 11 kap. 6 § lagen
om försäkringsbolag.
11 kap. Vinstutdelning
och
annan
användning
av
röreningens
tillgångar
Det föreslås att termen "utdelning av överskott" i rubriken ändras till "vinstutdelning".
l §. Det föreslås att l mom. ändras så att
det motsvarar 12 kap. l § l mom. lagen om
försäkringsbolag. I början av kapitlet bör
intas en övergripande förteckning över hur
föreningens medel kan utbetalas till delägarna. Det föreslås att en försäkringsförenings
medel skall få utbetalas till delägarna endast
enligt vad som i denna lag bestäms om
l) vinstutdelning,
2) utbetalning vid nedsättning av överkursfonden eller reservfonden eller vid återbetalning av garantikapitalet,
3) förvärv och mottagande av egna garantiandelar såsom pant, samt
4) utbetalning 1 samband med att förening-
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en upplöses eller fusioneras.
Det nya 2 mom. motsvarar i tillämpliga
delar 12 kap. l § 3 mom. lagen om försäkringsbolag. Förrän föreningen har registrerats skall medel inte få utbetalas eller i 7 §
avsedda lån ges eller medel betalas ut.
Det föreslås att begreppet "överskott" ändras till "vinst" och att begreppet "utdelninf
ll.V överskott" ändras till "vmstutdelning' .
Andringen gäller såväl l mom. som bestämmelsen i 2 mom., som föreslås bli 3 mom.
2 §. Paragrafen ändras så att den motsvarar 12 kap. 2 § lagen om försäkringsbolag.
Enligt l mom. skall vinstutdelningen inte få
överstiga det sammanlagda beloppet av vinst
enligt fastställd balansräkning för den senaste räkenskapsperioden och föreningens övriga fria egna kapital, med avdrag för den förlust som balansräkningen utvisar och andra
icke utdelningsbara poster, vilka är
l) belopp som motsvarar de i balansräkningen akttverade utgifterna i samband med
att föreningen bildas,
2) belopp som motsvarar de i balansräkningen aktiverade forskningsutgifterna och
andra utvecklingsutgifter än de som avses i
5 kap. 8 § bokföringslagen,
3) anskaffningsutgiften för egna garantiandelar, samt
4) belopp som enligt stadgama skall avsättas till reservfonden eller annars lämnas
outdelade.
Det föreslås att två hänvisningsbestämmelser tas in i 2 mom. I den första sägs att i
fråga om förbud mot vinstutdelning som
grundar sig på nedsättning av garantikapitalet tillämpas vad 5 kap. 2 § föreskriver. Enligt den senare hänvisningen gäller att om
begränsning av vinstutdelning till följd av
ränta på kapitallån eller annan gottgörelse
bestäms i l kap. 5 c § 2 mom. och 5 d § l
mom.
I 3 mom. föreslås en bestämmelse om
maximibeloppet av vinst som utdelas i en
moderförening. Bestämmelsen motsvarar 12
kap. 2 § 3 mom. lagen om försäkringsbolag.
I 4 mom. föreslås bli bestämt att vinstutdelning som avses i l mom. är förbjuden i
en stor försäkringsförening, om försäkringsföreningens eget kapital understiger minimibeloppet enligt 10 a kap. 4 §, och i en liten
försäkringsförening, om föreningens eget
kapital understiger minimibeloppet enligt 2
kap. 5 § 3 mom. Härvid skall inte kapitallån
som föreningen upptagit jämställas med eget
kapital. Nedsättnmg av garantikapitalet får

inte med stöd av denna paragraf leda till
vinstutdelning.
3 §. Det föreslås att termen "överskott" i
l mom. ändras till "vinst" och att termen
"underskott" i 3 mom. ändras till "förlust".
3 a §. Den nya föreslagna paragrafen innehåller bestämmelser om användning av
uppskrivningsfonden. Bestämmelsen motsvarar gällande l O kap. 5 § 6 mom. samt 12
kap. 2 b § lagen om försäkringsbolag till de
delar som tillämpas på ömsesidiga försäkringsbolag.
4 §. Det föreslås att "utdelning av överskott" ändras till "vinstutdelning".
5 §. Det föreslås att gällande 5 § l mom.
ändras så att illegalt utbetalda medel skall
återbetalas med ränta enligt räDtelagen
(633/1982). I 2 mom. föreslås uttryckligen
att de som deltagit i fattaodet eller verkställandet av utdelningsbeslutet eller i upprättandet eller fastställaodet av den felaktiga balansräkning som legat till grund för beslutet
är enligt bestämmelserna om skadeståndsskyldighet solidariskt ansvariga för den brist
som föreligger efter återbetalningen av medel.
6 §. Det föreslås att bestämmelsen om
kvalificerad majoritet som förutsätts för ett
beslut enligt 2 mom. ändras så att två tredjedelars majoritet beräknas av de vid stämman
avgivna rösterna, inte av det företrädda röstetalet. Samtidigt föreslås att ordet "överskott" i 2 mom. ändras till "vinst".
7 §. I gällande 7 § har beviljande av penninglån begränsats i fråga om medlemmar
av försäkringsföreningens styrelse eller förvaltningsråd eller verkställande direktör samt
deras i lagen närmare bestämda släktingar.
Det föreslås att bestämmelsen ändras så att
kreditgivning till släktingar i sidled till medlemmar av förvaltningsorganen inte längre
skall befänsas. Eftersom kreditgivning kan
höra til en försäkringsförenings normala
verksamhet, är det inte nödvändigt att begränsa kreditgivningen i större omfattning än
vad som föreslås.
.
Enli~t l mom. skall en försäkringsförening
få bevilja penninglån till en i l kap. 5 b § l
mom. 3 punkten avsedd person endast inom
gränserna för de såsom vinst utdelningsbara
medlen enligt 2 §. De personer som avses i
det nämnda lagrummet är föreningens verkställande direktör, styrelsemedlemmar, medlemmar av förvaltningsrådet samt revisorn.
Liksom nu skalllångivningen dessutom förutsätta att för lånet har ställts borgen av en
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depositionsbank som beviljats koncession i
en EES-stat, eller någon annan betryggande
säkerhet
Begränsningarna i fråga om penninglån
skall också gälla penninglån till den som är
make till eller lever under äktenskapsliknande förhållanden med en ovan avsedd person,
är släkt i rätt upp- eller nedstigande led med
en sådan person, med hans make eller med
någon som lever under äktenskapsliknande
förhållanden med personen i fråga samt den
som är make till eller lever under äktenskapsliknande förhållanden med en sådan
släkting. Jämfört med gällande lag begränsas
släktkretsen alltså så att den omfattar endast
den som i rätt upp- eller nedstigande led är
släkt med personen, med personens make
eller med den som lever under äktenskapsliknande förhållanden med en sådan
släkting samt deras makar eller sambon.
I 2 mom. föreslås en bestämmelse som
motsvarar 12 kap. 5 § 3 mom. lagen om
försäkringsbolag.
Försäkringsföreningen
skall inte få bevilja penninglån eller ge ut
andra medel i syfte att mottagaren eller någon som hör till dennes närmaste krets enligt l kap. 5 b § med medlen skall förvärva
garantiandelar i föreningen eller aktier, medlemsandelar, garantiandelar eller andra bolagsandelar i ett annat samfund som hör till
samma koncern. Ett liknande, om än snävare, förbud finns i gällande 9 §.
Det föreslås att en bestämmelse som motsvarar gällande 2 mom. intas som 3 mom.
Innehållet ändras dock så att det motsvarar
12 kap. 5 § 3 mom. lagen om försäkringsbolag. I styrelsens protokoll eller i en till
balansspecifikationerna fogad förteckning
skall särskilt antecknas varje lån som avses i
l mom. Av anteckningen skall framgå gäldenärens namn, villkoren för lånet och de
säkerheter som ställts.
8 §. Det föreslås att en ny 8 § fogas till
kapitlet i stället för den tidigare upphävda
paragrafen. Sådana viktiga eller principiella
beslut som gäller kredit till sammanslutningar som hör till samma koncern som försäkringsföreningen och investeringar i sådana
skall fattas av försäkringsföreningens styrelse. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar
12 kap. 6 § lagen om försäkringsbolag.
9 §. Innehållet i paragrafen motsvarar 12
kap. 5 a § lagen om försäkringsbolag. I l
mom. föreslås att om försäkringsföreningen
har beviljat penninglån eller ställt medel till
förfogande i strid med 7 §, skall i tillämpli-
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delar iakttas vad som i 5 § föreskrivs om
aterbetalning av olagligt utdelade medel.
Dessutom skall bestämmelserna i 5 § om
deltagarnas solidariska ansvar iakttas.
I 2 mom. föreslås att den för vars förpliktelse försäkringsföreningen har ställt säkerhet i strid med l O § skall se till att säkerheten omedelbart frigörs eller ersätta föreningen för säkerhetens värde. På ersättningsbeloppet skall betalas ränta enligt räntelagen.
En brist skall fyllas enligt vad som bestäms
i 5 §.
I det föreslagna 3 mom. sägs att om föreningens i 2 § avsedda, såsom vinst utdelningsbara medel har minskats så att föreningen enligt 7 § inte får bevilja penninglån,
skall föreningen driva in penninglånen till
den del dessa sammanlagt överstiger föreningens såsom vinst utdelningsbara medel.
12 kap. Tillsynen
över
röreningarna

f'örsäkrings-

4 §. I denna proposition föreslås att bestämmelser om försäkringsföreningars koncerner tas in i lagen om försäkringsföreningar. Därför föreslås att Försäkringsinspektionens inspektionsrätt utsträcks till att gälla
också granskning av försäkrin~sföreningars
dottersamfunds rörelse och övnga verksamhet i deras lokaler samt deltagande i de sammanträden vid vilka beslutanderätten i ärenden som granskningen gäller utövas. De föreslagna tillsynsbefogenheterna för Försäkringsinspektionen motsvarar de befogenheter
som föreskrivs för den i 14 kap. 4 § l mom.
lagen om försäkringsbolag.
5 §. Det föreslås att paragrafen ändras så
att den motsvarar 14 kap. 2 § l mom. lagen
om försäkringsbolag, enligt vilket försäkringsbolaget inom en månad från den bolagsstämma vid vilken resultaträkningen och
balansräkningen fastställts, dock senast i juli
månad, skall lämna in en berättelse över sin
verksamhet och över sitt tillstånd. Försäkringsinspektionen har dock rätt att godkänna
att berättelsen lämnas in vid en senare tidpunkt. Det är ändamålsenligt att samma förfarande genomförs i fråga om försäkringsföreningar.
6 §. Det föreslås att 3 mom. ändras så att
vite som Försäkringsinspektionen förelagt
med stöd av paragrafen kan utdömas av
länsstyrelsen på försäkringsföreningens hemort och inte av länsstyrelsen i Nylands län.
6 c §. Det föreslås att ordalydelsen i 2 och
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3 punkten förtydligas genom enklare hänvisningsbestämmelser. För tydlighetens skull
föreslås att den gällanq~ 3 :punkten UJ?pdelas
i två olika punkter. Andnngarna paverkar
inte innehållet.
7 §. I stället för den tidigare upphävda 7 §
föreslås en bestämmelse som motsvarar 16
kap. 11 §, vars hänvisningsbestämmelse
kompletteras med 6 a-6 c §. I paragrafen
hänvisas till sådana beslut av Försäkringsinspektionen som kan verkställas trots besvär.
Högsta förvaltningsdomstolen skall dock ha
rätt att med stöd av 32 § l mom. förvaltningsprocesslagen förbjuda att beslutet verkställs eller bestämma att det avbryts, om besvär har anförts.
13 kap. Likvidation och upplösning
l §. Det föreslås att hänvisningsbestämmelsen i l mom. förenklas. Samtidigt rättas
hänvisningen till 12 kap. 6 a § så att den
gäller 6 b§.
I 4 mom. föreslås bestämmelser om kallelsen till den föreningsstämma som skall behandla frågan om likvidation. I kallelsen
skall det huvudsakliga innehållet i förslaget
till beslut anges. Förslaget jämte bilagor
skall på försäkringsföreningens huvudkontor
hållas tillgängligt för delägarna i minst en
vecka före föreningsstämman och omedelbart sändas till de delägare som ber om det,
samt läggas fram vid föreningsstämman.
Förslaget motsvarar 15 kap. l § 4 och 6
mom. lagen om försäkringsbolag.
Det föreslås att gällande 4 mom. tas in i 5
mom. Det föreslås dock att bestämmelsen
ändras så att den kvalificerade majoriteten
räknas utgående från de avgivna rösterna,
inte det företrädda röstetalet. I momentet
sägs att ett beslut av föreningsstämman om
att föreningen skall träda i likvidation och
upplösas i fall som avses i l mom. är giltigt,
om delägare med mer än hälften av de avgivna röstema har biträtt beslutet eller, när
röstema fallit lika, ordföranden har förenat
sig om beslutet. I annat fall är beslutet giltigt endast om det har biträtts av delägare
med minst två tredjedelar eller en i stadgarna bestämd större andel av de vid stämman
avgivna rösterna.
I 6 mom. föreslås en bestämmelse som
motsvarar gällande 5 mom.
2 §. Det föreslås att 2 mom. ändras så att
den tid inom vilken den föreningsstämma
som behandlar hotet om likvidation skall

hållas börjar löpa från det att bokslutet
gjorts upp, inte från det att revisorerna har
avgivit sitt utlåtande. Avsikten har varit att
till denna del förenhetliga bestämmelsen
med motsvarande bestämmelse i 15 kap. 2 §
2 mom. la&en om försäkringsbolag. Samtidigt föreslas att hänvisningsbestämmelsen
förenklas.
Det föreslås att den felaktiga hänvisningen
i 4 mom. rättas och att hänvisningsbestämmelsen i 5 mom. förenklas.
I paragrafen föreslås ett nytt 6 mom., enligt vilken till styrelsens förslag till beslut
gällande likvidation och upplösning skall
fogas det bokslut som avses 1 denna paragraf
samt revisorernas utlåtande om det. Bestämmelsen motsvarar 15 kap. 2 § 5 mom. lagen
om försäkringsbolag.
5 §. I likhet med lagen om försäkringsbolag föreslås att paragrafen kompletteras med
en bestämmelse om att föreningsstämman
skall kunna, om det behövs för avslutande
av likvidationen och fortsättande av verksamheten, besluta om ändring av stadgarna,
ökning av gru;,antikapitalet och upptagande
av kapitallån. Atgärdema har tidigare betraktats som förbjudna därför att likvidation syftar till att avsluta föreningens verksamhet.
6 §. Det föreslås att paragrafen ändras på
motsvarande sätt som 15 kap. 5 § lagen om
försäkringsbolag så, att hänvisningen i l
mom. till bestämmelserna om revisionsberättelsen ersätts med en hänvisning till bestämmelserna om revision. Till paragrafen
fogas också en bestämmelse om skyldighet
att uppgöra koncernbokslut
9 §. Det föreslås att paragrafen ändras så
att begreppen "överskott" och "underskott"
byts ut mot begreppen "vinst" och "förlust".
Dessutom föreslås några språkliga ändringar.
13 §. Det föreslås att bestämmelsen om
kvalificerad minoritet på föreningsstämman i
2 mom. ändras så, att minst en tredjedel av
röstema skall fås av de avgivna rösterna,
inte av det vid stämman företrädda röstetalet.
20 §. Det föreslås att gällande l § 4 mom.
i ändrad form tas in i l § 5 mom. Därför
föreslås att hänvisningen i l mom. ändras på
motsvarande sätt. Enligt förslaget skall i l §
5 mom. bli bestämt att ett beslut som avses
där är giltigt, om det har biträtts av delägare
med minst två tredjedelar eller en i stadgarna bestämd större andel av de vid stämman
avgivna rösterna, inte, liksom enligt gällande
lag, av det vid stämman företrädda rösteta-
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14 kap. Fusion
I gällande 14 kap. finns bestämmelser om
fusion och överlåtelse av försäkringsbeståndet Det föreslås att kapitlet ändras så att
bestämmelserna överensstämmer med bestämmelserna om fusion i 16 kap. lagen om
försäkringsbolag. Bestämmelserna om överlåtelse av försäkringsbeståndet flyttas till det
nya 14 a kap. A vsikten är att förtydliga bestämmelserna om överlåtelse av försäkringsbeståndet, även om förfarandena för fusion
och överlåtelse av försäkringsbeståndet bör
bibehållas så enhetliga som möjligt.
l §. I paragrafen definieras begreppet fusion. Definitionen motsvarar huvudsakligen
definitionen i 16 kap. l § lagen om försäkringsbolag. På grund av försäkringsföreningarnas särskilda karaktär avviker dock bestämmelserna om vederlaget något från de
bestämmelser som gäller för försäkringsaktiebolag.
I likhet med den gällande lagen skall en
försäkringsförening enligt l mom. kunna
fusionera sig med en annan försäkringsförening så att den överlåtande föreningens försäkringsbestånd samt övriga tillgångar och
skulder utan likvidationsförfarande övergår
till den övertagande föreningen.
I 2 mom. bestäms i motsvarighet till 16
kap. l § 4 mom. lagen om försäkringsbolag
att fusion kan ske antingen så att den övertagande föreningen och en eller flera överlåtande föreningar fusioneras (absorptionsfusion) eller så att minst två överlåtande föreningar tillsammans bildar en övertagande
förening (kombinationsfusion).
I 3 mom. bestäms att direktförsäkringstagardelägare i den överlåtande föreningen bJir delägare i den övertagande föreningen. Aterförsäkringsdelägare och garantiandelsågardelägare blir däremot inte automatiskt delägare i den övertagande föreningen,
utan deras ställning bestäms i fusionsplanen.
Regleringen innebär att en försäkringsförening kan fusioneras även med en sådan försäkringsförening där återförsäkringstagarna
eller garantiandelsägarna inte är delägare i
föreningen.
2 §. I paragrafen föreslås i motsvarighet
till 16 kap. 2 § lagen om försäkringsbolag
att en fusion av föreningar skall kunna genomföras trots att den överlåtande föreningen har trätt i likvidation, om inte skifte av
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föreningens egendom har påbörjats mellan
delägarna.
3 ~· I paragrafen föreslås bestämmelser om
en fusionsplan, som ersätter fusionsavtalet i
gällande l §. Dessutom uppräknas de omständigheter i anslutning till fusionen, utredningar och förslag gällande verkstållandet av
fusionen som skall upptas i fusionsplanen.
Paragrafen motsvarar till största delen 16
kap. 4 § lagen om försäkringsbolag.
Enligt l mom. skall styrelserna för de föreningar som deltar i fusionen uppgöra en
skriftlig fusionsplan som skall dateras och
undertecknas.
Enligt 2 mom. skall fusionsplanen uppta
l) firmor, registernummer, adresser och
hemorter för de föreningar som deltar i fusionen,
2) vid absorptionsfusion, förslag till ändring av den övertagande föreningens stadgar
samt, vid kombinationsfusion, förslag till
stadgar för den förening som skall bildas
samt till förfarande vid val av dess styrelseoch förvaltningsrådsmedlemmar och revisorer,
3) förslag till eventuellt delägarskap i den
övertagande föreningen för andra än i l § 3
mom. avsedda delägare i den överlåtande
föreningen, förslag till annat eventuellt vederlag till delägarna för fusionen samt förslag till vederla~ till andra garantiandelsägare i den överlatande föreningen och med
dem jämställbara personer,
4) utredning om kapitallån vilkas borgenärer kan motsätta sig beviljande av ett tillstånd som avses i 12 §,
5) utredning om de garantiandelar som den
överlåtande föreningen äger i den övertagande föreningen, för varje slag av garantiandel,
garantiandelarnas antal och sammanlagda
nominella belopp och den i balansräkningen
upptagna anskaffningsutgiften garantiandelarna,
6) vid absorptionsfusion, förslag till nyemission och avyttring av egna garantiandelar
då dessa åtgärder behövs för betalning av
vederlaget samt, vid kombinationsfusion,
förslag till garantikapital i den övertagande
föreningen,
7) förslag till tidpunkt och andra villkor
för skifte av vederlaget,
8) utredning om de särskilda förmåner och
rättigheter som tillkommer i fusionen deltagande föreningars förvaltningsrådsmedlemmar och styrelsemedlemmar, verkställande
direktör, revisor och godkänd revisor såsom
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oberoende sakkunnig,
9) utredning om orsaken till fusionen samt
grunderna för bestämmande av vederlaget
och därmed sammanhängande väsentliga
värderingsproblem, samt
l O) förslag till den planerade registreringstidpunkten för verkställande av fusionen.
Med stöd av den föreslagna bestämmelsen
i l § 3 mom. blir direktförsäkringstagardelägare alltid delägare i den övertagande föreningen. I 3 punkten föreslås därför att i fusionsJ?lanen skall upptas eventuellt delägarskap 1 den övertagande föreningen för andra
delägare i den överlåtande föreningen än
direktförsäkringstagardelä~arna. Sådana delä~are kan vara återförsäknngstagarna och är
sadana ägare av garantiandelar som enligt
föreningens stadgar är delägare i föreningen.
I fusionsplanen skall också upptas ett förslag
till annat eventuellt vederlag till delägarna
för fusionen. Huvudregeln är att delägarskapet är det enda vederlaget för direktförsäkringstagardelägarna. I regel betalas inte heller något annat vederlag till de delägare som
blir delägare i den övertagande föreningen.
Dessutom föreslås att i fusionsplanen skall
upptas vederlaget till ägare av garantiandelar
i den överlåtande föreningen och med dem
jämställbara personer. Eftersom det även i
försäkringsföreningar kan finnas innehavare
av rättigheter som kan jämföras med garantiandelsägarnas rättigheter, till exempel innehavare av namnteckningsrätt, men knappast i
samma utsträckning som i försäkringsbolag,
föreslås här, till skillnad från motsvarande
bestämmelse i lagen om försäkringsbolag,
ett tillägg gällande rätten för ägare av garantiandelar och med dem jämställbara personer. Innehållet i den föreslagna bestämmelsen motsvarar då den bakomliggande bestämmelsen i 16 kap. 4 § 2 mom. 3 punkten
lagen om försäkringsbolag.
I 3 mom. sägs att om inte nå~ot annat bestäms i detta kapitel, gäller angaende förslag
som avses i 2 mom. 6 punkten i tillämpliga
delar vad som i 4 kap. bestäms om nyemission samt vad som i 5 a kap. bestäms om
avyttring av egna garantiandelar.
Enligt 4 mom. behöver fusionsplanen inte
åtföljas av en sådan utredning som avses i 2
mom. 9 punkten, om samtliga delägare i de
föreningar som deltar i fusionen samt Försäkrin~sinspektionen samtycker till att en
utrednmg inte utarbetas.
4 §. Det föreslås att de föreningar som
deltar i fusionen skall anmäla fusionsplanen

för registrering inom en månad från det planen undertecknades. Fusionen förfaller, om
anmälan inte görs inom den föreskrivna tiden eller om registrering vägras. Bestämmelsen motsvarar 16 kap. 5 § lagen om försäkringsbolag.
5 §. I paragrafen föreslås bestämmelser om
ett utlåtande om fusionsplanen som skall ges
av en eller flera av Centralhandelskammaren
godkända revisorer såsom oberoende sakkunniga eller, i fråga om fusion mellan små
föreningar, av Centralhandelskammaren eller
någon handelskammare godkända revisorer.
I utlåtandet skall nämnas om fusionen är
ägnad att äventyra betalningen av den övertagande föreningens skulder.
Enligt l mom. skall en eller flera revisorer
såsom oberoende sakkunniga ge utlåtande
om fusionsplanen till de föreningar som deltar i fusionen. I utlåtandet skall bedömas om
fusionsplanen ger riktiga och tillräckliga
uppgifter om omständigheter som är ägnade
att inverka väsentligt på bedömningen av
fusionsorsaken, värdet av den egendom som
övergår till den övertagande föreningen samt
vederlagets värde och dess skifte.
I anslutning till det borgenärsskyddsförfarande som avses i 11-14 § skall i utlåtandet till den övertagande föreningen särskilt
nämnas om fusionen är ägnad att äventyra
betalningen av föreningens skulder. Paragrafens l mom. motsvarar 16 kap. 6 § l mom.
lagen om försäkringsbolag, där det i den
sista meningen i fråga om de sakkunnigas
utlåtande hänvisas till 2 kap. 4 a § lagen om
aktiebolag. Där föreskrivs om revisorens
utlåtande när apportegendom avyttras mot
aktier eller egendom avyttras till bolaget mot
annat än aktier. Motsvarande bestämmelse
föreslås i 2 mom.
Enligt 3 mom. skall egendomen värderas
omedelbart före föreningsstämman.
I 4 mom. föreslås bli bestämt att om de i
fusionen deltagande föreningarnas samtliga
delägare samt Försäkringsinspektionen samtycker, räcker det att utlåtandet avser den
egendom som övergår till den övertagande
föreningen som betalning för nyemissionen
och tar ställning till frågan om fusionen är
ägnad att äventyra betalningen av den övertagande föreningens skulder. Bestämmelsen
motsvarar 16 kap. 6 § 2 mom. lagen om
försäkringsbolag. Tillämpning förutsätter
dock samtycke av Försäkringsinspektionen,
eftersom ett fullständigt utlåtande kan behövas vid bedömning av förutsättningarna för
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ett samtycke enligt 11 §. I praktiken torde
bestämmelsen lämpa sig enbart för föreningar med ett litet antal delägare.
6 §. I paragrafen föreslås bestämmelser om
de handlingar som i fråga om varje förening
som deltar i fusionen skall fogas till fusionsplanen, dvs. utredningar om verksamhetens
resultat och föreningens ekonomiska ställning samt de utlåtanden som krävs för att
säkra deras riktighet. Innehållet motsvarar
huvudsakligen 16 kap. 7 §lagen om försäkringsbolag. Enligt 6 punkten skall till fusionsplanen dessutom fogas eventuella samtycken som Försäkringsinspektionen gett
med stöd av 3 § 4 mom. eller 5 § 4 mom.
I paragrafen föreslås bli bestämt att till
fusionsplanen skall i fråga om varje förening
som deltar i fusionen fogas
l) kopior av bokslutshandlingarna för de
tre föregående räkenskapsperioderna eller,
om fastställandel av bokslutet behandlas vid
den föreningsstämma som beslutar om fusionen, en kopia av bokslutshandlingarna för
denna räkenskapsperiod och för de två föregående räkenskapsperioderna,
2) en kopia av ett mellanbokslut, som inte
får vara äldre än fyra månader och som har
uppgjorts och granskats med iakttagande i
tillämpliga delar av bestämmelserna och föreskrifterna om bokslut, om det har förflutit
över sex månader från utgången av den räkenskapsperiod som det senaste bokslutet
gäller till den föreningsstämma som beslutar
om fusionen och fastställelsen av bokslutet
inte behandlas av föreningsstämman,
3) styrelsens redogörelse för händelser
som har inträffat efter det senaste bokslutet
eller mellanbokslutet och som väsentligt påverkar föreningens ställning,
4) revisorernas och förvaltningsrådets utlåtande om mellanbokslutet och styrelsens redogörelse,
5) det utlåtande om fusionsplanen som
avses i 5 §,
6) Försäkringsinspektionens samtycke enligt 3 § 4 mom. och 5 § 4 mom.
7 §. Det föreslås att i den överlåtande föreningen och den övertagande föreningen
skall föreningsstämman besluta om fusionen.
Bestämmelsen motsvarar gällande praxis.
8 §.I paragrafen föreslås bestämmelser om
kallelse till den föreningsstämma som skall
besluta om godkännande av fusionsplanen.
Paragrafen motsvarar 16 kap. 9 § lagen om
försäkringsbolag.
Enligt l mom. skall kallelsen till den före-
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ningsstämma som skall besluta om fusionen
utfärdas efter att fusionsplanen har kungjorts. Kallelsen skall utfärdas tidigast två
månader och, om stadgama inte föreskriver
en längre tid, senast en månad före föreningsstämman eller den i 7 kap. l § 3 mom.
avsedda sista anmälningsda~en. I kallelsen
till stämma skall anges fusionsplanens huvudsakliga innehåll.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om hur
fusionsplanen och dess bilagor skall hållas
tillgängliga. De skall i minst en månads tid
före den föreningsstämma som beslutar om
fusionen hållas tillgängliga för delägarna på
de i fusionen deltagande föreningamas huvudkontor. En kopia av elanen skall omedelbart på begäran sändas till delägarna. Planen
skall också framläggas på föreningsstämman.
9 §. I paragrafen föreslås bestämmelser om
den kvalificerade majoritet som krävs för att
beslutet om fusion skall godkännas samt om
ändring av fusionsplanen och registrering av
ändringen.
I l mom. föreslås bestämmelser om den
kvalificerade majoritet som krävs för att fusionen skall godkännas. I försäkringsföreningar tillämpas inte röstning enli~t de olika
slagen av garantiandelar. Röstomgen kan
nämligen leda till att garantiandelsägarna till
garantiandelsslag med ringa betydelse kan
förhindra en fusion trots att den stöds av
försäkringstagardelägama. Detta ger garantiandelsägamas röster en alltför stor betydelse
jämfört med försäkringstagarnas. I l mom.
föreslås alltså att föreningsstämmans beslut
om fusion skall fattas i enlighet med 7 kap.
17 §l mom.
Om fusionsplanen inte godkänns utan ändringar i alla föreningar som deltar i fusionen, skall fusionen enligt 2 mom. förfalla.
Den överlåtande föreningens föreningsstämma skall dock kunna ändra fusionsplanens
bestämmelse om skifte av vederlaget mellan
delägarna. styrelserna i de övriga förenin~
ama som deltar i fusionen samt den överlatande föreningens delägare skall utan dröjsmål underrättas om ändringen på samma sätt
som kallelse till föreningsstämma utfärdas.
Bestämmelsen motsvarar 16 kap. l O § 2
mom. lagen om försäkringsbolag.
I 3 mom. sägs att föreningsstämmans beslut om förkastande av en fusionsplan skall
omedelbart anmälas för registrering. Bestämmelsen motsvarar till denna del 16 kap. l O §
3 mom. lagen om försäkringsbolag. Den
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överlåtande föreningen skall göra registeranmälan om ändring av fusionsplanen senast
när det samtycke av Försäkringsinspektionens som avses i 11 § söks.
l O §. Det föreslås att vid kombinationsfusion skall fusionsplanen ersätta stiftelseurkunden för den förening som bildas. Den
föreningsstämma som beslutar om fusionen
skall också välja styrelse- och förvaltningsrådsmedlemmarna samt revisorerna för den
övertagande föreningen, om inte något annat
bestäms i fusionsplanen. Förslaget motsvarar
16 kap. 11 § lagen om försäkringsbolag,
men avviker från gällande 3 § 2 mom. lagen
om försäkringsföreningar enligt vilket den
övertagande föreningens ledning och revisorer kan väljas först efter att Försäkringsinspektionen har gett sitt samtycke till fusionen och fastställt stadgarna för den nya föreningen. Denna förutsättning behöver inte
längre bibehållas.
11 §. I paragrafen föreslås bestämmelser
om anhållan om Försäkringsinspektionens
samtycke till fusionsplanen. Det föreslås vissa ändringar i gällande 4 §.
Försäkringsinspektionens samtycke till fusionsplanen och fastställelse av den ändring
av stadgarna som fusionen kräver samt, om
det är fråga om en kombinationsfusion, av
den nya föreningens stadgar skall enligt l
mom., liksom nu, sökas inom två månader
efter att fusionsplanen godkänts.
I 2 mom. föreslås att kungörelseförfarandet i fråga om ansökan ändras så att kungörelse skall utfärdas endast på försäkringsborgenärerna i den överlåtande föreningen. Med
försäkringsborgenärer avses försäkringstagare, försäkrade samt andra vars fordran hos
försäkringsföreningen baserar sig t>å försäkringsavtaL Kungörelse skall ocksa utfärdas
på försäkringsborgenärerna i den övertagande föreningen, om fusionen enligt ett utlåtande som avses i 5 § är ägnad att äventyra
betalningen av föreningens skulder. Bestämmelsen stämmer överens med 13 §, som gäller registermyndighetens kungörelse på andra borgenärer än försäkringsborgenärerna.
Motsvarande bestämmelse finns i 16 kap.
13 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.
Det är inte längre nödvändigt att Försäkringsinspektionen förpliktar den överlåtande
föreningen att underrätta föreningens delägare om kungörelsen. Däremot kompletteras
momentet med en bestämmelse om att Försäkringsinspektionen skall förplikta den
överlåtande föreningen att utan dröjsmål un-

derrätta om kungörelsen i åtminstone en tidning som utkommer på den överlåtande föreningens hemort samt dessutom enligt vad
Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer. Om Försäkringsinspektionen anser
att försäkringsborgenärerna inte annars tillräckligt effektivt får information om kungörelsen, kan den till exempel bestämma att
kungörelsen skall publiceras i flera tidningar
eller i särskilda fall tillställas varje sådan
försäkringstagare enskilt vars adress föreningen känner till.
Enligt 3 mom. skall Försäkringsinspektionen ge sitt samtycke, om en planerad fusion
inte kränker de förmåner som försäkringarna
omfattar och om den inte anses äventyra en
sund utveckling av försäkringsväsendet. Försäkringsinspektionen har rätt att till sitt samtycke foga sådana villkor som den anser
nödvändiga för att skydda de förmåner som
försäkringarna omfattar och en sund utveck-.
ling av försäkringsväsendet.
I 4 mom. föreslås bestämmelser om rätt att
anföra besvär över Försäkringsinspektionens
beslut. Besvärsrätt skall innehas av den
överlåtande och den övertagande föreningen
samt den som framställer anmärkning och
anser att Försäkringsinspektionens beslut
kränker hans rätt. Besvär skall anföras hos
högsta förvaltningsdomstolen, som skall behandla besvären i brådskande ordning.
Enligt 5 mom. har fusionen förfallit, om
samtycke inte har sökts inom föreskriven tid
eller om det har vägrats och beslutet om
vägran har vunnit laga kraft.
12 §. I paragrafen föreslås bestämmelser
om ansökan om tillstånd att verkställa en
fusion. Bestämmelsen syftar till att skydda
överlåtande föreningars borgenärer.
Enligt l mom. kräver verkställaodet av en
fusion registermyndighetens tillstånd, som
de föreningar som deltar i fusionen skall
ansöka om inom fyra månader från det att
Försäkringsinspektionen har samtyckt till
fusionsplanen. Om ansökan inte görs inom
föreskriven tid eller om tillstånd inte beviljas, förfaller fusionen.
I 2 mom. föreslås att till ansökan skall
fogas fusionsplanens bilagor samt fusionsbesluten. Till ansökan skall dessutom fogas
utredning över att Försäkringsinspektionen
har samtyckt till fusionsplanen.
Enligt 3 mom. skall registermyndigheten
bevilja tillstånd, om föreningens borgenärer
inte motsätter sig ansökan eller, ifall de motsatt sig, om de inte längre motsätter sig eller
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om de enligt en domstols laga kraft vunna
dom har fått betalning eller betryggande säkerhet för sin fordran. Enligt den föreslagna
14 § är försäkringsborgenärerna inte sådana
borgenärer som avses här. Försäkringsborgenärerna kan därmed inte motsätta sig en
fusion hos registermyndigheten, eftersom
försäkringsborgenärernas
borgenärsskydd
tillgodoses i samband med att Försäkringsinspektionen ger sitt samtycke. Dessutom syftar myndighetstillsynen över försäkringsföreningarna till att kollektivt trygga försäkringstagamas intressen.
13 §. Enligt l mom. skall registermyndigheten utfärda kungörelse på den överlåtande
föreningens borgenärer samt dessutom på
den övertagande föreningens borgenärer, om
fusionen enligt det utlåtande som avses i 5 §
är ägnad att äventyra betalningen av föreningens skulder.
Enligt 2 mom. skall i kungörelsen nämnas
att en borgenär har rätt att motsätta sig ansökningen genom att skriftligen anmäla detta
senast en månad före den i kallelsen utsatta
dagen.
Enligt 3 mom. skall föreningen senast tre
månader före den utsatta dagen sända ett
skriftligt meddelande om kallelsen till sina
kända borgenärer. Ett av en styrelsemedlem
eller av verkställande direktören utfärdat
intyg om att meddelandena sänts ut skall
tillställas registermyndigheten senast en månad före den utsatta dagen.
Enligt 4 mom. skall registermyndigheten
omedelbart efter utgången av den tid som
reserverats för borgenären underrätta föreningen, om en borgenär motsätter sig ansökan.
Enligt 5 mom. skall registermyndigheten
skjuta upp behandlingen av ansökan, om en
borgenär och föreningen senast på den utsatta dagen tillsammans ber om det eller om
föreningen påvisar att den har väckt talan
för att få fastställt att borgenären har fått
betalning eller betryggande säkerhet för sin
fordran.
I 6 mom. föreslås bli bestämt att domstolen utan dröjsmål skall behandla det ärende
som avses i föregående moment.
Det tillstånd av registermyndigheten som
avses i denna paragraf kan sökas trots att
Försäkringsinspektionens beslut inte har
vunnit laga kraft. För att fusion mellan föreningar skall kunna genomföras inom en skälig tid, måste tillstånd kunna sökas redan
innan eventuella besvär över Försäkringsin-
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spektionens beslut har avgjorts.
Enligt 7 mom. skall försäkringsföreningen
senast den dag som nämns i kungörelsen
lämna registermyndigheten en utredning om
att Försäkringsinspektionens samtycke har
vunnit laga kraft. Om det inte har funnits tid
att på ett laga kraft vunnet sätt avgöra besvären över Försäkringsinspektionens beslut
inom kungörelsetiden, skall registermyndigheten uppskjuta behandlingen av ansökan.
14 §. I paragrafen föreslås bli bestämt att
det som i 12 och 13 § föreskrivs om borgenärer inte gäller försäkringsborgenärer. Försäkringsborgenärerna kan således inte hindra
verkställaodet av fusionen, men de kan säga
upp sin försäkrin~ med stöd av den bestämmelse som föreslas i 17 § 3 mom.
15 §. I paragrafen föreslås bestämmelser
om registeranmälan om verkställande av fusionen. Bestämmelsen motsvarar 16 kap.
16 §lagen om försäkringsbolag.
I l mom. sägs att fusionen förfaller, om
inte föreningarna till registermyndigheten
gör anmälan om verkställande av fusionen
inom fyra månader från det fusionstillståndet
beviljades.
Enligt 2 mom. ersätter anmälan om verkställande av fusion vid absorptionsfusion den
registeranmälan som avses i 4 kap. 7 § och
vid kombinationsfusion den registeranmälan
som avses i 2 kap. 10 §. I övrigt skall i fråga om registrering av nyemission som behövs för erläggande av vederlag i tillämpliga
delar iakttas 4 kap. samt i fråga om registrering av den övertagande försäkringsföreningen 2 kap.
I 3 mom. föreslås bli bestämt att till anmälan skall fogas de i fusionen deltagande föreningamas styrelsemedlemmars och verkställande direktörers försäkran samt revisorernas
intyg om att den övertagande föreningen
genom registreringen av fusionen får full
betalning för det belopp som upptas i föreningens eget kapital för de garantiandelar
som ges som vederlag.
I 4 mom. föreslås att har i flera än en av
de i fusionen deltagande föreningamas egendom fastställts företagsinteckning enligt företagsinteckningslagen (634/1984), får fusionen inte registreras utan att föreningamas
och inteckningshavamas avtal om reglering
av inteckningarnas företrädesrätt samtidigt
registreras på ansökan.
Enligt 5 mom. skall den önskade registertidpunkten beaktas, om det inte föreligger
några i lagen uppräknade hinder för detta.
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16 §. I paragrafen föreslås bestämmelser
om talan om fusionsbeslut Enligt l mom.
skall talan om fusionsbeslut med avvikelse
från huvudregeln, 7 kap. 20 § 2 och 3
mom., väckas inom sex månader från föreningsstämmans beslut. Domstolen skall utan
dröjsmål underrätta registermyndigheten om
att talan har väckts och om den laga kraft
vunna domen. Enligt 2 mom. skall fusionen
förfalla, även om den har registrerats, om
fusionsbeslutet enligt domstolens laga kraft
vunna dom är ogiltigt. Motsvarande bestämmelse finns i 14 kap. 18 § lagen om aktiebolag och tillämpas på försäkringsbolag.
17 §. I paragrafen föreslås bli bestämt om
rättsverkningarna av registrering av fusionen. Innehållet i l, 2 och 5 mom. motsvarar
14 kap. 17 ~lagen om aktiebolag, kompletterat med sadant som föranleds av försäkringsföreningarnas särskilda karaktär.
Enligt l mom. skall den överlåtande föreningens försäkringsbestånd samt övriga tillgångar och skulder, med undantag av yrkande som grundar sig på 15 kap. l och 3 § i
denna lag och 44 § revisionslagen, övergå
utan likvidationsförfarande till den övertagande föreningen, när verkstäBandet av fusionen har registrerats. Samtidigt skall den
överlåtande föreningen upplösas.
I 2 mom. sägs att när den överlåtande föreningen upplöses får dess delägare rätt till
vederlag och blir i enlighet med fusionsplanen delägare i den övertagande föreningen.
De garantiandelar som den övertagande eller
den överlåtande föreningen äger i den överlåtande föreningen skall dock inte medföra
rätt till vederlag.
I 3 mom. föreslås bli bestämt att när en
försäkringsförening har fusionerats med en
annan försäkrings förening, skall en försäkringstagare i den överlåtande föreningen, om
han inte medverkat till beslutet om fusion
och om han inte enligt 12 § lagen om försäkringsavtal (543/1994) har rätt att säga
upp försäkringen när som helst, ha rätt att
skriftligen säga upy sitt försäkringsavtal inom tre månader fran tillkännagivandet enligt
4 mom. En konsument och en sådan näringsidkare som i sin egenskap av försäkringsgivarens avtalspart kan jämställas med
en konsument har enligt 3 och 12 § lagen
om försäkringsavtal rätt att när som helst
säga upp sitt försäkringsavtaL Den uppsägningsrätt som avses i detta moment gäller
således endast sådana näringsidkare som inte
på ovan nämnda sätt kan jämställas med en

konsument.
Enligt 4 mom. skall den övertagande föreningens styrelse tillkännage fusionen genom
att inom en månad efter registreringen av
verkställigheten av fusionen låta kungöra
detta i den officiella tidningen och i åtminstone en tidning som utkommer på den
överlåtande föreningens hemort samt enligt
vad Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer. Tillkännagivandet skall även innehålla ett omnämnande av den rätt för försäkringstagare att säga upp sitt försäkringsavtal
som avses i 3 mom.
I 5 mom. föreslås att den överlåtande föreningens styrelse och verkställande direktör
skall avge slutredovisnin~ vid den stämma
som hålls av den överlatande föreningens
delägare. Redovisningen skall innehålla bokslut för den tid för vilken bokslut ännu inte
har lagts fram på föreningsstämman samt
utredning om hur vederlaget skiftats.
I fråga om granskning av slutredovisningen tillämpas vad som bestäms om revision. I
fråga om delägarnas stämma tillämpas vad
som bestäms om föreningsstämma. På klander av vederlagsskiftet och slutredovisningen, på lyftande av skiftesandel samt på fortsatt likvidation efter att den överlåtande föreningen upplösts tillämpas 13 kap. l O § 2
och 3 mom. och, i fråga om talan som avses
i 15 kap. l eller 5 §, vad som bestäms i 13
kap. 13 § 2 mom. och 19 §. slutredovisningen skall anmälas för registrering så som
bestäms i l O kap. 11 §.
14 a kap. Överlåtelse
beståndet

av

försäkrings-

I gällande 14 kap. finns bestämmelser om
fusion och överlåtelse av försäkringsbeståndet. Det föreslås att bestämmelserna om
överlåtelse av försäkringsbeståndet flyttas till
ett eget nytt 14 a kap. Avsikten är att förtydliga bestämmelserna om överlåtelse av
försäkringsbeståndet, även om förfarandena
för fusion och överlåtelse av försäkringsbeståndet fortfarande bör bibehållas så enhetliga som möjligt. Motsvarande indelning i
två kapitel har gjorts i 16 och 16 a kap. lagen om försäkringsbolag.
l §.Enligt l mom. kan en försäkringsförening (överlåtande förening) överlåta sitt försäkringsbestånd till en annan försäkringsförening (övertagande förening) eller ett försäkringsbolag (övertagande bolag).
Enligt 2 mom. skall vid överlåtelse av en
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del av försäkringsbeståndet tillämpas vad
som bestäms om överlåtelse av försäkringsbeståndet.
I 3 mom. föreslås bli bestämt att om försäkringsbeståndet överlåts till ett försäkringsbolag, iakttas dessutom vad som i 16 a
kap. lagen om försäkringsbolag bestäms om
överlåtelse av försäkringsbestålldet eller någon del därav. Hänvisningen innebär att bestämmelserna om det övertagande bolaget i
nämnda kapitel skall tillämpas på dylika
överlåtelser av försäkringsföreningars försäkringsbestånd.
2 §. Enligt paragrafen skall försäkringsbeståndet kunna överlåtas även om den överlåtande föreningen har trätt i likvidation.
Bestämmelsen motsvarar gällande 14 kap.
2 §l mom.
3 §. Enligt gällande lag skall partema ingå
ett avtal om överlåtelse av försäkringsbeståndet Det föreslås att avtalet ersätts med
en plan för överlåtelsen av försäkringsbeståndet, som skall uppgöras av den överlåtande och övertagande föreningens styrelser.
Enligt 2 mom. motsvarar de omständigheter som skall ingå i planen för överlåtelse av
försäkringsbeståndet till största delen det
som skall upptas i fusionsplanen. Den daterade och undertecknade planen skall uppta
l) den överlåtande och den övertagande
föreningens ftrma, registernummer, adress
och hemort,
2) förslag till ändring av den övertagande
föreningens stadgar,
3) förslag till delägarskap i den övertagande föreningen eller i ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket baserar sig på direktförsäkringar som skall överlåtas, och till eventuellt delägarskap, som baserar sig på återförsäkringar som skall överlåtas,
4) förslag till eventuellt vederlag för överlåtelse av försäkringsbeståndet och till villkor för vederlaget,
5) utredning om de särskilda förmåner och
rättigheter som tillkommer den överlåtande
och den övertagande föreningens förvaltningsrådsmedlemmar och styrelsemedlemmar, verkställande direktör, revisor och godkänd revisor såsom oberoende sakkunnig,
6) utredning om orsaken till överlåtelsen
av försäkringsbeståndet,
7) utredning om det försäkringsbestånd
som skall överlåtas och den egendom som
enligt avtal skall överföras som täckning för
beståndet,
8) förslag till planerad ikraftträdelsetid-
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punkt för överlåtelsen av försäkringsbeståndet
Det försäkringsbestånd som skall överlåtas
och den egendom som enligt avtal skall
överföras som täckning skall anges tillräckligt noggrant. Vid överlåtelse av beståndet
beräknas det exakta beloppet av den ansvarsskuld som överförs enligt försäkringsbeståndet vid överföringstidpunkten, och det
är i allmänhet okänt när planen görs upp.
Därför kan de tillgångar som överförs som
täckning för ansvarsskulden i normala fall
inte anges exakt i planen. I planen skall däremot uppges till exempel vad slags tillgångar som överförs som täckning, tillgångamas
indelning i olika egendomsslag samt hur
egendomen värderas. I planen är det dock
inte i allmänhet möjligt att individualisera de
tillgångar om överlåts. I praktiken specificeras de tillgångar som överlåts som täckning
senast när försäkringsbeståndet överförs till
den övertagande föreningen.
4 §. I paragrafen föreslås bestämmelser om
det utlåtande som en eller flera av Centralhandelskammaren godkända revisorer (CGR)
eller av handelskammaren godkända revisor
(GRM) såsom oberoende sakkunniga skall
ge om planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet samt om huruvida betalningen av
föreningens skulder äventyras.
Det föreslås att en eller flera revisorer såsom oberoende sakkunniga skall ge både
den överlåtande och den övertagande föreningen utlåtande om planen för överlåtelse
av försäkringsbeståndet
I utlåtandet skall bedömas om planen ger
riktiga och tillräckliga uppgifter om omständigheter som är ägnade att inverka väsentligt
på bedömningen av orsaken till att försäkringsbeståndet överlåts, värdet av det försäkringsbestånd som övergår till den övertagande föreningen och den egendom som enligt
avtalet skall överföras som täckning för beståndet samt ett eventuellt vederlags värde. I
normala fall behöver den egendom som
överförs som täckning för försäkringsbeståndet inte individualiseras i planen. Till denna
del kan utlåtandet således behandla bara sådana omständigheter som skall nämnas i
planen.
I utlåtandet skall nämnas om överlåtelsen
av försäkringsbeståndet är ägnad att äventyra
betalnin~en av föreningens skulder. Detta
gäller bade den överlåtande och den övertagande föreningen. I fråga om de sakkunniga och utlåtandet skall i övrigt i tillämpli-
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ga delar iakttas 14 kap. 5 §. Förslaget gällande utlåtandet stämmer i hög grad överens
med förslaget gällande utlåtandet om fusionsplanen.
5 §. I paragrafen föreslås bestämmelser om
de utredningar om resultatet av verksamheten vid de föreningar som deltar i överlåtelsen och deras ekonomiska ställning som
skall fogas till planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet samt de utlåtanden som
krävs för att säkerställa utredningarnas riktighet Förslaget stämmer i hög grad överens
med förslaget gällande bilagor till fusionsplanen.
Enligt paragrafen skall till planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet i fråga om
såväl den överlåtande som den övertagande
föreningen fogas
l) kopior av bokslutshandlingarna för de
tre föregående räkenskapsperioderna eller,
om fastställelsen av bokslutet behandlas vid
den föreningsstämma som beslutar om överlåtelsen av försäkringsbeståndet, en kopia av
bokslutshandlingarna för denna räkenskapsperiod och för de två föregående räkenskapsperioderna,
2) en kopia av ett mellanbokslut som inte
får vara äldre än fyra månader och som har
uppgjorts och granskats med iakttagande i
tillämpliga delar av bestämmelserna och föreskrifterna om bokslut, om det har förflutit
över sex månader från utgången av den räkenskapsperiod som det senaste bokslutet
gäller till den föreningsstämma som beslutar
om överlåtelsen av försäkringsbeståndet och
fastställelsen av bokslutet inte behandlas av
föreningsstämman,
3) styrelsens redogörelse för händelser
som har inträffat efter det senaste bokslutet
eller mellanbokslutet och som väsentligt påverkar föreningens ställning,
4) revisorernas och förvaltningsrådets utlåtande om mellanbokslutet och styrelsens redogörelse, och
5) det utlåtande om planen för överlåtelse
av försäkringsbeståndet som avses i 4 §.
6 §.Enligt paragrafen skall föreningsstämman i den överlåtande och den övertagande
föreningen, liksom nu, besluta om överlåtelse och övertagande av försäkringsbeståndet.
Bestämmelsen överensstämmer med 14 kap.
7 § som gäller fusion.
7 §.I paragrafen föreslås bestämmelser om
kallelse till den försäkringsstämma som skall
besluta om överlåtelsen av försäkringsbeståndet. Förslaget stämmer överens med

motsvarande förslag gällande fusion.
Enligt l mom. skall kallelsen till den föreningsstämma som skall besluta om överlåtelsen av försäkringsbeståndet utfärdas tidigast
två månader och, om stadgarna inte föreskriver en längre tid, senast en månad före föreningsstämman eller den sista anmälningsdagen. I kallelsen skall anges det huvudsakliga
innehållet i planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om hur
planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet jämte bilagor skall hållas tillgänglig. Tiden är minst en månad. Till en delägare
skall på begäran omedelbart sändas en kopia
av planen. Planen skall också framläggas på
föreningsstämman.
8 §. I paragrafen föreslås bestämmelser
dels om den kvalificerade majoritet som
krävs för ett beslut om överlåtelse av försäkringsbeståndet, dels om förfall av överlåtelser. I likhet med huvudregeln för $odkännande av fusionsplaner krävs det tva tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna för
att planen om överlåtelse av försäkringsbeståndet skall godkännas.
Enligt l mom. skall föreningsstämman
fatta beslut om överlåtelse av försäkringsbeståndet i enlighet med vad som i 7 kap. 17 §
l mom. bestäms om kvalificerad majoritet. I
försäkringsföreningar tillämpas inte ett röstningsförfarande enligt de olika slagen av
garantiandelar. Detta överensstämmer med
det som föreslås i fråga om fusion.
Enligt 2 mom. förfaller överlåtelsen av
försäkringsbeståndet, om planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet inte godkänns
utan ändringar i såväl den överlåtande som
den övertagande förenin~en.
9 §. I paragrafen föreslas bestämmelser om
ansökan om Försäkringsinspektionens samtycke till planen för överlatelse av försäkringsbeståndet. Förslaget innehåller några
ändringar jämfört med gällande 14 kap. 4 §.
Enligt l mom. skall föreningarna, liksom
nu, inom två månader från det att planen för
överlåtelse av försäkringsbeståndet godkändes ansöka om Försäkringsinspektionens
samtycke till planen och om fastställelse av
den ändring av stadgarna som överlåtelsen
kräver.
I 2 mom. föreslås att förfarandet för kungörelse i fråga om ansökan ändras så att
kungörelse skall utfärdas endast på försäkringsborgenärer för försäkringar som ingår i
det försäkringsbestånd som överlåts. Med
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försäkringsborgenärer avses försäkringstagare, försäkrade och andra vars fordran hos
försäkringsföreningen baserar sig på försäkringsavtaL
Om det är fråga om överlåtelse av en del
av försäkringsbeståndet, skall kungörelse
utfärdas även på de försäkringsborgenärer
som hör till det försäkringsbestånd som
kvarstår i den överlåtande föreningen, om
överlåtelsen av försäkringsbeståndet enligt
ett utlåtande som avses i 4 § är ägnad att
äventyra betalningen av den överlåtande föreningens skulder.
Kungörelsen skall också utfärdas på försäkringsborgenärerna i den övertagande föreningen, om överlåtelsen enligt det sagda utlåtandet är ägnad att äventyra betalningen av
den övertagande föreningens skulder.
Försäkringsinspektionen behöver inte längre förplikta den överlåtande föreningen att
underrätta föreningens delägare om kungörelsen. I momentet föreslås däremot bli bestämt att Försäkringsinspektionen skall förplikta den överlåtande föreningen att utan
dröjsmål underrätta om kungörelsen i åtminstone en tidning som utkommer på den
överlåtande föreningens hemort samt dessutom enligt vad Försäkringsinspektionen vid
behov bestämmer. Förslaget motsvarar till
denna del bestämmelserna om fusion i 14
kap. 11 §.
Enligt 3 mom. skall Försäkringsinspektionen ~e sitt samty~k~.' ?m den o planer.ade
överlateisen av forsakrmgsbestandet mte
kränker de förmåner som försäkringarna omfattar och om den inte anses äventyra en
sund utveckling av försäkringsväsendet. Försäkringsinspektionen har rätt att till sitt samtycke foga sådana villkor som den anser
nödvändiga för att skydda de förmåner som
försäkringarna omfattar eller en sund utveckling av försäkringsväsendet.
I 4 mom. föreslås bestämmelser om rätten
att överklaga Försäkringsinspektionens beslut. Den överlåtande och den övertagande
föreningen samt den som framställer anmärkning och anser att Försäkringsinspektionens beslut kränker hans rätt, skall ha rätt
att anföra besvär över beslutet hos högsta
förvaltningsdomstolen, som skall behandla
besvären i brådskande ordning.
l O §. Det föreslås att gällande bestämmelse i 14 kap. 4 § 5 mom. om tidpunkten för
när försäkringsbeståndet övergar tas in i
l O § l mo m. Innehållet förändras inte.
I 2 mom. sägs att om samtycke inte har
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sökts inom föreskriven tid eller om det har
vägrats och beslutet om vägran har vunnit
laga kraft, har överlåtelsen av försäkringsbeståndet förfallit. Motsvarande bestämmelse
finns för närvarande i 14 kap. 4 § 5 mom.
Enligt förslaget tillkommer villkoret att beslutet om vägran skall ha vunnit laga kraft.
11 §. I l mom. föreslås bli bestämt att när
en försäkrin~sförening har överlåtit sitt försäkringsbestand till en annan försäkringsförening, får en försäkringstagare med en försäkring i det överlåtna försäkringsbeståndet,
om han inte medverkat till beslutet om överlåtelse av försäkringsbeståndet och om han
inte enligt 12 § lagen om försäkringsavtal
har rätt att säga upp försäkringen när som
helst, skriftligen säga upp sitt försäkringsavtal inom tre månader fran det tillkännagivande som avses i 2 mom. En konsument och
en sådan näringsidkare som i sin egenskap
av försäkringsgivarens avtalspart kan jämställas med en konsument har enligt 3 och
12 § lagen om försäkringsavtal rätt att när
som helst säga upp sitt försäkringsavtaL Den
uppsägningsrätt som avses i detta moment
gäller således endast sådana näringsidkare
som inte på ovan nämnda sätt kan jämställas
med en konsument.
Det föreslås att bestämmelserna i gällande
9 § 2 mom. om att den övertagande föreningens styrelse skall tillkännage överlåtelsen av försäkringsbeståndet skall tas in i 2
mom. Den övertagande föreningens styrelse
skall tillkännage överlåtelsen av försäkringsbeståndet genom att låta kungöra detta i den
officiella tidningen och i en tidning som utkommer på den överlåtande föreningens
hemort samt dessutom enligt vad Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer.
15 kap. skadeståndsskyldighet
l §. I paragrafen, som i sak motsvarar den
gällande paragrafen, har strukits omnämnandet av skada som åsamkats genom överträdelse av försäkringsgrunderna, eftersom försäkringstillsynsmyndigheten inte längre fastställer försäkringsgrunderna.
2 §. Det föreslås att paragrafen upphävs,
eftersom revisorernas ansvar anges i revisionslagen. En hänvisning till 44 § revisionslagen, vilken gäller revisorers skyldighet att ersätta skada, har fogats till 5 § i detta kapitel.
3 §. Det föreslås att omnämnandet av de
för försäkring fastställda grunderna inte
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längre skall ingå i bestämmelsen om delägares skyldighet att ersätta skada, eftersom
försäkringstillsynsmyndigheten inte längre
fastställer försäkringsgrunderna.
4 §. Det föreslås att 2 mom. upphävs, eftersom det inte har ansetts förehgga behov
av att på en stiftare, styrelsemedlem eller
förvaltningsrådsmedlem, verkställande direktören eller en revisor tillämpa en sådan bestämmelse om jämkning av skadestånd som
är strängare än vad som bestäms i lagen om
aktiebolag.
5 §. Det föreslås att hänvisningsbestämmelsen i l mom. ändras så att det i stället
för till 2 §, som föreslås bli upphävd, hänvisas till 44 § revisionslagen, vilken gäller
revisorers skyldighet att ersätta skada.
6 §. Det föreslås att paragrafen ändras så
att den motsvar.~ 17 kap. 2 § lagen om försäkringsbolag. Andringen är till största delen
av teknisk natur och innebär inte att den
gällande regleringen ändras i sak. Skyddet
för minoritetsdelägarna effektiveras dock
genom 2 mom., där det sägs att
skadeståndstalan kan väckas av delägare
med minst en tiondel av det sammanlagda
röstetalet för alla delägare i föreningen. När
det röstetal som krävs för att väcka talan
inte hänför sig enbart till samma röstetal
som nämns i l mom. l punkten, kan talan
väckas också när det inte har hållits någon
föreningsstämma.
7 §. Det föreslås att inledningen till l
mom. ändras så att den motsvarar ändringen
i 2 och 5 §. Till inledningen fogas en hänvisning till den bestämmelse i revisionslagen
som gäller revisorers skyldighet att ersätta
skada.
16 kap. Särskilda stadganden
l §.I 5 kap. 4 § 4 mom. och 14 kap. 13 §
5 mom. föreslås bli bestämt att föreningen
kan väcka talan för att påvisa att föreningens
borgenärer har fått betalning för sin skuld
eller säkerhet för sin fordran. Registermyndigheten skall vara skyldig att skjuta upp behandlingen av ansökan om registrering, om
det inom den föreskrivna tiden påvisas att
talan har väckts. Här är det alltsa fråga om
att en bestämmelse om användning av laga
domstolar fo~as till lagen. Därför föreslås att
l § ändras sa att domstolen på föreningens
hemort också skall kunna behandla detta.
Motsvarande bestämmelse finns i 18 kap.

2 § lagen om försäkringsbolag.
2 §. Det föreslås att bestämmelsen om
stämning till föreningen i l mom. ändras så
att det för försäkringsföreningar föreskrivs
ett förfarande som motsvarar 18 kap. l §
lagen om försäkringsbolag. I förslaget hänvisas till 11 kap. 7 § rättegångsbalken.
stämningsmannen skall i sista hand kunna
tillställa stämningen genom att överlåta den
till den lokala polismyndigheten och skriftligen underrätta mottagaren om förfarandet.
Den tidpunkt då brevet postades skall betraktas som tidpunkten för stämningen.
3 §. Det föreslås att den bestämmelse i l
mom. stryks som gäller domstolens ordförandes och häradshövdingens skyldighet att
underrätta Försäkringsinspektionen. Det är
en intern angelägenhet för domstolen att besluta vem som har denna skyldighet. Omnämnandet av häradshövdingen är dessutom
föråldrat. Förbudet mot att särskilt anföra
besvär över ett avgörande har flyttats från 2
mom. till l mom. Motsvarande bestämmelse
finns i 18 kap. 2 a § lagen om försäkringsbolag.
7 §. Olovligt bedrivande av försäkringsrörelse är enligt lagen om försäkrin&sbolag
straffbart endast om det sker uppsatligen.
Därför föreslås i l mom. ett tillägg där uppsåtlighet nämns. I överensstämmelse med l
punkten föreslås att brottsbeteckningen ändras till olovligt bedrivande av försäkringsrörelse. Motsvarande beteckning används i 18
kap. 3 § l mom. lagen om försäkringsbolag.
Samtidigt har hänvisningen i 2 punkten preciserats.
8 §. Enligt inledningen till l mom. förutsätter straffbarhet uppsåtlighet. Motsvarande
ändring har gjorts i 7 §.
Gällande 3 och 4 punkten har blivit l och
2 punkten. Det föreslås att gällande 5 punkten placeras in i 3 punkten och att den ändras så att den gällande hänvisningen till 12
kap. 6 b § rättas så att det hänvisas till
6 c§.
I 4 punkten föreslås bli bestämt att det är
straffbart att bryta mot bestämmelserna om
utlåtanden som skall uppgöras av en godkänd revisor såsom oberoende sakkunnig.
Enligt 5 punkten skall det vara straffbart
att bryta mot bestämmelserna om återbetalning av kapitallån, betalning av ränta eller
annan gottgörelse eller ställande av säkerhet.
Punkten motsvarar den nya 7 punkten i 18
kap. 4 § l mom. lagen om försäkringsbolag.
Enligt 6 punkten skall utbetalning av för-
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säkringsföreningens medel i strid med lagen
om försäkringsföreningar bestraffas som försäkringsförenin~sbrott. Enligt gällande lag
skall olovlig skiftning av föreningens medel
bestraffas som försäkringsföreningsförseelse.
Enligt 7 punkten skall det vara straffbart
att bevilja penninglån eller ställa säkerhet i
strid med 11 kap. 7 eller l O §. Enligt gällande lag skall brott mot de nämnda bestämmelserna bestraffas som försäkringsföreningsförseelse.
9 §. Krav på uppsåtlighet har fogats till
början av l mom. som ett villkor för tilllämpningen av momentet.
Det föreslås att l punkten i den gällande
paragrafen tas in som l punkten i momentet
och att 2 punkten tas in som 2 punkten.
I 3 punkten föreslås bli bestämt att det är
straffbart att i föreningens brev och på dess
blanketter underlåta att lämna de uppgifter
som skall anges. Bestämmelser om uppgifter
som skall anges i brev och på blanketter
finns i 13 §. Bestämmelsen motsvarar 18
kap. 5 § l mom. 3 punkten lagen om försäkringsbola~.

Det föreslas att 5 punkten i den gällande
paragrafen tas in som 4 punkten i momentet.
Det föreslås att 5 a punkten i den gällande
paragrafen tas in i 5 punkten. Det föreslås
dock att punkten förtydligas så att det till
bestämmelsen fogas en uttrycklig hänvisning
också till 3 kap. 4 § l mom. lagen om försäkringsbolag, där det bestäms att Försäkringsinspektionen har rätt att förbjuda förvärv av aktier eller garantiandelar, om ägandet anses äventyra en sund utveckling av
försäkrin~sverksamheten. Den nya hänvisningen paverkar inte sakinnehållet i punkten.
Det föreslås att en bestämmelse som motsvarar 6 punkten i den gällande paragrafen
tas in som 6 punkten. Det föreslas dock att
den kompletteras med en bestämmelse om
att det är straffbart att låta bli att inge bokslutet och koncernbokslutet till registermyndigheten. Med registermyndigheten avses
här handelsregistermyndigheten. skyldigheten att lämna bokslutet och koncernbokslutet
till handelsregistret föreskrivs i l O kap. 11 §.
I 6 punkten bestäms dessutom att det är
straffbart att underlåta att göra en anmälan
eller lämna andra uppgifter som enligt lagen
om försäkringsföreningar skall lämnas till
Försäkringsinspektionen.
Försäkringsföreningen skall till exempel enligt 12 kap. 5 §
varje år tillställa Försäkringsinspektionen en
berättelse om sin verksamhet och sitt till-
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stånd.
Det föreslås att 7 punkten i den gällande
paragrafen oförändrad tas in som 7 punkten
1 momentet.
Brott mot bestämmelserna om upplysningsplikt vid utbjudande av garantiandelar
skall enligt 8 punkten bestraffas som försäkringsförseelse.
Den föreslagna 9 punkten baserar sig på 8
punkten i den gällande paragrafen. Till skillnad från den gällande bestämmelsen föreslås
bli bestämt att det också är straffbart att bryta mot bestämmelserna om uppgörande av
koncernbokslut, mellanbokslut och bokslut
enligt 13 kap. 2 § l mom. samt mot bestämmelserna om avgivande av slutredovisning
vid försäkringsföreningars fusion.
I det nya 2 mom. föreslås i enlighet med
18 kap. 5 § 3 mom. lagen om försäkringsbolag att de gärningar som nämns i l mom.
9 punkten skall bestraffas som försäkringsföreningsförseelse också om de utförts av
grov oaktsamhet.
11 §. Det föreslås att paragrafen upphävs
som obehövlig, eftersom motsvarande bestämmelse föreslås i 12 kap. 7 §.
13 §. I den gällande paragrafen sägs att
vad som i denna lag föreskrivs om socialoch hälsovårdsministeriet eller vederbörande
ministerium gäller efter den l april 1999
Försäkringsinspektionen, med undantag av
de lagrum som nämns i 2 mom. Eftersom
det nu föreslås att de bestämmelser där Försäkringsinspektionen avses i stället för social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium uttryckligen ändras, är bestämmelsen obehövlig.
I 13 § föreslås bli bestämt att i försäkringsföreningens brev och på dess blanketter
skall anges föreningens registrerade firma,
hemort, adress och registernummer samt
eventuell likvidation.
Övergångsbestämmelser

Det föreslås att de nya bestämmelserna
huvudsakligen skall tillämpas så snart lagen
har trätt i kraft. Undantag från huvudregeln
beror främst på att ett ikraftträdande utan
övergångsbestämmelser kunde åsamka försäkringsföreningarna oskäliga svårigheter.
De föreslagna övergångsbestämmelserna
består av allmänna bestämmelser (1-5
mom.) och särskilda bestämmelser enligt
kapitlen i lagen (6-19 mom.).
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Allmänna övergångsbestämmelser

2. I momentet föreslås bli bestämt att bestämmelserna i denna la~ skall iakttas i stället för en bestämmelse 1 stadgarna, om bestämmelsen strider mot lagen. Undantag från
huvudregeln föreslås dock nedan. Om stadgama enligt denna lag är bristfälliga eller
innehåller bestämmelser som strider mot
denna lag, skall föreningens styrelse göra ett
förslag till föreningsstämman om en ändring
av stadgama så att de blir lagenliga. Enligt
förslaget skall fastställelse av ändringarna i
stadgama sökas hos Försäkringsinspektionen
i.pom två år efter att lagen har trätt i kraft.
Andringar i stadgama skall anmälas för registrering inom tre månader efter att Försäkringsinspektionen utfärdat sitt beslut. För att
förstärka iakttagandet av bestämmelsen föreslås att Försäkringsinspektionen kan förelägga föreningen vite.
3. I momentet föreslås uttryckligen bli bestämt att en bestämmelse i stadgama som
strider mot denna lag inte kan anmälas för
registrering efter att lagen har trätt i kraft,
om inte något annat följer av dessa övergångsbestämmelser.
4. Efter att lagen har stadfästs men innan
den har trätt i kraft skall en försäkringsförening kunna fatta beslut om att ändra sina
stadgar så att de motsvarar de nya bestämmelserna. När beslutet fattas iakttas de bestämmelser som gällde innan lagen trädde i
kraft. En ändring av stadgama kan anmälas
för registrering innan lagen träder i kraft. Då
iakttas de gamla bestämmelserna. De registrerade ändringarna träder i kraft först när
lagen träder i kraft.
5. De föreslagna bestämmelserna om rätten
att uppta krediter inverkar inte på de krediter
som försäkringsföreningarna upptagit före
lagens ikraftträdande. Enligt den föreslagna
övergångsbestämmelsen skall på en försäkringsförenings kreditupptagning tillämpas de
bestämmelser som är i kraft när denna lag
träder i kraft, om krediten har upptagits innan lagen har trätt i kraft. Om kreditvillkoren ändras efter ikraftträdandet, skall de nya
bestämmelserna dock tillämpas på krediten.
Övergångsbestämmelse om bildande av
försäkringsföreningar

6. I momentet sägs att på bildande och
registrering av försäkringsföreningar tillämpas de gamla bestämmelserna, om stiftet-

seurkunden har undertecknats innan lagen
har trätt i kraft och något annat inte följer av
övergångsbestämmelserna. I bestämmelsen
uppfattas begreppet bildande i vid bemärkelse. Det omfattar bl.a. teckning och betalning
av garantiandelar. I fråga om registrering
innebär tillämpningen av de gamla bestämmelserna att ett garantikapital eller en grundfond som skall betalas i pengar inte behöver
betalas in på bankkonto. Iakttagandet av gällande bestämmelser innebär också att eventuell talan gällande ogiltighet avgörs enligt
de gamla bestämmelserna.
Övergångsbestämmelse om
garantiandelsbrev

7. Enligt 3 kap. 5 § 2 mom. i lagförslaget
skall också föreningens registel}lummer antecknas på garantiandelsbrevet Andringen är
inte av sådan natur att föreningarna förpliktas att byta de garantiandelsbrev som utfärdats innan lagen trätt i kraft eller samla in
dem för att anteckna registernumret. Registernumret skall dock antecknas på de garantiandelsbrev som efter ikraftträdandet visas
UtJP för föreningen för anteckning eller av
nagon annan orsak. Enligt förslaget skall
registernumret antecknas också på de garantiandelsbrev som föreningen utfärdar efter
att lagen trätt i kraft.
Övergångsbestämmelse om ökning av
garantikapitalet

8. I momentet föreslås att gällande 4 kap.
7 § skall tillämpas på registreringen av garantikapitalet, om ett beslut om ökning av
garantikapitalet fattats innan lagen har trätt i
kraft. Föreningens helt betalda garantikapital
skall likväl anmälas för registrering inom ett
år från lagens ikraftträdande. Bestämmelsen
motsvarar 17 mom. i övergångsbestämmelserna i lagen om försäkringsbolag.
Övergångsbestämmelser om egna
garantiandelar

9. Förvärv av egna garantiandelar enligt
5 a kap. 3 § kan gälla enbart helt betalda
garantiandelar. Motsvarande övergångsbestämmelse finns i 22 mom. i övergångsbestämmelserna i lagen om försäkringsbolag.
l O. I enlighet med 24 mom. i övergångsbestämmelserna i lagen om försäkringsbolag
föreslås detta moment gällande garantiande-
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lar som föreningen förvärvat innan lagen
trädde i kraft.
Övergångsbestämmelser om
föreningsstämman

11. På ett beslut av föreningsstämman som
fattats innan lagen trädde i kraft och på dess
registrering tillämpas enligt förslaget de gällande bestämmelserna. Vissa undantag föreslås vad gäller den princip som framgår av
bestämmelsen. Exempelvis enligt 6 mom.
avgörs valet av vilka bestämmelser som
skall tillämpas vid bildandet av en försäkringsförening av stiftelseurkundens underteckning och inte av den föreningsstämma
som motsvarar den konstituerande stämman.
12. Det föreslås att gällande bestämmelser
också skall tillämpas på en kallelse till föreningsstämma, om kallelsen utfärdats innan
lagen trädde i kraft. Detsamma gäller handlingar som skall hållas tillgängliga för delägarna. Innehållet i kallelsen och de handlingar som skall hållas tillgängliga bestäms
då enligt gällande bestämmelser.
Oberoende av de bestämmelser som skall
tillämpas på de handlingar som hålls tillgängli$a skall de nya bestämmelserna tillämpas pa föreningsstämmans ordinarie beslut,
om beslutet fattas efter lagens ikraftträdande.
I dylika fall är det i allmänhet tillbörligt att
hålla de handlingar tillgängliga som förutsätts i den nya lagen.
13. En tillfällig lättnad föreslås i fråga om
sammanslagning av slagen av garantiandelar
i en försäkringsförening. För sammanslagningen krävs samtycke av de garantiandelsägare som har minst en tredjedel av garantiandelama av detta slag och av mer än två
tredjedelar av de vid stämman företrädda
garantiandelama av det slag vars rättigheter
minskar. Beslutet skall dessutom godkännas
med den kvalificerade majoritet som avses i
7 kap. 17 § l mom.
Övergångsbestämmelser om bokslut

14. Bestämmelserna om bokslut i denna
lag skall tillämpas senast från och med den
räkenskapsperiod som börjar den l januari
2000 eller därefter. En försäkringsförening
får emellertid tillämpa dessa bestämmelser
redan under den räkenskapsperiod som pågår
när denna lag träder i kraft.
15. skyldigheten enligt 10 kap. 11 § att
göra registeranmälan om bokslutshandlingar-
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na uppstår för första gången för den räkenskapsperiod som pågår när denna lag träder i
kraft.
Övergångsbestämmelse om användning av
föreningens tillgångar

16. I motsvarighet till 36 mom. i övergångsbestämmelserna i lagen om försäkringsbolag föreslås att bestämmelserna i 11
kap. 9 § inte skall tillämpas på lån som beviljats enligt gällande 11 kap. 7 §, om villkoren för lånet inte ändras efter lagens ikraftträdande.
Övergångsbestämmelse om fusion

17. På en fusion tillämpas de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft,
om fusionsavtalet före lagens ikraftträdande
har godkänts i någon av de föreningar som
deltar i fusionen. Bestämmelsen motsvarar
37 mom. i övergångsbestämmelsen i lagen
om försäkringsbolag.
Övergångsbestämmelse om överlåtelse av
försäkringsbeståndet

18. På överlåtelse av försäkringsbeståndet
tillämpas de bestämmelser som är i kraft när
denna lag träder i kraft, om ett avtal om
överlåtelse av försäkringsbeståndet har godkänts av den överlåtande eller den övertagande föreningen före lagens ikraftträdande.
Bestämmelsen motsvarar det föreslagna momentet i övergångsbestämmelsen om fusion.
Övergångsbestämmelse om brev och
blanketter

19. Det föreslås att 16 kap. 13 § om uppgifter som skall anges i försäkringsföreningens brev och på dess blanketter tillämpas
sedap ett år förflutit från lagens ikraftträdande. Overgångsbestämmelsen syftar till att ge
föreningarna tillräckligt med tid för att förnya sina blanketter i enlighet med de nya
bestämmelserna.
2.

N ännare
föreskrifter

bestämmelser

och

De föreslagna ändringarna medför ett behov av att revidera de föreskrifter och anvisningar om bokföring och bokslut som soci-
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al- och hälsovårdsministeriet samt Försäkringsinspektionen meddelat försäkringsföreningama.
3.

Ikraftträdande

Lagen avses träda i kraft den så snart som
möjligt efter att den har antagits och blivit

stadfäst. Det föreslås att de nya bestämmelserna till största delen slcall tillämpas så
snart lagen trätt i kraft. Overgångsbestämmelserna syftar till att undvika att försäkringsföreningarna ställs inför oskäliga svårigheter.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:

Lag
om ändring av lagen om f"örsäkringsf"öreningar

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 2 kap. 2 §
3 mom., 4 kap. 10 §, 6 kap. 11 § 2 och 3 mom., 10 kap. 10 §, 15 kap. 2 § och 4 § 2 mom.
samt 16 kap. 11 §,av dessa lagrum 10 kap. 10 §sådan den lyder i lag 483/1993 och 16 kap.
11 § sådan den lyder i lag 8111999,
ändras l kap. l § 4 mom., 3 §, 4 § 5 mom. och 5 § 3 mom., 2 kap. l § 2 mom., 2 §
2 mom. l, 6 och 7 punkten, 3 § l mom. 4 punkten, 4 och 5 a §, 6 § l mom., 7 § l mom.,
9 § l och 3 mom. samt 10 §, i 3 kap. 3 § l mom. det inledande stycket och 6 punkten, 5 §
2 och 3 mom., 6 § l mom., 8 § samt 10 § l mom., 4 kap. l § 2 mom., 2 och 3 §, 4 §
2 mom., 6 § l mom., 7 § 2 och 3 mom. samt 9 §, 5 kap., 6 kap. l § 2 och 3 mom., 2 §, 3 §
l mom. samt 4, 10 och 15 §, 7 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 8 § 2 mom. l och 2 punkten samt
3 mom., 9 § 3 mom., 11 § 2 mom., 12 § l och 2 mom. samt 17 och 18 §, rubriken för 8
kap., 8 kap. l och 2 § samt 4 § l mom., 9 kap., rubriken för 10 kap., 10 kap. l och 2 §, 3 §
4 och 5 mom., 3 a§ 3 mom. l punkten samt 6 mom., 5-9§, 11 och 12 §, lO a kap. 2 §
3 mom. och 4 §, rubriken för 11 kap., 11 kap. l och 2 §, 3 § l och 3 mom., 4 och 5 §, 6 §
2 mom., 7 och 9 §, 12 kap. 4 §, 5 §l mom., 6 § 2-4 mom., 6 a-6 c§, 13 kap. l §, 2 §
2-5 mom., 4 §l och 2 mom., 5 §, 6 §l mom., 7 och 9 §, 10 § 3 mom., 13 § 2 mom., 14,
15 och 17-19 §, 20 § l och 4 mom. och 21 § 2 mom., 14 kap., 15 kap. l och 3 §, 5 §
l mom., 6 §och det inledande stycket i 7 § l mom. samt 16 kap. l §, 2 §l mom., 3, 7-9,
11 a och 13 §,
av dessa lagrum l kap. l § 4 mom. samt 3 kap. 5 § 2 mom. och 6 § l mom. sådana de
lyder i lag 1207/1998, 6 kap. 10 §och 7 kap. 17 §sådana de lyder delvis ändrade i nämnda
lag, l kap. 4 § 5 mom., 2 kap. l § 2 mom. och 5 a§, 6 kap. 3 § l mom., 10 a kap. 2 §
3 mom., 11 kap. 3 § l mom. och 6 § 2 mom., 12 kap. 6 § 3 och 4 mom., 13 kap. 2 § 2, 4
och 5 mom. samt 16 kap. 11 a § sådana de lyder i lag 483/1993, l kap. 5 § 3 mom., 8 kap.
2 §, 10 kap. 3 § 4 och 5 mom., 3 a§ 6 mom. och 5 §, 10 a kap. 4 §, 11 kap. 2 §, 12 kap.
4 § och 15 kap. l § sådana de lyder i lag 45111995, 10 kap. 8 §, 11 kap. 7 § och 13 kap.
l § sådana de lyder delvis ändrade i sistnämnda lag, 10 kap. 12 §, 12 kap. 5 § l mom. och
16 kap. 13 § sådana de lyder i lag 81/1999, 8 kap. l §och 10 kap. l § sådana de lyder delvis ändrade i sistnämnda lag och nämnda lag 45111995, 12 kap. 6 a-6 c § sådana de lyder
i lag l 023/1996, 9 kap. sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda lag och nämnda lag
483/1993, 14 kap. sådant det lyder delvis ändrat i lag 546/1994 och 307/1998, 16 kap. 8 §
sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 483/1993 och 45111995 samt 16 kap. 9 §sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 483/1993 och 45111995,
fogas till l kap. en ny l a och nya 5 a-5 c §, till 2 kap. 2 § 2 mom., sådant det lyder
delvis ändrat i nämnda lag 1207/1998, en ny 8 punkt, till 8 §ett nytt 6 mom., till kapitlet en
ny 9 a §, till 3 kap. 3 § ett nytt 5 mom., till 4 kap. nya 3 a och 3 b §, till lagen ett nytt 5 a
kap., till 7 kap. l § ett nytt 3 mom., till 10 kap. nya 5 a-5 d §, 6 a och 9 a-9 f §, till 11
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kap. en ny 3 a § samt en ny 8 § i stället för den 8 § som upphävts genom nämnda lag
451/1995, till 12 kap. en ny 7 § i stället för den 7 § som upphävts genom nämnda lag
81/1999, till 13 kap. 2 §, sadan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 483/1993, ett nytt
6 mom. samt tilllagen ett nytt 14 a kap., som följer:
l kap.
Allmänna stadganden

utslag, med iakttagande av lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
(367/1961).

l §

4§

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

En stor försäkringsförening får dock återförsäkra sådan i dess stadgar angiven direktförsäkring som har sitt ursprung i hemlandet
och, om Försäkringsinspektionen anser att
föreningen har förutsättningar för det, också
motsvarande utländsk direktförsäkring.

l a §
Med ministeriet avses i denna lag socialoch hälsovårdsministeriet, om inte något
annat bestäms genom förordning.

3§
Delägarna i försäkringsföreningen är ansvariga för försäkringsföreningens förpliktelser så som föreskrivs i denna paragraf.
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 försäkringsförenings verksamhetskapital är mindre än garantibeloppet
enligt l O a kap. 3 § eller om tillgångarna i
en förening som har trätt i likvidation eller
försatts i konkurs inte räcker till 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 ansvarar för föreningens förbindelser till beloppet av ett års försäkringspremier.
Om en delä~are inte inom utsatt tid erlägger honom paförd tilläggsavgift, skall den
utan dröjsmål indrivas genom utsökning.
Kan tilläggsavgiften inte indrivas hos delägaren, skall det bristande beloppet, om indrivning ännu är påkallad, fördelas mellan
de övriga delägarna högst till belopv.et av
deras skyldighet att betala tilläggsavgift.
En tilläggsavgift jämte dröjsmålsränta får
indrivas genom utsökning utan dom eller

292324C

5§
En försäkringsförening får utan Försäkringsinspektionens tillstånd inneha aktiemajoriteten eller majoriteten av röstetalet för
samtliga aktier i ett aktiebolag som bedriver
annan rörelse än försäkringsrörelse, om bolagets verksamhet kan anses ansluta sig till
försäkringsrörelsen eller bolaget är ett bostads- eller fastighetsbolag. Vad som ovan
bestäms om aktiemajoriteten och röstetalet
för aktier i ett aktiebolag tillämpas även på
motsvarande bestämmanderätt i ett annat
samfund.

5a§
Om en försäkringsförening har bestämmanderätten i ett annat inhemskt eller utländskt samfund, är den förstnämnda moderförening och det sistnämnda dottersamfund.
Moderföreningen och dess dottersamfund
bildar en koncern.
En försäkringsförening anses ha bestämmanderätt i ett annat samfund, om den har
l) mer än hälften av det röstetal som
samtliga aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar medför och denna röstmajoritet
grundar sig på ägande, medlemskap, bolagsordningen, bolagsavtalet eller därmed jämförbara stadgar eller något annat avtal, eller
2) rätt att utse flertalet av medlemmarna i
det andra samfundets styrelse eller ett därmed jämförbart organ eller i organ som har
denna rätt och utnämningsrätten grundar sig
på samma omständigheter som den röstmaJOritet som avses i l punkten.
När den röstandel för en försäkringsförening som avses i 2 mom. räknas ut, beaktas
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inte röstningsbegränsning som följer av lag,
bolagsordningen, bolagsavtalet eller därmed
jämförbara stadgar. När ett samfunds sammanlagda röstetal beräknas, beaktas inte röster som hänför sig till sådana aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar som tillhör
samfundet eller dess dottersamfund eller en
stiftelse där samfundet eller dess dottersamfund har bestämmanderätt så som bestäms i
denna paragraf.
En försäkringsförening har bestämmanderätt i ett annat samfund också när försäkringsföreningen tillsammans med ett eller
flera dottersamfund eller dottersamfundet
ensamt eller tillsammans med andra dottersamfund har sådan bestämmanderätt som
avses i 2 mom.
5 b§
Till en försäkringsförenings närmaste krets
hör
l) den som har sådan bestämmanderätt i
föreningen som avses i 5 a § 2-4 mom.
eller i l kap. 3 § 2-4 mom. lagen om aktiebolag (734/1978) eller som lyder under
den som har bestämmanderätt i föreningen
eller som hör till samma koncern som föreningen,
2) den som på grundval av äganderätt innehar eller kan inneha minst en procent av
föreningens garantiandelar eller det röstetal
som garantiandelarna medför eller motsvarande innehav eller rösträtt i ett samfund
som hör till föreningens koncern eller i ett
samfund eller en stiftelse som har bestämmanderätt i föreningen,
3) föreningens verkställande direktör, styrelsemedlemmar, förvaltningsrådsmedlemmar och revisorer samt den som har motsvarande ställning i ett sådant samfund eller en
sådan stiftelse som avses i l punkten,
4) en i 1-3 punkten nämnd persons make, syskon och halvsyskon samt släktingar i
rakt upp- eller nedstigande led till en i 1-3
punkten nämnd person eller till dennes make
och maken till en här nämnd person, varvid
med make jämställs den med vilken personen i fråga lever i ett äktenskapsliknande
förhållande, samt
5) ett samfund eller en stiftelse där en person som avses i 2-4 punkten ensam eller
tillsammans med någon annan har sådan
bestämmanderätt som avses i 5 a §
2-4 mom. eller l kap. 3 § 2-4 mom. lagen om aktiebolag.
Vid beräkning av innehav och rösträtt som

avses i l mom. 2 punkten tillämpas 5 a §
3 mom. i denna lag och l kap. 3 ~ 3 mom.
lagen om aktiebolag och hänförs till den
andel som en delägare eller medlem i samfundet har också en sådan persons innehav
och rösträtt som står i ett sådant förhållande
till honom som avses i l mom. 4 punkten
samt ett sådant samfunds och en sådan stiftelses innehav och rösträtt som står i ett sådant förhållande till honom som avses i 5
punkten.

5c§
En försäkringsförening får ta upp krediter
endast
l) för skötseln av nödvändig likviditet,
2) som återbelåning enligt de grunder som
avses i lagen om pension för arbetstagare
(395/1961),
3) som sådant kapitallån som avses i 2
mom,
4) i fall som ministeriet bestämmer, eller
5) med tillstånd som Försäkringsinspektionen beviljar i enskilda fall.
En försäkringsförening kan ta upp lån (kapitallån) beträffande vilket
l) kapital, ränta och annan gottgörelse i
samband med att föreningen upplöses eller
försätts i konkurs får betalas endast med
sämre förmånsrätt än andra skulder,
2) kapitalet annars får återbetalas endast
om det kvarstår full täckning för det bundna
egna kapitalet och andra icke utdelningsbara
poster enligt föreningens och, om föreningen
är en moderförening, enligt koncernens balansräkning för den senast avslutade räkenskapsperioden, samt beträffande vilket
3) ränta och annan gottgörelse får betalas
endast om det belopp som skall betalas kan
användas för vinstutdelning enligt föreningens, och om föreningen är en moderförening, enligt koncernens fastställda balansräkning för den senast avslutade räkenskapsperioden.
Försäkringsföreningen skall meddela Försäkringsinspektionen om upptagande av lån
som avses 1 l mom. l, 3 och 4 punkten enligt vad Försäkringsinspektionen närmare
föreskriver.
Vad som bestäms i l mom. 1-3 punkten
tillämpas också på ett sådant dottersamfund
till försäkringsföreningen som inte är ett kreditinstitut, finansiellt institut eller fondbolag.
Försäkringsinspektionen kan i de fall som
avses i 12 kap. 6 c § förbjuda en försäkringsförening att ta upp krediter.
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Ministeriet meddelar vid behov närmare
föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

5 d§
En försäkringsförening eller ett samfund
som hör till samma koncern får inte ställa
säkerhet för betalning av kapital, ränta eller
annan gottgörelse på ett kapitallån. Den ränta eller gottgörelse av annat slag som betalas
på ett kapitallån minskar i fråga om den senast avslutade räkenskapsperioden det belopp som kan användas för vinstutdelning.
Avtal om kapitallån skall ingås skriftligen.
En ändring av lånevillkoren som strider mot
5 c § 2 m om. l, 2 eller 3 punkten och en
säkerhet som avses i l mom. är ogiltig. Beträffande återbetalning av kapitallån samt
betalning av ränta och annan gottgörelse i
strid med 5 c § 2 mom. samt ställande av
sådan säkerhet som avses i l mom. gäller i
tillämpliga delar 11 kap. 5 §.
Kapitallån har sinsemellan samma rätt till
föreningens medel, om inte något annat har
avtalats mellan föreningen och kapitallånens
borgenärer.
Det belopp som tillkommer kapitallånens
borgenärer i samband med nedsättning eller
återbetalning av föreningens garantikapital
eller fusion av föreningen får betalas först
efter det att åtgärden har registrerats.
2 kap.
Bildande av en försäkringsförening

l §

Minst hälften av stiftarna skall ha sin boningsort eller, om det är fråga om en juridisk person, sin hemort inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, om inte Försäkringsinspektionen beviljar undantag.
2§

stiftelseurkunden skall innehålla förslag
till stadgar, och i den skall även anges
l) varje stiftares fullständiga namn och
adress, beträffande fysiska personer boningsort och finländsk personbeteckning eller, i
avsaknad av sådan, födelsetid samt beträffande juridiska personer hemort, registernummer och det register där en juridisk per-
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son har införts,
6) den tid inom vilken tecknade garantiandelar skall betalas,
7) tiden och sättet för kallelse till konstituerande stämma, om denna inte enligt 8 §
3 mom. skall hållas utan kallelse,
8) de kostnader för föreningens bildande
som faller på föreningen eller de uppskattade maximikostnadema.

3§
I stadgama för försäkringsföreningen skall
anges
4) beloppet av föreningens garantikapital
och grundfond eller, om garantikapitalet kan
nedsättas eller ökas utan ändring av stadgarna, minimikapitalet och maximikapitalet,
varvid minimikapitalet skall vara minst en
fjärdedel av maximikapitalet, eller om
grundfonden kan ökas utan ändring av stadgama, fondens belopp och maximibelopp,

4§
Fastställelse av försäkringsföreningens
stadgar och ändringar av dem skall sökas
hos Försäkringsinspektionen.
Försäkringsinspektionen får inte fastställa
stadgarna eller ändringar i dem, om den tilltänkta försäkringsrörelsen är sådan att den
medför förpliktelser som med beaktande av
föreningens verksamhetsbetingelser står i
uppenbar disproportion till dess ansvarsförmåga.

5 a§
Försäkringsinspektionen skall ge sitt beslut
med anledning av en ansökan om fastställelse av föreningens stadgar inom sex månader
efter att ansökningen anhängiggjorts och de
för avgörandet av ärendet behövliga handlingarna och utredningarna insänts.
Om ett beslut inte har givits inom den i l
mom. utsatta tiden, kan sökanden anföra
besvär. Besvären anses gälla ett avslagsbeslut med anledning av ansökan. Besvär kan
anföras tills ett beslut med anledning av ansökan har givits. Försäkringsinspektionen
skall underrätta besvärsinstansen om att beslutet har givits. I fråga om anförandet och
behandlingen av besvär gäller i övrigt i tillämpliga
delar
förvaltningsprocesslagen
(586/1996).
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6§
Garantiandelar i en försäkringsförening
som skall bildas skall tecknas på en handling (teckningshandling) till vilken har fogats stiftelseurkunden och Försäkringsinspektionens beslut om fastställelse av stadgarna. Föreningen kan inte åberopa sådan
teckning av en garantiandel som har gjorts
på något annat sätt, om tecknaren innan föreningen registrerats underrättar registermyndigheten om felet.
7§
Om godkännande av teckning och om det
antal garantiandelar som skall tilldelas tecknarna beslutar stiftarna. Har en stiftare i stiftelseurkunden uppgivit att han tecknar ett
visst antal garantiandelar, skall honom tilldelas minst detta antal. Till stiftelseurkunden
skall fogas ett beslut om godkännande av
sådana teckningar av garantiandelar som inte
har gjorts i stiftelseurkunden.

8§

Föreslås på den konstituerande stämman
en ändrin~ av en bestämmelse i stiftelseurkunden, far beslut om föreningens bildande
inte fattas förrän ett beslut med anledning av
förslaget har fattats. Fattas på den konstituerande stämman beslut om en ändring av
stadgarna, får beslut om föreningens bildande inte fattas förrän Försäkringsinspektionen
har fastställt ändringarna i stadgarna.

9§

Försäkringsförenin~en

är bildad, om bildandet vid en konstituerande stämma, som
hållits inom den i 8 § l mom. angivna tiden,
har understötts av flertalet av tecknarnas
röster och minst två tredjedelar av de vid
stämman företrädda garantiandelarna eller, i
det fall som avses i 8 § 2 mom., av två tredjedelar av stiftarna, och om det vid stämman
kan visas
l) att stadgarna har blivit fastställda,
2) att alla garantiandelar har tecknats och
både garantiandelarna och grundfonden har
inbetalts på föreningens konto i en depositionsbank i Finland eller i ett sådant utländskt kreditinstituts filialkontor i Finland
som har rätt att ta emot depositioner.

När föreningen är bildad skall vid den
konstituerande stämman förrättas de val som
hör till föreningsstämman. Det belopp som
har betalts för garantiandelarna och grundfonden får inte användas förrän styrelsen har
valts.

9a§
Om en garantiandel inte betalas inom utsatt tid, skall styrelsen utan dröjsmål driva
in det försenade beloppet. styrelsen kan
konstatera att rätten till en garantiandel är
förverkad, om det försenade beloppet jämte
ränta inte har betalts inom en månad efter
utgången av den betalningstid som avses i
2 § 2 mom. 6 punkten.
Om rätten till en garantiandel är förverkad,
kan styrelsen ge garantiandelen till en ny
tecknare, som utan dröjsmål skall betala det
belopp för garantiandelen som har förfallit
till betalning. styrelsen skall innan föreningen anmäls för registrering ogiltigförklara de
garantiandelar som inte är helt betalda. styrelsens beslut om ogiltigförklaring skall fogas till stiftelseurkunden.
Om en garantiandel förklaras ogiltig av
den orsak som nämns i 2 mom., är var och
en som tecknat en garantiandel som han försummat att betala skyldig att som ersättning
till föreningen betala en tredjedel av det belopp som skall betalas för garantiandelen.
Vad som i denna paragraf bestäms om
styrelsen gäller i tillämpliga delar försäkringsföreningens stiftare tills föreningen har
bildats enligt 9 §.
10§

En försäkringsförening skall inom tre månader från det beslut om bildande fattades
anmälas för registrering så som bestäms särskilt. Som garantikapital registreras det sammanlagda nominella beloppet av tecknade
och tecknarna tilldelade garantiandelar, med
avdrag för det sammanlagda nominella beloppet av garantiandelar som enligt 9 a §
förklarats ogiltiga. Om garantiandelarna inte
har något nominellt belopp, skall vid beräkning av det garantikapital som registreras i
stället användas det belopp som enligt 2 §
2 mom. 3 punkten antecknas i garantikapitalet Dessutom registreras beloppet av grundfonden.
Till registeranmälan skall fogas
l) en försäkran av försäkringsföreningens
styrelsemedlemmar och verkställande direktör att bestämmelserna i denna lag har iakt-
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tagits vid bildandet av föreningen och att det
belopp som har inbetalts för garantiandelarna och grundfonden är i föreningens ägo och
besittning,
2) ett intyg av föreningens revisorer över
att denna lags bestämmelser om betalning av
garantikapitalet och grundfonden har iakttagits.
3 kap.
Gamntikapital

3§
I stadgarna kan bestämmas att en garantiandelsägare, föreningen eller någon annan
har rätt att lösa in en garantiandel som övergår till ny ägare. Om en inlösningsklausul
tas in i stadgarna skall även bestämmas,
6) när och hur styrelsen skall lämna de
lösningsberättigade uppgift om att en garantiandel har övergått till ny ägare och uppgift
om huruvida föreningen utövar sin lösnmgsrätt.
Föreningen kan lösa in en garantiandel
endast med medel som kan användas för
vinstutdelning. Inlösningsbeslutet fattas av
föreningsstämman med enkel majoritet. I
beslutsförslaget och beslutet skall nämnas
inlösningspriset för garantiandelarna och
betalningstiden. För inlösningsbeslutet gäller
i övrigt i tillämpliga delar 5 kap. l §
3-5 mom. En inlöst garantiandel skall ogiltigförklaras med iakttagande i tillämpliga
delar av 5 kap., eller överlåtas vidare med
iakttagande i tillämpliga delar av 5 a kap.
4 §.

ler 4 § eller en bestämmelse om att en garantiandelsägare kan förpliktas att erlägga
särskilda betalningar till föreningen, skall
detta nämnas i garantiandelsbrevet I garantiandelsbrevet skall dessutom nämnas den bestämmelse i stadgarna som avses i 5 kap.
5 § 2 mom.

6§
Om en förening med anledning av inlösning av garantiandelar eller vid uP.plösning
av föreningen erlägger betalning ttll en garantiandelsägare, skall anteckning om detta
utan dröjsmål göras på garantiandelsbrevet
8§
Innan ett garantiandelsbrev utfärdas kan
föreningen utge ett till en viss person ställt
bevis som gäller rätt till en eller flera garantiandelar och som innehåller villkoret att
garantiandelsbrev utlämnas endast mot återställande av beviset (interimsbevis). Beviset
skall förses med anteckning om huruvida
garantiandelen är helt betald och på begäran
med anteckning om de betalningar som
gjorts. Angående undertecknande av beviset
och de uppgifter som skall tas in i det gäller
vad som 1 5 § 2 och 3 mom. bestäms om
garantiandelsbrev.
10§

När försäkringsföreningen är bildad skall
styrelsen utan dröjsmål upprätta en förteckning över föreningens samtliga garantiandelar (garantiandelsbok). I den antecknas garantiandelarna eller garantiandelsbreven i
nummerföljd, dagen för utfärdandet samt
garantiandelsägarens namn och adress.

5§
4 kap.
I ett garantiandelsbrev skall anges föreningens firma och registernummer samt garantiandelens eller garantiandelsbrevets ordningsnummer. Garantiandelsbrevet skall vara
daterat och undertecknat av styrelsen eller
av någon som styrelsen befullmäktigat till
detta. Garantiandelsbrevet får undertecknas
genom tryckning eller på annat därmed jämförbart sätt.
Kan i föreningen, då garantiandelsbrev
utfärdas, finnas garantiandelar av olika sia~,
skall slaget av garantiandel anges i garantlandelsbrevet Om stadgarna innehåller en
bestämmelse som avses i l § 2 mom., 3 el-

Ökning av gamntikapitalet
l §

Om ökning av garantikapitalet beslutar
föreningsstämman. Kräver ökningen av garantikapitalet en ändring av stadgarna, skall
föreningen på det sätt som bestäms i denna
lag ansöka om att Försäkringsinspektionen
fastställer ändringen av stadgarna. Beslut om
ökning av garantikapitalet får inte fattas förrän försäkringsföreningen blivit registrerad.
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2 §
Vid ökning av garantikapitalet har delägarna eller garantiandelsägarna företrädesrätt till
de nya garantiandelarna, om så föreskrivs i
stadgarna (företrädesrätt till teckning).
Vid nyemission kan föreningsstämman
besluta om avvikelse från företrädesrätten
till teckning, om det med hänsyn till föreningen finns vägande ekonomiska skäl till
avvikelsen. Beslutet är giltigt endast om det
biträtts av delägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
Tiden för utnyttjande av företrädesrätten
till teckning skall vara minst två veckor räknat från teckningstidens början.

3§
I styrelsens förslag till beslut om nyemis-

sion skall, utöver de uppgifter som enligt
4 § l mom. skall nämnas i beslutet, anges
grunderna för bestämmande av teckningspriset. Om det föreslås avvikelser från företrädesrätten till teckning, skall dessutom orsakerna därtill anges. Om det föreslås avvikelser till förmån för någon som hör till föreningens närmaste krets, skall förslaget också
innehålla en redogörelse för hur stor del
denne äger av föreningens garantikapital och
hur stor del av röstetalet för samtliga garantiandelar i föreningen han förfogar över före
och efter nyemissionen, om han tecknar alla
de garantiandelar som erbjudits honom och
nyemissionen också i övrigt tecknas i sin
helhet.
3 a§
Om bokslutet inte behandlas på föreningsstämman, skall till det förslag som avses i
3 §fogas
l) kopior av bokslutshandlingarna för det
senaste bokslutet och av föreningsstämmans
beslut beträffande vinst eller förlust för den
senaste räkenskapsperioden,
2) ett mellanbokslut som inte får vara äldre än fyra månader och som har uppgjorts
och granskats med iakttagande i tillämpliga
delar av bestämmelserna och föreskrifterna
om bokslut, om det före föreningsstämman
har förflutit över sex månader från utgången
av den föregående räkenskapsperioden,
3) styrelsens redogörelse för sådana händelser av väsentlig betydelse för föreningens
ställning som har inträffat efter att bokslutet
och mellanbokslutet upprättades,
4) revisorernas och förvaltningsrådets utlå-

tande om den redogörelse som avses i 3
punkten.
Om det föreslås avvikelse från företrädesrätten till teckning, skall till förslaget fogas
revisorernas utlåtande om grunderna för bestämmande av teckningspriset samt om orsakerna till avvikelsen från företrädesrätten till
teckning.
3 b§
I kallelsen till stämma skall nämnas det

huvudsakliga innehållet i det förslag som
avses i 3 § och hur delägaren och garantiandelsägaren skall förfara för att utöva sin rätt.
Förslaget jämte bilagor skall hållas tillgängligt för delägarna och garantiandelsä~ar
na på föreningens huvudkontor under mmst
en vecka före föreningsstämman och utan
dröjsmål sändas till de delägare och garantiandelsägare som begär det samt läggas fram
på föreningsstämman.
4§

Om en bestämmelse som avses i 3 kap.
l § 2 mom., 3 eller 4 § eller 5 kap. 5 §
2 mom. gäller de nya garantiandelarna eller
om ägarna av de nya garantiandelarna enligt
stadgarna kan för fliktas att erlägga särskilda betalningar til föreningen, skall detta
nämnas i beslutet om ökning av garantikapitalet

6§
Teckning av de nya garantiandelarna skall
ske på en teckningslista som innehåller beslutet om ökning av garantikapitalet Kopior
av stadgarna, av Försäkringsinspektionens
beslut om fastställelse av ändring av stadgarna samt av de enligt 3 b § 2 mom. och 5 §
framlagda handlin~arna skall bifogas teckningslistan eller hallas tillgängliga för tecknarna på en plats som anges i listan.
7§
Ett beslut om ökning av garantikapitalet
och, om stadgarna måste ändras till följd av
ökningen, ändringen av stad~arna skall anmälas för registrering, om atgärderna inte
förfallit enligt l mom. En förutsättning för
registrering är att ökningen i sin helhet har
inbetalts i pengar på föreningens konto i en
depositionsbank i Finland eller i ett sådant
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utländskt kreditinstituts filialkontor i Finland
som har rätt att ta emot depositioner.
Till en registeranmälan skall fogas en försäkran av alla styrelsemedlemmar och verkställande direktören om att bestämmelserna i
denna lag har iakttagits vid ökningen av garantikapitalet och det belopp som inbetalts
av öknmgen är i föreningens ägo och besittning. Till anmälan skall även fogas ett av
föreningens revisorer utfärdat intyg över att
bestämmelserna i denna lag gällande betalning av garantikapitalet har iakttagits.

9§
Bestämmelserna i 2 kap. 9 a och 12 §
tillämpas på motsvarande sätt på nymemission. I fråga om kvittning av skuld som
grundar sig på teckning av garantiandel mot
fordran hos föreningen gäller vad som bestäms i 5 § i detta kapitel.
5 kap.
N edsältning och återbetalning av
garantikapitalet

l §
En försäkringsförenings garantikapital får
nedsättas endast i syfte att
l) omedelbart täcka en sådan förlust enligt
den fastställda balansräkningen som inte kan
täckas med det fria egna kapitalet och reservfonden, eller
2) ogiltigförklara föreningens garantiandelar som försäkringsföreningen eller dess dottersamfund har i sin besittning.
Beslut om nedsättning av garantikapitalet
fattas av föreningsstämman. Beslutet får inte
fattas förrän försäkringsföreningen har registrerats. Beslutet är giltigt endast om det har
biträtts av delägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Om det föreslås
att garantika(>italet skall nedsättas på annat
sätt än i förhallande till garantiandelsägarnas
innehav, krävs dessutom samtycke av de
garantiandelsägare vilka berörs av beslutet.
I ett beslut om nedsättning av garantikapitalet skall nämnas
l) syftet med nedsättningen av garantikapitalet,
2) för varje garantiandelsslag det belopp
med vilket garantikapitalet nedsätts,
3) nedsättningens inverkan på föreningens
eget kapital, samt
4) i vilken ordning garantiandelama ogiltigförklaras.

47

I förslaget till beslut skall finnas de uppgifter som enligt 3 mom. skall nämnas i beslutet. Om det föreslås att garantikapitalet
skall nedsättas på något annat sätt än i förhållande till garantiandelsägarnas innehav,
skall i förslaget till beslut anges orsaken till
detta, utredas hur nedsättningen inverkar på
fördelningen av garantiandelsinnehavet och
rösträtten i föreningen samt ges en redogörelse för hur stor del någon som hör till föreningens närmaste krets före nedsättningen
av garantikapitalet och efter den har av föreningens garantikapital och hur stor andel
denne har av det röstetal som garantiandelarna medför. Om nedsättningen av garantikapitalet sker på något annat sätt än i förhållande till garantiandelsägarnas innehav, skall
till beslutsförslaget fogas ett utlåtande av
revisorerna om de orsaker till nedsättningen
som nämns i beslutet. I fråga om bilagorna
till beslutsförslaget iakttas i övrigt i tillämpliga delar 4 kap. 3 a § l och 2 mom.
I fråga om kallelse till föreningsstämma,
framläggande av beslutsförslag och meddelande till garantiandelsägarna tillämpas i tilllämpliga delar 4 kap. 3 b § och 4 § 3 mom.
Efter nedsättningen av garantikapitalet
skall det fortfarande finnas full täckning för
det nedsatta garantikapitalet, det övriga
bundna kapitalet och sådana andra icke utdelningsbara poster som avses i 11 kap. 2 §
l mom. Om föreningen är moderförening i
en koncern, skall full täckning på motsvarande sätt finnas för det bundna egna kapitalet och andra icke utdelningsbara poster i
koncernen. Täckningen beräknas på basis av
bokslutet eller, om bokslutet inte fastställs
vid samma stämma, med stöd av de handlingar som avses i 4 kap. 3 a § l och
2 mom.
2§
Om en försäkringsförening nedsätter garantikapitalet i sådant syfte som nämns i l §
l mom. l punkten, skall föreningen anhålla
om Försäkringsinspektionens samtycke till
beslut om vinstutdelning under de följande
tre åren efter registreringen av nedsättningen. I fråga om givandet av samtycke iakttas
i tillämpliga delar 14 kap. 11 §.
3 §
Om nedsättningen av en försäkringsförenings garantikapital förutsätter en ändring av
stadgarna, skall föreningen på det sätt som
bestäms i denna lag ansöka om att Försäk-
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ringsinspektionen fastställer ändringen av
stadgarna. Ifall ett beslut om nedsättning av
garantikapitalet inte anmäls för registrering
inom en månad från den dag då Försäkringsinspektionen har fastställt ändringen av stadgarna, förfaller beslutet. Garantikapitalet anses ha blivit nedsatt när ändringen av stadgarna har registrerats.

i stadgarna genom en ändring av dessa får
gälla endast nya garantiandelar som tecknats
efter att beslutet har fattats, om alla garantiandelsägare inte har gett sitt samtycke.
När beslut har fattats om återbetalning av
garantiandelar, skall behövliga ändringar
göras i stadgarna.

4§

6§
Garantiandelar till ett belopp motsvarande
det med vilket garantikapitalet har nedsatts
eller återbetalts skall avföras ur garantiandelsboken och garantiandelsbreven makuleras.

För verkställighet av beslut om nedsättning
av en försäkringsförenings garantikapital
behövs registermyndighetens tillstånd i det
fall att nedsättningsbeloppet används för något annat än i l § l mom. l punkten nämnt
ändamål och verkställigheten leder till
minskning av föreningens bundna egna kapital. Tillstånd behövs likväl inte om garantikapitalet genom nyemission samtidigt ökas
med ett belopp som motsvarar garantikapitalets nedsättningsbelopp.
Om det för verkställigheten av beslut om
nedsättning av garantikapitalet behövs ett i
l mom. avsett tillstånd, skall försäkringsföreningen inom två månader från det beslutet
om nedsättning fattades ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till nedsättningen av garantikapitalet I frå~a om givande av
samtycke iakttas i tillämpliga delar 14 kap.
11 §.
Tillstånd av registermyndigheten skall
sökas inom två månader från det Försäkringsinspektionen har gett sitt samtycke till
nedsättningen av garantikapitalet. Till ansökan skall fogas en utredning över Försäkringsinspektionens samtycke och föreningens
beslut jämte bilagor.
I fråga om registermyndighetens tillstånd
iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i
14 kap. 12 § 3 mom. och 13 § om registermyndighetens tillstånd vid verkställande av
fusion.

5§
En försäkringsförenings garantikapital eller
en del därav kan återbetalas med enligt 11
kap. 2 § utdelningsbara medel genom att en
grundfond som motsvarar det återbetalade
beloppet bildas. Beslut om återbetalning av
garantikapital fattas av föreningsstämman.
I stadgarna skall bestämmas den ordning
som skall iakttas vid återbetalningen av garantikapitalet samt det pris som skall erläggas för garantiandelen eller grunderna för
beräknande av priset. En sådan bestämmelse
om återbetalning av garantikapital som intas

5 a kap.
Egna garantiandelar
l

§

En försäkringsförening får mot vederlag
förvärva egna garantiandelar endast enligt
vad som bestäms i detta kapitel. En försäkringsförening får ta emot egna garantiandelar
som pant endast enligt 2 mom.
En försäkringsförening som vid fusion
mellan föreningar eller på något annat sätt
övertar en rörelse får förvärva eller såsom
pant ta emot garantiandelar i försäkringsföreningar som hör till rörelsen. Försäkringsföreningen är skyldig eller berättigad att lösa
in garantiandelar i de fall som avses i 3 kap.
3 §. Försäkringsföreningen får på auktion
ropa in helt betalda garantiandelar som har
utmätts för föreningens fordran.
2§

Garantiandelar i en försäkringsförening får
inte tecknas av försäkringsföreningen eller
dess dottersamfund. Har föreningen tecknat
egna aktier i samband med bildandet, anses
stiftarna ha tecknat garantiandelarna. Har
föreningen i samband med nyemission tecknat egna garantiandelar, anses styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ha
tecknat garantiandelarna. Tecknarna ansvarar
solidariskt för betalningen av teckningsbeloppet Som tecknare betraktas dock inte den
som visar att han motsatt sig teckningen eller att han inte kände till eller hade bort
känna till teckningen.
Den som har tecknat garantiandelar i försäkringsföreningen i eget namn men för föreningens räkning anses ha tecknat garantiandelarna för egen räkning.
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3§
En försäkringsförening får i andra fall än
de som avses i l § 2 mom. förvärva egna
garantiandelar endast med medel som kan
användas för vinstutdelning. Föreningsstämman beslutar om sådant förvärv med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i 5
kap. l § bestäms om föreningsstämmans
beslut, beslutsförslag och hur ett beslutsförslag skall hållas tillgängligt, kallelse till föreningsstämma och meddelanden till garantiandelsägare. Ett beslut av föreningsstämman
om förvärv av egna garantiandelar skall fattas på med kvalificerad majoritet enligt 7
kap. 17 § l mom.
4§

Föreningsstämman beslutar om avyttring
av föreningen tillhöriga egna garantiandelar.
I fråga om föreningsstämmans beslut, framläggande av beslutsförslag, kallelse till föreningsstämma, delägares och garantiandelsägares företrädesrätt vid teckning, meddelanden till delägare och garantiandelsägare samt
i fråga om registrering av föreningsstämmans beslut tillämpas i tillämpliga delar vad
som i 4 kap. bestäms om ökning av garantikapitalet.
Ett garantiandelsbrev får inte överlåtas
förrän det i beslutet angivna överlåtelsebeloppet har betalts.
Egna garantiandelar som försäkringsföreningen har förvärvat skall avyttras senast tre
år efter fånget.
Garantiandelar som har förvärvats i strid
med detta kapitel skall avyttras utan dröjsmål, senast sex månader efter fånget.
Har garantiandelarna inte avyttrats inom
den tid som anges i 3 eller 4 mom., skall
garantikapitalet omedelbart genom ogiltigförklaring av garantiandelar nedsättas med
ett belopp som motsvarar garantiandelarnas
sammanlagda nominella belopp.
6 kap.
Försäkringsföreningens ledning
l §

styrelsen väljs av föreningsstämman, om
föreningen saknar förvaltningsråd. I l O §
4 mom. bestäms om styrelseval som förrättas av förvaltningsrådet. De som skall väljas
till medlemmar i styrelsen skall ge sitt daterade och undertecknade samtycke till upp-
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draget innan de blir valda.
Mandattiden för styrelsemedlemmarna
skall bestämmas i stadgarna. Mandattiden
skall utgå senast under den fjärde räkenskapsperioden efter valet, antingen vid slutet
av den föreningsstämma där nyval förrättas
eller vid utgången av räkenskapsperioden.
2§

En försäkringsförening skall ha en verkställande direktör. Verkställande direktören
utses av styrelsen eller, om så bestäms i
stadgarna, av förvaltningsrådet. Verkställande direktören skall ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget innan
han utses.
Vad som i denna lag bestäms om verkställande direktören tillämpas på motsvarande
sätt på ställföreträdaren.
3§
Minst hälften av styrelsemedlemmarna och
verkställande direktören skall vara bosatta
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Försäkringsinspektionen beviljar undantag.
4§

En styrelsemedlem kan avgå innan mandattiden utgår. Anmälan om avgång skall
göras till styrelsen och, om den avgående
medlemmen har valts av förvaltningsrådet,
även till detta. Avgångsanmälan skall dateras och undertecknas. En styrelsemedlem
kan skiljas från sitt uppdrag av den som har
tillsatt honom.
Om en styrelsemedlems uppdrag upphör
under mandattiden eller om en styrelsemedlem förlorar sin i 3 § avsedda behörighet för
uppdraget och det inte finns någon suppleant, skall styrelsens övriga medlemmar se
till att en ny medlem väljs för den återstående mandattiden. Om valet ankommer på föreningsstämman och styrelsen är beslutför
med sina återstående medlemmar och suppleanter, kan valet uppskjutas till nästa föreningsstämma vid vilken styrelsemedlemmar
även annars skall väljas.
Om en styrelsemedlem vid sin avgång har
skäl att anta att föreningen inte längre har
några andra styrelsemedlemmar, är han skyldig att hos Försäkringsinspektionen ansöka
att föreningsstämman för val av ny styrelse
sammankallas.
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Har en försäkringsförening inte en i handelsregistret antecknad behörig styrelse,
skall Försäkringsinspektionen sammankalla
föreningsstämma eller, om styrelsen utses av
förvaltningsrådet, detta att utse en styrelse.
Har föreningen inte en i handelsregistret antecknad verkställande direktör, skall Försäkringsinspektionen sammankalla styrelsen
eller, om verkställande direktören utses av
förvaltningsrådet, detta för att utse en verkställande direktör. Väljs inte någon styrelse
eller verkställande direktör eller anmäls inte
detta utan dröjsmål till handelsregistret, skall
Försäkringsinspektionen förordna en eller
flera sysslomän att handha föreningens angelägenheter till dess styrelsen eller verkställande direktören blivit vald och antecknad i
registret.
Om Försäkringsinspektionen inte redan har
vidtagit behövliga åtgärder, får i de fall som
avses i 3 eller 4 mom. ansökan göras av en
styrelsemedlem, verkställande direktören, en
delägare, borgenär eller någon annan vars
rätt kan vara beroende av att föreningen har
en behörig styrelse och verkställande direktör.

förvaltningsrådets rätt att kräva sammankallande av extra förenin&sstämma bestäms i 7
kap. 9 §. Förvaltningsradet får inte ges andra
uppgifter än de som nämns i denna lag.

10 §
Om en försäkringsförenin~s grundkapital
är minst 84 000 euro, kan 1 stadgarna bestämmas att föreningen skall ha ett förvaltningsråd.
Förvaltningsrådet skall bestå av minst fem
medlemmar. Verkställande direktören och
styrelsemedlemmarna får inte höra till förvaltningsrådet. I stadgarna skall nämnas antalet eller minimi- och maximiantalet medlemmar och eventuella suppleanter samt deras mandattid.
Förvaltningsrådet väljs av föreningsstämman. De som skall väljas till medlemmar i
förvaltningsrådet skall ge sitt daterade och
undertecknade samtycke till uppdraget innan
de blir valda. Vad som i l § 3 och 4 mom.,
3 § l mom., 4 § och 6 § l mom. samt i 16
kap. 4 §bestäms om styrelsens medlemmar,
suppleanter och ordförande tillämpas på
motsvarande sätt på förvaltningsrådets medlemmar, suppleanter och ordförande.
Förvaltningsrådet skall välja styrelsen och
fastställa styrelsemedlemmarnas arvode, om
inte något annat bestäms i stadgarna. I stadgarna kan också bestämmas att förvaltningsrådet anställer verkställande direktören och
övriga personer inom den högsta ledningen
samt beslutar om deras löneförmåner. Om

Föreningsstämman

15 §
En rättshandling som på föreningens vägnar har företagits av en sådan företrädare för
föreningen som avses i 12 eller 13 § är inte
bindande för föreningen, om företrädaren
l) har handlat i strid med en i denna lag
angiven begränsning av sin behörighet,
2) har handlat i strid med en sådan begränsning som grundar sig på 12 § 3 mom.,
eller
3) har överskridit sin befogenhet och motparten insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds.
I sådana fall som avses i l mom. 3 punkten kan som tillräckligt bevis för att motparten insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds inte anses enbart det att
befogenhetsbegränsningarna registrerats och
kungjorts.
7 kap.

l §

I stad~arna kan bestämmas att en delägare
för att fa delta i föreningsstämman skall anmäla sig hos föreningen senast den dag som
nämns i kallelsen till stämman och som kan
vara tidigast fem dagar före stämman.
2§
Deltagande i föreningsstämma får inte ske
med stöd av en garantiandel som tillhör försäkringsföreningen eller dess dottersamfund.
En sådan garantiandel skall inte medräknas,
när för tillkomsten av ett giltigt beslut eller
för utövande av en viss befogenhet krävs
samtycke av samtliga garantiandelsägare
eller samtycke av de garantiandelsägare som
ä~er en viss del av garantiandelarna i förenmgen.
Vad som stadgas i l mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på delägarskap som
är baserat på föreningens eller dess dottersamfunds försäkring.

3§
Delägare och ombud får vid förenings-
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stämman åtföljas av ett biträde.

8§
Vid stämman skall beslutas
l) om fastställande av resultaträkningen
och balansräkningen samt i moderföreningen
även av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
2) om åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen eller, i en moderförening, koncernbalansräkningen,
Beslutsfattande i en fråga som nämns i

2 mom. 1-3 punkten skall dock uppskjutas
till en fortsatt stämma som skall hållas en
viss dag, minst en månad och högst två månader senare, om delägare i en försäkringsförening vilka har minst en tredjedel eller en
i stadgama fastställd mindre del av det sammanlagda röstetalet för de delägare som är
representerade vid stämman kräver det. Beslutsfattandet får inte uppskjutas på nytt.

9§
Likaså skall extra föreningsstämma hållas
om Försäkringsinspektionen eller en revisor
i föreningen skriftligen kräver detta för behandling av något uppgivet ärende.
11§

Om en föreningsstämma, som skall hållas
enligt denna lag, stadgama eller föreningsstämmans beslut, inte har sammankallats i
angiven ordning, skall Försäkringsinspektionen på ansökan av någon st1relsemedlem
eller medlem av förvaltningsradet, verkställande direktören eller en revisor eller delägare sammankalla stämman på föreningens
bekostnad. Försäkringsinspektionen kan
sammankalla föreningsstämma också utan
här nämnd ansökan.
12 §
Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas
tidigast fyra veckor och, om i stadgama inte
bestäms en längre tid, senast en vecka före
stämman eller före den sista anmälningsdagen enligt l § 3 mom. Om beslutsfattandet i
en fråga som behandlas vid föreningsstämman uppskjuts till en fortsatt stämma som
hålls senare än fyra veckor efter den första
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stämman, skall kallelse till denna utfärdas
särskilt. Utan hinder av vad som i stadgama
bestäms om tiden för kallelse kan kallelse
till den fortsatta stämman alltid utfärdas senast fyra veckor före stämman. Fordras enligt stadgama för beslutets giltighet att det
fattas på två stämmor, kan kallelse till den
senare stämman inte utfärdas förrän den första stämman har hållits. I kallelsen skall anges vilket beslut den första stämman har
fattat.
Kallelsen skall utfärdas enligt stadgarna.
Om vid stämman skall behandlas en sådan
ändring av stadgama som nämns i 18 § i
fråga om redan utgivna garantiandelar, föreningens försättande i likvidation eller upphörande av likvidation, fusion eller överlåtelse
av föreningens hela försäkringsbestånd, skall
dessutom en skriftlig kallelse sändas till varje delägare vars adress är känd för föreningen.
17 §
Beslut om ändring av stadgama fattas av
föreningsstämman. Beslutet är giltigt endast
om det har biträtts av delägare med minst
två tredjedelar av de avgivna rösterna.
Ett beslut om ändring av stadgama skall,
sedan FörsäkringsinsP.ektionen fastställt ändringen, utan dröjsmal anmälas för registrering och får inte verkställas förrän registrering skett. Om en sådan ändring av stadgarna som gäller garantikapitalet eller garantiandelamas nominella belopp förutsätter ökning eller nedsättning av det registrerade
garantikapitalet, skall beslutet om ändring av
stadgama dock, sedan Försäkringsinspektionen fastställt ändringen anmälas för registrering och registreras först samtidigt med ökningen eller nedsättningen.
Vad som bestäms i 2 mom. skall i tillämpliga delar iakttas i fråga om registrering av
sådana beslut om ändring av stadgama som
gäller garantikapital, dessminimi-eller maximibelopp eller garantiandelamas nominella
belopp.
18 §
Beslut om en sådan ändring av stadgarna,
att i fråga om redan utgivna garantiandelar
garantiandelsä~amas
betalningsskyldighet
gentemot föremogen ökas, rätten att förvärva
garantiandelar i föreningen begränsas enligt
3 kap. 3 eller 4 §, eller det inbördes förhållande mellan de rättigheter som garantiande-
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lar av samma sia~ medför rubbas, kräver
samtycke av samtliga delägare eller, utöver
ett beslut som avses i 17 § l mom., samtycke av de garantiandelsägare som själva
eller vars garantiandelar berörs av ändringen.
Beslut om en sådan ändring av stadgarna
att mer än en tiondel av räkenskapsperiodens
vinst, efter avdrag av det belopp som fordras
för täckande av förlust från tidigare räkenskapsperioder, skall avsättas till en reservfond eller grundfond eller annars innehållas
är giltigt endast om det biträtts av delägare
med mer än nio tiondelar av de vid stämman
företrädda garantiandelarna.
Om det i försäkringsföreningen finns garantiandelar av olika slag och rättigheterna
för ett helt slag av garantiandelar försämras
genom ändringen av stadgarna, krävs förutom ett beslut som avses i 17 § l mom. samtycke av de garantiandelsägare som har
minst hälften av samtliga och mer än två
tredjedelar av de vid stämman företrädda
garantiandelarna av detta slag.

längre än två månader. Försäkringsinspektionen skall förplikta föreningen att utan dröjsmål underrätta om kungörelsen i åtminstone
en tidning som utkommer på föreningens
hemort samt dessutom på det sätt som Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer.
Försäkringsinspektionen skall fastställa
bolagsordningen, om den uppfyller de krav
som ställs i 2 kap. 5 § lagen om försäkringsbolag anger, om inte omvandlingen av föreningen till ömsesidigt försäkringsbolag kränker de förmåner som försäkringarna omfattar
eller någon delägargrupps intressen.
Försäkringsinspektionen har rätt att förena
fastställelsen av bolagsordningen med sådana villkor som den anser nödvändiga för att
skydda de förmåner som försäkringarna omfattar eller delägargruppernas intressen.
Föreningen samt den som framställer anmärkning och anser att Försäkringsinspektionens beslut kränker hans rätt, har rätt att
anföra besvär över beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i
förvaltningsl>rocesslagen. Besvären skall behandlas i bradskande ordning.

8 kap.
4§
Ändring av sammanslutningsfonn
l

§

En försäkringsförenings stämma kan fatta
beslut om att ombilda föreningen till ett ömsesidigt försäkringsbolag. Ett beslut om ändring av sammanslutningsformen är giltigt,
om det har fattats enligt 7 kap. 17 § l mom.
Föreningen skall inom tre månader efter
föreningsstämmans beslut hos ministeriet
söka koncession för det tilltänkta försäkringsbolaget med iakttagande i tillämpliga
delar av 2 kap. lagen om försäkringsbolag
och samtidigt söka Försäkringsinspektionens
fastställelse av den bolagsordning som den
ändrade sammanslutningsformen kräver.
2§

Försäkringsinspektionen skall när det gäller en i l § avsedd ansökan om fastställelse
av bolagsordningen, om den inte anser att
ansökan utan vidare utredningar skall avslås,
på föreningens bekostnad kungöra ansökan i
den officiella tidningen. I kungörelsen skall
de delägare och försäkringsborgenärer i föreningen som önskar framställa anmärkningar
mot ansökan uppmanas framställa dem till
Försäkringsinspektionen inom en av Försäkringsinspektionen utsatt tid som inte får vara

Om koncession eller fastställelse av bolagsordningen enligt l § 2 mom. inte har sökts
inom föreskriven tid eller om ministeriet har
avslagit ansökan om koncession eller Försäkringsinspektionen avslagit ansökan om
fastställelse av bolagsordningen och beslutet
har vunnit laga kraft, eller om ändringen av
sammanslutningsform inte har anmälts för
registrering inom den tid som nämns i 3 §
eller om registrering har vägrats, har ändringen av sammanslutningsformen förfallit.
9 kap.
Revision och särskild granskning
l §
I fråga om revision av försäkringsföreningar gäller vad som bestäms i detta kapitel
och i revisionslagen (936/1994).
Med godkänd revisor avses i denna lag en
sådan person eller sammanslutning som har
godkänts och registrerats i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. revisionslagen.
En försäkringsförening skall ha minst två
revisorer enligt vad som bestäms i stadgarna. Revisorerna väljs av föreningsstämman.
Skall flera än två revisorer utses, kan det i

RP 193/1999 rd

stadgarna bestämmas att någon eller några
av dem, dock inte alla, skall tillsättas i annan ordning.
Föreningsstämman skall dessutom välja
minst två revisorssuppleanter. Vad som i
denna lag och i revisionslagen bestäms om
revisorer skall på motsvarande sätt tillämpas
på revisorssuppleanter.
En delägare kan kräva att en revisor tillsätts att delta i revisionen vid sidan av de
övriga revisorerna. Förslag om detta skall
göras på den föreningsstämma där revisorerna skall väljas eller där ärendet enligt kallelsen till stämman skall behandlas. Har förslaget vid föreningsstämman biträtts av de röstberättigade med minst en tredjedel av de vid
stämman avgivna rösterna, kan delägaren
inom en månad efter stämman hos Försäkringsinspektionen anhålla om tillsättande av
en godkänd revisor. Försäkringsinspektionen
skall, efter att ha hört föreningens styrelse,
förordna en revisor för tiden till och med
den ordinarie föreningsstämman under följande räkenskapsperiod.
2§
Mandattiden för en revisor skall bestämmas i stadgarna. Revisorns uppdrag upphör
vid avslutandet av den ordinarie föreningsstämma som hålls efter ut~ången av den sista räkenskapsperiod som mgår i hans mandattid eller, om revisorn valts tills vidare, då
en ny revisor har valts i hans ställe.
3 §
Endast en godkänd revisor kan vara revisor för en stor försäkringsförening. Minst en
av föreningsstämman utsedd revisor och revisorssuppleant skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor.
I en liten försäkringsförening skall minst
en revisor och revisorssuppleant vara godkänd revisor.
En försäkringsförenings revisorer skall
innan de blir valda ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.
4§
Försäkringsinspektionen skall på anmälan
förordna en behörig revisor för försäkringsföreningen, om
l) en godkänd revisor inte har valts enligt
denna lag eller revisionslagen,
2) en revisor inte har behörighet enligt
denna lag eller l O § revisionslagen eller inte
är oberoende på det sätt som avses i 23 och
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24 § revisionslagen, eller
3) en bestämmelse i stadgarna om antalet
revisorer eller deras behörighet inte har iakttagits.
Anmälan får i ovan nämnda fall göras av
vem som helst. styrelsen är skyldig att göra
anmälan, om inte den på vilken det ankommer att utse revisor utan dröjsmål utser
en revisor som uppfyller behörighetskraven.
Innan ett i denna paragraf nämnt förordnande meddelas skall föreningens styrelse
höras. Förordnandet gäller till dess att för
föreningen i föreskriven ordning utsetts en
revisor i stället för den som Försäkringsinspektionen förordnat.

5§
En försäkringsförenings revisor skall utan
dröjsmål till Försäkringsinspektionen anmäla
sådana omständigheter och beslut som gäller
försäkringsföreningen och som han i sitt
uppdrag fått kännedom om och som kan
anses
l) väsentligt bryta mot förutsättningarna
för fastställelse av stadgarna eller mot lagstiftningen om bedrivande av försäkringsförenings verksamhet,
2) äventyra försäkringsföreningens fortsatta verksamhet, eller
3) leda till en anmärkning i revisionsberättelsen eller ett nekande utlåtande angående faststållandet av bokslutet.
En försäkringsförenings revisor är även
skyldig att till Försäkringsinspektionen anmäla sådana i l mom. avsedda omständigheter och beslut som han får kännedom om
när han utför sitt uppdrag i en sammanslutning som har i l kap. 5 § bokföringslagen
(1336/1997) avsett bestämmande inflytande i
den försäkringsförening där han är revisor,
eller i vilken nämnda försäkringsförening
har ovan avsett inflytande.
.
En revisor som handlat i god tro blir inte
ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder
enligt denna paragraf eventuellt orsakar.
6§
En delägare kan kräva särskild granskning
av försäkringsföreningens förvaltning och
bokföring under en viss förfluten tid eller av
vissa åtgärder eller omständigheter. Förslag
om detta skall göras vid ordinarie föreningsstämma eller vid den föreningsstämma där
ärendet enligt kallelsen till stämman skall
behandlas. Har förslaget biträtts av röstberättigade med minst en tredjedel av de vid
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stämman avgivna rösterna, kan delägaren
inom en månad från förenin~sstämman hos
Försäkringsinspektionen anhalla om att en
granskare skall förordnas.
Försäkringsinspektionen skall höra föreningens styrelse och, om granskningen enligt
ansökningen gäller en viss persons åtgärder,
denne. Ansökan skall bifallas, om vägande
skäl för granskningen anses föreligga. Försäkringsinspektionen kan förordna en eller
flera granskare. En granskare har rätt till
arvode av föreningen.
Vad som bestäms i fråga om revisor i 15
kap. 5-7 §, 16 kap. 4 § och i 10, 15,
21-25 och 44 § revisionslagen skall på
motsvarande sätt tillämpas på granskare som
avses i denna paragraf.
Over granskningen skall ett utlåtande avges till föreningsstämman. Utlåtandet skall
under minst en vecka före föreningsstämman
hållas tillgängligt för delägarna på föreningens huvudkontor och utan dröjsmål sändas
till de delägare som begär det. Det skall
också läggas fram på föreningsstämman.
7§
Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om revision av försäkringsföreningar.
10 kap.
Bokslut, koncernbokslut och täckning av
ansvarsskuld

l §
I försäkringsföreningens bokföring och
bokslut samt vid upprättandet av koncernbokslut iakttas bokföringslagen, om inte något annat följer av bestämmelserna i detta
kapitel,
och
bokföringsförordningen
(1339/1997), om inte något annat följer av
bestämmelserna i detta kapitel eller ministeriets eller Försäkringsinspektionens på försäkrinsverksamhetens speciella karaktär baserade föreskrifter.
Bestämmelserna i l kae. 4 § l mom., 3
kap. l § 3 mom., 2 ~ 2 mom., 9 §
2-4 mom. och 13 § l mom., 4 kap. l, 3
och 4 §, 5 § 3-5 mom. och 7 §, 5 kap. 2 §,
3 § 2 mom., 4 §, 12 § 2 mom., 13, 16, 17
och 20 § samt 7 kap. bokföringslagen tilllämpas inte på upprättandet av bokslut för
försäkringsföreningar.
Bestämmelserna i 6 kap. l §, 2 § 2 mom.,
5 § l mom. och 7 § 6 mom. bokföringsla-

gen tillämpas inte på upprättandet av koncernbokslut för försäkringsföreningar.
2§
Försäkringsföreningars räkenskapsperiod är
kalenderåret. När föreningar inleder eller
avslutar sin verksamhet får räkenskapsperioden vara kortare eller längre än kalenderåret,
dock högst 18 månader.
Bokslutshandlingarna skall vara överskådliga och bokslutet skall bilda en helhet. Bokslutet skall bekräftas med av ministeriet fastställda specifikationer till balansräkningen
samt specifikationer till noterna. Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om dessa specifikationer.
Bokslutet och koncernbokslutet skall tillställas revisorerna minst en månad före den
ordinarie föreningsstämman.

3§
Har en försäkring beviljats av flera än en
försäkringsanstalt gemensamt på villkor att
de ansvarar solidariskt, får från ansvarsskulden oavsett sådana villkor utelämnas den del
av ansvarighetens kapitalvärde, som enligt
avtalet hänför sig till en annan finsk försäkringsanstalt eller ett utländskt EES-försäkringsbolag, förutsatt att detta inte befinner
sig i likvidation eller i sådan ställning som
avses i 12 kap. 6 c §. I det sistnämnda fallet
eller om det är fråga om ett annat utländskt
försäkringsbolag har Försäkringsinspektionen
rätt att bestämma om och i vilken mån kapitalvärdet av en annan försäkringsanstalts
ansvarighet får utelämnas från ansvarsskulden.
Föreningen skall ha betryggande beräkningsgrunder för bestämmande av ansvarsskulden. Försäkringsinspektionen kan kräva
att de statistiska beräkningselementen och
den diskontering som tillämpas vid bestämmandet av ansvarsskulden fastställs på
förhand. Om ansvarsskuldens beskaffenhet
och de krav som den omständigheten att
ansvarsskulden skall vara betryggande ställer
i fråga om denna bestäms närmare genom
förordning.
3 a§
En försäkringsförening som bedriver direkt
försäkring skall täcka ansvarsskulden med
sådana slag av tillgångar som anges nedan i
denna paragraf och som, värderade till
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gängse värde på sådana grunder som Försäkringsinspektionen har fastställt, räcker till för
att täcka ansvarsskulden från vilken följande
poster först har dragits av:
l) en andel som motsvarar avgiven återförsäkringsrörelse, högst till det belopp som
Försäkringsinspektionen godkänner,
Försäkringsinspektionen kan på försäkringsföreningens begäran som täckning av
ansvarsskulden för en bestämd tid godkänna
även andra tillgångar än de som avses i
5 mom.

5§
Anläggningstillgångar är föremål, rättigheter som kan överlåtas separat och andra
tillgångar som är avsedda att i affärsverksamheten stadigvarande ge intäkter under
flera räkenskapsperioder.
Placeringstillgangar är tillgångar som förvärvats för placering av medel eller tryggande av placeringar.
Om en tillgång används för syften som
avses i både l och 2 mom., hör den till anläggningstillgångarna och placeringstillgångarna i den proportion som följer av användningsändamålen.

5a§

Om beloppet av tillverkningstidens ränteutgifter för ett lån som kan hänföras till
tillverkningen av en tillgång som är avsedd
att stadigvarande ge intäkter under flera räkenskapsperioder, sammanräknat med den
andel som avses i 4 kap. 5 § 2 mom. bokföringslagen är väsentligt jämfört med den
anskaffningsutgift som avses i nämnda paragrafs l mom., får utöver nämnda andel enligt 2 mom. också ränteutgifterna räknas in i
anskaffnings utgiften.
Om inte försäkringsföreningen visar något
annat, skall anskaffningsutgiften för värdepapper av samma slag beräknas enligt först-in-först-ut-principen eller i motsatt anskaffnings- och överlåtelseordning. Som anskaffningsutgift för värde{>apper av samma slag
får även anges reahserade ~enomsnittliga
anskaffningsutgifter vägda enhgt volym.

5b§

I balansräkningen upptas
l) pengar och andra fordringar än sådana
som tagits upp som placeringar i balansräkningen, till det nominella värdet, likväl

högst till det sannolika värdet,
2) försäkringsteknisk ansvarsskuld till det
värde som beräknats med beaktande av 3 §
och förordningen om principerna för beräkning av ansvarsskulden i försäkringsföreningar (453/ 1995) samt ministeriets föreskrifter och beslut,
3) övriga skulder till nominellt värde eller,
om skulden är bunden vid index eller någon
annan jämförelsegrund, till det högre belopp
som den stiger till på grund av den förändrade jämförelsegrunden.
Om en kostnadsfäring som har gjorts enligt l mom. l punkten visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den !as upp som en rättelse av
kostnadsföringen.

5c§

Anskaffningsutgiften för de placeringar
som återstår vid utgången av räkenskapsperioden skall aktiveras. Anskaffningsutgiften
för byggnader skall under sin verkningstid
kostnadsföras som avskrivningar enligt plan.
I det fall att placeringens gängse värde vid
räkenskapsperiodens utgång underskrider
den ännu oavskrivna anskaffningsutgiften
eller den med stöd av detta moment med
tidigare gjorda avskrivningar minskade anskaffningsutgiften, skall skillnaden kostnadsföras som nedskrivning. Om inte ministeriet
av särskilda skäl bestämmer något annat,
behöver placeringar som skall betraktas som
anläggningstillgångar och fordringar inte
nedskrivas, om nedskrivningen skall anses
vara tillfällig. Om nedskrivningen visar sig
vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.
Masskuldebrevslån samt andra penningoch kapitalmarknadsinstrument kan tas upp i
balansräkningen på ett sätt som avviker från
l mom. enligt vad ministeriet närmare föreskriver.
Om det gängse värdet av ett jord- eller
vattenområde, en byggnad, ett värdepapper
eller någon annan jämförbar till~ång på bokslutsdagen varaktigt är väsenthgt högre än
anskaffningsutgiften, får i balansräkningen
utöver den ännu oavskrivna anskaffningsutgiften tas upp en uppskrivning som är högst
så stor som skillnaden mellan det gängse
värdet och den oavskrivna anskaffningsutgiften. Ett belopp som motsvarar uppskrivningen skall i fråga om en till placeringstillgångarna hänförd tillgång tas upp i resultat-
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räkningen och i fråga om en till ~nlägg
ningstillgångarna hänförd tillgång 1 uppskrivningsfonden bland eget kapital. Om en
uppskrivning visar sig vara obefogad skall
den uppskrivning som tagits upp i resultaträkningen korrigeras på ett resultatpåverkande sätt och den uppskrivning som har tagits
upp i uppskrivnmgsfonden återföras. Om
uppskrivningen gäller aktier eller andelar
som en moderförening äger i ett dottersamfund, skall de garantiandelar som dottersamfundet äger i moderföreningen anses vara
utan värde när uppskrivningen görs.
En tillgång som överförs från en till placeringstillgångarna eller anläggningstillgangarna hänförd grupp av placeringar till en annan skall åsättas det balansvärde som avses i
1-3 mom.
I en not till balansräkningen skall balanspostvis uppges placeringarnas anskaffningsutgift och gängse värde.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter om fastställande av gängse värde
och anskaffningsutgift för placeringar samt
om framställningssättet för byggnadsavskrivningar enligt plan.

Kapitallån tas upp som en särskild post i
balansräkningen enligt vad ministeriet närmare bestämmer.

6a§
I balansräkningen eller i en not till den
skall per slag av garantiandel i fråga om de
egna garantiandelar som föreningen har i sin
besittning uppges antalet, det sammanlagda
nominella beloppet och anskaffningsutgiften.
7§
I balansräkningen eller i en not till den
skall särskilt uppges de i 11 kap. 7 §
l mom. avsedda penninglånens sammanlagda belopp enligt vad Försäkringsinspektionen närmare bestämmer.
Vad som sägs i l mom. gäller också penninglån till den som med stöd av innehav av
garantiandelar har minst l O, procent av garantiandelarna eller röstetalet för garantiandelarna eller med stöd av innehav av aktier
eller garantiandelar, optionsrätter eller konvertibla skuldebrev motsvarande innehav
eller rösträtt i ett samfund som tillhör samma koncern som försäkringsföreningen, om
det sammanlagda beloppet av dessa penninglån översti~er den gräns som Försäkringsinspektionen fastställt.

5d§
Om den sannolika framtida inkomsten från
immateriella tillgångar eller inventarier som
tagits upp bland aktiva i balansräkningen
varaktigt är mindre än den ännu oavskrivna
anskaffningsutgiften, skall skillnaden kostnadsföras som en nedskrivning.
På varulager som tagits upp bland övriga
tillgångar i balansräkningens aktiva tillämpas
bestämmelserna om omsättningstillgångar i 4
kap. 5 § 4 mom. samt 5 kap. 6 och 19 §
bokföring slagen.
Om en kostnadsföring som har gjorts enligt l eller 2 mom. visar sig vara obefogad
senast vid utgången av räkenskapsperioden,
skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

8§
I resultaträkningen eller balansräkningen
eller i noter till någondera skall lämnas följande uppgifter:
l) försäkringsföreningens garantikapital
uppdelat enligt slag av garantiandel samt
stadgarnas huvudsakliga bestämmelser om
varje slag av garantiandel,
2) i fråga om kapitallån de huvudsakliga
lånevillkoren och den för lånet avtalade icke
kostnadsförda räntan eller gottgörelsen av
annat slag samt övriga väsentliga uppgifter
om kapitallån enligt vad Försäkringsinspektionen bestämmer.

6§
Bundet eget kapital är i en försäkringsförening garantikapttal, grundfond, överkursfond, reservfond och uppskrivningsfond.
Andra fonder är fritt eget kapital. Räkenskapsperiodens vinst och vinst från tidigare
räkenskapsperioder anges särskilt såsom
tillägg till det fria egna kapitalet samt räkenskapsperiodens förlust och förlust från tidigare räkenskapsperioder såsom avdrag från
detsamma.

9§
I en försäkrin~sförenings bokslut skall tas
in en finansienngsanalys och beträffande
moderföreningen, om den upprättar ett koncernbokslut, även en finansieringsanalys
över koncernen. I finansieringsanalysen skall
redogöras för anskaffningen och användningen av medel under räkenskapsperioden.
Har försäkringsföreningen under räkenskapsperioden genom fusion eller överlåtelse
av försäkringsbeståndet övertagit en annan
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förenings tillgångar och skulder eller överlåtit egna tillgårigar och skulder, skall en
redogörelse för detta lämnas i verksamhetsberättelsen.
styrelsen skall i verksamhetsberättelsen
lägga fram förslag till åtgärder beträffande
föreningens vinst eller förlust.

9a§

Har föreningen under räkenskapsperioden
ökat garantikapitalet med avvikelse från företrädesrätten till teckning, skall i verksamhetsberättelsen redogöras för hur och på vilka villkor garantikapitalet ökades samt hur
avvikelsen från företrädesrätten inverkade på
fördelningen av ägandet och rösträtten i föreningen.

9b§

En försäkringsförening som är moderförening skall upprätta och i sitt bokslut ta in ett
koncern bokslut.
Vid upprättandet av koncernbokslut skall i
tillämpliga delar iakttas bestämmelserna i 2,
3, 5, 5 a-5 d, 6, 6 a, 7 och 8 §.

9c§

Ett dottersamfund vars bokslut skall
sammanställas med koncernbokslutet skall
ha samma räkenskapsperiod som moderföreningen. Om räkenskapsperioden för ett dottersamfund som skall omfattas av koncernbokslutet utgår mer än sex månader före
utgången av moderföreningens räkenskapsperiod, skall sammanställningen ske utifrån
ett för dottersamfundet upprättat mellanbokslut per den dag moderföreningens räkenskapsperiod utgår.

9d§

Om en affärstransaktion mellan koncerneller intressesamfund har skett enligt sedvanliga marknadsvillkor och har medfört rättigheter för försäkringstagarna, behöver det
interna bidrag som uppkommit till följd av
denna affärstransaktion och aktiverats i balansräkningen inte dras av i koncernbokslutet. Sådana undantag och deras inverkan på
koncernens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning skall anges i noterna till
koncernbokslutet, om de är av väsentlig betydelse.
Bestämmelserna i 6 kap. 4 § 2 mom. bokföringslagen tillämpas inte på ett dotter- eller intressesamfunds försäkringstekniska an-
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svarsskuld. Användningen av detta undantagsförfarande skall anges i noterna till koncernbokslutet

9e§

Verksamhetsberättelsen skall innehålla en
redogörelse, om föreningen har blivit moderförening. Dessutom skall sådana redogörelser som avses i 9 § 2 mom. lämnas om koncernen. Dessutom skall uppges det belopp
som sammanslutningarna inom koncernen
enligt bolagsordningen eller stadgarna skall
överföra av koncernens fria egna kapital till
det bundna egna kapitalet.

9f§

I verksamhetsberättelsen skall för varje
slag av garantiandel uppges de sammanlagda
antal garantiandelar i föreningen som föreningen och dess dottersamfund har i sin besittning, garantiandelarnas sammanlagda nominella belopp samt garantiandelarnas relativa andel av garantikapitalet och det sammanräknade röstetalet för samtliga garantiandelar.
Om föreningen under räkenskapsperioden
har erhållit eller avyttrat egna garanttandelar,
skall detta nämnas i verksamhetsberättelsen.
I verksamhetsberättelsen skall i fråga om
garantiandelarna uppges
l) datum då garantiandelarna har erhållits
eller avyttrats,
2) orsakerna till att garantiandelarna har
erhållits eller avyttrats,
3) hur garantiandelarna har erhållits eller
avyttrats,
4) antal,
5) det sammanlagda nominella beloppet,
6) garantiandelarnas relativa andel av garantikapitalet och av det sammanräknade
röstetalet för samtliga garantiandelar,
7) vederlag som betalts för garantiandelarna, samt
8) inverkan på fördelningen av ägandet
och rösträtten i föreningen.
De uppgifter som avses i 2 mom. 3-7
punkten skall lämnas för varje aktieslag. Har
garantiandelar erhållits av eller avyttrats till
en person som hör till föreningens närmaste
krets, skall denne nämnas vid namn.
11§

En försäkringsförening skall göra registeranmälan om bokslutet inom två månader
från det resultaträkningen och balansräkning-
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en fastställdes. Till anmälan skall fogas en
kopia av revisionsberättelsen samt en styrelsemedlems eller verkställande direktörens
skriftliga intyg om datum för fastställande
av bokslutet och om föreningsstämmans beslut beträffande föreningens vinst eller förlust. En moderförening skall dessutom göra
registeranmälan om koncernbokslutet och
koncernrevisions berättelsen.

skall användas för koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen samt den skyldighet som anges i första meningen i 9 c §.
En förutsättning för att undantag skall beviljas är att det inte strider mot Europeiska gemenskapernas rättsakter som gäller årsbokslut och koncernbokslut
10 a kap.
Vemsamhetskapital

12 §
Ministeriet meddelar föreskrifter som beror
på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om de scheman som skall iakttas vid
upprättandet av en försäkringsförenings och
dess koncerns resultaträkning och balansräkning samt om noterna till resultaträkningen
och balansräkningen och om uppgifterna i
verksamhetsberättelsen.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur bokslut
och koncernbokslut för försäkringsföreningar
skall upprättas.
Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur detta kapitel, ministeriets föreskrifter enligt l mom. samt
bokföringslagen och bokföringsförordningen
skall tillämpas på en försäkringsförening och
dess koncern.
Försäkringsinspektionen kan på ansökan
av en försäkringsförening av särskilda skäl
för viss tid bevilja tillstånd att avvika från
de i 3 mom. angivna bestämmelserna och
föreskrifterna, om undantaget behövs för att
ge en rättvisande bild av resultatet av försäkringsföreningens eller dess koncerns
verksamhet och av dess ekonomiska ställning.
Om en föreskrift, en anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som avses i denna paragraf är av vikt med tanke på den allmänna
tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, skall ministeriet eller
Försäkringsinspektionen, innan föreskriften,
anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfärdas, begära bokföringsnämndens utlåtande
härom.
Försäkringsinspektionen kan av särskilda
skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från den skyldighet som nämns i andra
meningen i 3 kap. l § 2 mom. bokföringslagen, tiden för upprättande av bokslut eller
koncernbokslut, skyldigheten att upprätta
koncernbokslut, de scheman och noter som

2§
Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter om tillämpningen av l och
2mom.

4§
En stor försäkringsförenings eget kapital
skall utgöra minst hälften av försäkringsföreningens garantibelopp enligt 3 §. Vid
tillämpningen av denna paragraf skall kapitallån som upptagits av försäkringsföreningen jämställas med eget kapital.
11 kap.
Vinstutdelning och annan användning av
föreningens tillgångar
l §
Försäkringsföreningens medel får utbetalas
till delägarna endast enligt vad som i denna
lag bestäms om
l) vinstutdelning,
2) utbetalning vid nedsättning av överkursfonden eller reservfonden eller vid återbetalning av garantikapitalet,
3) förvärv och mottagande av egna garantiandelar såsom pant, samt
4) utbetalning i samband med att föreningen upplöses eller fusioneras.
Förrän föreningen har registrerats får medel inte utbetalas eller i 7 § avsedda lån ges
eller medel betalas ut.
Bestämmelserna i detta kapitel om vinstutdelning skall i tillämpliga delar iakttas vid
betalning av ränta på garantiandelar som
medför delägarskap i försäkringsföreningen.

2§
Vinstutdelningen får inte överstiga det
sammanlagda beloppet av vinst enligt fast-
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ställd balansräkning för den senaste räkenskapsperioden och föreningens övriga fria
egna kapital, med avdrag för den förlust
som balansräkningen utvisar och andra icke
utdelningsbara poster, vilka är
l) belopp som motsvarar de i balansräkningen aktiverade utgifterna i samband med
att föreningen bildas,
2) belopp som motsvarar de i balansräkningen aktiverade forskningsutgifterna och
andra utvecklingsutgifter än de som avses i
5 kap. 8 § bokföringslagen,
3) anskaffningsutgiften för egna garantiandelar, samt
4) belopp som enligt stadgama skall avsättas till reservfonden eller annars lämnas
outdelade.
I fråga om begränsning av vinstutdelning
som grundar sig på nedsättning av garantikapitalet tillämpas bestämmelserna i 5 kaJ?.
2 §. Om begränsning av vinstutdelning till
följd av ränta på kapitallån eller annan gottgörelse bestäms i l kap. 5 c § 2 mom. och
5 d§ l mom.
Såsom vinst i moderföreningen får inte
utdelas ett belopp som överstiger det sammanlagda beloppet av vinst enligt fastställd
koncernbalansräkning för den senaste räkenskapsperioden och koncernens övriga fria
egna kapital, med avdrag för den förlust
som koncernbalansräkningen utvisar, sådana
andra icke utdelningsbara poster som avses i
l mom., sådana poster som avses i 2 mom.
samt det belopp till vilket i bokföringslagen
avsedda reserver i boksluten för samfunden i
koncernen samt skillnaden mellan de registrerade och planenliga avskrivningarna har
upptagits som fritt eget kapital i koncernbokslutet.
Sådan vinstutdelning som avses i l mom.
är förbjuden, om en stor försäkringsförenings eget kapital understiger minimibeloppet enligt 10 a kap. 4 § eller en liten försäkringsförenings eget kapital understiger minimibeloppet enligt 2 kap. 5 § 3 mom. Med
eget kapital jämställs dock härvid inte av
försäkringsföreningen upptaget kapitallån.

5§
Om en försäkringsförenings medel har utbetalts till delägarna i strid med denna lag,
skall en delägare återbetala de medel han
erhållit på detta sätt jämte årlig ränta enligt
3 § 2 mom. räntetagen (633/1982), om han
inte haft grundad anledning att anta att medlen har utbetalts i enlighet med denna lag.
De som deltagit i fattaodet eller verkställandet av utdelningsbeslutet eller i upprättandet eller fastställaodet av den felaktiga balansräkning som legat till grund för beslutet
är enligt 15 kap. l, 3 och 4 § i denna lag
samt 44 § revisionslagen solidariskt ansvariga för den brist som föreligger efter återbetalningen av medel.

3§

6§

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.

Reservfonden får genom beslut av föreningsstämman nedsättas endast för täckande
av en förlust som den fastställda balansräkningen utvisar, om inte förlusten kan täckas
med fritt eget kapital, eller för överföring av
medel till grundfonden.
3 a§
Uppskrivningsfonden får användas endast
för överföring till en försäkringsförenings
grundfond, och även i sådana fall endast om
fonden består av uppskrivningar av placeringar som skall anses hänföra sig till anläggningstillgångarna. När uppskrivningar
återförs skall det kapital som har avsatts till
fonden i motsvarande mån minskas med det
belopp som återförs. Om föreningens grundfond har ökats genom användning av uppskrivningsfonden och det kapital som har
avsatts till fonden inte kan minskas med det
belopp som återförs, skall ett motsvarande
belopp upptas som en minskning av det egna fria kapitalet.
4§
Beslut om vinstutdelning fattas av föreningsstämman. Föreningsstämman får besluta om utdelning av större belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt endast om den
har skyldighet till det enligt stadgarna.

Föreningsstämman kan dock genom ett
beslut, som har biträtts av delägare med
minst två tredjedelar av de 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
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l O a kap. 4 § angivna egna kapitalet inte är
av nämnvärd betydelse.

7 §
En försäkringsförening får bevilja en i
5 b § l mom. 3 punkten avsedd person penninglån endast inom gränserna för de såsom
vinst utdelningsbara medlen enligt 2 § i detta kapitel och endast om för lånet har ställts
borgen av en depositionsbank som beviljats
koncession i en stat som hör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller någon
annan betry~gande säkerhet. Detsamma gäller penninglan till den som är make till eller
lever under äktenskapsliknande förhållanden
med en ovan avsedd person, är släkt i rätt
upp- eller nedstigande led med en sådan person, med hans make eller med någon som
lever under äktenskapsliknande förhållanden
med personen i fråga samt den som är make
till eller lever under äktenskalJsliknande förhållanden med en sådan släktmg.
Försäkringsföreningen får inte bevilja penninglån eller ge ut andra medel i syfte att
mottagaren eller någon som hör till dennes
närmaste krets enligt l kap. 5 b § med medlen skall förvärva garantiandelar i föreningen
eller aktier, medlemsandelar, garantiandelar
eller andra bolagsandelar i ett annat samfund
som hör till samma koncern.
I styrelsens protokoll eller i en till balansspecifikationerna fogad förteckning skall
särskilt antecknas varje lån som avses i
l mom. Av anteckningen skall framgå gäldenärens namn, villkoren för lånet och de
säkerheter som ställts.
8§
Sådana viktiga eller principiella beslut som
gäller kredit till samfund som hör till samma
koncern som försäkringsföreningen och investeringar i sådana skall fattas av försäkringsföreningens styrelse.

9§
Har försäkringsföreningen beviljat penninglån eller ställt medel till någons förfogande i strid med 7 §, skall 5 § iakttas.
Den för vars förpliktelse försäkringsföreningen har ställt säkerhet i strid med 10 §
skall se till att säkerheten omedelbart frigörs
eller ersätta föreningen för säkerhetens värde. På ersättningsbeloppet skall betalas ränta
enligt 3 § 2 mom. räntelagen. En brist skall
fyllas enligt vad som bestäms i 5 §.
Har föreningens i 2 § avsedda, såsom

m

vinst utdelningsbara medel minskats så att
föreningen enligt 7 § inte får bevilja penninglån, skall föreningen driva in penninglånen till den del dessa sammanlagt överstiger
föreningens såsom vinst utdelningsbara medel.
12 kap.
Tillsynen över rörsäkringsröreningama
4§

Försäkringsinspektionen har till uppgift att
övervaka att försäkringsföreningarna i sin
verksamhet iakttar lag, sina stadgar och god
försäkringssed.
Försäkringsinspektionen skall verkställa
granskning av föreningarna så ofta och i den
omfattning som tillsynen förutsätter.
Till Försäkringsinspektionens granskningsrätt hör att granska en försäkringsförenings
och dess dottersamfunds rörelse och övriga
verksamhet i dess lokaler samt delta i de
sammanträden vid vilka beslutanderätten i
ärenden som granskningen gäller utövas,
dock inte i beslutsfattandet.
Av särskilda skäl kan Försäkringsinspektionen omhänderta handlingar som är föremål för gransknin~. Föreningen skall på begäran avgiftsfritt fa kopior av handlingarna.
5§
En försäkringsförening skall varje år inom
en månad från den föreningsstämma vid vilken resultaträkningen och balansräkningen
fastställts, dock senast i juli månad eller vid
en senare tidpunkt som godkänns av Försäkringsinspektionen, till Försäkringsinspektionen sända en enligt Försäkringsinspektionens
formulär avfattad berättelse över sin verksamhet och över sitt tillstånd. Till berättelsen skall fogas kopior av de handlingar som
avses i 10 kap. 11 §.

6§
Försäkringsinspektionen har rätt att förbjuda verkställigheten av ett beslut som föreningsstämman, förvaltningsrådet eller styrelsen har fattat i ett ärende som avses i
l mom. Om beslutet redan har verkställts,
kan Försäkringsinspektionen ålägga föreningen att vidta åtgärder för att få en rättelse
till stånd.
Försäkringsinspektionen kan förena en
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uppmaning eller ett förbud som avses i l
eller 2 mom. med vite. Vite döms ut av
länsstyrelsen på försäkringsföreningens hemort.
Om en uppmaning eller ett förbud inte
iakttas, kan Försäkringsinspektionen förbjuda föreningen att bevilja nya försäkringar till
dess att saken har rättats till.
6a§
Försäkrin~sinspektionen

kan bestämma att
en försäkrmgsförenings verksamhet skall
avslutas, om
l) förenin~en inte inleder sin verksamhet
inom 12 manader efter att stadgarna fastställdes,
2) föreningen meddelar att den lägger ned
sin försäkringsrörelse,
3) föreningen har lagt ned sin verksamhet
för längre tid än sex månader efter att stadgarna fastställts,
4) föreningen inte iakttar en uppmaning
eller ett förbud som avses i 6 § och åsidosättaodet av förpliktelserna är grovt,
5) föreningen inte inom föreskriven tid har
kunnat vidta de åtgärder som har angivits i
en sådan plan för att återställa en sund finansiell ställning för föreningen eller en sådan plan för kortfristig finansiering som avses i 6 b §, eller
6) de förhållanden som rådde då stadgarna
fastställdes har förändrats så att stadgarna
inte längre skulle fastställas, eller förutsättningarna för inledande av verksamheten inte
längre uppfylls.
Om
Försäkringsinspektionen
enligt
l mom. bestämt att försäkringsföreningens
verksamhet skall avslutas, är föreningen under likvidation och skall upplösas.
6b§
En stor försäkringsförening vars verksamhetskapital underskrider det lägsta belopp
som föreskrivs i l O a kap. 2 §, skall omedelbart till Försäkringsinspektionen för godkännande överlämna en plan för att återställa en
sund finansiell ställning för föreningen.
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 Försäkringsinspektionen för godkännande överlämna en plan avseende kortfristig finansiering.

6c§
Försäkringsinspektionen kan omhänderta
egendom som försäkringsföreningen förfo~ar
över eller förbjuda föreningen att överlata
eller pantsätta sådan egendom, om
l) föreningen inte uppfyller kraven på
täckning av ansvarsskulden enligt l O kap.
3 a§,
2) föreningen inte upJ!fyller de i 6 b §
2 mom. nämnda kraven pa föreningens verksamhetskapital och eget kapital,
3) föreningen inte längre uppfyller de i
6 b§ l mom. nämnda kraven på föreningens
verksamhetskapital
och
Försäkringsinspektionen har anledning att anta att
föreningens ekonomiska ställning ytterligare
kommer att försämras, eller om
4) Försäkringsinspektionen anser att föreningen håller på att råka i en sådan situation
som avses i 3 punkten.

7§
Ett beslut eller förordnande som meddelats
med stöd av en bestämmelse i 4--6 eller
6 a-6 c § eller 6 kap. 4 § eller 13 kap. 2
eller 4 § kan verkställas även om besvär har
anförts.
13 kap.
Likvidation och upplösning

l §
En försäkringsförening skall träda i likvidation och upplösas, om de krav som föreskrivs i 12 kap. 6 b § 2 mom. inte uppfyllts
inom tre månader efter det saken meddelats
föreningsstämman. Försäkringsinspektionen
har dock rätt att förlänga fristen till högst ett
år, om inte de försäkrade förmånerna därigenom äventyras.
Föreningsstämman kan, utöver vad som
bestäms i l mom., besluta att föreningen
skall träda i likvidation och upplösas.
Ar antalet försäkringstagare i föreningen
under två år i följd mindre än 300, kan Försäkringsinspektionen vidta åtgärder för att
föreningen skall träda i likvidation och upplösas, om inte Försäkringsinspektionen anser
att föreningens verksamhet alltjämt bygger
på sunda försäkringsprinciper.
I kallelsen till den föreningsstämma som
skall behandla frå~an om likvidation skall
det huvudsakliga mnehållet i förslaget till
beslut anges. Förslaget jämte bilagor skall
på försäkringsföreningens huvudkontor hål-
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las tillgängligt för delägarna i minst en
vecka före föreningsstämman och omedelbart sändas till de delägare som ber om det,
samt läggas fram vid föreningsstämman.
Ett beslut av försäkringsföreningens föreningsstämma om att föreningen skall träda i
likvidation och upplösas i fall som avses i
l mom. är giltigt, om delägare med mer än
hälften av de avgivna rösterna har biträtt
beslutet eller, i situationer där rösterna fallit
lika, om ordföranden har förenat sig om beslutet. I annat fall är beslutet giltigt endast
om det har biträtts av delägare med minst
två tredjedelar eller en i stadgarna bestämd
större andel av de vid stämman avgivna rösterna.
Likvidationen börjar då beslut därom har
fattats. Föreningsstämman kan dock i det
fall som avses i 2 mom. bestämma att likvidationen skall börja även en senare dag.
2§
Om ett bokslut som avses i l mom. utvisar att försäkringsföreningen inte uppfyller
de i l mom. avsedda krav som ställs på
verksamhetskapitalet eller det egna kapitalet,
skall föreningsstämma hållas inom två månader efter det att bokslutet gjorts upp. styrelsen skall underrätta Försäkringsinspektionen om kallelsen till föreningsstämman.
Har styrelsen och verkställande direktören
i det fall som avses i l mom. inte upprättat
bokslut, skall Försäkringsinspektionen uppmana styrelsen och verkställande direktören
att utan dröjsmål upprätta bokslut och överlämna det till revisorerna för granskning.
Följs inte uppmaningen, har Försäkringsinspektionen rätt att låta upprätta bokslut,
överlämna det till revisorerna för granskning
och i det fall som nämns i 2 mom. sammankalla föreningsstämma.
Har föreningen inte före utgången av den i
l § l mom. angivna fristen uppfyllt de i
l mom. avsedda krav som ställs på verksamhetskapitalet eller det egna kapitalet,
skall föreningsstämman besluta att föreningen skall träda i likvidation och upplösas.
Fattar föreningsstämman inte detta beslut,
skall styrelsen ansöka om att Försäkringsinspektionen fattar ett sådant beslut. Ansökan
kan även göras av en styrelsemedlem, verkställande direktören eller en revisor.
Försummar styrelsemedlemmarna och
verkställande direktören sina i l mom. angivna skyldigheter, ansvarar de solidariskt

för de förpliktelser som därefter uppkommer
för förenmgen. Här angivet ansvar gäller
dock inte en förpliktelse som uppkommit
efter det att frågan om likvidation har överförts för behandling i Försäkringsinspektionen eller revisorerna har granskat och föreningsstämman godkänt ett bokslut enligt vilket föreningen uppfyller de i l mom. föreskrivna kraven.
Till styrelsens förslag skall fogas det bokslut som avses i denna paragraf samt revisorernas utlåtande om det.
4§

När föreningsstämman fattar beslut om
likvidation skall den samtidigt utse åtminstone en likvidator i stället för styrelsen, verkställande direktören och ett eventuellt förvaltningsråd. Försäkringsinspektionen har
rätt att förordna ytterligare en likvidator. Om
en förening som trätt i likvidation saknar i
registret införda behöriga likvidatorer, skall
Försäkringsinspektionen förordna en interimistisk likvidator efter anmälan av registermyndigheten eller på ansökan av en delägare, borgenär eller annan person vars rätt kan
vara beroende av att föreningen har någon
som kan företräda den. Den interimistiska
likvidatorn skall utan dröjsmål sammankalla
föreningsstämma för att förrätta val av likvidator. Den interimistiska likvidatorns uppdrag upphör när föreningsstämman har valt
likvidatorer.
När Försäkringsinspektionen förordnar att
en förening skall träda i likvidation och upplösas, skall Försäkringsinspektionen samtidigt förordna åtminstone en likvidator.

5§
På föreningsstämman för en förening som
har trätt i likvidation skall tillämpas denna
lags bestämmelser om föreningsstämma, om
inte något annat följer av detta kapitel. Föreningsstämman kan, om det behövs för avslutande av likvidationen och fortsättande av
verksamheten, också besluta om ändring av
stadgarna, ökning av garantikapitalet och
upptagande av kapitallån med iakttagande av
bestämmelserna i denna lag.
6§
När föreningen har trätt i likvidation skall
styrelsen och verkställande direktören utan
dröjsmål uppgöra bokslut och koncernbokslut för den tid före likvidationens inträde
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för vilken bokslut ännu inte har lagts fram
på föreningsstämma. Bokslutet skall så snart
som möjligt läggas fram på föreningsstämma. Vad som bestäms ovan om bokslut och
revision skall iakttas i tillämpliga delar.
7 §
Likvidatorerna skall utan dröjsmål anmäla
likvidationsbeslutet och valet av likvidatorer
till Försäkringsinspektionen samt till registermyndigheten för registrering.

9§
Likvidatorerna skall för varje räkenskapsperiod upprätta ett bokslut, som inom tre
månader efter räkenskapsperiodens utgång
skall läggas fram på den ordinarie föreningsstämman för godkännande. Vad som i denna
lag bestäms om styrelsens förslag till åt~är
der beträffande vinst eller förlust skall mte
tillämpas på dessa bokslut. Har likvidationen
inte avslutats inom två år, skalllikvidatorerna samtidigt meddela orsaken till dröjsmålet.
10§
Har en delägare inte inom fem år från det
att slutredovisningen lades fram på föreningsstämman anmält sig för att lyfta sin
&Jdftesandel, har han förlorat sin rätt till den.
Ar skiftesandelen ringa i förhållande till de
skiftade tillgångarna, kan Försäkringsiospektionen på anmälan av likvidatorerna förordna
att den skall tillfalla staten. I annat fall skall
iakttas vad som bestäms i 19 §.
13 §
Utan hinder av l mom. kan delägare i en
försäkringsförening vilka innehar minst en
tredjedel av de avgivna röstema vid den föreningsstämma som behandlat slutredovisningen, kräva att likvidatorerna och förrättningsmännen sammankallar föreningsstämma
för behandling av frågan om väckande av en
i 15 kap. 6 § avsedd talan. Dessutom skall
bestämmelserna i 7 kap. 11 § 2 mom. iakttas. Talan skall väckas inom ett år efter det
slutredovisningen lades fram.

14 §
slutredovisningen,
räkenskapsböckerna
och protokollet från den föreningsstämma
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som behandlat slutredovisningen skall förvaras tio år på det sätt som Försäkringsinspektionen bestämmer.
15 §
Om försäkringsföreningens tillgångar, sedan delägarna har fullgjort sin skyldighet att
betala tilläggsavgift, inte förslår till betalning av likvidationskostnaderna eller av fordringar som har i 11 § föreskriven förmånsrätt, skall likvidatorerna underrätta Försäkringsinspektionen om detta för att det solidariska ansvar som avses i 16 § skall kunna
göras gällande.
17 §
Försäkringsinspektionen skall, sedan Försäkringsinspektionen fått den underrättelse
som avses i 15 §, förordna en likvidator eller annan person att såsom förrättningsman
sköta indrivningen av betalningar som baserar sig på föreningarnas ömsesidiga ansvar.

18 §
Om en försäkringsförening som har trätt i
likvidation inte har tillgångar som efter det
att alla kända skulder blivit betalda förslår
till betalning av likvidationskostnadema,
skall Försäkringsinspektionen på anmälan av
likvidatorerna förordna att likvidationen
skall avslutas och förklara föreningen upplöst. Härvid tillämpas inte 5, 6, 8-10, 12
och 13 §. Till anmälningen skall fogas ett av
en revisor som godkänts av Centralhandelskammaren eller någon handelskammare utfärdat intyg över att alla kända skulder är
betalda. Försäkringsinspektionen skall förordna att föreningens tillgångar tillfaller staten. Likvidatorerna skall göra anmälan om
Försäkringsinspektionens beslut för registrering.
19 §
Om det efter föreningens upplösning yppar
sig nya tillgångar, om talan väcks mot föreningen eller om likvidationsåtgärder annars
är påkallade, skall likvidationen fortsättas.
Likvidatorerna skall utan dröjsmål göra anmälan därom för registrering. Kallelse till
första föreningsstämma efter det att likvidationen återupptagits skall ske i enlighet med
stadgarna. Om föreningen vid den fortsatta
likvidationen saknar behöriga likvidatorer,
skall Försäkringsinspektionen på ansökan
förordna en intermistisk likvidator i enlighet
med 4 §.
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20 §
Har en försäkringsförening trätt i likvidation genom beslut av föreningsstämman i det
fall som avses i l § 2 mom., kan föreningsstämman, sedan revisorerna avgivit utlåtande
i saken, med ovan i l § 5 mom. andra meningen stadgad röstmajoritet besluta att likvidationen skall avslutas och föreningens
verksamhet fortsättas. Ett sådant beslut får
dock inte fattas, om en i denna lag stadgad
likvidationsgrund föreligger eller om föreningens tillgångar har skiftats.

Sedan styrelse har valts skall likvidatorerna utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen
göra anmälan om beslutet att avsluta likvidationen och om valet av styrelse samt till registermyndigheten för registrering. Beslutet
får inte verkställas förrän registrering skett.
Offentlig stämning på förenin~ens borgenärer är utan verkan då likvidationen har avslutats i enlighet med denna paragraf.
21 §

När försäkringsföreningens egendom har
avträtts till konkurs skall domstolen utan
dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen
om detta samt om inställelsedagen. Domstolen skall likaså, om Försäkringsinspektionen
gör framställning därom, till god man och
syssloman utöver de valda förordna en av
Försäkringsinspektionen föreslagen person.
14 kap.
Fusion
Förutsättningarna för fusion
l §
En försäkringsförening (överlåtande förening) kan fusioneras med en annan försäkringsförening (övertagande förening) så att
den överlåtande föreningens försäkringsbestånd samt övriga tillgångar och skulder utan
likvidationsförfarande övergår till den övertagande föreningen.
Fusion kan ske så att
l) den övertagande föreningen och en eller
flera överlåtande föreningar fusioneras (absorptionsfusion), eller så att
2) minst två överlåtande föreningar tillmnm;blken~~~~

Direktförsäkringstagardelägare i den över-

låtande föreningen blir delägare i den övertagande föreningen.
2§

En fusion av föreningar kan genomföras
trots att den överlåtande föreningen har trätt
i likvidation, om inte skifte av föreningens
egendom mellan delägarna har påbörjats.
Fusionsplan och dess registrering

3§
styrelserna för de föreningar som deltar i
fusionen skall uppgöra en skriftlig fusionsplan som skall dateras och undertecknas.
Fusionsplanen skall uppta
l) firmor, registernummer, adresser och
hemorter för de föreningar som deltar i fusionen,
2) vid absorptionsfusion, förslag till ändring av den övertagande föreningens stadgar
samt, vid kombinationsfusion, förslag till
stadgar för den förening som skall bildas
samt till förfarande vid val av dess styrelsemedlemmar och förvaltningsrådsmedlemmar och revisorer,
3) förslag till eventuellt delägarskap i den
övertagande föreningen för andra än i l §
3 mom. avsedda delägare i den överlåtande
föreningen, förslag till annat eventuellt vederlag till delägarna för fusionen samt förslag till vederla~ till andra garantiandelsägare i den överlatande föreningen och med
dem jämställbara personer,
4) utredning om kapitallån vilkas borgenärer kan motsätta sig beviljande av ett tillstånd som avses i 12 §,
5) utredning om de garantiandelar som den
överlåtande föreningen äger i den övertagande föreningen, för varje slag av garantiandel
garantiandelamas antal och sammanlagda
nominella belopp och den i balansräkningen
upptagna anskaffningsutgiften för garantiandelama,
6) vid absorptionsfusion, förslag till nyemission och avyttring av egna garantiandelar
då dessa åtgärder behövs för betalning av
vederlaget samt, vid kombinationsfusion,
förslag till garantikapital i den övertagande
föreningen,
7) förslag till tidpunkt och andra villkor
för skifte av vederlaget,
8) utredning om de särskilda förmåner och
rättigheter som tillkommer i fusionen deltagande föreningars förvaltningsrådsmedlemmar och styrelsemedlemmar, verkställande
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direktör, revisor och godkänd revisor såsom
oberoende sakkunnig,
9) utredning om orsaken till fusionen samt
grunderna för bestämmande av vederlaget
och därmed sammanhängande väsentliga
värderingsproblem, samt
l 0) förslag till den planerade registreringstidpunkten för verkställande av fusionen.
Om inte något annat bestäms i detta kapitel, gäller angående förslag som avses i
2 mom. 6 punkten i tillämpliga delar vad
som i 4 kap. bestäms om nyemission samt
vad som i 5 a kap. bestäms om avyttring av
egna garantiandelar.
Fusionsplanen behöver inte åtföljas av en
sådan utredning som avses i 2 mom. 9
punkten, om samtliga delägare i de föreningar som deltar i fusionen samt Försäkringsinspektionen samtycker till att en utredning
inte utarbetas.

4§
De föreningar som deltar i fusionen skall
anmäla fusionsplanen för registrering inom
en månad från det planen undertecknades.
Fusionen förfaller, om anmälan inte görs
inom den föreskrivna tiden eller om registrering vägras.
Fusionsplanens bilagor

5§
En eller flera av Centralhandelskammaren
godkända eller, om endast små försäkringsföreningar deltar i fusionen, av Centralhandelskammaren eller någon handelskammare
godkända revisorer såsom oberoende sakkunniga skall ge utlåtande om fusionsplanen
till de föreningar som deltar i fusionen. I
utlåtandet skall bedömas om fusionsplanen
ger riktiga och tillräckliga uppgifter om omständigheter som är ägnade att inverka väsentligt på bedömningen av fusionsorsaken,
värdet av den egendom som övergår till den
övertagande föreningen samt vederlagets
värde och dess skifte. I utlåtandet till den
övertagande föreningen skall särskilt nämnas
om fusionen är ägnad att äventyra betalningen av föreningens skulder. Utlåtandet
skall dateras och undertecknas och det skall
fogas till fusionsplanen.
Utlåtandet skall dessutom innehålla
l) uppgift om den egendom som tillförs
föreningen,
2) uppgift om de värderingsmetoder som
har använts och om de resultat som dessa
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metoder ger,
3) uppgift om det vederlag som skall ges
för egendomen,
4) en uppskattning av om egendomens
värde motsvarar minst det vederlag som
skall ges för egendomen och, om vederlaget
är garantiandelar i föreningen, det belopp
som skall betalas för garantiandelarna.
Egendomen skall värderas omedelbart före
föreningsstämman.
Om de i fusionen deltagande föreningarnas
samtliga delägare samt Försäkringsinspektionen samtycker, räcker det att utlåtandet avser den egendom som övergår till den övertagande föreningen som betalning för nyemissionen och tar ställning till frågan om
fusionen är ägnad att äventyra betalningen
av den övertagande föreningens skulder.

6§
Till fusionsplanen skall i fråga om varje
förening som deltar i fusionen fogas
l) kopior av bokslutshandlingarna för de
tre föregående räkenskapsperioderna eller,
om fastställaodet av bokslutet behandlas vid
den föreningsstämma som beslutar om fusionen, en kopia av bokslutshandlingarna för
denna räkenskapsperiod och för de två föregående räkenskapsperioderna,
2) en kopia av ett mellanbokslut, som inte
får vara äldre än fyra månader och som har
uppgjorts och granskats med iakttagande i
tillämpliga delar av bestämmelserna och föreskrifterna om bokslut, om det har förflutit
över sex månader från utgången av den räkenskapsperiod som det senaste bokslutet
gäller till den föreningsstämma som beslutar
om fusionen och fastställelsen av bokslutet
inte behandlas av föreningsstämman,
3) styrelsens redogörelse för händelser
som har inträffat efter det senaste bokslutet
eller mellanbokslutet och som väsentligt påverkar föreningens ställning,
4) revisorernas och förvaltningsrådets utlåtande om mellanbokslutet och styrelsens redogörelse,
5) det utlåtande om fusionsplanen som
avses i 5 §,
6) Försäkringsinspektionens samtycke enligt 3 § 4 mom. och 5 § 4 mom.
Godkännande av fusionsplanen

7§
I den överlåtande och den övertagande
föreningen beslutar föreningsstämman om
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fusionen.

Försäkringsinspektionens samtycke
11§

8§
Kallelsen till den föreningsstämma som
skall besluta om fusionen kan utfärdas efter
att fusionsplanen har kungjorts. Kallelsen
skall utfärdas tidigast två månader och, om
stadgarna inte föreskriver en längre tid, senast en månad före föreningsstämman eller
den i 7 kap. l § 3 mom. avsedda sista anmälningsdagen. I kallelsen till stämma skall
anges fusionsplanens huvudsakliga innehåll.
Fusionsplanen jämte bilagor skall i minst
en månads tid före den föreningsstämma
som beslutar om fusionen hållas tillgänglig
för delägarna på de i fusionen deltagande
föreningarnas huvudkontor och omedelbart
sändas till de delägare som ber om det samt
framläggas på föreningsstämman.

9§
Föreningsstämmans beslut om fusion skall
fattas i enlighet med 7 kap. 17 § l mom.
Om fusionsplanen inte godkänns utan ändringar i alla föreningar som deltar i fusionen, förfaller denna. Den överlåtande föreningens föreningsstämma kan dock ändra
fusionsplanens bestämmelse om skifte av
vederlaget mellan delägarna. styrelserna i de
övriga föreningarna som deltar i fusionen
samt föreningens delägare skall utan dröjsmål underrättas om ändringen på samma sätt
som kallelse till föreningsstämma utfärdas.
Föreningsstämmans beslut om förkastande
av en fusionsplan skall omedelbart anmälas
för registrering. Den överlåtande föreningen
skall göra registeranmälan om ändring av
fusionsplanen senast när det samtycke av
Försäkringsinspektionen som avses i 11 §
söks.
10§

Vid kombinationsfusion ersätter fusionsplanen stiftelseurkunden för den förening
som bildas. Den föreningsstämma som beslutar om fusionen skall också välja styrelsemedlemmarna och förvaltningsrådsmedlemmarna samt revisorerna för den övertagande föreningen, om inte något annat bestäms i fusionsplanen.

Inom två månader efter det att de föreningar som deltar i fusionen har godkänt
fusionsplanen skall de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till fusionsplanen och om fastställelse av den ändring av
stadgarna som fusionen kräver samt, vid
kombinationsfusion, av den nya föreningens
stadgar.
När det gäller ansökan om fusion skall
Försäkringsinspektionen, om den inte anser
att ansökan utan vidare utredning skall avslås, på den övertagande föreningens bekostnad låta kungöra saken i den officiella tidningen. I kungörelsen skall de försäkringsborgenärer i den överlåtande föreningen som
önskar framställa anmärkningar mot ansökningen uppmanas framställa dem till Försäkringsinspektionen inom en av Försäkringsinspektionen utsatt tid som inte får vara längre
än två månader. Kungörelse skall utfärdas
också på försäkringsborgenärerna i den övertagande föreningen, om fusionen enligt ett
utlåtande som avses i 5 § är ägnad att äventyra betalningen av föreningens skulder. Försäkringsinspektionen skall förplikta den
överlåtande föreningen att utan dröjsmål informera om kungörelsen i åtminstone en
tidning som utkommer på den överlåtande
föreningens hemort samt dessutom enligt
vad Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer.
Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke, om den tilltänkta fusionen inte kränker de förmåner som försäkringarna omfattar
och om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsväsendet. Försäkringsinspektionen har rätt att till samtycket
foga sådana villkor som den anser nödvändiga för att skydda de förmåner som försäkringarna omfattar eller en sund utveckling av
försäkringsväsendet.
Den överlåtande och den övertagande föreningen samt den som framställer anmärkning
och anser att Försäkringsinspektionens beslut
kränker hans rätt, har rätt att anföra besvär
över beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen. Besvär skall behandlas i brådskande ordning.
Om samtycke inte har sökts inom föreskriven tid eller om det har vägrats och beslutet
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om vägran har vunnit laga kraft, har fusionen förfallit.
Tillstånd att verkställa fusion
12§

För verkställande av fusionen behövs registermyndighetens tillstånd. De föreningar
som i deltar i fusionen skall ansöka om tillstånd inom fyra månader från det att Försäkringsinspektionen har gett sitt samtycke enligt 11 § till fusionsplanen. Om tillstånd inte
har sökts inom föreskriven tid eller om tillstånd inte beviljas, förfaller fusionen.
Till ansökan om tillstånd skall fogas fusionsplanens bilagor samt fusionsbesluten.
Till ansökan skall också fogas utredning om
att Försäkringsinspektionen har gett ett i
11 § avsett samtycke till fusionen.
Registermyndigheten skall bevilja tillstånd,
om föreningens borgenärer inte motsätter sig
ansökan eller, ifall de motsatt sig, om de
inte längre motsätter sig eller om de enligt
en domstols laga kraft vunna dom har fått
betalning eller betryggande säkerhet för sin
fordran.
13 §
Registermyndigheten skall utfärda kungörelse på den överlåtande föreningens borgenärer. Kungörelse skall utfärdas också på
den övertagande föreningens borgenärer, om
fusionen enligt det utlåtande som avses i 5 §
är ägnad att äventyra betalningen av föreningens skulder.
I kungörelsen skall nämnas att en borgenär
har rätt att motsätta sig ansökningen genom
att skriftligen anmäla detta till registermyndigheten senast en månad före den i kungörelsen utsatta dagen. Registermyndigheten
skall registrera kungörelsen och underrätta
föreningen om den minst fyra månader före
den utsatta dagen samt publicera kungörelsen två gånger i officiella tidningen, första
gången senast tre månader och andra gången
senast två månader före den utsatta dagen.
Föreningen skall senast tre månader före
den utsatta dagen sända ett skriftligt meddelande om kungörelsen till sina kända borgenärer. Ett av en styrelsemedlem i föreningen
eller av föreningens verkställande direktör
utfärdat intyg om att meddelandena sänts ut
skall tillställas registermyndigheten senast en
månad före den utsatta dagen.
Om en borgenär motsätter sig ansökan,
skall registermyndigheten omedelbart efter
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utgången av den tid som reserverats för borgenären underrätta föreningen om detta.
Registermyndigheten skall skjuta upp behandlingen av ansökan, om en borgenär och
föreningen tillsammans ber om det senast på
den utsatta dagen eller om föreningen senast
på den i kungörelsen utsatta dagen visar att
den har väckt talan för att få fastställt att
borgenären har fått betalning eller betryggande säkerhet för sin fordran.
Domstolen skall utan dröjsmål behandla
sådana ärenden som avses i 5 mom.
Försäkringsföreningen skall senast på den i
kungörelsen utsatta dagen lämna registermyndigheten utredning om att Försäkringsinspektionens samtycke har vunnit laga
kraft. Om Försäkringsinspektionens samtycke inte har vunnit laga kraft senast på
den utsatta dagen skall registermyndigheten
skjuta upp behandlingen av ansökan tills
samtycket har vunnit laga kraft.
14 §
Det som i 12 och 13 § föreskrivs om borgenärer gäller inte försäkringsborgenärer.

Verkställande och rättsverkningar av
fusionen

15 §
De föreningar som deltar i fusionen skall
till registermyndigheten göra anmälan om
verkställande av fusionen inom fyra månader
från det fusionstillståndet beviljades. Om
anmälan inte görs inom utsatt tid förfaller
fusionen.
Anmälan om verkställande av fusion ersätter vid absorptionsfusion den registeranmälan som avses i 4 kap. 7 § samt vid kombinationsfusion den registeranmälan som avses
i 2 kap. 10 §. I övrigt skall i fråga om registrering av nyemission som behövs för erläggande av vederlag i tillämpliga delar iakttas 4 kap. samt i fråga om registrering av
övertagande förening 2 kap.
Till anmälan skall fogas de i fusionen deltagande föreningarnas styrelsemedlemmars
och verkställande direktörers försäkran samt
revisorernas intyg om att den övertagande
föreningen genom registreringen av fusionen
får full betalning för det belopp som upptas
i föreningens eget kapital för de garantiandelar som ges som vederlag.
Har i flera än en av de i fusionen deltagande föreningarnas egendom fastställts företagsinteckning enligt företagsintecknings-
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lagen (634/1984), får fusionen inte registreras utan att föreningamas och inteckningshavamas avtal om reglering av inteckningarnas företrädesrätt samtidigt registreras på
ansökan.
Vid registreringen skall beaktas den planerade registreringstidpunkten för verkställande
av fusionen, om aet inte föreligger något
hinder för detta och tidpunkten inte infaller
senare än fyra månader från anmälan.
16 §
Med avvikelse från 7 kap. 20 § 2 och
3 mom. skall talan som gäller fusionsbeslut
väckas inom sex månader från föreningsstämmans beslut. Domstolen skall utan
dröjsmål underrätta registermyndigheten om
att talan har väckts och om den laga kraft
vupna domen.
Aven om fusionen har registrerats, förfaller den om fusionsbeslutet enligt domstolens
laga kraft vunna dom är ogiltigt. Den överlåtande föreningen och den övertagande föreningen är solidariskt ansvariga för en sådan
förpliktelse för den övertagande föreningen
som har uppkommit efter registreringen men
innan registreringsmyndigheten har kungjort
domstolens laga kraft vunna dom.
17 §
Den överlåtande föreningens försäkringsbestånd samt övriga tillgångar och skulder,
med undantag av yrkande som grundar sig
på 15 kap. l och 3 § i denna lag och 44 §
revisionslagen, övergår utan likvidationsförfarande till den övertagande föreningen, när
verkstäBandet av fusionen har registrerats.
Samtidigt upplöses den överlåtande föreningen.
När den överlåtande föreningen upplöses
får dess delägare rätt till vederlag och blir i
enlighet med fusionsplanen delägare i den
övertagande föreningen. De garantiandelar
som den övertagande eller den överlåtande
föreningen äger i den överlåtande föreningen
medför dock inte rätt till vederlag.
När en förening har fusionerats med en
annan förening, får en försäkringstagare i
den överlåtande föreningen, om han inte
medverkat till beslutet om fusion och om
han inte enligt 12 §lagen om försäkringsavtal (543/1994) har rätt att sä~a upp försäkringen när som helst, skriftltgen säga UJ?P
sitt försäkringsavtal inom tre månader fran
det tillkännagivande som avses i 4 mom.
Den övertagande föreningens styrelse skall

tillkännage fusionen genom att inom en månad efter registreringen av verkställigheten
av fusionen låta kungöra detta i den officiella tidningen och i åtminstone en tidning som
utkommer på den överlåtande föreningens
hemort samt dessutom på det sätt som Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer.
Tillkännagivandet skall även innehålla ett
omnämnande av den rätt för försäkringstagare att säga upp sitt försäkringsavtal som avses i 3 mom.
Den överlåtande föreningens styrelse och
verkställande direktör skall avge slutredovisning vid den stämma som hålls av den överlåtande föreningens delägare. Redovisningen
skall innehålla bokslut för den tid för vilken
bokslut ännu inte har lagts fram på föreningsstämman samt utredning om hur vederlaget skiftats. I fråga om granskning av slutredovisningen tillämpas vad som bestäms
om revision. I fråga om delägamas stämma
tillämpas vad som bestäms om föreningsstämma. På klander av vederlagsskiftet och
slutredovisningen, på lyftande av skiftesandel samt på fortsatt likvidation efter att den
överlåtande föreningen upplösts tillämpas 13
kap. 10 § 2 och 3 mom. och, i fråga om
talan som avses i 15 kap. l eller 5 §, vad
som bestäms i 13 kap. 13 § 2 mom. och
19 §. slutredovisningen skall anmälas för
registrering så som bestäms i 10 kap. 11 §.
14 a kap.
Överlåtelse av rörsäkringsbeståndet
l §
En försäkringsförening (överlåtande förening) kan överlåta sitt försäkringsbestånd till
en annan försäkringsförening (övertagande
förening) eller till ett försäkringsbolag (övertagande bolag).
Vid överlåtelse av en del av försäkringsbeståndet tillämpas vad som bestäms om överlåtelse av försäkringsbeståndet
Om försäkringsbeståndet överlåts till ett
försäkringsbolag, iakttas dessutom vad som i
16 a kap. lagen om försäkringsbolag bestäms om överlåtelse av försäkringsbeståndet
eller någon del därav.

2§

Försäkrin~sbeståndet

kan överlåtas även
om den överlåtande föreningen har trätt i likvidation.
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3§
styrelserna för den överlåtande och den
övertagande föreningen skall göra upp en
skriftlig plan för överlåtelsen av försäkringsbeståndet, vilken skall dateras och undertecknas.
Planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet skall uppta
l) den överlatande och den övertagande
föreningens firma, registernummer, adress
och hemort,
2) förslag till ändring av den övertagande
föreningens stadgar,
3) förslag till delägarskap i den övertagande föreningen eller i ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket baserar sig på direktförsäkringar som skall överlåtas, och till eventuellt delägarskap, som baserar sig på återförsäkringar som skall överlåtas,
4) förslag till eventuellt vederlag för överlåtelse av försäkringsbeståndet och till villkor för vederlaget,
5) utredning om de särskilda förmåner och
rättigheter som tillkommer den överlåtande
och den övertagande föreningens förvaltningsrådsmedlemmar och styrelsemedlemmar, verkställande direktör, revisor och godkänd revisor såsom oberoende sakkunnig,
6) utredning om orsaken till överlåtelsen
av försäkringsbeståndet,
7) utredning om det försäkringsbestånd
som skall överlåtas och den egendom som
enligt avtal skall överföras som täckning för
beståndet,
8) förslag till planerad ikraftträdelsetidpunkt för överlåtelsen av försäkringsbeståndet
4§

En eller flera av Centralhandelskammaren
godkända eller, om överlåtelsen av försäkringsbeståndet sker mellan två små försäkringsföreningar, av Centralhandelskammaren
eller någon handelskammare godkända revisorer såsom oberoende sakkunniga skall ge
både den överlåtande och den övertagande
föreningen utlåtande om planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet I utlåtandet
skall bedömas om planen ger riktiga och
tillräckliga uppgifter om omständigheter som
är ägnade att inverka väsentligt på bedömningen av orsaken till att försäkringsbeståndet överlåts, värdet av det försäkringsbestånd som övergår till den övertagande föreningen och den egendom som enligt avtalet
skall överföras som täckning för beståndet

samt ett eventuellt vederlags värde. I utlåtandet skall särskilt nämnas om överlåtelsen
av försäkringsbeståndet är ägnad att äventyra
betalningen av föreningens skulder. I fraga
om de sakkunniga och utlåtandet skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas 14 kap. 5 §.

öv~l~telse

Till planen för
av försäkringsbeståndet skall i fråga om såväl den överlåtande som den övertagande föreningen fogas
l) kopior av bokslutshandlingarna för de
tre föregående räkenskapsperioderna eller,
om fastställelsen av bokslutet behandlas vid
den föreningsstämma som beslutar om överlåtelsen av försäkringsbeståndet, en kopia av
bokslutshandlingarna för denna räkenskapsperiod och för de två föregående räkenskapsperioderna,
2) en kopia av ett mellanbokslut som inte
får vara äldre än fyra månader och som har
uppgjorts och granskats med iakttagande i
tillämpliga delar av bestämmelserna och föreskrifterna om bokslut, om det har förflutit
över sex månader från utgången av den räkenskapsperiod som det senaste bokslutet
gäller till den föreningsstämma som beslutar
om överlåtelsen av försäkringsbeståndet och
fastställelsen av bokslutet inte behandlas av
föreningsstämman,
3) styrelsens redogörelse för händelser
som har inträffat efter det senaste bokslutet
eller mellanbokslutet och som väsentligt påverkar föreningens ställning,
4) revisorernas och förvaltningsrådets utlåtande om mellanbokslutet och styrelsens redogörelse, och
5) det utlåtande om planen för överlåtelse
av försäkringsbeståndet som avses i 4 §.
6 §
I den överlåtande och den övertagande
föreningen beslutar föreningsstämman om
överlåtelse av försäkringsbeståndet.
7 §
Kallelsen till den föreningsstämma som
skall besluta om överlåtelsen av försäkringsbeståndet skall utfärdas tidigast två månader
och, om stadgarna inte föreskriver en längre
tid, senast en månad före föreningsstämman
eller den i 7 kap. l § 3 mom. avsedda sista
anmälningsdagen. I kallelsen till stämma
skall anges det huvudsakliga innehållet i
planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet
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Planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet jämte bilagor skall i minst en månads tid före den föreningsstämma som beslutar om överlåtelsen hållas tillgänglig för
delägarna på den överlåtande och den övertagande föreningens huvudkontor och omedelbart sändas till de delägare som ber om
det samt framläggas på föreningsstämman.

8§
Föreningsstämmans beslut om överlåtelse
av försäkringsbeståndet fattas i enlighet med
7 kap. 17 §l mom.
Om planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet inte godkänns utan ändringar i
såväl den överlåtande som den övertagande
föreningen, förfaller överlåtelsen av försäkringsbeståndet
9§
Inom två månader efter det att den överlåtande och den övertagande föreningen har
godkänt planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet skall de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till planen och
om fastställelse av den ändring av stad~arna
som överlåtelsen av försäkringsbestandet
kräver.
När det gäller ansökan om överlåtelse av
försäkringsbeståndet skall Försäkringsinspektionen, om den inte anser att ansökan utan
vidare utredning skall avslås, på den övertagande föreningens bekostnad låta kungöra
saken i den officiella tidningen. I kungörelsen skall de försäkringsborgenärer för försäkringar i det försäkringsbestånd som överlåts vilka önskar framställa anmärkningar
mot ansökningen uppmanas framställa dem
till Försäkringsinspektionen inom en av Försäkringsinspektionen utsatt tid som inte får
vara längre än två månader. Kungörelsen
skall också utfärdas på övriga försäkringsborgenärer i den överlåtande föreningen, om
överlåtelsen av försäkringsbeståndet enligt
ett utlåtande som avses i 4 § är ägnad att
äventyra betalningen av den överlåtande föreningens skulder. Kungörelsen skall också
utfärdas på försäkringsborgenärerna i den
övertagande föreningen, om överlåtelsen
enligt det sagda utlåtandet är ägnad att äventyra betalningen av den övertagande föreningens skulder. Försäkringsinspektionen
skall förplikta den överlåtande föreningen att
utan dröjsmål underrätta om kungörelsen i
åtminstone en tidning som utkommer på den
överlåtande föreningens hemort samt dess-

utom på det sätt som Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer.
Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke, om den tilltänkta överlåtelsen av försäkringsbeståndet inte kränker de förmåner
som försäkringarna omfattar och om den
inte anses äventyra en sund utveckling av
försäkringsväsendet. Försäkringsinspektionen
har rätt att till samtycket foga sådana villkor
som den anser nödvändiga för att skydda de
förmåner som försäkringarna omfattar eller
en sund utveckling av försäkringsväsendet.
Den överlåtande och den övertagande föreningen samt den som framställer anmärkning
och anser att Försäkringsinspektionens beslut
kränker hans rätt, har rätt att anföra besvär
över Försäkringsinspektionens beslut hos
högsta förvaltningsdomstolen enligt vad som
bestäms i förvaltnin~sprocesslagen. Besvären
skall behandlas i bradskande ordning.
10 §
Försäkringsbeståndet övergår på den övertagande föreningen när Försäkringsinspektionen har gett sitt samtycke till överlåtelse av
försäkringsbeståndet Försäkringsinspektionen kan på ansökan även fastställa en senare
tidpunkt för försäkringsbeståndets övergång.
Om samtycke inte har sökts inom föreskriven tid eller om det har vägrats och beslutet
om vägran har vunnit laga kraft, har överlåtelsen av försäkringsbeståndet förfallit.
11§

När en förening har överlåtit sitt försäkringsbestånd till en annan förening, får en
försäkringstagare med en försäkring i det
överlåtna försäkringsbeståndet, om han inte
medverkat till beslutet om överlåtelse av
försäkringsbeståndet och om han inte enligt
12 § lagen om försäkringsavtal har rätt att
säga upp försäkringen när som helst, skriftligen säga upp sitt försäkringsavtal inom tre
månader från tillkännagivande enligt 2 mom.
Den övertagande föreningens styrelse skall
tillkännage överlåtelsen av försäkringsbeståndet genom att inom en månad efter försäkringsbeståndets övergång låta kungöra
detta i den officiella tidningen och i åtminstone en tidning som utkommer på det överlåtande bolagets hemort samt dessutom på
det sätt som Försäkringsinspektionen vid
behov bestämmer. Tillkännagivandet skall
även innehålla ett omnämnande av den rätt
för försäkringstagare att säga upp sitt försäkringsavtal som avses i l mom.
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15 kap.
skadeståndsskyldighet
l §
En stiftare, styrelsemedlem eller medlem
av förvaltningsradet och verkställande direktören är skyldiga att ersätta skada som de i
sitt uppdrag uppsåtligen eller av vållande har
orsakat föreningen. Detsamma gäller skada
som genom överträdelse av denna lag eller
stadgarna har åsamkats en delägare eller någon annan.

3§
En delägare är skyldig att ersätta skada
som han genom att medverka till överträdelse av denna lag eller stad~arna uppsåtligen
eller av grovt vållande har asamkat föreningen, en annan delägare eller någon annan.

5 §
Beslut om väckande av skadeståndstalan
för föreningens räkning med stöd av l eller
3 § i denna lag eller 44 § revisionslagen
fattas av föreningsstämman. styrelsen har
dock rätt att besluta om väckande av skadeståndstalan på grund av en straffbar gärning.
6§
På yrkande av delägarna kan talan föras
för föreningens räkning utan hinder av 5 § l
och 2 mom., om
l) föreningsstämman har beviljat ansvarsfrihet eller annars beslutat att inte väcka skadeståndstalan, men delägare med minst en
tredjedel av de vid stämman avgivna rösterna har röstat mot beslutet,
2) beslut i ett ärende som gäller beviljande
av ansvarsfrihet inte har fattats inom åtta
månader från räkenskapsperiodens utgång,
eller
3) beslut i ett ärende som gäller väckande
av skadeståndstalan annars inte har fattats
inom två månader efter det att ärendet borde
ha behandlats på föreningsstämman.
Talan kan väckas av delägare med minst
en tiondel av det sammanlagda röstetalet för
alla delägare i föreningen eller samma röstetal som det som innehas av de i l mom. l
punkten avsedda delägarna som motsatt sig
beslutet. Avstår en delägare från talan sedan
den väckts, kan övriga delägare som väckt
talan likväl fullfölja den.
Talan skall väckas inom tre månader från
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föreningsstämmans beslut enligt l mom.
eller utgången av den frist som avses i
l mom. eller, om granskning som avses i 9
kap. 6 § har yrkats, inom tre månader från
det att utlåtande om granskningen har framlagts på föreningsstämma eller ansökan om
förordnande av granskare har avslagits.
Delägare som väckt talan ansvarar för rättegångskostnaderna. De har dock rätt att av
föreningen få ersättning för kostnaderna i
den mån de kan täckas med de medel som
föreningen vunnit genom rättegången. Domstolen kan förordna att till de delägare som
väckt talan av de medel som föreningen
vunnit skall betalas den del som faller på
deras andelar.
7§
Talan på föreningens vägnar kan med stöd
av l och 3 § i denna lag samt 44 § revisionslagen, om talan inte grundas på en
straffbar gärning, inte väckas mot
16 kap.
Särskilda stadganden
l §
Utan hinder av vad som bestäms om laga
domstol i tvistemål får skadeståndstalan som
avses i 15 kap. 5 och 6 § föras vid domstolen på föreningens hemort. Denna domstol
kan även behandla ett skadeståndsyrkande
som grundar sig på brott samt sådana tvister
om inlösen av garantiandelar som avses i 3
kap. 3 § 3 mom. samt en i 5 kap. 4 §
4 mom. och 14 kap. 13 § 5 mom. avsedd
talan om huruvida borgenären har fått betalning eller betryggande säkerhet för sin fordran.
2§
Stämning och annan delgivning anses ha
kommit till föreningens kännedom då den
har delgivits en styrelsemedlem, verkställande direktören eller någon annan som är berättigad att ensam eller tillsammans med
någon annan teckna firman. Om föreningen
inte har en i handelsregistret antecknad styrelsemedlem, verkställande direktör eller
annan person med rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna föreningens firma, skall vid delgivning med föreningen i tillämpliga delar iakttas 11 kap. 7 §
rättegångsbalken.
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3§
När talan om klander av föreningsstämmans beslut har väckts, kan domstolen på
kärandens yrkande innan målet avgörs ..förordna att beslutet inte får verkställas. Over
sådant avgörande får besvär inte anföras särskilt.
Domstolen skall på tjänstens vägnar utan
dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen
om sitt avgörande samt även registermyndi~
heten, om föreningsstämmans beslut är sadant att registeranmälan därom skall göras
enligt lag.
7§
Den som uppsåtligen
l) bedriver försäkringsrörelse i strid med l
kap. 4 § eller 5 § l mom., eller
2) beviljar nya försäkringar i strid med 13
kap. 22 § eller i strid med något förbud som
Försäkringsinspektionen meddelat med stöd
av 12 kap. 6 § 4 mom.,
skall, om gärningen inte är ringa, för olovligt bedrivande av försäkringsrörelse dömas
till böter eller fängelse i högst ett år.

8§
Den som uppsåtligen
l) är mellanhand för någon annan i syfte
att kringgå en bestämmelse i denna lag eller
i stadgarna om begränsning av rösträtten,
2) bryter mot vad denna lag föreskriver
om uppgörande av revisionsberättelse,
3) i strid med ett förbud som Försäkringsinspektionen meddelar med stöd av 12 kap.
6 c § överlåter eller pantsätter egendom i
föreningens besittning,
4) bryter mot bestämmelserna om utlåtanden som skall uppgöras av en godkänd revisor såsom oberoende sakkunnig,
5) bryter mot bestämmelserna om återbetalning av kapitallån, betalning av ränta eller
annan gottgörelse eller ställande av säkerhet,
6) utbetalar föreningens medel i strid med
denna lag, eller
7) beviljar penninglån eller ställer säkerhet
i strid med 11 kap. 7 eller l O §,
skall, om inte gärningen är ringa eller
strängare straff föreskrivs i någon annan lag,
för försäkringsföreningsbrott dömas till böter
eller fängelse i högst ett år.
9§
Den som uppsåtligen
l) vid utgivande av garantiandelsbrev eller
interimsbevis förfar i strid med denna lag,

2) bryter mot bestämmelsen om att föreningsstämmans protokoll skall hållas tillgängligt,
3) underlåter att iaktta vad som i 13 § bestäms om uppgifter som skall anges i föreningens brev och på dess blanketter,
4) försummar att föra garantiandelsbok
eller garantiandelsägarförteckning eller att
hålla dem tillgängliga,
5) i strid med ett av Försäkringsinspektionen med stöd av l kap. 2 § 3 mom. i denna
lag och 3 kap. 4 § l mom. lagen om försäkringsbolag givet förbud förvärvar garantiandelar,
6) bryter mot vad som i l O kap. 11 § bestäms om ingivande av bokslut eller koncernbokslut till registermyndigheten eller underlåter att göra en anmälan eller lämna andra uppgifter som enligt denna lag skall lämnas till ministeriet eller Försäkringsinspektionen,
7) försummar att iaktta vad som i 2 kap.
9 §l mom. 1-3 punkten bestäms om förutsättningarna för beslutsfattande vid den konstituerande stämman,
8) bryter mot vad som i denna lag bestäms
om upplysningsplikt vid utbjudande av garantiandelar i en försäkringsförening, eller
9) bryter mot vad som i denna lag föreskrivs om uppgörande av bokslut, koncernbokslut, mellanbokslut eller bokslut enligt
13 kap. 2 § l mom. eller om avgivande av
slutredovisning vid försäkringsföreningars
fusion eller likvidation,
skall, om inte gärningen är ringa eller
strängare straff föreskrivs i någon annan lag,
för försäkringsföreningsförseelse dömas till
böter.
För försäkringsföreningsförseelse skall
också den dömas som av grov oaktsamhet
förfar på det sätt som avses i l mom. 9
punkten.
11 a§
Försäkringsinspektionen har rätt att föreskriva att en försäkringsförening skall föra
register över sina ombud och personer som
handlar på dessas vägnar. Utfärdandet av
intyg rörande ombud och personer som
handlar på dessas vägnar kan genom Försäkringsinspektionens beslut helt eller delvis
åläggas försäkringsföreningarnas centralorganisationer, sedan dessa samtyckt därtill.
13 §
I försäkringsföreningens brev och på dess
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blanketter skall anges föreningens registrerade finna, hemort och adress samt registernummer och, om föreningen har trätt i likvidation, uppgift om detta.

ringsföreningar tillämpas de bestämmelser
som gäller när denna lag träder i kraft, om
stiftelseurkunden har undertecknats innan
lagen har trätt i kraft och något annat inte
följer av dessa övergångsbestämmelser.

/k raftträdande

l. Denna lag träder i kraft den
Allmänna övergångsbestämmelser

2. I stället för en bestämmelse i stadgarna
som strider mot denna lag skall bestämmelserna i denna lag iakttas, om inte något annat följer av dessa övergångsbestämmelser.
Om stadgarna enligt denna lag är bristfälliga
eller innehåller bestämmelser som strider
mot denna lag, skall föreningens styrelse
göra ett förslag till föreningsstämman om en
sådan ändring av stadgarna att de blir lagenliga. Fastställelse av ändringarna i stadgarna
skall inom två år efter att lagen har trätt i
lgaft sökas hos Försäkringsinspektionen.
Andringar i stadgarna skall anmälas för registrering inom tre månader efter att Försäkringsinspektionen har fastställt dem. Försäkringsinspektionen kan förena försäkringsföreningens skyldighet enligt detta moment
med vite.
3. Stadgar som strider mot denna lag och
som anmäls för registrering efter att lagen
har trätt i kraft kan inte registreras, om inte
något annat följer av dessa övergångsbestämmelser.
4. Efter att denna lag har stadfästs men
innan den har trätt i kraft kan en försäkringsförening fatta beslut om att i överenstämmelse med de bestämmelser som gäller
vid ikraftträdandet ändra sina stadgar så att
de motsvarar bestämmelserna i denna lag.
Beslutet kan anmälas för registrering innan
lagen träder i kraft. Det kan re~istreras så att
ändringen av stadgarna träder 1 kraft samma
dag som denna lag.
5. På en försäkringsförenings kreditupptagning tillämpas de bestämmelser som gäller
när denna lag träder i kraft, om krediten har
upptagits innan lagen har trätt i kraft och
villkoren för krediten inte ändras efter lagens ikraftträdande.
Övergångsbestämmelse om bildande av
försäkringsföreningar

6. På bildande och registrering av försäk-

292324C

Övergångsbestämmelse om
garantiandelsbrev

7. Försäkringsföreningens registernummer
skall antecknas på ett garantiandelsbrev som
visas upp för föreningen eller som föreningen utfärdar efter att denna lag har trätt i
kraft.
Övergångsbestämmelse om ökning av
garantikapitalet

8. Har ett beslut om ökning av garantikapitalet fattats innan denna lag har trätt i
kraft, tillämpas på registreringen av garantikapitalet bestämmelserna i 4 kap. 7 § i den
lydelse lagrummet har när denna lag träder i
kraft. Föreningens helt betalda garantikapital
skall likväl anmälas för registrering inom ett
år från lagens ikraftträdande.
Övergångsbestämmelser om egna
garantiandelar

9. En förening kan med stöd av 5 a kap.
3 § förvärva endast helt betalda garantiandelar.
l O. Garantiandelar som en förening innan
denna lag trädde i kraft förvärvat i strid med
de bestämmelser som gällde när denna lag
trädde i kraft skall avyttras inom sex månader från lagens ikraftträdande.
Övergångsbestämmelser om
föreningsstämma

11. På ett beslut av föreningsstämman som
fattats innan denna lag trädde i kraft och på
dess registrering tillämpas de bestämmelser
som gällde när denna lag trädde i kraft, om
inte något annat följer av dessa övergångsbestämmelser.
12. Om en kallelse till föreningsstämma
har utfärdats innan denna lag trädde i kraft
tillämpas på kallelsen de bestämmelser som
gällde när denna lag trädde i kraft. Om
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handlingar enligt de bestämmelser som ~äH
de när denna lag trädde i kraft skall hallas
tillgängliga för delägarna tillämpas på handlingarna och på framliggaodet av dem de
bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft.
13. Fattas inom två år från denna lags
ikraftträdande beslut om ändring av stadgarna i avsikt att sammanslå olika slag av garantiandelar så att rättigheterna för hela slaget av garantiandelar minskar, krävs förutom
ett beslut enligt 7 kap. 17 § l mom. dessutom samtycke av de garantiandelsägare
som har minst en tredjedel av garantiandelarna av detta slag och att beslutet har biträtts av garantiandelsägare med minst två
tredjedelar av de vid stämman företrädda
garantiandelarna av detta slag.

Övergångsbestämmelse om vinstutdelning
och annan användning av föreningens
tillgångar

16. Bestämmelserna i 11 kap. 9 § tillämpas inte på lån som beviljats enligt 11 kap.
7 § i den lydelse lagrummet hade när denna
lag trädde 1 kraft, om villkoren för lånet inte
ändras efter lagens ikraftträdande.
Övergångsbestämmelse om fusion

17. På en fusion tillämpas de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft,
om fusionsavtalet före lagens ikraftträdande
har godkänts i någon av de föreningar som
deltar i fusionen.
Övergångsbestämmelse om överlåtelse av
försäkringsbeståndet

Övergångsbestämmelser om bokslut

14. Bestämmelserna om bokslut i denna
lag tillämpas första gången på försäkringsföreningarnas bokslut och koncernbokslut
för den räkenskapsperiod som börjar den l
januari 2000 eller därefter. En försäkringsförening får emellertid tillämpa dessa bestämmelser redan under den räkenskapsperiod som pågår när denna lag träder i kraft.
15. Bokslutshandlingarna skall anmälas för
registrering enligt 10 kap. 11 § första $ängen för den räkenskapsperiod som pågar när
denna lag träder i kraft.

18. På överlåtelse av försäkringsbeståndet
tillämpas de bestämmelser som gäller när
denna lag träder i kraft, om ett avtal om
överlåtelse av försäkringsbeståndet har godkänts av den överlåtande eller den övertagande föreningen före lagens ikraftträdande.
Övergångsbestämmelse om föreningens brev
och blanketter

19. Vad som 16 kap. 13 § i denna lag föreskrivs om föreningens brev och blanketter
tillämpas sedan ett år förflutit från lagens
ikraftträdande.

Helsingfors den 23 december 1999
Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister M aija Perho
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Lag
om ändring av lagen om rörsäkringsröreningar

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 2 kap. 2 §
3 mom., 4 kap. 10 §, 6 kap. 11 § 2 och 3 mom., 10 kap. l O §, 15 kap. 2 § och 4 § 2 mom.
samt 16 kap. 11 §,av dessa lagrum 10 kap. 10 §sådan den lyder i lag 483/1993 och 16 kap.
11 § sådan den lyder i lag 8111999,
ändras l kap. l § 4 mcm., 3 §, 4 § 5 mom. och 5 § 3 mom., 2 kap. l § 2 mom., 2 §
2 mom. l, 6 och 7 punkten, 3 § l mom. 4 punkten, 4 och 5 a §, 6 § l mom., 7 § l mom.,
9 § l och 3 mom. samt 10 §, i 3 kap. 3 § l mom. det inledande stycket och 6 punkten, 5 §
2 och 3 mom., 6 § l mom., 8 § samt 10 § l mom., 4 kap. l § 2 mom., 2 och 3 §, 4 §
2 mom., 6 § l mom., 7 § 2 och 3 mom. samt 9 §, 5 kap., 6 kap. l § 2 och 3 mom., 2 §, 3 §
l mom. samt 4, 10 och 15 §, 7 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 8 § 2 mom. l och 2 punkten samt
3 mom., 9 § 3 mom., 11 § 2 mom., 12 § l och 2 mom. samt 17 och 18 §, rubriken för 8
kap., 8 kap. l och 2 §samt 4 § l mom., 9 kap., rubriken för 10 kap., 10 kap. l och 2 §, 3 §
4 och 5 mom., 3 a§ 3 mom. l punkten samt 6 mom., 5-9 §, 11 och 12 §, 10 a kae. 2 §
3 mom. och 4 §, rubriken för 11 kap., 11 kap. l och 2 §, 3 § l och 3 mom., 4 och 5 §, 6 §
2 mom., 7 ech 9 §, 12 kap. 4 §, 5 § l mom., 6 § 2-4 mom., 6 a-6 c§, 13 kap. l §, 2 §
2-5 mom., 4 §l och 2 mom., 5 §, 6 §l mom., 7 och 9 §, 10 § 3 mom., 13 § 2 mom., 14,
15 och 17-19 §, 20 § l och 4 mom. och 21 § 2 mom., 14 kap., 15 kap. l och 3 §, 5 §
l mom., 6 §och det inledande stycket i 7 § l mom. samt 16 kap. l §, 2 § l mom., 3, 7-9,
11 a och 13 §,
av dessa lagrum l kap. l § 4 mom. samt 3 kap. 5 § 2 mom. och 6 § l mom. sådana de
lyder i lag 1207/1998, 6 kap. 10 § och 7 kap. 17 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda
lag, l kap. 4 § 5 mom., 2 kap. l § 2 mom. och 5 a §, 6 kap. 3 § l mom., 10 a kap. 2 §
3 mom., 11 kap. 3 § l mom. och 6 § 2 mom., 12 kap. 6 § 3 och 4 mom., 13 kap. 2 § 2, 4
och 5 mom. samt 16 kap. 11 a § sådana de lyder i lag 483/1993, l kap. 5 § 3 mom., 8 kap.
2 §, 10 kap. 3 § 4 och 5 mom., 3 a§ 6 mom. och 5 §, 10 a kap. 4 §, 11 kap. 2 §, 12 kap.
4 § och 15 kap. l § sådana de lyder i lag 45111995, 10 kap. 8 §, 11 kap. 7 § och 13 kap.
l § sådana de lyder delvis ändrade i sistnämnda lag, 10 kap. 12 §, 12 kap. 5 § l mom. och
16 kap. 13 § sådana de lyder i lag 8111999, 8 kap. l §och 10 kap. l § sådana de lyder delvis ändrade i sistnämnda lag och nämnda lag 45111995, 12 kap. 6 a-6 c § sådana de lyder
i lag l 02311996, 9 kap. sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda lag och nämnda lag
48311993, 14 kap. sådant det lyder delvis ändrat i lag 54611994 och 307/1998, 16 kap. 8 §
sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 483/1993 och 45111995 samt 16 kap. 9 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 483/1993 och 45111995,
fogas till l kap. en ny l a och nya 5 a-5 c §, till 2 kap. 2 § 2 mom., sådant det lyder
delvis ändrat i nämnda lag 1207/1998, en ny 8 punkt, till 8 §ett nytt 6 mom., till kapitlet en
ny 9 a §, till 3 kap. 3 § ett nytt 5 mom., till 4 kap. nya 3 a och 3 b §, till lagen ett nytt 5 a
kap., till 7 kap. l § ett nytt 3 mom., till 10 kap. nya 5 a-5 d §, 6 a och 9 a-9 f §, till 11
kap. en ny 3 a § samt en ny 8 § i stället för den 8 § som upphävts genom nämnda lag
45111995, till 12 kap. en ny 7 § i stället för den 7 § som upphävts genom nämnda lag
8111999, till 13 kap. 2 §, sadan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 483/1993, ett nytt
6 mom. samt tilllagen ett nytt 14 a kap., som följer:
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l kap.
Allmänna stadganden
l §

De försäkringsföreningar som avses i denna lag är antingen små försäkringsföreningar, vilkas årliga premieinkomst uppgår till
högst l 000 000 euro, eller stora försäkringsföreningar, vilkas premieinkomst överstiger detta belopp. Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om
tillämpningen av detta moment.

De försäkringsföreningar som avses i denna lag är antingen små försäkringsföreningar, vilkas årliga premieinkomst uppgår till
högst l 000 000 euro, eller stora försäkringsföreningar, vilkas premieinkomst överstiger detta belopp. Försäkringsinspektionen
meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av detta moment.
l a§
M ed ministeriet avses i denna lag socialoch hälsovårdsministeriet, om inte något
annat bestäms genom förordning.

3§
En försäkringstagardelä~are ansvarar för
föreningens förbindelser till beloppet av ett
års försäkringspremier.

3§
Delägarna i försäkringsföreningen är ansvariga för försäkringsföreningens förpliktelser så som föreskrivs i denna paragraf.
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 JO a kap. 4 §
eller om en stor försäkringsförenings verksamhetskapital är mindre än garantibeloppet
enligt JO a kap. 3 § eller om tillgångarna i
en förening som har trätt i likvidation eller
försatts i konkurs inte räcker till 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 ansvarar för föreningens förbindelser till beloppet av ett års försäkringspremier.
Om en delägare inte inom utsatt tid erlägger honom påförd tilläggsavgift, skall den
utan dröjsmål indrivas genom utsökning.
Kan tilläggsavgiften inte indrivas hos delägaren, skall det bristande beloppet, om indrivning ännu är påkallad, fördelas mellan
de övriga delägarna högst till beloppet av
deras skyldighet att betala tilläggsavgift.
En tilläggsavgift jämte dröjsmålsränta får
indrivas genom utsökning utan dom eller
utslag, med iakttagande av lagen om indrivning av skatter och av gifter i utsökningsväg
(367!1961 ).
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4§

En stor försäkringsförening får dock återförsäkra sådan i dess stadgar angiven direktförsäkring som har sitt ursprung i hemlandet
och, om social- och hälsovårdsministeriet
anser att föreningen har förutsättningar för
det, också motsvarande utländsk direktförsäkring.

En stor försäkringsförening får dock återförsäkra sådan i dess stadgar angiven direktförsäkring som har sitt ursprung i hemlandet
och, om Försäkringsinspektionen anser att
föreningen har förutsättningar för det, också
motsvarande utländsk direktförsäkring.

5§
En försäkringsförenin~ får utan social- och
hälsovårdsministeriets tillstånd inneha aktiemajoriteten eller majoriteten av röstetalet för
samtliga aktier i ett aktiebolag som bedriver
annan rörelse än försäkringsrörelse om bolagets verksamhet kan anses ansluta sig till
försäkringsrörelsen eller bolaget är ett bostads- eller fastighetsbolag. Vad som ovan
stadgas om aktiemajoriteten och röstetalet
för aktier i ett aktiebolag tillämpas även på
motsvarande bestämmanderätt 1 en annan
sammanslutning.

En försäkringsförenin$ får utan Försäkringsinspektionens tillstand inneha aktiemajoriteten eller majoriteten av röstetalet för
samtliga aktier i ett aktiebolag som bedriver
annan rörelse än försäkringsrörelse, om bolagets verksamhet kan anses ansluta sig till
försäkringsrörelsen eller bolaget är ett bostads- eller fastighetsbolag. Vad som ovan
bestäms om aktiemajoriteten och röstetalet
för aktier i ett aktiebolag tillämJ?aS även på
motsvarande bestämmanderätt 1 ett annat
samfund.
5a§

Om en försäkringsförening har bestämmanderätten i ett annat inhemskt eller utländskt samfund, är den förstnämnda moderförening och det sistnämnda dottersamfund.
M oderföreningen och dess dottersamfund
bildar en koncern.
En försäkringsförening anses ha bestämmanderätt i ett annat samfund, om den har
l) mer än hälften av det röstetal som
samtliga aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar medför och denna röstmajoritet
grundar sig på ägande, medlemskap, bolagsordningen, bolagsavtalet eller därmed jämförbara stadgar eller något annat avtal, eller
2) rätt att utse flertalet av medlemmarna i
det andra samfundets styrelse eller ett därmed jämförbart organ eller i organ som har
denna rätt och utnämningsrätten grundar sig
på samma omständigheter som den röstmajoritet som avses i l punkten.
N är den röstandel för en försäkringsförening som avses i 2 mom. räknas ut, beaktas
inte röstningsbegränsning som följer av lag,
bolagsordningen, bolagsavtalet eller därmed
jämförbara stadgar. När ett samfunds sammanlagda röstetal beräknas, beaktas inte rös-
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ter som hänför sig till sådana aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar som tillhör
samfundet eller dess dottersamfund eller en
stiftelse där samfundet eller dess dottersamfund har bestämmanderätt så som bestäms i
denna paragraf.
En försäkringsförening har bestämmanderätt i ett annat samfund också när försäkringsföreningen tillsammans med ett eller
flera dottersamfund eller dottersamfundet
ensamt eller tillsammans med andra dottersamfund har sådan bestämmanderätt som
avses i 2 mom.
5b§
Till en försäkringsförenings närmaste krets
hör
l) den som har sådan bestämmanderätt i
föreningen som avses i 5 a§ 2-4 mom.
eller i l kap. 3 § 2-4 mom. lagen om aktiebolag (734/1978) eller som lyder under
den som har bestämmanderätt i föreningen
eller som hör till samma koncern som föreningen,
2) den som på grundval av äganderätt innehar eller kan inneha minst en procent av
föreningens garantiandelar eller det röstetal
som garantiandelama medför eller motsvarande innehav eller rösträtt i ett samfund
som hör till föreningens koncern eller i ett
samfund eller en stiftelse som har bestämmanderätt i föreningen,
3) föreningens verkställande direktör, styrelsemedlemmar, förvaltningsrådsmed lemmar och revisorer samt den som har motsvarande ställning i ett sådant samfund eller en
sådan stiftelse som avses i l punkten,
4) en i 1-3 punkten nämnd persons make, syskon och halvsyskon samt släktingar i
rakt upp- eller nedstigande led till en i 1-3
punkten nämnd person eller till dennes make
och maken till en här nämnd person, varvid
med make jämställs den med vilken personen i fråga lever i ett äktenskapsliknande
förhållande, sam t
5) ett samfund eller en stiftelse där en person som avses i 2-4 punkten ensam eller
tillsammans med någon annan har sådan
bestämmanderätt som avses i 5 a §
2-4 mom. eller l kap. 3 § 2-4 mom. lagen om aktiebolag.
V id beräkning av innehav och rösträtt som
avses i l mom. 2 punkten tillämpas 5 a §
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3 mom. i denna lag och l kap. 3 § 3 mom.
lagen om aktiebolag och hänförs till den
andel som en delägare eller medlem i samfundet har också en sådan persons innehav
och rösträtt som står i ett sådant förhållande
till honom som avses i l mom. 4 punkten
samt ett sådant samfunds och en sådan stiftelses innehav och rösträtt som står i ett sådant förhållande till honom som avses i 5
punkten.
5c§

En försäkringsförening får ta upp krediter
endast
l) för skötseln av nödvändig likviditet,
2) som återbelåning enligt de grunder som
avses i lagen om pension för arbetstagare
(39511961 ),
3) som sådant kapitallån som avses i 2
m om,
4) i fall som ministeriet bestämmer, eller
5) med tillstånd som Försäkringsinspektionen beviljar i enskilda fall.
En försäkringsförening kan ta upp lån (kapitoll/Jn) beträffande vilket
l) kapital, ränta och annan gottgörelse i
samband med att föreningen upplöses eller
försätts i konkurs får betalas endast med
sämre förmånsrätt än andra skulder,
2) kapitalet annars får återbetalas endast
om det kvarstår full täckning för det bundna
egna kapitalet och andra icke utdelningsbara
poster enligt föreningens och, om föreningen
är en moderförening, enligt koncernens balansräkning för den senast avslutade räkenskapsperioden, samt beträffande vilket
3) ränta och annan gottgörelse får betalas
endast om det belopp som skall betalas kan
användas för vinstutdelning enligt föreningens, och om föreningen är en moderförening, enligt koncernens fastställda balansräkning för den senast avslutade räkenskapsperioden.
Försäkringsföreningen skall meddela Försäkringsinspektionen om upptagande av lån
som avses i l mom. l, 3 och 4 punkten enligt vad Försäkringsinspektionen närmare
föreskriver.
V ad som bestäms i l mom. 1-3 punkten
tillämpas också på ett sådant dottersamfund
till försäkringsföreningen som inte är ett kreditinstitut, finansiellt institut eller fondbolag.
Försäkringsinspektionen kan i de fall som
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avses i 12 kap. 6 c § förbjuda en försäkringsförening att ta upp krediter.
Ministeriet meddelar vid behov närmare
föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.
5d§

En försäkringsförening eller ett samfund
som hör till samma koncern får inte ställa
säkerhet för betalning av kapital, ränta eller
annan gottgörelse på ett kapitallån. Den ränta eller gottgörelse av annat slag som betalas
på ett kapitallån minskar i fråga om den senast avslutade räkenskapsperioden det belopp som kan användas för vinstutdelning.
Avtal om kapitallån skall ingås skriftligen.
En ändring av lånevillkoren som strider mot
5 c § 2 mom. l, 2 eller 3 punkten och en
säkerhet som avses i l mom. är ogiltig. Beträffande återbetalning av kapitallån samt
betalning av ränta och annan gottgörelse i
strid med 5 c § 2 mom. samt ställande av
sådan säkerhet som avses i l mom. gäller i
tillämpliga delar 11 kap. 5 §.
Kapitallån har sinsemellan samma rätt till
föreningens medel, om inte något annat har
avtalats mellan föreningen och kapitallånens
borgenärer.
Det belopp som tillkommer kapitallånens
borgenärer i samband med nedsättning eller
återbetalning av föreningens garantikapital
eller fusion av föreningen får betalas först
efter det att åtgärden har registrerats.

2 kap.
Bildande av en f"örsäkringsf"örening

l §

Minst hälften av stiftarna skall ha sin boningsort, eller om det är fråga om en juridisk person, sin hemort inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, om inte social- och hälsovårdsministeriet beviljar undantag.

Minst hälften av stiftarna skall ha sin boningsort eller, om det är fråga om en juridisk person, sin hemort inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, om inte Försäkringsinspektionen beviljar undantag.

2§

stiftelseurkunden skall innehålla förslag
till stadgar, och i den skall även anges

stiftelseurkunden skall innehålla förslag
till stadgar, och i den skall även anges
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l) stiftarnas yrke, medborgarskap, hemort
och postadress,

l) varje stiftares fullständiga namn och
adress, beträffande fysiska personer boningsort och finländsk personbeteckning eller, i
avsaknad av sådan, födelsetid samt beträffande juridiska personer hemort, registernummer och det register där en juridisk person har införts,

6) den tid inom vilken tecknade garantiandelar skall betalas, sam t
7) tiden och sättet för kallelse till konstituerande stämma, om denna inte enligt 8 §
3 mom. skall hållas utan kallelse.

6) den tid inom vilken tecknade garantiandelar skall betalas,
7) tiden och sättet för kallelse till konstituerande stämma, om denna inte enligt 8 §
3 mom. skall hållas utan kallelse,
8) de kostnader för föreningens bildande
som faller på föreningen eller de uppskattade maximikostnadema.
(upphävs 3 mom.)

Har det överenskommits om hur kostnaderna i samband med bildandet skall ersättas, skall därom intas en bestämmelse i stiftelseurkunden. Endast en sådan överenskommelse kan ingås om ersättande av dessa
kostnader, att föreningen såsom kostnader i
samband med bildandet ersätter offentliga
avgifter och sedvanliga arvoden för upprättande av stiftelsehandlingarna och därmed
jämförbart arbete.

3§
I stadgarna för försäkringsföreningen skall
anges

3§
I stadgarna för försäkringsföreningen skall
anges

4) beloppet av garantikapitalet och grundfonden eller, om grundfonden kan ökas utan
ändring av stadgarna, dess belopp och maximibelopp,

4) beloppet av föreningens garantikapital
och grundfond eller, om garantikapitalet kan
nedsättas eller ökas utan ändring av stadgarna, minimikapitalet och maximikapitalet,
varvid minimikapitalet skall vara minst en
fjärdedel av maximikapitalet, eller om
grundfonden kan ökas utan ändring av stadgarna, fondens belopp och maximibelopp,

4§
Fastställelse av försäkringsföreningens
stadgar och ändringar av dem skall sökas
hos social- och hälsovårdsministeriet.
Ministeriet får inte fastställa stadgarna eller ändringar i dem, om den tilltänkta försäkringsrörelsen är sådan att den medför
förpliktelser som med beaktande av föreningens verksamhetsbetingelser står i uppenbar disproportion till dess ansvarsförmaga.

4§
Fastställelse av försäkringsföreningens
stadgar och ändringar av dem skall sökas
hos Försäkringsinspektionen.
Försäkringsinspektionen får inte fastställa
stadgarna eller ändringar i dem, om den tilltänkta försäkringsrörelsen är sådan att den
medför förpliktelser som med beaktande av
föreningens verksamhetsbetingelser står i
uppenbar disproportion till dess ansvarsförmaga.

292324C
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5a§
Social- och hälsovårdsministeriet skall ge
sitt beslut med anledning av en ansökan om
fastställande av föreningens stadgar inom
sex månader efter att ansökningen anhängiggjorts och av de för avgörandet av ärendet
behövliga handlingarna och utredningarna
insänts.
Om ett beslut i strid med l mom. inte har
givits inom den utsatta tiden, kan sökanden
anföra besvär. Besvären anses gälla ett avslagsbeslut med anledning av ansökan. Besvär kan anföras tills ett beslut med anledning av ansökan har givits. Ministeriet skall
underrätta besvärsinstansen om att beslutet
har givits. I fråga om anförandet och behandlingen av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar lagen
om ändringssökande i förvaltningsärenden
(154/50).

5a§
Försäkringsinspektionen skall ge sitt beslut
med anledning av en ansökan om fastställelse av föreningens stadgar inom sex månader
efter att ansökningen anhängiggjorts och de
för avgörandet av ärendet behövliga handlingarna och utredningarna insänts.

6§

6§
Garantiandelar i en försäkringsförening
som skall bildas skall tecknas på en handling (teckningshandling) till vilken har fogats stiftelseurkunden och Försäkringsinspektionens beslut om fastställelse av stadgarna. Föreningen kan inte åberopa sådan
teckning av en garantiandel som har gjorts
på något annat sätt, om tecknaren innan föreningen registrerats underrättar registermyndigheten om felet.

Teckning av garantiandelar i en försäkringsförening som skall bildas skall ske på
en handling (teckningshandling), i vilken har
kopierats stiftelseurkunden och social- och
hälsovårdsministeriets beslut om fastställelse
av stad&arna. Föreningen kan inte åberopa
någon pa annat sätt gjord teckning av garantiandel, om tecknaren innan föreningen registrerats underrättar registermyndigheten om
felet.

7§
Om godkännande av teckning och om det
antal garantiandelar som skall tilldelas tecknarna beslutar stiftarna. Har en stiftare i stiftelseurkunden uppgivit att han tecknar ett
visst antal garantlandelar, skall honom tilldelas minst detta antal.

Om ett beslut inte har givits inom den i l
mom. utsatta tiden, kan sökanden anföra besvär. Besvären anses gälla ett avslagsbeslut
med anledning av ansökan. Besvär kan anföras tills ett beslut med anledning av ansökan har givits. Försäkringsinspektionen
skall underrätta besvärsinstansen om att beslutet har givits. I fråga om anförandet och
behandlingen av besvär gäller i övrigt i tillämpliga delar förvaltningsprocesslagen
(586/1996).

7§
Om godkännande av teckning och om det
antal garantiandelar som skall tilldelas tecknarna beslutar stiftarna. Har en stiftare i stiftelseurkunden uppgivit att han tecknar ett
visst antal garantlandelar, skall honom tilldelas minst detta antal. Till stiftelseurkunden
skall fogas ett beslut om godkännande av
sådana teckningar av garantiandelar som inte
har gjorts i stiftelseurkunden.

8§
Föreslås på den konstituerande stämman
en ändring av en bestämmelse i stiftelseurkunden, får beslut om föreningens bildande
inte fattas förrän ett beslut med anledning av
förslaget har fattats. Fattas på den konstitue-
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rande stämman beslut om en ändring av
stadgarna, får beslut om föreningens bildande inte fattas förrän Försäkringsinspektionen
har fastställt ändringarna i stadgarna.

9§

9§

Föreningen är bildad, om bildandet vid en
konstituerande stämma, som hållits inom
den i 8 § l mom. angivna tiden, har understötts av flertalet av tecknarnas röster och
minst två tredjedelar av de vid stämman företrädda garantiandelarna eller, i det fall som
avses i 8 § 2 mom., av två tredjedelar av
stiftarna, och om det vid stämman kan visas

Försäkringsföreningen är bildad, om bildandet vid en konstituerande stämma, som
hållits inom den i 8 § l mom. angivna tiden,
har understötts av flertalet av tecknarnas
röster och minst två tredjedelar av de vid
stämman företrädda garantiandelarna eller, i
det fall som avses i 8 § 2 mom., av två tredjedelar av stiftarna, och om det vid stämman
kan visas
l) att stadgarna har blivit fastställda,
2) att alla garantiandelar har tecknats och
både garantiandelama och grundfonden har
inbetalts på föreningens konto i en depositionsbank i Finland eller i ett sådant utländskt kreditinstituts filialkontor i Finland
som har rätt att ta emot depositioner.

l) att stadgarna har blivit fastställda,
2) att samtliga garantiandelar har tecknats
och betalts samt
3) att grundfonden är inbetald.

Då föreningen är bildad, skall vid den
konstituerande stämman förrättas de val som
enligt stadgarna ankommer på föreningsstämman.

N är föreningen är bildad skall vid den
konstituerande stämman förrättas de val som
hör till föreningsstämman. Det belopp som
har betalts för garantiandelama och grundfonden får inte användas förrän styrelsen har
valts.
9a§

Om en garantiandel inte betalas inom utsatt tid, skall styrelsen utan dröjsmål driva
in det försenade beloppet. Styrelsen kan
konstatera att rätten till en garantiandel är
förverkad, om det försenade beloppet jämte
ränta inte har betalts inom en månad efter
utgången av den betalningstid som avses i
2 § 2 mom. 6 punkten.
Om rätten till en garantiandel är förverkad,
kan styrelsen ge garantiandelen till en ny
tecknare, som utan dröjsmål skall betala det
belopp för garantiandelen som har förfallit
till betalning. Styrelsen skall innan föreningen anmäls för registrering ogiltigförklara de
garantiandelar som inte är helt betalda. Styrelsens beslut om ogiltigförklaring skall fogas till stiftelseurkunden.
Om en garantiandel förklaras ogiltig av
den orsak som nämns i 2 mom., är var och
en som tecknat en garantiandel som han försummat att betala skyldig att som ersättning
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till föreningen betala en tredjedel av det belopp som skall betalas för garantiandelen.
V ad som i denna paragraf bestäms om
styrelsen gäller i tillämpliga delar försäkringsföreningens stiftare tills föreningen har
bildats enligt 9 §.

10§
Om bildande av en försäkringsförening

skall inom tre månader från beslutet om bildandet göras anmälan för registrering, på det
sätt som stadgas särskilt.

Till anmälan skall fogas en försäkran av
föreningens samtliga styrelsemedlemmar om
att föreningen bildats med iakttagande av
denna lag och att det inbetalda beloppet av
garantiandelarna samt grundfonden är 1 föreningens besittning. Till anmälan skall även
fogas intyg av föreningens revisorer om att
stadgandena om inbetalning har iakttagits.

10§

En försäkringsförening skall inom tre månader från det beslut om bildande fattades
anmälas för registrering så som bestäms särskilt. Som garantikapital registreras det sammanlagda nominella beloppet av tecknade
och tecknarna tilldelade garantiandelar, med
avdrag för det sammanlagda nominella beloppet av garantiandelar som enligt 9 a §
förklarats ogiltiga. Om garantiandelama inte
har något nominellt belopp, skall vid beräkning av det garantikapital som registreras i
stället användas det belopp som enligt 2 §
2 mom. 3 punkten antecknas i garantikapitalet. Dessutom registreras beloppet av grundfonden.
Till registeranmälan skall fogas:
l) en försäkran av försäkringsföreningens
styrelsemedlemmar och verkställande direktör att bestämmelserna i denna lag har iakttagits vid bildandet av föreningen och att det
belopp som har inbetalts för garantiandelarna och grundfonden är i föreningens ägo och

besittning,
2) ett intyg av föreningens revisorer över
att denna lags bestämmelser om betalning av
garantikapitalet och grundfonden har iakttagits.

3 kap.
Garantikapital

3§
I stadgarna kan bestämmas att en garantiandelsägare eller någon annan har rätt att
lösa in en garantiandel som övergår till ny
ägare. Då lösningsklausul intas i stadgarna
skall samtidigt bestämmas,

3§
I stadgarna kan bestämmas att en garantiandelsägare, föreningen eller någon annan
har rätt att lösa in en garantiandel som övergår till ny ägare. Om en inlösningsklausul
tas in i stadgarna skall även bestämmas,

6) när och hur styrelsen skall meddela de
lösnin$.sberättigade att en garantiandel har
övergatt till en ny ägare.

6) när och hur styrelsen skall lämna de
lösningsberättigade uppgift om att en garantiandel har övergått till ny ägare och uppgift
om huruvida föreningen utövar sin lösningsrätt.
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Föreningen kan lösa in en garantiandel
endast med medel som kan användas för
vinstutdelning. Inlösningsbeslutet fattas av
föreningsstämman med enkel majoritet. I
beslutsförslaget och i beslutet skall nämnas
inlösningspriset för garantiandelarna och
betalningstiden. För inlösningsbeslutet gäller
i övrigt i tillämpliga delar 5 kap. I §
3-5 mom. En inlöst garantiandel skall ogiltigförklaras med iakttagande i tillämpliga
delar av 5 kap., eller överlåtas vidare med
iakttagande i tillämpliga delar av 5 a kap.
4 §.

5§
I ett garantiandelsbrev skall anges föreningens firma och garantiandelens eller garantiandelsbrevets ordningsnummer. Garantiandelsbrevet skall vara daterat och undertecknat av styrelsen eller av någon som styrelsen befullmäktigat till detta. Garantiandelsbrevet får undertecknas genom tryckning
eller på annat därmed jämförbart sätt.
Kan i föreningen, då garantiandelsbrev
utfärdas, finnas garantiandelar av olika sla~,
skall slaget av garantiandel anges i garantiandelsbrevet Om stadgarna innehåller en
bestämmelse som avses i l § 2 mom., 3 eller 4 § eller 5 kap. 3 § eller en bestämmelse
om att en garantiandelsägare kan förpliktas
att erlägga särskilda betalningar till föreningen, skall detta nämnas i garantiandelsbrevet.

I ett garantiandelsbrev skall anges föreningens firma och registernummer samt garantiandelens eller garantiandelsbrevets ordningsnummer. Garantiandelsbrevet skall vara
daterat och undertecknat av styrelsen eller
av någon som styrelsen befullmäktigat till
detta. Garantiandelsbrevet får undertecknas
genom tryckning eller på annat därmed jämförbart sätt.
Kan i föreningen, då garantiandelsbrev
utfärdas, finnas garantiandelar av olika sla~,
skall slaget av garantiandel anges i garantiandelsbrevet Om stadgarna innehåller en
bestämmelse som avses i l § 2 mom., 3 eller 4 § eller en bestämmelse om att en garantiandelsägare kan förpliktas att erlägga
särskilda betalningar till föreningen, skall
detta nämnas i garantiandelsbrevet I garantiandelsbrevet skall dessutom nämnas den
bestämmelse i stadgarna som avses i 5 kap.
5 § 2 mom.

6§
Om en förening med anledning av återbetalning av garantikapitalet eller vid upplösning av föreningen erlägger betalning till en
garantiandelsägare, skall anteckning om detta utan dröjsmål göras på garantiandelsbrevet Anteckning skall göras på garantiandelsbrevet även när en garantiandel har förklarats ogiltig utan att betalning har erlagts.

6§
Om en förening med anledning av inlösning av garantiandelar eller vid uP.plösning
av föreningen erlägger betalning ttll en garantiandelsägare, skall anteckning om detta
utan dröjsmål göras på garantiandelsbrevet

8§
Innan ett garantiandelsbrev utfärdas kan
föreningen utge ett till en viss person ställt
bevis som gäller rätt till en eller flera garan-

8§
Innan ett garantiandelsbrev utfärdas kan
föreningen utge ett till en viss person ställt
bevis som gäller rätt till en eller flera garan-
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tiandelar och som innehåller villkoret att
garantiandelsbrev utges endast mot återställande av beviset (interimsbevis). Beviset
skall på begäran förses med anteckning om
betalningar som erlagts för garantiandelen.
Om undertecknande av beviset och de uppgifter som skall intas i detta gäller vad 5 § 2
och 3 mom. stadgar om garantiandelsbrev.

tiandelar och som innehåller villkoret att
garantiandelsbrev utlämnas endast mot återställande av beviset (interimsbevis). Beviset
skall förses med anteckning om huruvida
garantiandelen är helt betald och på begäran
med anteckning om de betalnmgar som
gjorts. Angående undertecknande av beviset
och de uppgifter som skall tas in i det gäller
vad som i 5 § 2 och 3 mom. bestäms om
garantiandelsbrev.

10§

10§

Då en förening är bildad skall styrelsen
utan dröjsmål upprätta en förteckning över
föreningens samtliga garantiandelar (garantiandelsbok ). I den skall antecknas garantiandelarna eller garantiandelsbreven i nummerföljd, dagen för utfärdandet samt garantiandelsägarnas namn, yrke, medborgarskap och
postadress.

N är försäkringsföreningen är bildad skall
styrelsen utan dröjsmål upprätta en förteckning över föreningens samtliga garantiandelar (garantiandelsbok). I den antecknas garantiandelarna eller garantiandelsbreven i
nummerföljd, dagen för utfärdandet samt
garantiandelsägarens namn och adress.

4 kap.

Ökning av garantikapitalet
l §

Om ökning av garantikapitalet beslutar
föreningsstämman. stadgarna skall ändras på
motsvarande sätt då beslut fattats om ökning
av garantikapitalet Beslut om ökning av
garantikapitalet får inte fattas förrän försäkringsföreningen blivit registrerad.

Om ökning av garantikapitalet beslutar
föreningsstämman. Kräver ökningen av garantikapitalet en ändring av stadgarna, skall
föreningen på det sätt som bestäms i denna
lag ansöka om att Försäkringsinspektionen
fastställer ändringen av stadgarna. Beslut om
ökning av ~arantikapitalet får inte fattas förrän försäkrmgsföreningen blivit registrerad.

2 §
Vid ökning av garantikapitalet har delägarna och garantiandelsägarna förtursrätt till de
nya garantiandelarna, om så föreskrivs i
stadgarna. I dem kan också bestämmas att
en garantiandelsägare inte har förtursrätt när
det gäller att teckna nya garantiandelar i
samband med ökning av garantikapitalet

2§
Vid ökning av garantikapitalet har delägarna eller garantiandelsägarnaföreträdesrätt till
de nya garantiandelarna, om så föreskrivs i
stadgarna (företrädesrätt till teckning).

V id nyemission kan föreningsstämman besluta om avvikelse från företrädesrätten till
teckning, om det med hänsyn till föreningen
finns vägande ekonomiska skäl till avvikelsen. Beslutet är giltigt endast om det biträtts
av delägare med minst två tredjedelar av de
avgivna rösterna.
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Tiden för utnyttjande av företrädesrätten
till teckning skall vara minst två veckor räknat från teckningstidens början.

3 §
styrelsens förslag till beslut om ökning av
garantikapitalet skall på försäkringsföreningens huvudkontor hållas tillgängligt för delägarna under minst en vecka före föreningsstämman och utan dröjsmål sändas till de
delägare som begär det. Förslaget skall också läggas fram på föreningsstämman. Till
förslaget skall, om bokslutet inte behandlas
på stämman, fogas följande handlingar:
l) kopior av bokslutshandligarna för det
senaste bokslutet, försedda med anteckning
om föreningsstämmans beslut om överskott
eller underskott,
2) styrelsens redogörelse för sådana händelser av väsentlig betydelse för föreningens
ställning som inträffat efter det bokslutet
upprättades, samt
3) revisorernas och, om föreningen har ett
förvaltningsråd, dettas yttrande över redogörelsen.
I kallelsen till stämman skall anges vilken
förtursrätt till de nya garantiandelarna som
föreslås tillkomma delägare eller andra samt
hur de skall förfara då de utövar denna rätt.

3§
I styrelsens förslag till beslut om nyemission skall, utöver de uppgifter som enligt
4 § I mom. skall nämnas i beslutet, anges
grundernaför bestämmande av teckningspriset. Om det föreslås avvikelser från företrädesrätten till teckning, skall dessutom orsakerna därtill anges. Om det föreslås avvikelser till fönnån för någon som hör till föreningens nännas te krets, skall förslaget också
innehålla en redogörelse för hur stor del
denne äger av föreningens garantikapital och
hur stor del av röstetalet för samtliga garantiandelar i föreningen han förfogar över före
och efter nyemissionen, om han tecknar alla
de garantiandelar som erbjudits honom och
nyemissionen också i övrigt tecknas i sin
helhet.

3a§
Om bokslutet inte behandlas på föreningsstämman, skall till det förslag som avses i
3 §fogas
I) kopior av bokslutshandlingarna för det
senaste bokslutet och av föreningsstämmans
beslut beträffande vinst eller förlust för den
senaste räkenskapsperioden,
2) ett mellanbokslut som inte får vara äldre än fyra månader och som har uppgjorts
och granskats med iakttagande i tillämpliga
delar av bestämmelserna och föreskrifterna
om bokslut, om det före föreningsstämman
har förflutit över sex månader från utgången
av den föregående räkenskapsperioden,
3) styrelsens redogörelse för sådana händelser av väsentlig betydelse för föreningens
ställning som har inträffat efter att bokslutet
och mellanbokslutet upprättades,
4) revisorernas och förvaltningsrådets utlåtande om den redogörelse som avses i 3
punkten.
Om det föreslås avvikelse från företrädes-
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rätten till teckning, skall till förslaget fogas
revisorernas utlåtande om grunderna för bestämmande av teckningspriset samt om orsakerna till avvikelsen från företrädesrätten till
teckning.
3b§

I kallelsen till stämma skall nämnas det
huvudsakliga innehållet i det förslag som
avses i 3 § och hur delägaren och garantiandelsägaren skall förfara för att utöva sin
rätt.
Förslaget jämte bilagor skall hållas tillgängligt för delägarna och garantiandelsägarna på föreningens huvudkontor under minst
en vecka före föreningsstämman och utan
dröjsmål sändas till de delägare och garantiandelsägare som begär det samt läggas fram
på föreningsstämman.

4§
Om en bestämmelse som avses i 3 kap.
l § 2 mom., 3 eller 4 § eller 5 kap. 3 §
l mom. gäller de nya garantiandelarna eller
om ägarna av de nya garantiandelarna enligt
stadgarna kan för fliktas att erlägga särskilda betalningar til föreningen, skall detta
nämnas i beslutet om ökning av garantikapitalet

Om en bestämmelse som avses i 3 kap.
l § 2 mom., 3 eller 4 § eller 5 kap. 5 §
2 mom. gäller de nya garantiandelarna eller
om ägarna av de nya garantiandelarna enligt
stadgarna kan för pliktas att erlägga särskilda betalningar till föreningen, skall detta
nämnas i beslutet om ökning av garantikapitalet.

6§
Teckning av de nya garantiandelarna skall
ske på en teckningslista som innehåller beslutet om ökning av garantikapitalet Kopior
av stadgarna, av social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställelse av ändring
av stadgarna samt av de enligt 3 § l mom.
och 5 § framlagda handlin~arna skall bifogas teckningslistan eller hallas tillgängliga
för tecknarna på en plats som anges i listan.

6 §
Teckning av de nya garantiandelarna skall
ske på en teckningslista som innehåller beslutet om ökning av garantikapitalet Kopior
av stadgarna, av Försäkringsinspektionens
beslut om fastställelse av ändring av stadgarna samt av de enligt 3 b § 2 mom. och 5 §
framlagda handlingarna skall bifogas teckningslistan eller hållas tillgängliga för tecknarna på en plats som anges i listan.

7§

Ökning av garantikapitalet och motsvarande ändring av stadgarna skall anmälas för
registrering, om åtgärderna inte förfallit enligt l mom. En förutsättning för registrering
är att minst hälften av beloppet av ökningen
har inbetalts. Har de nya garantiandelarna
tecknats till överkurs, skall en motsvarande

Ett beslut om ökning av garantikapitalet
och, om stadgama måste ändras till följd av
ökningen, ändringen av stadgarna skall anmälas för registrering, om åtgärderna inte
förfallit enligt l mom. En förutsättning för
registrering är att ökningen i sin helhet har
inbetalts i pengar på föreningens konto i en
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del av det belopp som öv~rsti~er det nominella värdet vara inbetald. Okmngen och den
motsvarande ändringen av stadgarna får
dock inte registreras förrän det blivit registrerat att tidigare utgivna garantiandelar
blivit till fullo betalda.
Till en registeranmälan skall fogas en försäkran av alla styrelsemedlemmar om att det
belopp som inbetalts av den ökning som
skall registreras är i föreningens besittning.
Till anmälan skall även fogas ett av bolagets
revisorer utfärdat intyg över att stadgandena
i 2 mom. om betalning har iakttagits.

depositionsbank i Finland eller i ett sådant
utländskt kreditinstituts filialkontor i Finland
som har rätt att ta emot depositioner.

9§
Vad som stadgas i 2 kap. 12 § skall på
motsvarande sätt tillämpas i fråga om ökning av garantikapitalet Beträffande kvittning av skuld som grundar sig på teckning
av garantiandel mot fordran hos föreningen
gäller dessutom 5 § ovan.

Till en registeranmälan skall fogas en försäkran av alla styrelsemedlemmar och verkställande direktören om att bestämmelserna i
denna lag har iakttagits vid ökningen av garantikapitalet och det belopp som inbetalts
av ökningen är i föreningens ägo och besittning. Till anmälan skall även fogas ett av
föreningens revisorer utfärdat intyg över att
bestämmelserna i denna lag gällande betalning av garantikapitalet har iakttagits.
9 §

Bestämmelserna i 2 kap. 9 a och 12 §
tillämpas på motsvarande sätt på nymemission. I fråga om kvittning av skuld som
grundar sig på teckning av garantiandel mot
fordran hos föreningen gäller vad som bestäms i 5 § i detta kapitel.

10§

En garantiandel som tecknats vid ökning
av garantikapitalet skall till fullo betalas inom ett år från det ökningen av garantikapitalet registrerades. Försäkringsföreningen skall
inom en månad efter utgången av nämnda
tid för registrering anmäla hur många av de
i den registrerade ökningen ingående garantiandelarna som blivit till fullo betalda. Till
registeranmälan skall fogas en försäkran av
alla styrelsemedlemmar om och revisorernas
intyg över att det för garantiandelarna betalda beloppet är i föreningens besittning. Om
föreningen försummar att göra nämnda anmälan, skall registermyndigheten uppmana
den att göra detta inom utsatt tid.
Framgår det av en anmälan att samtliga
garantiandelar inte blivit till fullo betalda
inom den i l mom. angivna tiden, skallföreningen inom en av registermyndigheten utsatt tid tillställa denna uppgifter om att social- och hälsovårdsministeriet på anmälan
från föreningen godkänt motsvarande nedsättning av garantikapitalet och fastställt en
ändring av stadgarna som gäller detta.
Om det som krävs enligt l eller 2 mom.
inte inom utsatt tid tillställs registermyndigheten, förfaller beslutet om ökningen och
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motsvarande ändring av stadgarna. Det belopp som inbetalts för tecknade garantiandelar skall härvid omedelbart betalas tillbaka.

5 kap.

5 kap.

N edsältning och återbetalning av
garantikapitalet

NedsättDing och återbetalning av
garantikapitalet

l §
Om nedsättning av garantikapitalet i andra
fall än de som avses i 4 kap. l O § 2 m om.
beslutar föreningsstämman. Ett sådant beslut
får inte fattas förrän försäkringsföreningen
har blivit registrerad.
I fråga om föreningsstämmans beslut om
nedsättning skall i tillämpliga delar iakttas 4
kap. 3 § l mom. I beslutet skall anges det
belopp varmed garantikapitalet nedsätts
(nedsättningsbeloppet). Garantikapitalet får
nedsättas endast i syfte att omedelbart täcka
ett sådant underskott enligt den fastställda
balansräkningen till vars täckande det fria
egna kapitalet och reservfonden inte räcker
till.
I föreningsstämmans beslut skall dessutom
anges om nedsättningen sker genom indragning av garantiandelar eller genom nedsättning av deras nominella värde.
Då beslut fattats om nedsättning av garantikapitalet, skall stadgarna ändras på motsvarande sätt. Föreningen skall inom en månad
från beslutet om nedsättning ansöka om social- och hälsovårdsministeriets fastställelse
av en ändring av stadgarna. Inom en månad
efter det att ministeriet fastställt ändringen
skall föreningen göra anmälan därom för
registrering. Garantikapitalet anses ha blivit
nedsatt då ändringen av stadgama har registrerats.
Har registeranmälan inte gjorts inom stadgad tid eller har registrering förvägrats, har
beslutet och motsvarande ändring av stadgarna förfallit.

l §
En försäkringsförenings garantikapital får
nedsättas endast i syfte att
l) omedelbart täcka en sådan förlust enligt
den fastställda balansräkningen som inte kan
täckas med det fria egna kapitalet och reservfonden, eller
2) ogiltigförklara föreningens garantiandelar som försäkringsföreningen eller dess dottersamfund har i sin besittning.
Beslut om nedsättning av garantikapitalet
fattas av föreningsstämman. Beslutet får inte
fattas förrän försäkringsföreningen har registrerats. Beslutet är giltigt endast om det har
biträtts av delägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Om det föreslås
att garantikapitalet skall nedsättas på annat
sätt än i förhållande till garantiandelsägarnas
innehav, krävs dessutom samtycke av de
garantiandelsägare vilka berörs av beslutet.
I ett beslut om nedsättning av garantikapitalet skall nämnas
l) syftet med nedsättningen av garantikapitalet,
2) för varje garantiandelsslag det belopp
med vilket garantikapitalet nedsätts,
3) nedsättningens inverkan på föreningens
eget kapital, samt
4) i vilken ordning garantiandelama ogiltigförk/aras.
I förslaget till beslut skall finnas de uppgifter som enligt 3 mom. skall nämnas i beslutet. Om det föreslås att garantikapitalet
skall nedsättas på något annat sätt än i förhållande till garantiandelsägarnas innehav,
skall i förslaget till beslut anges orsaken till
detta, utredas hur nedsättningen inverkar på
fördelningen av garantiandelsinnehavet och
rösträtten i föreningen samt ges en redogörelse för hur stor del någon som hör till föreningens närmaste krets före nedsättningen
av garantikapitalet och efter den har av föreningens garantikapital och hur stor andel
denne har av det röstetal som garantiande-
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lama medför. Om nedsättningen av garantikapitalet sker på något annat sätt än i förhållande till garantiandelsägarnas innehav, skall
till beslutsförslaget fogas ett utlåtande av
revisorerna om de orsaker till nedsättningen
som nämns i beslutet. I fråga om bilagorna
till beslutsförslaget iakttas i övrigt i tillämpliga delar 4 kap. 3 a § I och 2 mom.
I fråga om kallelse till föreningsstämma,
framläggande av beslutsförslag och meddelande till garantiandelsägarna tillämpas i tillämpliga delar 4 kap. 3 b § och 4 § 3 mom.
Efter nedsättningen av garantikapitalet
skall det fortfarande finnas full täckning för
det nedsatta garantikapitalet, det övriga
bundna kapitalet och sådana andra icke utdelningsbara poster som avses i I I kap. 2 §
I mom. Om föreningen är moderförening i
en koncern, skall full täckning på motsvarande sätt finnas för det bundna egna kapitalet och andra icke utdelningsbara poster i
koncernen. Täckningen beräknas på basis av
bokslutet eller, om bokslutet inte fastställs
vid samma stämma, med stöd av de handlingar som avses i 4 kap. 3 a § I och
2 mom.

2 §
Försäkringsföreningens garantikapital eller
en del därav kan återbetalas då ett eventuellt
underskott från tidigare år har blivit täckt.
Garantikapitalet får återbetalas endast om
föreningen efter återbetalningen har kvar
minst det grundkapital som anges i 2 kap.
5 §.
Om återbetalning av garantikapital beslutar
föreningsstämman.

2§
Om en försäkringsförening nedsätter garantikapitalet i sådant syfte som nämns i I §
I mom. I punkten, skall föreningen anhålla
om Försäkringsinspektionens samtycke till
beslut om vinstutdelning under de följande
tre åren efter registreringen av nedsättningen. I fråga om givandet av samtycke iakttas
i tillämpliga delar I4 kap. II §.

3 §
I stadgarna skall bestämmas i vilken ordning garantikapitalet skall återbetalas samt
priset på en garantiandel eller dess beräkningsgrund. En sådan bestämmelse om återbetalning av garantikapital som intas i stadgarna genom ändring av dem får gälla endast nya garantiandelar som tecknas efter
beslutet, om inte samtliga garantiandelsägare
givit sitt samtycke därtill.
stadgarna skall ändras på motsvarande sätt
då beslut fattats om återbetalning av garantiandelar. Garantikapitalet anses ha blivit nedsatt då ändringen av stadgarna har registrerats.

3§
Om nedsättningen av en försäkringsförenings garantikapital förutsätter en ändring av
stadgarna, skall föreningen på det sätt som
bestäms i denna lag ansöka om att Försäkringsinspektionen fastställer ändringen av
stadgarna. Ifall ett beslut om nedsättning av
garantikapitalet inte anmäls för registrering
inom en månad från den dag då Försäkringsinspektionen har fastställt ändringen av stadgarna, förfaller beslutet. Garantikapitalet anses ha blivit nedsatt när ändringen av stadgarna har registrerats.
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4§

För verkställighet av beslut om nedsättning
av en försäkringsförenings garantikapital
behövs registermyndighetens tillstånd i det
fall att nedsättningsbeloppet används för något annat än i l § l mom. l punkten nämnt
ändamål och verkställigheten leder till
minskning av föreningens bundna egna kapital. Tillstånd behövs likväl inte om garantikapitalet genom nyemission samtidigt ökas
med ett belopp som motsvarar garantikapitalets nedsättningsbelopp.
Om det för verkställigheten av beslut om
nedsättning av garantikapitalet behövs ett i
l m om. avsett tillstånd, skall försäkringsföreningen inom två månader från det beslutet
om nedsättning fattades ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till nedsättningen av garantikapitalet. l fråga om givande av
samtycke iakttas i tillämpliga delar 14 kap.
11 §.
Tillstånd av registermyndigheten skall
sökas inom två månader från det Försäkringsinspektionen har gett sitt samtycke till
nedsättningen av garantikapitalet. Till ansökan skall fogas en utredning över Försäkringsinspektionens samtycke och föreningens
beslut jämte bilagor.
l fråga om registermyndighetens tillstånd
iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i
14 kap. 12 § 3 mom. och 13 § om registermyndighetens tillstånd vid verkställande av
fusion.
5§

En försäkringsförenings garantikapital eller
en del därav kan återbetalas med enligt 11
kap. 2 § utdelningsbara medel genom att en
grundfond som motsvarar det återbetalade
beloppet bildas. B e slut om återbetalning av
garantikapital fattas av föreningsstämman.
l stadgama skall bestämmas den ordning
som skall iakttas vid återbetalningen av garantikapitalet samt det pris som skall erläggas för garantiandelen eller grunderna för
beräknande av priset. En sådan bestämmelse
om återbetalning av garantikapital som intas
i stadgama genom en ändring av dessa får
gälla endast nya garantiandelar som tecknats
efter att beslutet har fattats, om alla garantiandelsägare inte har gett sitt samtycke.
N är beslut har fattats om återbetalning av
garantiandelar, skall behövliga ändringar
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göras i stadgarna.
6§

Garantiandelar till ett belopp motsvarande
det med vilket garantikapitalet har nedsatts
eller återbetalts skall avföras ur garantiandelsboken och garantiandelsbreven makuleras.
5 a kap.
Egflll garantiandelar

l §
En försäkringsförening får mot vederlag
förvärva egna garantiandelar endast enligt
vad som bestäms i detta kapitel. En försäkringsförening får ta emot egna garantiandelar
som pant endast enligt 2 mom.
En försäkringsförening som vid fusion
mellan föreningar eller på något annat sätt
övertar en rörelse får förvärva eller såsom
pant ta emot garantiandelar i försäkringsföreningar som hör till rörelsen. Försäkringsföreningen är skyldig eller berättigad att lösa
in garantiandelar i de fall som avses i 3 kap.
3 §. Försäkringsföreningen får på auktion
ropa in helt betalda garantiandelar som har
utmätts för föreningens fordran.
2 §

Garantiandelar i en försäkringsförening får
inte tecknas av försäkringsföreningen eller
dess dottersamfund. Har föreningen tecknat
egna aktier i samband med bildandet, anses
stiftarna ha tecknat garantiandelarna. Har
föreningen i samband med nyemission tecknat egna garantiandelar, anses styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ha
tecknat garantiandelarna. Tecknarna ansvarar
solidariskt för betalningen av teckningsbeloppet. Som tecknare betraktas dock inte den
som visar att han motsatt sig teckningen eller att han inte kände till eller hade bort
känna till teckningen.
Den som har tecknat garantiandelar i försäkringsföreningen i eget namn men för föreningens räkning anses ha tecknat garantiandelarna för egen räkning.

3 §
En försäkringsförening får i andra fall än
de som avses i l § 2 mom. förvärva egna
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garantiandelar endast med medel som kan
användas för vinstutdelning. Föreningsstämman beslutar om sådant förvärv med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i 5
kap. l § bestäms om föreningsstämmans
beslut, beslutsförslag och hur ett beslutsförslag skall hållas tillgängligt, kallelse till föreningsstämma och meddelanden till garantiandelsägare. Ett beslut av föreningsstämman
om förvärv av egna garantiandelar skall fattas på med kvalificerad majoritet enligt 7
kap. 17 § l mom.
4§

Föreningsstämman beslutar om avyttring
av föreningen tillhöriga egna garantiandelar.
l fråga om föreningsstämmans beslut, framläggande av beslutsförslag, kallelse till föreningsstämma, delägares och garantiandelsägares företrädesrätt vid teckning, meddelanden till delägare och garantiandelsägare samt
i fråga om registrering av föreningsstämmans beslut tillämpas i tillämpliga delar vad
som i 4 kap. bestäms om ökning av garantikapitalet.
Ett garantiandelsbrev får inte överlåtas
förrän det i beslutet angivna överlåtelsebeloppet har betalts.
Egna garantiandelar som försäkringsföreningen har förvärvat skall avyttras senast tre
år efter fånget.
Garantiandelar som har förvärvats i strid
med detta kapitel skall avyttras utan dröjsmål, senast sex månader efter fånget.
Har garantiandelarna inte avyttrats inom
den tid som anges i 3 eller 4 mom., skall
garantikapitalet omedelbart genom ogiltigförklaring av garantiandelar nedsättas med
ett belopp som motsvarar garantiandelarnas
sammanlagda nominella belopp.

6 kap.
Försäkringsföreningens ledning
l §

styrelsen väljs av föreningsstämman. Om
val av styrelse då föreningen har ett förvaltningsråd stadgas i 11 § 2 mom.

styrelsen väljs av föreningsstämman, om
föreningen saknar förvaltningsråd. I JO §
4 mom. bestäms om styrelseval som förrät-
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tas av förvaltningsrådet. De som skall väljas
till medlemmar i styrelsen skall ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget innan de blir valda.
Mandattiden för styrelsemedlemmarna

Mandattiden för en styrelsemedlem skall
bestämmas i stadgarna. Mandattiden skall
utgå senast under den fjärde räkenskapsperioden efter valet, antingen när den föreningsstämma som förrättar nyval avslutas
eller vid utgången av räkenskapsperioden.

skall bestämmas i stadgarna. Mandattiden
skall utgå senast under den fjärde räkenskapsperioden efter valet, antingen vid slutet
av den föreningsstämma där nyval förrättas
eller vid utgången av räkenskapsperioden.

2§
En försäkringsförening skall ha en verkställande direktör. Verkställande direktören
utses av styrelsen eller, om det bestäms så i
stadgarna, av förvaltningsrådet.

2§
En försäkringsförening skall ha en verkställande direktör. Verkställande direktören
utses av styrelsen eller, om så bestäms i
stadgarna, av förvaltningsrådet. V erkställande direktören skall ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget innan
han utses.
V ad som i denna lag bestäms om verkställande direktören tillämpas på motsvarande
sätt på ställföreträdaren.

3§

Minst hälften av styrelsemedlemmarna och
verkställande direktören skall ha boningsort
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte social- och hälsovårdsministeriet beviljar undantag. V ad detta moment

3 §
Minst hälften av styrelsemedlemmarna och
verkställande direktören skall vara bosatta
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Försäkringsinspektionen beviljar undantag.

stadgar om styrelsemedlemmarna skall på
motsvarande sätt tillämpas på förvaltningsrådets medlemmar.
4§

En styrelsemedlem kan frånträda sitt uppdrag före mandattidens slut. Styrelsen och,
då den avgående medlemmen valts av förvaltningsrådet, också detta skall underrättas
om avgång i förtid. En styrelsemedlem kan
skiljas från sitt uppdrag av den som utsett
honom.
Om en plats i styrelsen blir ledig under
mandattiden eller om en styrelsemedlem förlorar sin behörighet för uppdraget enligt 3 §
och någon suppleant inte finns, skall styrelsens övriga medlemmar dra försorg om att
en ny medlem väljs för den återstående
mandattiden. Ett val som ankommer på föreningsstämman kan dock, om styrelsen med
sina återstående medlemmar och suppleanter

4§

En styrelsemedlem kan avgå innan mandattiden utgår. Anmälan om avgång skall
göras till styrelsen och, om den avgående
medlemmen har valts av förvaltningsrådet,
även till detta. A v gångsanmälan skall dateras
och undertecknas. En styrelsemedlem kan
skiljas från sitt uppdrag av den som har tillsatt honom.
Om en styrelsemedlems uppdrag upphör

under mandattiden eller om en styrelsemedlem förlorar sin i 3 § avsedda behörighet för
uppdraget och det inte finns någon suppleant, skall styrelsens övriga medlemmar se
till att en ny medlem väljs för den återstående mandattiden. Om valet ankommer på föreningsstämman och styrelsen är beslutför
med sina återstående medlemmar och sup-
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är beslutför, uppskjutas till den följande föreningsstämma vid vilken val av styrelsemedlem även annars skall förrättas.

pleanter, kan valet uppskjutas till nästa föreningsstämma vid vilken styrelsemedlemmar
även annars skall väljas.
Om en styrelsemedlem vid sin avgång har
skäl att anta att föreningen inte längre har
några andra styrelsemedlemmar, är han skyldig att hos Försäkringsinspektionen ansöka
att föreningsstämman för val av ny styrelse
sammankallas.
Har en försäkringsförening inte en i handelsregistret antecknad behörig styrelse, skall
Försäkringsinspektionen sammankalla föreningsstämma eller, om styrelsen utses av
förvaltningsrådet, detta att utse en styrelse.
Har föreningen inte en i handelsregistret antecknad verkställande direktör, skall Försäkringsinspektionen sammankalla styrelsen
eller, om verkställande direktören utses av
förvaltningsrådet, detta för att utse en verkställande direktör. Väljs inte någon styrelse
eller verkställande direktör eller anmäls inte
detta utan dröjsmål till handelsregistret, skall
Försäkringsinspektionen förordna en eller
flera sysslomän att handha föreningens angelägenheter till dess styrelsen eller verkställande direktören blivit vald och antecknad i
registret.
Om Försäkringsinspektionen inte redan har
vidtagit behövliga åtgärder, får i de fall som
avses i 3 eller 4 mom. ansökan göras av en
styrelsemedlem, verkställande direktören, en
delägare, borgenär eller någon annan vars
rätt kan vara beroende av att föreningen har
en behörig styrelse och verkställande direktör.

Har försäkringsföreningen inte en i handelsregistret antecknad behörig styrelse, skall
social- och hälsovårdsministeriet sammankalla föreningsstämman eller, om styrelsen
skall utses av förvaltningsrådet, detta för att
välja styrelse. Har föreningen inte en i handelsregistret antecknad verkställande direktör, skall ministeriet sammankalla styrelsen
eller, om verkställande direktören skall utses
av förvaltningsrådet, detta för att välja verkställande direktör. Om styrelse eller verkställande direktör inte väljs eller om anmälan
därom inte utan dröjsmål görs till handelsregistret, skall ministeriet förordna en eller
flera sysslomän att sköta föreningens angelägenheter till dess att en styrelse eller en
verkställande direktör blivit vald och antecknad i registret.
Ansökan till ministeriet får i det fall som
avses i 3 mom., om ministeriet inte redan
vidtagit behövliga åtgärder, göras av en styrelsemedlem, verkställande direktören eller
en delägare eller borgenär eller någon annan
vars rätt kan vara beroende av att föreningen
har en behörig styrelse och en verkställande
direktör.
10§
I stadgarna kan bestämmas att försäkringsföreningen skall ha ett förvaltningsråd. I en
förening vars grundkapital är mindre än
84 000 euro kan något förvaltningsråd inte
inrättas.
Förvaltningsrådet skall ha minst fem medlemmar. Verkställande direktören eller en
styrelsemedlem får inte vara medlem av förvaltningsrådet. Vad i 2 kap. 3 § l mom. 8
punkten stadgas om styrelsen skall ha motsvarande tillämpning på förvaltningsrådet.
Förvaltningsrådet väljs av föreningsstämman. Vad som i l § 3 och 4 mom. samt 3
och 4 §§ stadgas om styrelsens medlemmar
och suppleanter skall på motsvarande sätt

10§
Om en försäkringsförenings grundkapital
är minst 84 000 euro, kan i stadgarna bestämmas att föreningen skall ha ett förvaltningsråd.
Förvaltningsrådet skall bestå av minst fem
medlemmar. Verkställande direktören och
styrelsemedlemmarna får inte höra till förvaltningsrådet. I stadgarna skall nämnas antalet eller minimi- och maximiantalet medlemmar och eventuella suppleanter samt deras mandattid.
Förvaltningsrådet väljs av föreningsstämman. De som skall väljas till medlemmar i
förvaltningsrådet skall ge sitt daterade och
undertecknade samtycke till uppdraget innan
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tillämpas på medlemmarna och suppleanterna i förvaltningsrådet.

de blir valda. Vad som i l § 3 och 4 mom.,
3 § I mom., 4 § och 6 § I mom. samt i I6
kap. 4 §bestäms om styrelsens medlemmar,
suppleanter och ordförande tillämpas på
motsvarande sätt på förvaltningsrådets medlemmar, suppleanter och ordförande.
Förvaltningsrådet skall välja styrelsen och
fastställa styrelsemedlemmarnas arvode, om
inte något annat bestäms i stadgarna. I stadgarna kan också bestämmas att förvaltningsrådet anställer verkställande direktören och
övriga personer inom den högsta ledningen
samt beslutar om deras löneförmåner. Om
förvaltningsrådets rätt att kräva sammankallande av extra föreningsstämma bestäms i 7
kap. 9 §. Förvaltningsrådet får inte ges andra
uppgifter än de som nämns i denna lag.

11
Förvaltningsrådet skall välja styrelse och
fastställa styrelsemedlemmarnas arvode, om
inte valet av styrelse enligt stadgarna ankommer på föreningsstämman. I stadgarna
kan även bestämmas att förvaltningsrådet
skall anställa verkställande direktören samt
besluta om hans löneförmåner. Om förvaltningsrådets rätt att kräva sammankallande av
extra föreningsstämma samt sammankalla
föreningsstämma stadgas i 7 kap. 9 och
I I §§. Förvaltningsrådet får inte anförtros
andra än i denna lag nämnda uppgifter.
Beträffande förvaltningsrådet och dess
medlemmar gäller i tillämpliga delar vad
~8 §§ och I6 kap. 4 § stadgar om styrelsen och dess medlemmar.

15 §
Har en företrädare för försäkringsföreningen när han företog en rättshandling på föreningens vägnar överskridit sin befogenhet, är
rättshandlingen inte gällande mot föreningen, om den flenternot vilken rättshandlingen
företogs insag eller hade bort inse att befogenheten överskreds.

§
(upphävs 2 mom.)

(upphävs 3 mom.)

15 §
En rättshandling som på föreningens vägnar har företagits av en sådan företrädare för
föreningen som avses i /2 eller I 3 § är inte
bindande för föreningen, om företrädaren
I) har handlat i strid med en i denna lag
angiven begränsning av sin behörighet,
2) har handlat i strid med en sådan begränsning som grundar sig på I2 § 3 mom.,
eller
3) har överskridit sin befogenhet och motparten insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds.
I sådana fall som avses i l mom. 3 punkten kan som tillräckligt bevis för att motpar-
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ten insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds inte anses enbart det att
befogenhetsbegränsningarna registrerats och
kungjorts.

7 kap.
Föreningsstämman

l §
I stadgama kan bestämmas att en delägare
för att få delta i föreningsstämman skall anmäla sig hos föreningen senast den dag som
nämns i kallelsen till stämman och som kan
vara tidigast fem dagar före stämman.

2§
Deltagande i föreningsstämma får inte ske
med stöd av en garantiandel som tillhör försäkringsföreningen. En sådan garantiandel
skall inte medräknas, när för tillkomsten av
ett giltigt beslut eller för utövande av en viss
befogenhet krävs samtycke av samtliga garantiandelsägare eller samtycke av de garantiandelsägare som äger en viss del av garantiandelarna i föreningen.
Vad som stadgas i l mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på delägarskap som
är baserat på föreningens egen försäkring.

2§
Deltagande i föreningsstämma får inte ske
med stöd av en garantiandel som tillhör försäkringsföreningen eller dess dottersamfund.
En sådan garantiandel skall inte medräknas,
när för tillkomsten av ett giltigt beslut eller
för utövande av en viss befogenhet krävs
samtycke av samtliga garantiandelsägare
eller samtycke av de garantiandelsägare som
ä~er en viss del av garantiandelarna i föremogen.
Vad som stadgas i l mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på delägarskap som
är baserat på föreningens eller dess dottersamfunds försäkring.

3§
Delägaren får vid föreningsstämman åtföljas av ett biträde.

Delägare och ombud får vid föreningsstämman åtföljas av ett biträde.
8§

Vid stämman skall beslutas
l) om fastställande av resultaträkningen
och balansräkningen,
2) om åtgärder som föranleds av överskott
eller underskott enligt den fastställda balansräkningen,
Beslut i ett ärende som avses i 2 mom.
1-3 punkten skall dock UJ?pskjutas till fortsatt stämma som skall hallas en viss dag,

Vid stämman skall beslutas
l) om fastställande av resultaträkningen
och balansräkningen samt i moderföreningar
även av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
2) om åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen eller, i moderföreningar, koncernbalansräkningen,
B e slutsfattande i en fråga som nämns i
2 mom. 1-3 punkten skall dock up\?skjutas
till en fortsatt stämma som skall hallas en
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minst en månad och högst två månader därefter, om röstberättigade som har majoriteten
av det vid stämman företrädda röstetalet kräver det. Fattande av beslut får inte uppskjutas på nytt.

viss dag, minst en månad och högst två månader senare, om delägare i en försäkringsförening vilka har minst en tredjedel eller en
i stadgarnafastställd mindre del av det sammanlagda röstetalet för de delägare som är
representerade vid stämman kräver det. B eslutsfattandet får inte uppskjutas på nytt.

9§

Likaså skall extra föreningsstämma hållas
om social- och hälsovårdsministeriet eller en
revisor i föreningen skriftligen kräver detta
för behandling av något uppgivet ärende.

Likaså skall extra föreningsstämma hållas
om Försäkringsinspektionen eller en revisor
i föreningen skriftligen kräver detta för behandling av något uppgivet ärende.

11§

Om en föreningsstämma, som skall hållas
enligt denna lag, stadgarna eller föreningsstämmans beslut, inte har sammankallats i
stadgad ordning, skall social- och hälsovårdsministeriet på ansökan av någon styrelsemedlem eller medlem av förvaltningsrådet,
verkställande direktören eller en revisor eller
delägare sammankalla stämman på föreningens beskostnad. Ministeriet kan sammankalla
föreningsstämma också utan här nämnd ansökan.

Om en föreningsstämma, som skall hållas
enligt denna lag, stadgarna eller föreningsstämmans beslut, inte har sammankallats i
angiven ordning, skall Försäkringsinspektionen på ansökan av någon styrelsemedlem
eller medlem av förvaltningsradet, verkställande direktören eller en revisor eller delägare sammankalla stämman på föreningens
bekostnad. Försäkringsinspektionen kan
sammankalla föreningsstämma också utan
här nämnd ansökan.

12 §
Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas
tidigast fyra veckor och, om inte längre tid
är bestämd i stadgarna, senast en vecka före
stämman. Uppskjuts beslutet i ett ärende
som skall behandlas vid föreningsstämman
till fortsatt stämma, skall särskild kallelse
utfärdas till denna, om stämman hålls mera
än fyra veckor senare. Om en förutsättning
för att ett beslut skall vara giltigt enligt stadgarna är att beslutet fattas vid två föreningsstämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas förrän den första stämman
har hållits. I kallelsen skall anges det beslut
som fattats på den första stämman.

12 §
Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas
tidigast fyra veckor och, om i stadgarna inte
bestäms en längre tid, senast en vecka före
stämman eller före den sista anmälningsdagen enligt l § 3 mom. Om beslutsfattandet i
en fråga som behandlas vid föreningsstämman uppskjuts till en fortsatt stämma som
hålls senare än fyra veckor efter den första
stämman, skall kallelse till denna utfärdas
särskilt. Utan hinder av vad som i stadgarna
bestäms om tiden för kallelse kan kallelse
till den fortsatta stämman alltid utfärdas senast fyra veckor före stämman. Fordras enligt stadgarna för beslutets giltighet att det
fattas på två stämmor, kan kallelse till den
senare stämman inte utfärdas förrän den första stämman har hållits. I kallelsen skall anges vilket beslut den första stämman har
fattat.
Kallelsen skall utfärdas enligt stadgarna.
Om vid stämman skall behandlas en sådan
ändring av stadgarna som nämns i 18 § i

Kallelse skall utfärdas i enlighet med stadgarna.
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fråga om redan utgivna garantiandelar, föreningens försättande i likvidation eller upphörande av likvidation, fusion eller överlåtelse av föreningens hela försäkringsbestånd,
skall dessutom en skriftlig kallelse sändas
till varje delägare vars adress är känd för
föreningen.

17 §
Beslut om ändring av stadgama fattas av
föreningsstämman utom i de fall som avses i
4 kap. JO § 2 mom. Beslutet är giltigt endast
om det biträtts av delägare med minst två
tredjedelar av det enligt 5 § uträknade vid
stämman företrädda röstetalet.
Ett beslut om ändring av stadgarna så att
mer än en tiondedel av räkenskapsperiodens
överskott, sedan från detta dragits av vad
som behövs för täckande av underskott från
tidigare räkenskapsperioder, skall öveiföras
till en reservfond eller annars inte delas ut,
är giltigt endast om delägare med mer än
nio tiondedelar av det enligt 5 § uträknade
vid stämman företrädda röstetalet biträtt beslutet.
Ett beslut om ändring av stadgama skall,
sedan social- och hälsovårdsministeriet fastställt ändringen, utan dröjsmål anmälas för
registrering och får inte verkställas förrän
registrering skett. Om en sådan ändring av
stadgama som gäller garantikapitalet eller
garantiandelamas nominella belopp förutsätter ökning eller nedsättning av det registrerade garantikapitalet, skall ändringsbeslutet
dock, sedan ministeriet fastställt ändringen,
med avvikelse från vad som ovan sägs anmälas för registrering och registreras först
samtidigt med ökningen eller nedsättningen.
Om en för registrering anmäld ökning av
garantikapitalet inte stämmer överens med
den fastställda ändringen av stadgarna, skall
4 kap. JO § 2 mom. iakttas.
Beslut om ändring av stadgama så att föreningen avstår från garantiandelamas nominella belopp skall fattas i enlighet med
l mom., om inte något annat följer av stadgama eller denna lag. Om den rätt som en
garantiandel medför bestäms på basis av
garantiandelens nominella belopp, påverkas
denna rätt inte av att det nominella beloppet
slopas, om inte något annat beslutas. Om det
bokföringsmässiga motvärdet ändras genom

17 §
Beslut om ändring av stadgama fattas av
föreningsstämman. Beslutet är giltigt endast
om det har biträtts av delägare med minst
två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Ett beslut om ändring av stadgama skall,
sedan Försäkringsinseektionen fastställt ändringen, utan dröjsmal anmälas för registrering och får inte verkställas förrän registrering skett. Om en sådan ändring av stadgarna som gäller garantikapitalet eller garantiandelamas nominella belopp förutsätter ökning eller nedsättning av det registrerade
garantikapitalet, skall beslutet om ändring av
stadgama dock, sedan Försäkringsinspektionen fastställt ändringen, anmälas för registrering och registreras först samtidigt med ökningen eller nedsättningen.

V ad som bestäms i 2 mom. skall i tillämpliga delar iakttas i fråga om registrering av
sådana beslut om ändring av stadgama som
gäller garantikapital, dess minimi- eller maximibelopp eller garantiandelamas nominella
belopp.

101

RP 193/1999 ni

Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

ändring av garantikapitalet eller antalet garantiandelar utan att stadgarna samtidigt ändras, iakttas 7 kap. 18 § i tillämpliga delar.
18 §
Ett beslut om en sådan ändring av stadgarna att den för redan utgivna garantiandelar
fastställda räntan sänks kräver, utöver beslut
som avses i 17 § l mom., samtycke av de
garantiandelsägare vilkas garantiandelar ändringen gäller.

Ett sådant beslut om ändring av stadgarna
i fråga om redan utgivna garantiandelar att
garantiandelsägarnas rätt att förvärva garantiandelar i försäkringsföreningen begränsas i
enlighet med 3 kap. 3 eller 4 §, eller att de
rättigheter som garantiandelarna medför i
fråga om röstetalet försämras, kräver utöver
beslut enligt 17 § l mom. samtycke av de
garantiandelsägare som har minst två tredjedelar av de garantiandelar som ändringen
gäller.

18 §
Beslut om en sådan ändring av stadgarna,
att i fråga om redan utgivna garantiandelar
garantiandelsägarnas
betalningsskyldighet
gentemot föreningen ökas, rätten att förvärva
garantiandelar i föreningen begränsas enligt
3 kap. 3 eller 4 §, eller det inbördes förhållande mellan de rättigheter som garantiandelar av samma slag medför rubbas, kräver
samtycke av samtliga delägare eller, utöver
ett beslut som avses i 17 § l mom., samtycke av de garantiandelsägare som själva
eller vars garantiandelar berörs av ändringen.
B e slut om en sådan ändring av stadgarna
att mer än en tiondel av räkenskapsperiodens
vinst, efter avdrag av det belopp som fordras
för täckande av förlust från tidigare räkenskapsperioder, skall avsättas till en reservfond eller grundfond eller annars innehållas
är giltigt endast om det biträtts av delägare
med mer än nio tiondelar av de vid stämman
företrädda garantiandelarna.
Om det i försäkringsföreningen finns garantiandelar av olika slag och rättigheterna
för ett helt slag av garantiandelar försämras
genom ändringen av stadgarna, krävs förutom ett beslut som avses i 17 § l mom.
samtycke av de garantiandelsägare som har
minst hälften av samtliga och mer än två
tredjedelar av de vid stämmman företrädda
garantiandelarna av detta slag.

8 kap.

8 kap.

Ombildning av en f"örsäkringsrörening till
ett ömsesidigt rörsäkringsbolag

Ändring av sammanslutningsform

§

l §
En försäkringsförenings stämma kan fatta
beslut om att ombilda föreningen till ett ömsesidigt försäkringsbolag.

En försäkringsförenings stämma kan fatta
beslut om att ombilda föreningen till ett ömsesidigt försäkringsbolag. Ett beslut om änd-

Föreningen skall, efter att föreningsstäm-

ring av sammanslutningsformen är giltigt,
om det har fattats enligt 7 kap. 17 § l mom.
Föreningen skall inom tre månader efter

l
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man fattat ett beslut som avses i l mom.,
hos vederbörande ministerium söka koncession enligt lagen om försäkringsbolag för det
tilltänkta försäkringsbolaget och samtidigt
söka Försäkringsinspektionens fastställelse
av den ändring av stadgarna som den ändrade sammanslutningsformen kräver.

föreningsstämmans beslut hos ministeriet

söka koncession för det tilltänkta försäkringsbolaget med iakttagande i tillämpliga
delar av 2 kap. lagen om försäkringsbolag

och samtidigt söka Försäkringsinspektionens
fastställelse av den bolagsordning som den
ändrade sammanslutningsformen kräver.

Till ansökan om koncession skall fogas en
plan för den tilltänkta verksamheten (verksamhetsplan) samt en utredning över bolagets tilltänkta styrelsemedlemmar, verkställande direktör och de aktieägare som enligt
l kap. 2 § 3 mom. skalllämna en sådan anmälan som avses i 3 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag och dessas ägarandelar.

2§
Ministeriet skall när det gäller ansökan om
ändring av sammanslutningsform, om det
inte anser att ansökan skall avslås utan att
vidare material krävs, på föreningens bekostnad kungöra ansökan i den officiella tidningen och underrätta delägarna därom så som
föreskrivs i stadgarna, samt i kungörelsen
uppmana dem som önskar framföra anmärkningar mot ansökan att göra detta hos ministeriet inom en av ministeriet utsatt tid som
får vara högst två månader.

Ministeriet skall bevilja koncession och
fastställa ändringen av stadgarna så som 2
kap. 5 § lagen om försäkringsbolag stadgar,
om inte den åt~ärd som nämns i l § inkräktar på de förmaner som försäkringarna avser
eller på någon delägargrupps fördel.

2§
Försäkringsinspektionen skall när det gäller en i l § avsedd ansökan om fastställelse
av bolagsordningen, om den inte anser att
ansökan utan vidare utredningar skall avslås,

på föreningens bekostnad kungöra ansökan i
den officiella tidningen. I kungörelsen skall
de delägare och försäkringsborgenärer i föreningen som önskar framställa anmärkningar
mot ansökan uppmanas framställa dem till
Försäkringsinspektionen inom en av Försäkringsinspektionen utsatt tid som inte får vara
längre än två månader. Försäkringsinspektionen skall förplikta föreningen att utan dröjsmål underrätta om kungörelsen i åtminstone
en tidning som utkommer på föreningens
hemort samt dessutom på det sätt som Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer.
Försäkringsinspektionen skall fastställa
bolagsordningen, om den uppfyller de krav
som ställs i 2 kap. 5 § lagen om försäkringsbolag anger, om inte omvandlingen av föreningen till ömsesidigt försäkringsbolag kränker de förmåner som försäkringarna omfattar
eller någon delägargrupps intressen.
Försäkringsinspektionen har rätt att förena
fastställelsen av bolagsordningen med sådana villkor som den anser nödvändiga för att
skydda de förmåner som försäkringarna omfattar eller delägargruppernas intressen.
Föreningen samt den som framställer anmärkning och anser att Försäkringsinspektionens beslut kränker hans rätt, har rätt att
anföra besvär över beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i
förvaltningsprocesslagen. Besvären skall behandlas i brådskande ordning.
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4§

Har ombildning av en försäkringsförening
till ett ömsesidigt försäkringsbolag inte anmälts för registrering inom den i 3 § nämnda tiden eller har registrering förvägrats, har
koncessionen, ändringen av stadgarna och
beslutet om ökning av garantikapitalet förfallit. Det belopp som betalts för tecknade
garantiandelar skall då omedelbart betalas
tillbaka.

4§
Om koncession eller fastställelse av bolagsordningen enligt l § 2 mom. inte har sökts
inom föreskriven tid eller om ministeriet har
avslagit ansökan om koncession eller Försäkringsinspektionen avslagit ansökan om
fastställelse av bolagsordningen och beslutet
har vunnit laga kraft, eller om ändringen av
sammanslutningsform inte har anmälts för
registrering inom den tid som nämns i 3 §
eller om registrering har vägrats, har ändringen av sammanslutningsformen förfallit.

9 kap.

9 kap.

Revision och särskild granskning

Revision och särskild granskning

l

§

En försäkringsförening skall ha minst två
revisorer enligt vad som bestäms i stadgarna. Revisorerna väljs av föreningsstämman.
Skall flera än två revisorer väljas, kan i stadgarna bestämmas att någon eller några av
dem, dock inte alla, skall tillsättas i annan
ordning.
Föreningsstämman skall dessutom välja
minst två revisorssuppleanter. Vad denna lag
stadgar om revisorer skall på motsvarande
sätt tillämpas på revisorssuppleanter.
En delägare kan kräva tillsättande av en
revisor att jämte de övriga revisorerna delta
i revisionen. Förslag härom skall göras på
den föreningsstämma vid vilken val av revisorer skall förrättas eller vid vilken ärendet
enligt kallelsen till stämman skall behandlas.
Har förslaget vid stämman biträtts av röstberättigade med minst en tredjedel av det vid
stämman företrädda röstetalet, kan en delägare inom en månad efter stämman hos
social- och hälsovårdsministeriet anhålla om
tillsättande av revisor. Ministeriet skall, efter
att ha hört föreningens styrelse, förordna en
revisor för tiden till och med den ordinarie
föreningsstämman under följande räkenskap-

l §
I fråga om revision av försäkringsföreningar gäller vad som bestäms i detta kapitel och
i revisionslagen (936/1994 ).
M ed godkänd revisor avses i denna lag en
sådan person eller sammanslutning som har
godkänts och registrerats i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. revisions/agen.

En försäkringsförening skall ha minst två
revisorer enligt vad som bestäms i stadgarna. Revisorerna väljs av föreningsstämman.
Skall flera än två revisorer utses, kan det i
stadgarna bestämmas att någon eller några
av dem, dock inte alla, skall tillsättas i annan ordning.
Föreningsstämman skall dessutom välja
minst två revisorssuppleanter. Vad som i
denna lag och i revisionslagen bestäms om
revisorer skall på motsvarande sätt tillämpas
på revisorssuppleanter.
En delägare kan kräva att en revisor tillsätts att delta i revisionen vid sidan av de
övriga revisorerna. Förslag om detta skall
göras på den föreningsstämma där revisorerna skall väljas eller där ärendet enligt kal-

lelsen till stämman skall behandlas. Har förslaget vid föreningsstämman biträtts av de
röstberättigade med minst en tredjedel av de
vid stämman avgivna rösterna, kan delägaren inom en månad efter stämman hos Försäkringsinspektionen anhålla om tillsättande
av en godkänd revisor. Försäkringsinspektionen skall, efter att ha hört föreningens
styrelse, förordna en revisor för tiden till
och med den ordinarie föreningsstämman
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speriod.

under följande räkenskapsperiod.

2§
Mandattiden för en revisor skall bestämmas i stadgarna. Revisorns uppdrag upphör
vid avslutandel av den ordinarie föreningsstämma som hålls efter utgången av den sista räkenskapsperiod som ingår i hans mandattid eller, om revisorn valts tills vidare, då
en ny revisor har valts i hans ställe.
En revisor kan frånträda sitt uppdrag genom att anmäla detta till styrelsen, även om
hans mandattid inte har löpt ut. Revisorn
kan skiljas från sitt uppdrag av den som utsett honom.
B lir en revisors uppdrag vakant under
mandattiden eller förlorar han sin behörighet
för uppdraget, skall styrelsen, om någon revisorssuppleant inte finns, draförsorg om att
en ny revisor väljs för den återstående mandattiden.

2§
Mandattiden för en revisor skall bestämmas i stadgarna. Revisorns uppdrag upphör
vid avslutandel av den ordinarie föreningsstämma som hålls efter ut~åne;en av den sista räkenskapsperiod som mgar i hans mandattid eller, om revisorn valts tills vidare, då
en ny revisor har valts i hans ställe.

3 §
Revisorerna för en stor försäkringsförening
skall vara godkända av Centralhandelskammaren eller någon handelskammare.
Minst en av de revisorer som föreningen
utser skall vara godkänd av Centralhandelskammaren.
Revisorerna för en liten försäkringsförening skall ha den insikt i och erfarenhet av
allmän redovisning och ekonomiska förhållanden som med beaktande av arten och omfånget av försäkringsföreningens verksamhet
krävs för uppdraget. Minst en av de revisorer som en liten försäkringsförenings stämma utser skall vara godkänd av Centralhandelskammaren eller någon handelskammare.
Minst en revisor skall ha boningsort inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller en revisor vara en sammanslutning som
avses i 4 mom. Den som är omyndig, försatt
i konkurs eller belagd med näringsförbud får
inte vara revisor.
Till revisor kan utses en av Centralhandelskammaren eller någon handelskammare
godkänd revisionssammanslutning. V ad som
i detta kapitel sägs om revisor som är godkänd av Centralhandelskammaren skall på
motsvarande sätt tillämpas på en sammanslutning som är godkänd av Centralhandelskammaren. V ad som sägs om revisor som
är godkänd av en handelskammare skall på

3§

Endast en godkänd revisor kan vara revisor för en stor försäkringsförening. Minst en
av föreningsstämman utsedd revisor och revisorssuppleant skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor.
I en liten försäkringsförening skall minst
en revisor och revisorssuppleant vara godkänd revisor.
En försäkringsförenings revisorer skall
innan de blir valda ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.
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motsvarande sätt tillämpas på en sammanslutning som är godkänd av någon handelskammare. En sammanslutning som utsetts
till revisor skall meddela försäkringsföreningens styrelse vem som är huvudansvarig
för revisionen. I en sammanslutning som är
godkänd av Centralhandelskammaren skall
denne vara en av Centralhandelskammaren
godkänd revisor och i en sammanslutning
som är godkänd av någon handelskammare
en av Centralhandelskammaren eller handelskammaren godkänd revisor. På honom skall
tillämpas 5 och 12 §§.

5§
Revisor får inte vara den som är
l) medlem av försäkringsföreningens styrelse eller förvaltningsråd eller som är verkställande direktör eller har till uppgift att
sköta föreningens bokföring eller medelsförvaltning eller övervakningen därav,
2) anställd i föreningen eller annars intar
en underordnad eller beroende ställning i
förhållande till föreningen, en medlem i dess
styrelse eller någon annan i l punkten
nämnd person, eller är
3) make eller syskon till någon i l punkten nämnd person eller den som med honom
är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller i sådant svågerlag att den
ena är gift med den andras syskon.
En revisor får inte ha penninglån hos föreningen.

4§

Försäkringsinspektionen skall på anmälan
förordna en behörig revisor för försäkringsföreningen, om
l) en godkänd revisor inte har valts enligt
denna lag eller revisionslagen,
2) en revisor inte har behörighet enligt
denna lag eller JO § revisionslagen eller inte
är oberoende på det sätt som avses i 23 och
24 § revisionslagen, eller
3) en bestämmelse i stadgarna om antalet
revisorer eller deras behörighet inte har iakttagits.
Anmälan får i ovan nämnda fall göras av
vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra
anmälan, om inte den på vilken det ankommer att utse revisor utan dröjsmål utser
en revisor som uppfyller behörighetskraven.
Innan ett i denna paragraf nämnt förordnande meddelas skall föreningens styrelse
höras. Förordnandet gäller till dess att för
föreningen i föreskriven ordning utsetts en
revisor i stället för den som Försäkringsinspektionen förordnat.

5a§

5§

En försäkringsförenings revisor skall utan
dröjsmål till vederbörande ministerium eller
försäkringsföreningsinspektionen anmäla sådana omständigheter och beslut om försäkringsföreningen som han i sitt uppdrag fått
kännedom om och som kan anses
l) väsentligt bryta mot förutsättningarna
för fastställande av föreningsstadgar eller
mot lagstiftningen om bedrivande av försäkringsförenings verksamhet,
2) äventyra försäkringsföreningens fortsatta verksamhet, eller
3) leda till en anmärkning i revisionsbe-

En försäkringsförenings revisor skall utan
dröjsmål till Försäkringsinspektionen anmäla
sådana omständigheter och beslut som gäller
försäkringsföreningen och som han i sitt
uppdrag fått kännedom om och som kan
anses
l) väsentligt bryta mot förutsättningarna
för fastställelse av stadgarna eller mot lagstiftningen om bedrivande av försäkringsförenings verksamhet,
2) äventyra försäkringsföreningens fortsatta verksamhet, eller
3) leda till en anmärkning i revisionsbe-
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rättelsen eller ett nekande utlåtande angående fastställande av bokslutet.
En försäkringsförenings revisor är även
skyldig att till ministeriet eller försäkringsföreningsinspektionen anmäla sådana i
l mom. avsedda omständigheter och beslut
som han får kännedom om när han utför sitt
uppdrag i en sammanslutning som har i
22 b § bokföringsla~en avsedd bestämmanderätt i den försäkrmgsförening där han är
revisor eller i vilken nämnda försäkringsförening har ovan avsedda bestämmanderätt.
En revisor som handlat i god tro blir inte
ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder
enligt denna paragraf eventuellt orsakar.

rättelsen eller ett nekande utlåtande angående fastställaodet av bokslutet.
En försäkringsförenings revisor är även
skyldig att till Försäkringsinspektionen anmäla sådana i l mom. avsedda omständigheter och beslut som han får kännedom om
när han utför sitt uppdrag i en sammanslutning som har i l kap. 5 § bokföringslagen
(1336/1997) avsett bestämmande inflytande i
den försäkringsförening där han är revisor,
eller i vilken nämnda försäkringsförening
har ovan avsett inflytande.
En revisor som handlat i god tro blir inte
ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder
enligt denna paragraf eventuellt orsakar.

6 §
Social- och hälsovårdsministeriet skall på
anmälan för försäkringsföreningen förordna
en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren,
2) om en revisor inte har i 3 § angiven
behörighet eller om han är jävig enligt 5 §
l mom. eller
3) om någon bestämmelse i stadgarna angående revisorernas antal eller behörighet
har överträtts.
Anmälan får i ovan nämnda fall göras av
vem som helst. styrelsen är skyldig att göra
anmälan, om inte den på vilken det ankommer att utse revisor utan dröjsmål utser
en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.
Innan ett i denna paragraf nämnt förordnande meddelas skall föreningens styrelse
höras. Förordnandet gäller till dess att för
föreningen i stadgad ordning utsetts en revisor i stället för den som ministeriet förordnat.

7§
En revisor skall i den omfattning som god

6§
En delägare kan kräva särskild granskning
av försäkringsföreningens förvaltning och
bokföring under en viss förfluten tid eller av
vissa åtgärder eller omständigheter. Förslag
om detta skall göras vid ordinarie föreningsstämma eller vid den föreningsstämma där
ärendet enligt kallelsen till stämman skall
behandlas. Har förslaget biträtts av röstberättigade med minst en tredjedel av de vid
stämman avgivna rösterna, kan delägaren
inom en månad från föreningsstämman hos
Försäkringsinspektionen anhålla om att en
granskare skall förordnas.
Försäkringsinspektionen skall höra föreningens styrelse och, om granskningen enligt
ansökningen gäller en viss persons åtgärder,
denne. Ansökan skall bifallas, om vägande
skäl för granskningen anses föreligga. Försäkringsinspektionen kan förordna en eller
flera granskare. En granskare har rätt till
arvode av föreningen.
V ad som bestäms i fråga om revisor i 15
kap. 5-7§, 16 kap. 4 § och i JO, 15,
21-25 och 44 § revisionslagen skall på
motsvarande sätt tillämpas på granskare som
av~_es i denna paragraf.
Over granskningen skall ett utlåtande avges till föreningsstämman. Utlåtandet skall
under minst en veckaföre föreningsstämman
hållas tillgängligt för delägarna på föreningens huvudkontor och utan dröjsmål sändas
till de delägare som begär det. Det skall
också läggas fram på föreningsstämman.

7§
Försäkringsinspektionen kan meddela när-
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revisionssed förutsätter granska bokslutet
och bokföringen samt försäkringsföreningens
förvaltning.
Revisorn skall följa av föreningsstämman
meddelade särskilda anvisningar, om de inte
står i strid med lag, stadgama eller god revisionssed.

m are föreskrifter om revision av försäkringsföreningar.

8§
styrelsen och verkställande direktören
skall bereda revisorn tillfälle att verkställa
granskning i den omfattning som denne anser det vara påkallat samt ge de upplysningar och den hjälp som revisorn begär.

9§
När revisionen är slutförd skall revisorn
därom på bokslutet göra en anteckning vari
hänvisas till revisionsberättelsen. Anser revisom att resultaträkningen eller balansräkningen inte bör fastställas, skall han även
göra anteckning härom.
10§
Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse till föreningsstämman. Berättelsen skall överlämnas
till föreningens styrelse senast två veckor
före den ordinarie föreningsstämman.
Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om huruvida bokslutet har gjorts upp i
enlighet med gällande stadganden. Har i
bokslutet inte lämnats de upplysnin~ar som
skall ges enligt 10 kap., skall revisorerna
ange detta och, om så kan ske, ge dessa
upplysningar i sin berättelse.
Om det vid granskningen befinns att en
styrelsemedlem, verkställande direktören
eller en medlem av förvaltningsrådet har
gjort sig skyldig till handling eller försummelse som kan medföra skadeståndsskyldighet eller annars brutit mot denna lag eller
stadgarna, skall anmärkning härom göras i
berättelsen. Revisionsberättelsen skall även
innehålla ett utlåtande om ansvarsfrihet. Revisorerna har även i övrigt rätt att i sin berättelse lämna de upplysningar som de anser
att delägarna bör fa kännedom om.
Revisionsberättelsen skall alltid innehålla
ett särskilt uttalande om fastställaodet av
resultaträkningen och balansräkningen samt
om det i verksamhetsberättelsen intagna förslaget till åtgärder beträffande föreningens
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överskott eller underskott.
Social- och hälsovårdsministeriet kan dessutom meddela närmare anvisningar om revisionsberättelsen.
11§

Anmärkningar som en revisor framställt
till styrelsen eller verkställande direktören
skall antecknas i ett protokoll eller i någon
annan handling som skall överlämnas till
styrelsen och förvaras på ett betryggande
sätt.
12 §
En revisor har rätt att närvara vid föreningsstämman. Han skall vara närvarande
om de frågor som behandlas är av den art
att hans närvaro är påkallad.
13 §
En revisor får inte ge någon enskild delä~are eller utomstående upplysningar om
sadana angelägenheter i försäkrmgsföreningen varom han fått kännedom i sitt uppdrag,
om föreningen kan orsakas men därav.
Revisorn skall på uppmaning ge föreningsstämman alla upplysningar om föreningen,
om inte denna därigenom orsakas väsentligt
men.

14 §
En delägare kan yrka särskild granskning
av försäkringsföreningens förvaltning och
bokföring under en viss avslutad tidsperiod
eller av vissa åtgärder eller omständigheter.
Förslag härom skall göras vid en ordinarie
föreningsstämma eller vid den föreningsstämma vid vilken ärendet enligt kallelsen
till stämman skall behandlas. Har röstberättigade med minst en tredjedel av det vid
stämman företrädda röstetalet biträtt förslaget, kan en delägare inom en månad från
förenin~sstämman hos social- och hälsovårdsmmisteriet anhålla om att granskare
skall förordnas.
Ministeriet skall höra föreningens styrelse
och, om granskningen enligt ansökningen
gäller en viss persons åtgärder, denne. Ansökan skall bifallas, om vägande skäl för
granskningen anses föreligga. Ministeriet
kan förordna en eller flera granskare.
På en granskare som avses i denna paragraf skall på motsvarande sätt tillämpas vad
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som i 3, 5, 8, 12 och 13 §§, 15 kap. 2 och
4-7 §§ samt 16 kap. 4 § stadgas om revisor..
Over granskningen skall ett utlåtande avges till föreningsstämman. Utlåtandet skall
under minst en vecka före föreningsstämman
hållas tillgängligt för delägarna på föreningens huvudkontor och utan dröjsmål sändas
till de delägare som begär det. Det skall
också läggas fram P.å föreningsstämman. En
granskare har rätt till arvode av föreningen.
10 kap.

10 kap.

Bokslut

Bokslut, koncernbokslut och täckning av
ansvarsskuld

l §
En försäkringsförenings räkenskapsperiod
är kalenderåret. När föreningens verksamhet
inleds eller avslutas får räkenskapsperioden
vara kortare eller längre än ett kalenderår,
dock högst 18 månader.
För varje räkenskapsperiod skall uppgöras
ett bokslut som omfattar resultaträkning,
balansräkning, deras bilagor och verksamhetsberättelse.
I försäkringsföreningens bokföring och vid
upprättandet av bokslut iakttas bokföringslagen (13361 1997 ), om något annat inte följer

av bestämmelserna i detta kapitel, samt bokföringsförordningen (1339/1997), om något
annat inte följer av bestämmelserna i detta
kapitel eller av vederbörande ministeriums
eller Försäkringsinspektionens på försäkringsverksamhetens speciella karaktär baserade föreskrifter.

l

§

I försäkringsföreningens bokföring och
bokslut samt vid upprättandet av koncernbokslut iakttas bokföringslagen, om inte något annat följer av bestämmelserna i detta
och
bokföringsförordningen
kapitel,
(1339/1997), om inte något annat följer av
bestämmelserna i detta kapitel eller ministeriets eller Försäkringsinspektionens på försäkringsverksamhetens speciella karaktär
baserade föreskrifter.
Bestämmelserna i l kap. 4 § l mom., 3
kap. l § 3 mom., 2 § 2 mom., 9 §
2-4 mom. och 13 § l mom., 4 kap. l, 3
och 4 §, 5 § 3-5 mom. och 7 §, 5 kap. 2 §,
3 § 2 mom., 4 §, 12 § 2 mom., 13, 16,
17 och 20 § samt 7 kap. bokföringslagen
tillämpas inte på upprättandet av bokslut för
försäkringsföreningar.
Bestämmelserna i 6 kap. l §, 2 § 2 mom.,
5 § l mom. och 7 § 6 mom. bokföringslagen tillämpqs inte på upprättandet av koncernbokslut för försäkringsföreningar.

2§

styrelsen och verkställande direktören
skall datera och underteckna bokslutet. Har

2§
Försäkringsföreningars räkenskapsperiod är
kalenderåret. N är föreningar inleder eller

110

RP 193/1999 rd

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

en styrelsemedlem eller verkställande direktören framfört avvikande åsikt om bokslutet,
skall på hans yrkande ett uttalande härom
fogas till bokslutet.
Bokslutet skall omfatta resultaträkningen
och balansräkningen för den nästföregående
räkenskapsperioden. Har specificeringen av
poster i resultaträkningen eller balansräkningen ändrats under räkenskapsperioden,
skall uppgifterna i det tidigare bokslutet i
mån av möjlighet sammanställas så att de
kan jämföras med det senare bokslutet.
Bokslutet skall tillställas revisorerna minst
en månad före den ordinarie föreningsstämman.

avslutar sin verksamhet får räkenskapsperioden vara kortare eller längre än kalenderåret,
dock högst 18 månader.
B okslutshandlingarna skall vara överskådliga och bokslutet skall bilda en helhet. Bokslutet skall bekräftas med av ministeriet fastställda specifikationer till balansräkningen
samt specifikationer till noterna. Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om dessa specifikationer.

Bokslutet och koncernbokslutet skall tillställas revisorerna minst en månad före den
ordinarie föreningsstämman.

3§
Har försäkringen beviljats av flera än en
försäkringsanstalt på villkor att de ansvarar
solidariskt, får oavsett sådana villkor från
ansvarsskulden utelämnas den del av ansvarighetens kapitalvärde som enligt avtalet
hänför sig till en annan finsk försäkringsanstalt eller ett utländskt EES-försäkringsbolag, förutsatt att detta inte befinner
sig i likvidation eller i sådan ställning som
avses i 13 kap. 3 § eller i 12 kap. 6 b ~· I
det sistnämnda fallet eller om det är fraga
om ett annat utländskt försäkringsbolag har
social- och hälsovårdsministeriet rätt att bestämma huruvida och i vilken mån kapitalvärdet av en annan försäkringsanstalts ansvarighet får utelämnas från ansvarsskulden.
Föreningen skall ha betryggande beräkningsgrunder för fastställande av ansvarsskulden. Social- och hälsovårdsministeriet
kan kräva bekräftelse på förhand av statistiska metoder och metoder beträffande räntesatser som skall iakttas vid fastställande av
ansvarsskulden. Om de krav som ställs på
beskaffenheten och tryggandet av ansvarsskulden stadgas närmare genom förordning.

Har en försäkring beviljats av flera än en
försäkringsanstalt gemensamt på villkor att
de ansvarar solidariskt, får från ansvarsskulden oavsett sådana villkor utelämnas den del
av ansvarighetens kapitalvärde, som enligt
avtalet hänför sig till en annan finsk försäkringsanstalt eller ett utländskt EES-försäkringsbolag, förutsatt att detta inte befinner
sig i likvidation eller i sådan ställning som
avses i 12 kap. 6 c §. I det sistnämnda fallet
eller om det är fråga om ett annat utländskt
försäkringsbolag har Försäkringsinspektionen
rätt att bestämma om och i vilken mån kapitalvärdet av en annan försäkringsanstalts
ansvarighet får utelämnas från ansvarsskulden.
Föreningen skall ha betryggande beräkningsgrunder för bestämmande av ansvarsskulden. Försäkringsinspektionen kan kräva
att de statistiska beräkningselementen och
den diskontering som tillämpas vid bestämmandet av ansvarsskulden fastställs på
förhand. Om ansvarsskuldens beskaffenhet
och de krav som den omständigheten att
ansvarsskulden skall vara betryggande ställer
i fråga om denna bestäms närmare genom
förordning.

3 a§
En försäkringsförening som bedriver direkt
försäkring skall täcka ansvarsskulden med
sådana slag av tillgångar som anges nedan i
denna paragraf och som, värderade till
gängse värde på sådana grunder som Försäk-

En försäkringsförening som bedriver direkt
försäkring skall täcka ansvarsskulden med
sådana slag av tillgångar som anges nedan i
denna paragraf och som, värderade till
gängse värde på sådana grunder som Försäk-
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ringsinspektionen har fastställt, räcker till för
att täcka ansvarsskulden från vilken följande
poster först har dragits av:
l) en andel som motsvarar avgiven återförsäkringsrörelse, högst till det belopp som
ministeriet godkänner,

ringsinspektionen har fastställt, räcker till för
att täcka ansvarsskulden från vilken följande
poster först har dragits av:
l) en andel som motsvarar avgiven återförsäkringsrörelse, högst till det belopp som
Försäkring sinspe k tionen godkänner,

Ministeriet kan på försäkringsföreningens
begäran som täckning av ansvarsskulden för
en bestämd tid godkänna även andra tillgångar är de som avses i 5 mom.

Försäkringsinspektionen kan på försäkringsföreningens begäran som täckning av
ansvarsskulden för en bestämd tid godkänna
även andra tillgångar än de som avses i
5 mom.

5§
Anskaffningsutgiften för försäkringsföreningens vid utgången av räkenskapsperioden
återstående placeringar skall aktiveras. Allskaffningsutgiften för byggnader skall under
sin verkningstid avskrivas enligt plan. Den
anskaffningsutgift för placeringar som upptas i balansräkningen skall nedskrivas på ett
resultatpåverkande sätt, i det fall att placeringens ~ängse värde vid räkenskapsperiodens utgang underskrider anskaffningsutgiften eller med stöd av detta moment tidigare
gjorda nedskrivningar minskade med anskaffningsutgiften. Om inte social- och hälsovårdsministeriet av särskilt skäl bestämmer
annorlunda kan man i fråga om placeringar
som skall betraktas som anläggningstillgångar och fordringar låta bli att göra nedskrivningen om värdeminskningen skall anses
vara tillfällig. Nedskrivnin$en skall återföras
till anskaffningsutgiften pa ett resultatpåverkande sätt, till den del placeringens gängse
värde vid utgången av de följande räkenskapsperioderna eventuellt överskrider den
nedskrivna anskaffningsutgiften.
Masskuldebrevslån samt andra penningoch kapitalmarknadsinstrument kan upptas i
balansräkningen på ett från l mom. avvikande sätt, enligt vad social- och hälsovårdsministeriet närmare föreskriver.
Om det gängse värdet av ett jord- eller
vattenområde, en byggnad, ett värdepapper
eller någon jämförbar nyttighet vid utgången
av räkenskapsperioden permanent är väsentligt högre än anskaffningsutgiften, kan i balansräkningen utöver anskaffningsutgiften
upptas en uppskrivning som är högst så stor
som skillnaden mellan det gängse värdet och
anskaffningsutgiften. Om nyttighetens värde

5§
Anläggningstillgångar är föremål, rättigheter som kan överlåtas separat och andra
tillgångar som är avsedda att i affärsverksamheten stadigvarande ge intäkter under
flera räkenskapsperioder.
Placeringstillgångar är tillgångar som förvärvats för placering av medel eller tryggande av placeringar.
Om en tillgång används för syften som
avses i både l och 2 mom., hör den till anläggningstillgångarna och placeringstillgångarna i den proportion som följer av användningsändamålen.
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har skrivits upp under räkenskapsperioden,
skall ett mot uppskrivningen svarande belopp i fråga om en till placeringstillgångarna
hänförd nyttighet uP.pta~ i resultaträkningen
och i fråga om en ttll anläggningstillgångarna hänförd nyttighet i uppskrivningsfonden
bland passiva i balansräkmngen.
En nyttighet som överförs från en till placeringstillgångarna eller anläggningstillgangarna hänförli~ grupp av placeringar till en
annan, skall asättas det balansvärde som avses i 1-3 mom.
Om en uppskrivning visar sig vara obefogad skall den uppskrivning som upptagits i
resultaträkningen korrigeras på ett resultatpåverkande sätt och den uppskrivning som har
upptagits i uppskrivningsfonden skall återföras.
Uppskrivningsfonden får användas endast
för överföring till försäkringsföreningens
grundfond, och även i sådana fall endast om
fonden består av uppskrivningar av placeringar som hänför sig till anläggningstillgångarna. När uppskrivningar återförs skall
det kapital som har avsatts till fonden i motsvarande mån minskas med det belopp som
återförs. Om föreningens grundfond har
ökats genom användning av uppskrivningsfonden och det kapital som har avsatts till
fonden inte kan minskas med det belopp
som återförs, skall ett motsvarande belopp
upptas som en minskning av det egna fria
kapitalet.
I en bilaga till balansräkningen skall balanspostvis uppges placeringarnas anskaffningsutgift och gängse värde.
Social- och hälsovårdsministeriet meddelar
närmare föreskrifter om fastställande av
gängse värde och anskaffningsutgift för placeringar samt om framställningssättet för
byggnadsavskrivningar enligt plan.
5a§

Om beloppet av tillverkningstidens ränteutgifter för ett lån som kan hänföras till
tillverkningen av en tillgång som är avsedd
att stadigvarande ge intäkter under flera räkenskapsperioder, sammanräknat med den
andel som avses i 4 kap. 5 § 2 mom. bokföringslagen är väsentligt jämfört med den
anskaffningsutgift som avses i nämnda paragrafs l mom., får utöver nämnda andel en-
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ligt 2 mom. också ränteutgifterna räknas in i
anskaffningsutgiften.
Om inte försäkringsföreningen visar något
annat, skall anskaffningsutgiften för värdepapper av samma slag beräknas enligt först-in-först-ut-principen eller i motsatt anskaffnings- och överlåtelseordning. Som anskaffningsutgift för värdepapper av samma slag
får även anges realiserade genomsnittliga
anskaffningsutgifter vägda enligt volym.
5b§
I balansräkningen upptas
l) pengar och andra fordringar än sådana
som tagits upp som placeringar i balansräkningen, till det nominella värdet, likväl högst
till det sannolika värdet,
2) försäkringsteknisk ansvarsskuld till det
värde som beräknats med beaktande av 3 §
och förordningen om principerna för beräkning av ansvarsskulden i försäkringsföreningar (45311995) samt ministeriets föreskrifter och beslut,
3) övriga skulder till nominellt värde eller,
om skulden är bunden vid index eller någon
annan jämförelsegrund, till det högre belopp
som den stiger till på grund av den förändrade jämförelsegrunden.
Om en kostnadsjöring som har gjons enligt l mom. l punkten visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av
kostnadsjöring en.
5c§
Anskaffningsutgiften för de placeringar
som återstår vid utgången av räkenskapsperioden skall aktiveras. Anskaffningsutgiften
för byggnader skall under sin verkningstid
kostnadsföras som avskrivningar enligt plan.
I det fall att placeringens gängse värde vid
räkenskapsperiodens utgång underskrider
den ännu oavskrivna anskaffningsutgiften
eller den med stöd av detta moment med
tidigare gjorda avskrivningar minskade anskaffningsutgiften, skall skillnaden kostnadsföras som nedskrivning. Om inte ministeriet
av särskilda skäl bestämmer något annat,
behöver placeringar som skall betraktas som
anläggningstillgångar och fordringar inte
nedskrivas, om nedskrivningen skall anses
vara tillfällig. Om nedskrivningen visar sig
vara obefogad senast vid utgången av räken-
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skapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnads/öringen.
Masskuldebrevslån samt andra penningoch kapitalmarknadsinstrument kan tas upp i
balansräkningen på ett sätt som avviker från
l mom. enligt vad ministeriet närmare föreskriver.
Om det gängse värdet av ett jord- eller
vattenområde, en byggnad, ett värdepapper
eller någon annan jämförbar tillgång på bokslutsdagen varaktigt är väsentligt högre än
anskaffningsutgiften, får i balansräkningen
utöver den ännu oavskrivna anskaffningsutgiften tas upp en uppskrivning som är högst
så stor som skillnaden mellan det gängse
värdet och den oavskrivna anskaffningsutgiften. Ett belopp som motsvarar uppskrivningen skall i fråga om en till placeringstillgångarna hänförd tillgång tas upp i resultaträkningen och i fråga om en till anläggningstillgångarna hänförd tillgång i uppskrivningsfonden bland eget kapital. Om en
uppskrivning visar sig vara obefogad skall
den uppskrivning som tagits upp i resultaträkningen korrigeras på ett resultatpåverkande sätt och den uppskrivning som har tagits
upp i uppskrivningsfonden återföras. Om
uppskrivningen gäller aktier eller andelar
som en modeiförening äger i ett dottersamfund, skall de garantiandelar som dottersamfundet äger i modeiföreningen anses vara
utan värde när uppskrivningen görs.
En tillgång som överförs från en till placeringstillgångarna eller anläggningstillgångarna hänförd grupp av placeringar till en
annan skall åsättas det balansvärde som avses i 1- 3 mom.
I en not till balansräkningen skall balanspostvis uppges placeringarnas anskaffningsutgift och gängse värde.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter om fastställande av gängse värde
och anskaffningsutgift för placeringar samt
om framställningssättet förbyggnadsav skrivningar enligt plan.
5d§

Om den sannolika fram tida inkomsten från
immateriella tillgångar eller inventarier som
tagits upp bland aktiva i balansräkningen
varaktigt är mindre än den ännu oavskrivna
anskaffningsutgiften, skall skillnaden kostnadsföras som en nedskrivning.
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På varulager som tagits upp bland övriga
tillgångar i balansräkningens aktiva tillämpas
bestämmelserna om omsättningstillgångar i 4
kap. 5 § 4 mom. samt 5 kap. 6 och 19 §
bokförings lagen.
Om en kostnadsjöring som har gjorts enligt l eller 2 mom. visar sig vara obefogad
senast vid utgången av räkenskapsperioden,
skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

6§
En försäkringsförenings eget kapital skall i
balansräkningen delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital. Det bundna egna
kapitalet utgörs av garantikapitalet, grundfondep, reservfonden och uppskrivingsfonden. Ovriga fonder av det egna kapitalet är
fritt eget kapital. Räkenskapsperiodens överskott och överskott från foregående räkenskapsperioder anges separat såsom en ökning av det fria egna kapitalet, samt räkenskapsperiodens underskott och underskott
från tidigare räkenskapsperioder såsom en
minskning av kapitalet.

6§
Bundet eget kapital är i en försäkringsförening garantikapital, grundfond, överkursfond, reservfond och uppskrivningsfond.
Andra fonder är fritt eget kapital. Räkenskapsperiodens vinst och vinst från tidigare
räkenskapsperioder anges särskilt såsom
tillägg till det fria egna kapitalet samt räkenskapsperiodens förlust och förlust från tidigare räkenskapsperioder såsom avdrag från
detsamma.

Kapitallån tas upp som en särskild post i
balansräkningen enligt vad ministeriet närmare bestämmer.
6a§

I balansräkningen eller i en not till den
skall per slag av garantiandel i fråga om de
egna garantiandelar som föreningen har i sin
besittning uppges antalet, det sammanlagda
nominella beloppet och anskaffningsutgiften.

7§
Har en försäkringsförening beviljat medlemmar av föreningens styrelse eller förvaltningsråd eller verkställande direktören penninglån, skall dessa anges i en bilaga till
balansräkningen i enli~het med vad socialoch hälsovårdsministeriet bestämmer.
Med den som anges i l mom. skalllikställas en sådanlersons make eller syskon eller
den som me honom är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller i sådant svågerlag att den ena är gift med den
andras syskon.

7§
I balansräkningen eller i en not till den
skall särskilt uppges de i Il kap. 7 §
l mom. avsedda penninglånens sammanlagda belopp enligt vad Försäkringsinspektionen närmare bestämmer.
V ad som sägs i I m om. gäller också penninglån till den som med stöd av innehav av
garantiandelar har minst JO procent av garantiandelama eller röstetalet för garantiandelama eller med stöd av innehav av aktier
eller garantiandelar, optionsrätter eller konvertibla skuldebrev motsvarande innehav
eller rösträtt i ett samfund som tillhör samma koncern som försäkringsföreningen, om
det sammanlagda beloppet av dessa penninglån överstiger den gräns som Försäkringsin-
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spektionen fastställt.

8§
I resultat- eller balansräkningen eller i en
bilaga skall lämnas följande uppgifter:
l) försäkringsföreningen tillhöriga aktier i
aktiebolag och andelar i andra företag skall
anges specificerade på det sätt som socialoch hälsovårdsministeriet bestämmer,
2) har föreningen garantiandelar av olika
slag, skall garantikapitalet fördelas enligt de
olika slagen av garantikapital; likaså skall
anges hur många egna garantiandelar föreningen innehar samt deras nominella belopp,
3) om räkenskapsperiodens avskrivningar i
fråga om belopp och beräkningsgrunder avsevärt avviker från avskrivningarna i närmast föregående bokslut, skall motiv.erad
redogörelse lämnas för avvikelsen. A ven
annars skall redogörelse lämnas för sådana i
räkenskapsperiodens resultat ingående intäkts- och kostnadsposter, som på ett betydelsefullt sätt inverkat på möjligheten att
jämföra resultatet med närmast föregående
bokslut eller annars är av avsevärd betydelse; och
4) för försäkringsföreningens förvaltningsråds- eller styrelseledamöters eller verkställande direktörs del det sammanlagda beloppet av de pensionsförbindelser som uppstår
eller uppstått med anledning av deras uppgifter 1 förenin~en samt för dem beviljade
lån och väsenthga uppgifter om lånevillkoren och återbetalningen.

9§
Verksamhetsberättelsen skall göras upp
enligt god bokföringssed, och i den skall
lämnas upplysningar om sådana för bedömningen av försäkringsföreningens ställning
och verksamhetsresultat viktiga omständigheter, för vilka det inte skall redogöras i resultat- eller balansräkningen, samt om händelser som är av vikt för föreningen, även
om de har inträffat efter räkenskapsperiodens utgång.
Har föreningen under räkenskapsperioden
genom fusion eller överlåtelse av försäkringsbeståndet övertagit en annan förenings
tillgångar och skulder, skall redogörelse för
detta lämnas i verksamhetsberättelsen.

8§
I resultaträkningen eller balansräkningen
eller i noter till någondera skall lämnas följande uppgifter:
l) försäkringsföreningens garantikapital
uppdelat enligt slag av garantiandel samt
stadgarnas huvudsakliga bestämmelser om
varje slag av garantiandel,
2) i fråga om kapitallån de huvudsakliga
lånevillkoren och den för lånet avtalade icke
kostnadsförda räntan eller gottgörelsen av
annat slag samt övriga väsentliga uppgifter
om kapitallån enligt vad Försäkringsinspektionen bestämmer.

9§
I en försäkringsförenings bokslut skall tas
in en finansieringsanalys och beträffande
moderföreningen, om den upprättar ett koncernbokslut, även en finansieringsanalys
över koncernen. I finansieringsanalysen skall
redogöras för anskaffningen och användningen av medel under räkenskapsperioden.

Har försäkringsföreningen under räkenskapsperioden genom fusion eller överlåtelse
av försäkringsbeståndet övertagit en annan
förenings tillgångar och skulder eller överlåtit egna tillgångar och skulder, skall en
redogörelse för detta lämnas i verksamhets-
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styrelsen skall i verksamhetsberättelsen
lägga fram förslag till åtgärder beträffande
föreningens överskott eller underskott.

berättelsen.
styrelsen skall i verksamhetsberättelsen
lägga fram förslag till åtgärder beträffande
föreningens vinst eller förlust.

Till föreningens verksamhetsberättelse
skall fogas en finansieringsanalys. I denna
skall redogöras för anskaffningen och användningen av medel under räkenskapsperioden.

9a§
Har föreningen under räkenskapsperioden
ökat garantikapitalet med avvikelse från företrädesrätten till teckning, skall i verksamhetsberättelsen redogöras för hur och på vilka villkor garantikapitalet ökades samt hur
avvikelsen från företrädesrätten inverkade på
fördelningen av ägandet och rösträtten i föreningen.

9b§
En försäkringsförening som är moderförening skall upprätta och i sitt bokslut ta in ett
koncernboks lut.
Vid upprättandet av koncernbokslut skall i
tillämpliga delar iakttas bestämmelserna i 2,
3, 5, 5 a---5 d, 6, 6 a, 7 och 8 §.

9c§
Ett dottersamfund vars bokslut skall
sammanställas med koncernbokslutet skall
ha samma räkenskapsperiod som moderföreningen. Om räkenskapsperioden för ett dottersamfund som skall omfattas av koncernbokslutet utgår mer än sex månader före
utgången av moderföreningens räkenskapsperiod, skall sammanställningen ske utifrån
ett för dottersamfundet upprättat mellanbokslut per den dag moderföreningens räkenskapsperiod utgår.

9d§
Om en affärstransaktion mellan koncerneller intressesamfund har skett enligt sedvanliga marknadsvillkor och har medfört rättigheter för försäkringstagarna, behöver det
interna bidrag som uppkommit till följd av
denna affärstransaktion och aktiverats i balansräkningen inte dras av i koncernbokslutet. Sådana undantag och deras inverkan på
koncernens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning skall anges i noterna till
koncernbokslutet, om de är av väsentlig be-
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tydelse.
Bestämmelserna i 6 kap. 4 § 2 mom. bokföringslagen tillämpas inte på ett dotter- eller intressesamfunds försäkringstekniska ansvarsskuld. Användningen av detta undantagsförfarande skall anges i noterna till koncernbokslutet.
9 e§

Verksamhetsberättelsen skall innehålla en
redogörelse, om föreningen har blivit moderförening. Dessutom skall sådana redogörelser som avses i 9 § 2 mom. lämnas om koncernen. Dessutom skall uppges det belopp
som sammanslutningarna inom koncernen
enligt bolagsordningen eller stadgarna skall
överföra av koncernens fria egna kapital till
det bundna egna kapitalet.
9f§

I verksamhetsberättelsen skall för varje
slag av garantiandel uppges de sammanlagda
antal garantiandelar i föreningen som föreningen och dess dottersamfund har i sin besittning, garantiandelarnas sammanlagda nominella belopp samt garantiandelarnas relativa andel av garantikapitalet och det sammanräknade röstetalet för samtliga garantiandelar.
Om föreningen under räkenskapsperioden
har erhållit eller avyttrat egna garantiandelar,
skall detta nämnas i verksamhetsberättelsen.
I verksamhetsberättelsen skall i fråga om
garantiandelarna uppges
l) datum då garantiandelarna har erhållits
eller avyttrats,
2) orsakerna till att garantiandelarna har
erhållits eller avyttrats,
3) hur garantiandelarna har erhållits eller
avyttrats,
4) antal,
5) det sammanlagda nominella beloppet,
6) garantiandelarnas relativa andel av garantikapitalet och av det sammanräknade
röstetalet för samtliga garantiandelar,
7) vederlag som betalts för garantiandelarna, samt
8) inverkan på fördelningen av ägandet
och rösträtten i föreningen.
De uppgifter som avses i 2 mom. 3-7
punkten skalllämnas för varje aktieslag. Har
garantiandelar erhållits av eller avyttrats till
en person som hör till föreningens närmaste
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krets, skall denne nämnas vid namn.
10§
Om en försäkringsförenings eget kapital på
grund av uppkommet underskott eller av
någon annan orsak inte längre uppfyller fordringarna i 2 kap. 5 § 3 mom. eller JO a
kap. 4 § eller om en stor försäkringsförenings verksamhetskapital inte uppfyller fordringarna i l O a kap. 3 § eller om tillgångarna i en förening som är i likvidations- eller konkurstillstånd inte räcker till betalning
av skulderna, skall delägarna i försäkringsföreningen utan dröjsmål påföras en tilläggsavgift. Tilläggsavgiften skall vara minst så
stor som dess ändamål kräver och högst så
stor som framgår av l kap. 3 §.
Om en delägare inte inom utsatt tid erlägger honom påförd tilläggsavgift, skall den
utan dröjsmål indrivas genom utsökning.
K an tilläggsav giften inte indrivas hos delägaren, skall det bristande beloppet, om indrivning ännu är påkallad, fördelas mellan
de övriga delägarna högst till beloppet av
deras skyldighet att betala tilläggsavgift.
En tilläggsavgift jämte dröjsmålsränta får
indrivas genom utsökning utan dom eller
utslag, med iakttagande av lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
(367161 ).
11§

En kopia av bokslutet jämte bilagor samt
av revisionsberättelsen skall inom två månader från fastställaodet av resultat- och balansräkningen sändas till registermyndigheten. På kopian av bokslutet skall finnas intyg av en styrelsemedlem eller verkställande
direktören om datum för fastställaodet av
bokslutet. I intyget skall även lämnas uppgift om föreningsstämmans beslut beträffande föreningens överskott eller underskott.

12 §
Vederbörande ministerium meddelar föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om de scheman
som skall iakttas vid upprättandet av en försäkringsförenings resultaträkning och balansräkning samt om noterna till resultaträkningen och balansräkningen och om uppgifterna

10§

(upphävs)

11§
En försäkringsförening skall göra registeranmälan om bokslutet inom två månader
från det resultaträkningen och balansräkningen fastställdes. Till anmälan skall fogas en
kopia av revisionsberättelsen samt en styrelsemedlems eller verkställande direktörens
skriftliga intyg om datum för fastställande
av bokslutet och om föreningsstämmans beslut beträffande föreningens vinst eller förlust. En moderförening skall dessutom göra
registeranmälan om koncernbokslutet och
koncernrevisionsberättelsen.

12 §
Ministeriet meddelar föreskrifter som beror
på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om de scheman som skall iakttas vid
upprättandet av en försäkringsförenings och
dess koncerns resultaträkning och balansräkning samt om noterna till resultaträkningen
och balansräkningen och om uppgifterna i
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i verksamhetsberättelsen.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur bokslut
för försäkringsföreningar skall upprättas.

verksamhetsberättelsen.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur bokslut
och koncernbokslut för försäkringsföreningar
skall upprättas.
Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur detta kapitel, ministeriets föreskrifter enligt l mom. samt
bokföringslagen och bokföringsförordningen
skall tillämpas på en försäkringsförening och

Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur detta kapitel, vederbörande ministeriums föreskrifter enligt
l mom. samt bokföringslagen och bokföringsförordningen skall tillämpas på försäkringsföreningar.
Försäkringsinspektionen kan på ansökan
av en försäkringsförenin~ av särskilda skäl
för viss tid bevilja tillstand att avvika från
de i 3 mom. angivna bestämmelserna och
föreskrifterna, om undantaget behövs för att
ge en rättvisande bild av resultatet av föreningens verksamhet och av dess ekonomiska
ställning.
Om en bestämmelse eller föreskrift, en
anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som
avses i denna paragraf är av vikt med tanke
på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen,
skall ministeriet eller Försäkringsinspektionen, innan bestämmelsen eller föreskriften,
anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfärdas, begära bokföringsnämndens utlåtande
härom.
Försäkringsinspektionen kan av särskilda
skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från tiden för upprättande av bokslut
samt de scheman som skall användas för
resultaträkningen och balansräkningen, noterna, verksamhetsberättelsens närmare innehåll, balansspecifikationerna och specifikationerna av noterna. Ett villkor för undan-

tag är att det inte strider mot Europeiska
gemenskapernas rättsakter som gäller årsbokslut.

dess koncern.

Försäkringsinspektionen kan på ansökan
av en försäkrin~sförenin~ av särskilda skäl
för viss tid bevilja tillstand att avvika från
de i 3 mom. angivna bestämmelserna och
föreskrifterna, om undantaget behövs för att
ge en rättvisande bild av resultatet av försäkringsföreningens

eller dess

koncerns

verksamhet och av dess ekonomiska ställning.
Om en föreskrift, en anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som avses i denna paragraf är av vikt med tanke på den allmänna
tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, skall ministeriet eller
Försäkringsinspektionen, innan föreskriften,
anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfärdas, begära bokföringsnämndens utlåtande
härom.
Försäkringsinspektionen kan av särskilda
skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från den skyldighet som nämns i andra
meningen i 3 kap. l § 2 mom. bokförings/agen, tiden för upprättande av bokslut eller
koncernbokslut, skyldigheten att upprätta
koncernbokslut, de scheman och noter som
skall användas för koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen samt den skyldighet som anges i första meningen i 9 c §.
En förutsättning för att undantag skall beviljas är att det inte strider mot Europeiska ge-

menskapernas rättsakter som gäller årsbokslut och koncernbokslut.
10 a kap.
V elksamhetskapital

2§
Social- och hälsovårdsministeriet meddelar

Försäkringsinspektionen meddelar närmare
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närmare föreskrifter om tillämpningen av l
och 2 mom.

föreskrifter om tillämpningen av l och
2mom.

4§
En stor försäkringsförenings eget kapital
skall utgöra minst hälften av försäkringsföreningens garantibelopp enligt 3 §. På de villkor som social- och hälsovårdsministeriet
bestämmer skall vid tillämpningen av denna
paragraf sådant av försäkringsföreningen
upptaget lån som har sämre förmånsrätt än
försäkringsföreningens övriga förbindelser
jämställas med eget kapital.

4§
En stor försäkringsförenings eget kapital
skall utgöra minst hälften av försäkringsföreningens garantibelopp enligt 3 §. Vid
tillämpningen av denna paragraf skall kapitallån som upptagits av försäkringsföreningen jämställas med eget kapital.

11 kap.

11 kap.

Utdelning av överskott och annan
användning av röreningens tillgångar

Vinstutdelning och annan användning av

l §
En försäkringsförenings medel får delas ut
till delägarna endast i enlighet med vad som
i denna lag stadgas om utdelning av överskott, utbetalningar vid nedsättning av garantikapitalet och utskiftning vid upplösning
av föreningen.

stadgandena i detta kapitel om utdelning
av överskott skall i tillämpliga delar iakttas
vid betalning av ränta på garantiandelar som
medför delägarskap i föreningen.

l §
Försäkringsföreningens medel får utbetalas
till delägarna endast enligt vad som i denna
lag bestäms om
l) vinstutdelning,
2) utbetalning vid nedsättning av överkursfonden eller reservfonden eller vid återbetalning av garantikapitalet,
3) förvärv och mottagande av egna garantiandelar såsom pant, sam t
4) utbetalning i samband med att föreningen upplöses eller fusioneras.
Förrän föreningen har registrerats får medel inte utbetalas eller i 7 § avsedda lån ges
eller medel betalas ut.
Bestämmelserna i detta kapitel om vinstutdelning skall i tillämpliga delar iakttas vid
betalning av ränta på garantiandelar som
medför delägarskap i försäkringsföreningen.

2 §
Utdelning av överskott får inte överstiga
det sammanlagda beloppet av överskottet
enligt fastställd balansräkning för den senaste räkenskapsperioden och försäkringsföreningens övriga fria egna kapital, med avdrag
av det underskott som balansräkningen utvisar samt det belopp som enligt 3 § eller
stadgarna skall överföras till reservfonden
eller annars hållas inne. Utdelning av överskott är förbjuden om försäkringsföreningens
eget kapital understiger det minimibelopp
som stadgas i 2 kap. 5 § 3 mom. eller l O a

2§
Vinstutdelningen får inte överstiga det
sammanlagda beloppet av vinst enligt fastställd balansräkning för den senaste räkenskapsperioden och föreningens övriga fria
egna kapital, med avdrag för den förlust
som balansräkningen utvisar och andra icke
utdelningsbara poster, vilka är
l) belopp som motsvarar de i balansräkningen aktiverade utgifterna i samband med
att föreningen bildas,
2) belopp som motsvarar de i balansräkningen aktiverade forskningsutgifterna och

292324C

röreningens tillgångar
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kap. 4 §. Med eget kapital jämställs härvid
inte sådant av försäkringsföreningen upptaget lån som avses i l O a kap. 4 §.

andra utvecklingsutgifter än de som avses i
5 kap. 8 § bokföringslagen,
3) anskaffningsutgiften för egna garantiandelar, samt
4) belopp som enligt stadgarna skall avsättas till reservfonden eller annars lämnas
o utdelade.
I fråga om begränsning av vinstutdelning
som grundar sig på nedsättning av garantikapitalet tillämpas bestämmelserna i 5 kap.
2 §. Om begränsning av vinstutdelning till
följd av ränta på kapitallån eller annan gottgörelse bestäms i l kap. 5 c § 2 mom. och
5 d§ l mom.
Såsom vinst i modeiföreningen får inte
utdelas ett belopp som överstiger det sammanlagda beloppet av vinst enligt fastställd
koncernbalansräkning för den senaste räkenskapsperioden och koncernens övriga fria
egna kapital, med avdrag för den förlust
som koncernbalansräkningen utvisar, sådana
andra icke utdelningsbara poster som avses i
l mom., sådana poster som avses i 2 mom.
samt det belopp till vilket i bokföringslagen
avsedda reserver i boksluten för samfunden i
koncernen samt skillnaden mellan de registrerade och planenliga avskrivningarna har
upptagits som fritt eget kapital i koncernbokslutet.
Sådan vinstutdelning som avses i l mom.
är förbjuden, om en stor försäkringsförenings eget kapital understiger minimibeloppet enligt JO a kap. 4 § eller en liten försäkringsförenings eget kapital understiger minimibeloppet enligt 2 kap. 5 § 3 m om. M ed
eget kapital jämställs dock härvid inte av
försäkringsföreningen upptaget kapitallån.

3§

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 det överskott som rörelsen har avkastat.

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.

Reservfonden får genom beslut av föreningsstämman nedsättas endast för täckande
av ett underskott som den fastställda balansräkningen utvisar, om inte underskottet kan
täckas med fritt eget kapital, eller för överföring av medel till grundfonden.

Reservfonden får genom beslut av föreningsstämman nedsättas endast för täckande
av en förlust som den fastställda balansräkningen utvisar, om inte förlusten kan täckas
med fritt eget kapital, eller för överföring av
medel till grundfonden.
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3a§

Uppskrivningsfonden får användas endast
för öveiföring till en försäkringsförenings
grundfond, och även i sådana fall endast om
fonden består av uppskrivningar av placeringar som skall anses hänföra sig till anläggningstillgångarna. När uppskrivningar
åteiförs skall det kapital som har avsatts till
fonden i motsvarande mån minskas med det
belopp som åteiförs. Om föreningens grundfond har ökats genom användning av uppskrivningsfonden och det kapital som har
avsatts till fonden inte kan minskas med det
belopp som åteiförs, skall ett motsvarande
belopp upptas som en minskning av det egna fria kapitalet.

4§
Beslut om utdelning av överskott fattas av
föreningsstämman. Denna får besluta om
utdelning av ett större belopp än styrelsen
föreslagit eller godkänt endast i den mån
skyldighet därtill finns enligt stadgarna.

5§
Har försäkringsföreningens medel delats ut
till delägarna i strid med denna lag, skall
dessa återbetala det belopp som de uppburit
med sex procents årlig ränta. Detta skall
dock inte iakttas om mottagaren hade grundad anledning att förmoda att utbetalningen
skett såsom laglig utdelning av överskott.
För täckande av ett underskott som uppkommer vid återbäring ansvarar i enlighet
med 15 kap. 1-4 §§ de som medverkat till
beslutet om utbetalningen eller verkställandet därav eller till uppgörandet eller fastställandet av den oriktiga balansräkning som
ligger till grund för beslutet.

4§
Beslut om vinstutdelning fattas av föreningsstämman. Föreningsstämman får besluta om utdelning av större belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt endast om den
har skyldighet till det enligt stadgarna.

5§
Om en försäkringsförenings medel har utbetalts till delägarna i strid med denna lag,
skall en delägare återbetala de medel han
erhållit på detta sätt jämte årlig ränta enligt
3 § 2 mom. ränte/agen (633/1982), om han
inte haft grundad anledning att anta att medlen har utbetalts i enlighet med denna lag.
De som deltagit i jatfandet eller verkställandet av utdelningsbeslutet eller i upprättandet eller fastsfällandet av den felaktiga
balansräkning som legat till grund för beslutet är enligt 15 kap. l, 3 och 4 § i denna lag
samt 44 § revisionslagen solidariskt ansvariga för den brist som föreligger efter återbetalningen av medel.

6 §
Föreningsstämman kan dock genom beslut,
som har biträtts av delägare med minst två
tredjedelar av det vid stämman företrädda
röstetalet, av överskottet till något allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål anslå belopp som i förhållande till det i 2 kap.
5 § 3 mo m. eller l O 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 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.
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7§
Penninglån får beviljas en medlem av försäkringsföreningens styrelse eller förvaltningsråd eller verkställande direktör endast
inom gränserna för det fria egna kapitalet
enligt den fastställda balansräkningen för
den senaste räkenskapsperioden och förutsatt
att lånet har borgen som har ställts av en
depositionsbank som beviljats koncession i
en stat som hör till Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller annan betryggande
säkerhet. Detsamma gäller lån till den som
är make eller syskon till ovan nämnd person
eller med honom i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller i sådant
svågerlag att den ena är gift med den andras
syskon.

I styrelsens protokoll skall varje lån enligt
l mom. antecknas särskilt för sig. Av anteckningen skall framgå gäldenärens namn,
lånevillkoren och de säkerheter som gäldenären har ställt. I stället för att införas i styrelsens protokoll kan uppgifterna intas i en
särskild förteckning vari lånet skall införas
utan dröjsmål sedan det givits.

Föreslagen lydelse

7§
En försäkringsförening får bevilja en i
5 b § l mom. 3 punkten avsedd person penninglån endast inom gränserna för de såsom
vinst utdelningsbara medlen enligt 2 § i detta kapitel och endast om för lånet har ställts

borgen av en depositionsbank som beviljats
koncession i en stat som hör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller någon
annan betryggande säkerhet. Detsamma gäller penninglån till den som är make till eller
lever under äktenskapsliknande förhållanden
med en ovan avsedd person, är släkt i rätt
upp- eller nedstigande led med en sådan person, med hans make eller med någon som
lever under äktenskapsliknande förhållanden
med personen i fråga samt den som är make
till eller lever under äktenskapsliknande förhållanden med en sådan släkting.
Försäkringsföreningen får inte bevilja penninglån eller ge ut andra medel i syfte att
mottagaren eller någon som hör till dennes
närmaste krets enligt l kap. 5 b § med medlen skall förvärva garantiandelar i föreningen
eller aktier, medlemsandelar, garantiandelar
eller andra bolagsandelar i ett annat samfund
som hör till samma koncern.
I styrelsens protokoll eller i en till balansspecifikationerna fogad förteckning skall
särskilt antecknas varje lån som avses i
l mom. Av anteckningen skall framgå gäldenärens namn, villkoren för lånet och de
säkerheter som ställts.

8§
Sådana viktiga eller principiella beslut som
gäller kredit till samfund som hör till samma
koncern som försäkringsföreningen och investeringar i sådana skall fattas av försäkringsföreningens styrelse.

9§
Försäkringsföreningen får inte bevilja penninglån för det ändamålet att gäldenären eller den som står i ett förhållande till honom
som avses i 7 §, med lånemedlen skall kunna förvärva garantiandelar i föreningen.

9§
Har försäkringsföreningen beviljat penninglån eller ställt medel till någons förfogande i strid med 7 §, skall 5 § iakttas.
Den för vars förpliktelse försäkringsföreningen har ställt säkerhet i strid med JO §
skall se till att säkerheten omedelbart frigörs
eller ersätta föreningen för säkerhetens värde. På ersättningsbeloppet skall betalas ränta
enligt 3 § 2 mom. räntelagen. En brist skall
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fyllas enligt vad som bestäms i 5 §.
Har föreningens i 2 § avsedda, såsom
vinst utdelningsbara medel minskats så att
föreningen enligt 7 § inte får bevilja penninglån, skall föreningen driva in penninglånen till den del dessa sammanlagt överstiger
föreningens såsom vinst utdelningsbara medel.

12 kap.
Tillsynen över rörsäkringsföreningarna
4§
På social- och hälsovårdsministeriet ankommer att övervaka att försäkringsföreningarna är verksamma enligt lag, sina stadgar och god försäkringssed.
Ministeriet skall verkställa granskning av
föreningarna så ofta och i den omfattning
som tillsynen förutsätter.
Till social- och hälsovårdsministeriets
granskningsrätt hör att granska en försäkringsförenings rörelse och övriga verksamhet
i dess lokaler samt delta i de sammanträden
vid vilka beslutanderätten i ärenden som
granskningen gäller utövas, dock inte beslutsfattandet.
A v särskilda skäl kan ministeriet omhänderta handlingar som är föremål för granskning. Föreningen skall på begäran avgiftsfritt
få kopior av handlingarna.

4§
Försäkringsinspektionen har till uppgift att
övervaka att försäkringsföreningarna i sin
verksamhet iakttar lag, sina stadgar och god
försäkringssed.
Försäkringsinspektionen skall verkställa
granskning av föreningarna så ofta och i den
omfattning som tillsynen förutsätter.
Till Försäkringsinspektionens granskningsrätt hör att granska en försäkringsförenings
och dess dottersamfunds rörelse och övriga
verksamhet i dess lokaler samt delta i de
sammanträden vid vilka beslutanderätten i
ärenden som granskningen gäller utövas,
dock inte i beslutsfattandet.
Av särskilda skäl kan Försäkringsinspektionen omhänderta handlingar som är föremål för gransknin~. Föreningen skall på begäran avgiftsfritt fa kopior av handlingarna.

5 §
En försäkringsförening skall varje år inom
en månad från den förenin~sstämma vid vilken bokslutet fastställts till Försäkringsinspektionen sända en enligt Försäkringsinspektionens formulär avfattad berättelse över
sin verksamhet och sitt tillstånd. Till berättelsen skall fogas kopior av de handlingar
som avses i 10 kap. 11 §.

5§
En försäkringsförening skall varje år inom
en månad från den föreningsstämma vid vilken resultaträkningen och balansräkningen
fastställts, dock senast i juli månad eller vid
en senare tidpunkt som godkänns av Försäkringsinspektionen, till Försäkringsinspektionen sända en enligt Försäkringsinspektionens
formulär avfattad berättelse över sin verksamhet och över sitt tillstånd. Till berättelsen skall fogas kopior av de handlingar som
avses i 10 kap. 11 §.

6§
Ministeriet har rätt att förbjuda verkställigheten av beslut som föreningsstämman, förvaltningsrådet eller styrelsen fattat i ett ärende som nämns i l mom. Har beslutet redan

Försäkringsinspektionen har rätt att förbjuda verkställigheten av ett beslut som föreningsstämman, förvaltningsrådet eller styrelsen har fattat i ett ärende som avses i
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verkställts, kan ministeriet förplikta föreningen att vidta åtgärder för att astadkomma
rättelse.

Om en uppmaning eller ett förbud som
avses ovan inte iakttas, kan ministeriet förbjuda föreningen att bevilja nya försäkringar
till dess att saken har rättats till.

l mom. Om beslutet redan har verkställts,
kan Försäkringsinspektionen ålägga föreningen att vidta åtgärder för att få en rättelse
till stånd.
Försäkringsinspektionen kan förena en
uppmaning eller ett förbud som avses i l
eller 2 mom. med vite. Vite döms ut av
länsstyrelsen på försäkringsföreningens hemort.
Om en uppmaning eller ett förbud inte
iakttas, kan Försäkringsinspektionen förbjuda föreningen att bevilja nya försäkringar till
dess att saken har rättats till.

6a§
Vederbörande ministerium kan bestämma
att en försäkringsförenings verksamhet skall
avslutas, om
l) föreningen inte inleder sin verksamhet
inom 12 månader efter att föreningsstadgarna fastställdes,
2) föreningen meddelar att den lägger ned
sin försäkringsrörelse,
3) föreningen har lagt ned sin verksamhet
för längre tid än sex månader efter att stadgarna fastställts,
4) föreningen inte iakttar en uppmaning
eller ett förbud som avses i 6 § och åsidosättaodet av förpliktelserna är grovt,
5) föreningen inte inom föreskriven tid har
kunnat vidta de åtgärder som har angivits i
en sådan plan för att återställa en sund finansiell ställning för föreningen eller en sådan plan som avser kortfristig finansiering
som nämns i 6 b §, eller
6) de förhållanden som rådde då föreningsstadgarna fastställts har förändrats så
att stadgarna inte längre skulle fastställas,
eller om förutsättningarna för inledande av
verksamheten inte längre uppfylls.
Om ministeriet enligt l mom. bestämt att
försäkringsföreningens verksamhet skall avslutas, är föreningen under likvidation och
skall upplösas.

6a§
Försäkringsinspektionen kan bestämma att
en försäkringsförenings verksamhet skall
avslutas, om
l) föreningen inte inleder sin verksamhet
inom 12 månader efter att stadgarna fastställdes,
2) föreningen meddelar att den lägger ned
sin försäkringsrörelse,
3) föreningen har lagt ned sin verksamhet
för längre tid än sex månader efter att stadgarna fastställts,
4) föreningen inte iakttar en uppmaning
eller ett förbud som avses i 6 § och åsidosättaodet av förpliktelserna är grovt,
5) föreningen inte inom föreskriven tid har
kunnat vidta de åtgärder som har angivits i
en sådan plan för att återställa en sund finansiell ställning för föreningen eller en sådan plan för kortfristig finansiering som avses i 6 b §, eller
6) de förhållanden som rådde då stadgama
fastställdes har förändrats så att stadgarna
inte längre skulle fastställas, eller förutsättningarna för inledande av verksamheten inte
längre uppfylls.
Försäkringsinspektionen
enligt
Om
l mom. bestämt att försäkringsföreningens
verksamhet skall avslutas, är föreningen under likvidation och skall upplösas.

6 b§
En stor försäkringsförening vars verksamhetskapital underskrider det lägsta belopp
som föreskrivs i lO a kap. 2 §,skall omedelbart till social- och hälsovårdsministeriet för
godkännande överlämna en plan för att återställa en sund finansiell ställning för före-

6 b§
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.

Ministeriet kan förena en uppmaning eller
ett förbud som nämns i denna paragraf med
vite. Vite döms ut av länsstyrelsen i Nylands
län.
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ningen.
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 l O a kap. 4 §, skall omedelbart till social- och hälsovårdsministeriet för godkännande överlämna en plan avseende kortfristig finansiering.

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 Försäkringsinspektionen för godkännande överlämna en plan avseende kortfristig finansiering.

6c§
Social- och hälsovårdsministeriet kan omhänderta egendom som tillhör föreningen
eller förbjuda föreningen att överlåta eller
pantsätta sådan egendom om
l) försäkringsföreningen inte uppfyller
kraven på täckning av ansvarsskulden enligt
10 kap. 3 a§,
2) försäkringsföreningen inte uppfyller de i
6 a § 2 mom. i detta kapitel nämnda i l O a
kap. fastställda kraven på föreningens verksamhetskapital och de i 2 kap. 5 § och JO a
kap. fastställda kraven på eget kapital samt
om
3) försäkringsföreningen inte längre uppfyller de i 10 a kap. fastställda kraven på
föreningens verksamhetskapital som nämns i
6 a§ l mom. i detta kapitel, och ministeriet
har skäl att anta att föreningens ekonomiska
ställning ytterligare kommer att försämras
eller om ministeriet anser att föreningen håller på att råka i en sådan situation.

6 c§
Försäkringsinspektionen kan omhänderta
egendom som försäkringsföreningen förfogar
över eller förbjuda föreningen att överlåta
eller pantsätta sådan egendom, om
l) föreningen inte uppfyller kraven på
täckning av ansvarsskulden enligt l O kap.
3 a§,
2) föreningen inte uppfyller de i 6 b §
2 mom. nämnda kraven på föreningens verksamhetskapital och eget kapital,

3) föreningen inte längre uppfyller de i
6 b § l mom. nämnda kraven på föreningens verksamhetskapital och Försäkringsinspektionen har anledning att anta att föreningens ekonomiska ställning ytterligare
kommer att försämras, eller om
4) Försäkringsinspektionen anser att föreningen håller på att råka i en sådan situation
som avses i 3 punkten.
7§
Ett beslut eller förordnande som meddelats
med stöd av en bestämmelse i 4-6 eller
6 a---6 c § eller 6 kap. 4 § eller 13 kap. 2
eller 4 § kan verkställas även om besvär har
anförts.

13 kap.
Likvidation och upplösning
l §
En försäkringsförening skall träda i likvidation och upplösas, om den inte uppfyller

l §
En försäkringsförening skall träda i likvidation och upplösas, om de krav som före-
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de i 2 eller l O a kap. fastställda kraven som
nämns i 12 kap. 6 a § 2 mom. inom tre månader efter det att saken anmälts till föreningsstämman. Social- och hälsovårdsministeriet har dock rätt att förlänga fristen till
högst ett år, om inte de försäkrade förmånerna därigenom äventyras.
Föreningsstämman kan, utöver vad som
stadgas i l mom., besluta att föreningen
skall träda i likvidation och upplösas.
Ar antalet försäkringstagare i föreningen
under två år i följd mindre än 300, kan ministeriet vidta åtgärder för att föreningen
skall träda i likvidation och upplösas, om
inte ministeriet anser att föreningens verksamhet alltjämt bygger på sunda försäkringsprinciper.

skrivs i 12 kap. 6 b § 2 mom. inte uppfyllts
inom tre månader efter det saken meddelats
föreningsstämman. Försäkringsinspektionen

Föreningsstämmans beslut om att föreningen skall träda i likvidation och upplösas i
det fall som avses i l mom. är giltigt, om
delägare med mer än hälften av det vid
stämman företrädda röstetalet har biträtt beslutet eller, när röstema fallit lika, om ordföranden har förenat sig därom. I annat fall
är beslutet giltigt endast om det biträtts av
delägare med minst två tredjedelar eller en i
stadgama bestämd större andel av det vid
stämman företrädda röstetalet.

har dock rätt att förlänga fristen till högst ett
år, om inte de försäkrade förmånerna därigenom äventyras.
Föreningsstämman kan, utöver vad som
bestäms i l mom., besluta att föreningen

skall träda i likvidation och upplösas.
Ar antalet försäkringstagare i föreningen
under två år i följd mindre än 300, kan Försäkringsinspektionen vidta åtgärder för att
föreningen skall träda i likvidation och upplösas, om inte Försäkringsinspektionen anser
att föreningens verksamhet alltjämt bygger
på sunda försäkringsprinciper.
I kallelsen till den föreningsstämma som
skall behandla frågan om likvidation skall
det huvudsakliga innehållet i förslaget till
beslut anges. Förslaget jämte bilagor skall
på försäkringsföreningens huvudkontor hållas tillgängligt för delägarna i minst en
vecka före föreningsstämman och omedelbart sändas till de delägare som ber om det,
samt läggas fram vid föreningsstämman.
Ett beslut av försäkringsföreningens föreningsstämma om att föreningen skall träda i

likvidation och upplösas i fall som avses i
l mom. är giltigt, om delägare med mer än
hälften av de avgivna rösterna har biträtt
beslutet eller, i situationer där röstema fallit
lika, om ordföranden har förenat sig om beslutet. I annat fall är beslutet giltigt endast
om det har biträtts av delägare med minst
två tredjedelar eller en i stadgama bestämd
större andel av de vid stämman avgivna rösterna.

Likvidationen börjar då beslut därom har
fattats. Föreningsstämman kan dock i det
fall som avses i 2 mom. bestämma att likvidationen skall börja även en senare dag.

Likvidationen börjar då beslut därom har
fattats. Föreningsstämman kan dock i det
fall som avses i 2 mom. bestämma att likvidationen skall börja även en senare dag.

2§

Om ett bokslut som avses i l mom. utvisar att försäkringsföreningen inte uppfyller
de i l mom. avsedda fordringarnapa verksamhetskapitalet eller det egna kapitalet som
föreskrivs i 2 eller JO a kap., skall föreningsstämma hållas inom två månader efter
det att revisorerna har avgivit sitt utlåtande.
styrelsen skall underrätta social- och hälso-

Om ett bokslut som avses i l mom. utvisar att försäkringsföreningen inte uppfyller
de i l mom. avsedda krav som ställs på
verksamhetskapitalet eller det egna kapitalet,
skall föreningsstämma hållas inom två månader efter det att bokslutet gjorts upp. styrelsen skall underrätta Försäkringsinspektionen om kallelsen till föreningsstämman.
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vårdsministeriet om kallelsen till föreningsstämman.
Har styrelsen och verkställande direktören
i det fall som avses i l mom. inte uppgjort
bokslut, skall ministeriet uppmana styrelsen
och verkställande direktören att utan dröjsmål uppgöra bokslut och överlämna det till
revisorerna för granskning. Följs ej uppmaningen, har ministeriet rätt att låta uppgöra
bokslut, överlämna det till revisorerna för
granskning och i det fall som nämns i
2 mom. sammankalla föreningsstämma.
Har föreningen inte före utgången av den
frist som föreskrivs i l § l mom. eller förlängningen av denna uppfyllt de i l §
l mom. nämnda fordringar som ställs på
verksamhetskapitalet eller det egna kapitalet,
skall föreningsstämman besluta att föreningen skall träda i likvidation och upplösas.
Fattar föreningsstämman inte beslut om att
föreningen skall träda i likvidation, skall
styrelsen ansöka om att social- och hälsovardsministeriet fattar ett sådant beslut. Ansökan kan göras även av en styrelsemedlem,
verkställande direktören eller en revisor.
Försummar styrelsemedlemmarna sina i
l mom. stadgade skyldigheter, ansvarar de
på samma sätt som verkställande direktören
solidariskt för de förpliktelser som därefter
uppkommer för föreningen. Här stadgat ansvar gäller dock inte förpliktelse som uppkommer efter det frågan om likvidation har
hänskjutits till ministeriet eller revisorerna
har granskat och föreningsstämman godkänt
en balansräkning enligt vilken föreningen
uppfyller de i 2 eller l O a kap. uppställda
kraven.

4§
När föreningsstämman fattar beslut om
likvidation skall den samtidigt utse åtminstone en likvidator i stället för styrelsen, verkställande direktören och ett eventuellt förvaltningsråd. Social- och hälsovårdsministeriet har rätt att förordna ytterligare en likvidator. Om en förening som trätt i likvidation
saknar i registret införda behöriga likvidatorer, skall ministeriet förordna en interimistisk likvidator efter anmälan av registermyn-
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Har styrelsen och verkställande direktören
i det fall som avses i l mom. inte upprättat
bokslut, ska.ll Försäkringsinspektionen uppmana styrelsen och verkställande direktören
att utan dröjsmål upprätta bokslut och överlämna det till revisorerna för granskning.
Följs inte uppmaningen, har Försäkringsinspektionen rätt att låta upprätta bokslut,
överlämna det till revisorerna för granskning
och i det fall som nämns i 2 mom. sammankalla föreningsstämma.
Har föreningen inte före utgången av den i
l § l mom. angivna fristen uppfyllt de i
l mom. avsedda krav som ställs på verksamhetskapitalet eller det egna kapitalet,
skall föreningsstämman besluta att föreningen skall träda i likvidation och upplösas.
Fattar föreningsstämman inte detta beslut,
skall styrelsen ansöka om att Försäkringsinspektionen fattar ett sådant beslut. Ansökan
kan även göras av en styrelsemedlem, verkställande direktören eller en revisor.
Försummar styrelsemedlemmarna och
verkställande direktören sina i l mom. angivna skyldigheter, ansvarar de solidariskt
för de förpliktelser som därefter uppkommer
för föreningen. Här angivet ansvar gäller
dock inte en förpliktelse som uppkommit
efter det att frågan om likvidation har överförts för behandling i Försäkringsinspektionen eller revisorerna har granskat och föreningsstämman godkänt ett bokslut enligt vilket föreningen uppfyller de i l mom. föreskrivna kraven.
Till styrelsens förslag skall fogas det bokslut som avses i denna paragraf samt revisorernas utlåtande om det.

4§
När föreningsstämman fattar beslut om
likvidation skall den samtidigt utse åtminstone en likvidator i stället för styrelsen, verkställande direktören och ett eventuellt förvaltningsråd. Försäkringsinspektionen har
rätt att förordna ytterligare en likvidator. Om
en förening som trätt i likvidation saknar i
registret införda behöriga likvidatorer, skall
Försäkringsinspektionen förordna en interimistisk likvidator efter anmälan av register-
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digbeten eller på ansökan av en delägare,
borgenär eller annan person vars rätt kan
vara beroende av att föreningen har någon
som kan företräda den. Den interimistiska
likvidatom skall utan dröjsmål sammankalla
föreningsstämma för att förrätta val av likvidator. Den interimistiska likvidatoms uppdrag upphör när föreningsstämman har valt
likvidatorer.
Då ministeriet förordnar att en förening
skall träda i likvidation och upplösas, skall
ministeriet samtidigt förordna åtminstone en
likvidator.

myndigheten eller på ansökan av en delägare, borgenär eller annan person vars rätt kan
vara beroende av att föreningen har någon
som kan företräda den. Den interimistiska
likvidatom skall utan dröjsmål sammankalla
föreningsstämma för att förrätta val av likvidator. Den interimistiska likvidatoms uppdrag upphör när föreningsstämman har valt
likvidatorer.
N är Försäkringsinspektionen förordnar att
en förening skall träda i likvidation och upplösas, skall Försäkringsinspektionen samtidigt förordna åtminstone en likvidator.

5§
På föreningsstämman för en förening som
trätt i likvidation skall tillämpas vad denna
lag stadgar om föreningsstämma, om inte
annat följer av detta kapitel.

5§
På föreningsstämman för en förening som
har trätt i likvidation skall tillämpas denna
lags bestämmelser om föreningsstämma, om
inte något annat följer av detta kapitel. Föreningsstämman kan, om det behövs för avslutande av likvidationen och fortsättande av
verksamheten, också besluta om ändring av
stadgarna, ökning av garantikapitalet och
upptagande av kapitallån med iakttagande av
bestämmelserna i denna lag.

6 §
När en förening har trätt i likviditation
skall styrelsen och verkställande direktören
utan dröjsmål uppgöra bokslut för den tid
före likvidationen, för vilken bokslut ännu
inte lagts fram på föreningsstämman. Detta
bokslut skall sa snart det kan ske läggas
fram på föreningsstämman. I tillämpliga delar skall iakttas vad som ovan stadgas om
bokslut och revisionsberättelse.

6§
När föreningen har trätt i likvidation skall
styrelsen och verkställande direktören utan
dröjsmål uppgöra bokslut och koncernbokslut för den tid före likvidationens inträde
för vilken bokslut ännu inte har lagts fram
påföreningsstämma. Bokslutet skall så snart
som möjligt läggas fram på föreningsstämma. V ad som bestäms ovan om bokslut och
revision skall iakttas i tillämpliga delar.

7§
Likvidatorerna skall utan dröjsmål anmäla
likvidationsbeslutet och valet av likvidatorer
till social- och hälsovårdsministeriet samt till
registermyndigheten för registrering.

7§
Likvidatorerna skall utan dröjsmål anmäla
likvidationsbeslutet och valet av likvidatorer
till Försäkringsinspektionen samt till registermyndigheten för registrering.

9§
Likvidatorerna skall för varje räkenskapsperiod uppgöra ett bokslut som skall läggas
fram på den ordinarie föreningsstämman för
godkännande inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång. Vad som i denna lag
stadgas om styrelsens förslag till åtgärder

9§
Likvidatorerna skall för varje räkenskapsperiod upprätta ett bokslut, som inom tre
månader efter räkenskapsperiodens utgång
skallläggas fram på den ordinarie föreningsstämman för godkännande. Vad som i denna
lag bestäms om styrelsens förslag till åtgär-
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beträffande överskott och underskott skall
inte tillämpas på dessa bokslut. Har likvidationen inte avslutats inom två år, skalllikvidatorerna samtidigt meddela orsaken till
dröjsmålet.

der beträffande vinst eller förlust skall inte
tillämpas på dessa bokslut. Har likvidationen
inte avslutats inom två år, skalllikvidatorerna samtidigt meddela orsaken till dröjsmålet.

10§

Har en delägare inte inom fem år från det
att slutredovisningen lades fram på föreningsstämman anmält sig för att lyfta sin
&.kiftesandel, har han förlorat sin rätt till den.
Ar skiftesandelen ringa i förhållande till de
skiftade tillgångarna, kan social- och hälsovårdsministeriet på anmälan av likvidatorerna förordna att den skall tillfalla staten. I
annat fall skall iakttas vad som stadgas
19 §.

Har en delägare inte inom fem år från det
att slutredovisningen lades fram på föreningsstämman anmält sig för att lyfta sin
&.kiftesandel, har han förlorat sin rätt till den.
Ar skiftesandelen ringa i förhållande till de
skiftade tillgångarna, kan Försäkringsinspektionen på anmälan av likvidatorerna förordna
att den skall tillfalla staten. I annat fall skall
iakttas vad som bestäms i 19 §.

13 §
Utan hinder av l rnorn. kan delägare med
minst en tredjedel av det röstetal som var
företrätt vid den föreningsstämrna som behandlade slutredovisningen kräva att likvidatorerna sammankallar en föreningsstämrna
för att behandla frågan om talan som avses i
15 kap. 6 § skall väckas. V ad 7 kap. 11 §
2 rnorn. stadgar skall ha motsvarande tillLämpning. Talan skall väckas inom ett år
efter det slutredovisningen lades fram.

Utan hinder av l rnorn. kan delägare i en
försäkringsförening vilka innehar minst en
tredjedel av de avgivna röstema vid den föreningsstämrna som behandlat slutredovisningen, kräva att likvidatorerna och förrättningsmännen sammankallar föreningsstämrna
för behandling av frågan om väckande av en
i 15 kap. 6 § avsedd talan. Dessutom skall
bestämmelserna i 7 kap. 11 § 2 rnorn. iakttas. Talan skall väckas inom ett år efter det
slutredovisningen lades fram.

14 §
slutredovisningen,
räkenskapsböckerna
och protokollet från den föreningsstämrna
som behandlat slutredovisningen skall förvaras tio år på det sätt som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer.

14 §
slutredovisningen,
räkenskapsböckerna
och protokollet från den föreningsstämrna
som behandlat slutredovisningen skall förvaras tio år på det sätt som Försäkringsinspektionen bestämmer.

15 §
Om försäkringsföreningens tillgångar, sedan delägarna har fullgjort sin skyldighet att
betala tilläggsavgift, inte förslår till betalning av likvidationskostnaderna eller av fordringar som har i 11 § nämnd förmånsrätt,
skall likvidatorerna underätta social- och
hälsovårdsministeriet om detta för att det
solidariska ansvar som avses i 16 § skall
kunna göras gällande.

15 §
Om försäkringsföreningens tillgångar, sedan delägarna har full&jort sin skyldighet att
betala tilläggsavgift, mte förslår till betalning av likvidationskostnaderna eller av fordringar som har i 11 §föreskriven förmånsrätt, skall likvidatorerna underrätta Försäkringsinspektionen om detta för att det solidariska ansvar som avses i 16 § skall kunna
göras gällande.

17 §
Social- och hälsovårdsministeriet skall,

17 §
Försäkringsinspektionen skall, sedan För-
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sedan ministeriet fått den underrättelse som
avses i 15 §, förordna en likvidator eller annan person att såsom förrättningsman sköta
indrivningen av betalningar som baserar sig
på föreningarnas ömsesidiga ansvar.

säkringsinspektionen fått den underrättelse
som avses i 15 §, förordna en likvidator eller annan person att såsom förrättningsman
sköta indrivningen av betalningar som baserar sig på föreningarnas ömsesidiga ansvar.

18 §
Om en försäkringsförening som trätt i likvidation inte har tillgångar som efter det alla
kända skulder blivit betalda förslår till betalning av likvidationskostnaderna, skall socialoch hälsovårdsministeriet på anmälan av
likvidatorerna förordna att likvidationen
skall avslutas och förklara föreningen upplöst. Härvid tillämpas inte 5, 6, 8, 9, 10, 12
och 13 §§. Till anmälningen skall fogas ett
av en revisor som godkänts av Centralhandelskammaren eller någon handelskammare
utfärdat intyg över att alla kända skulder är
betalda. Mmisteriet skall förordna att föreningens tillgångar tillfaller staten. Likvidatorerna skall göra anmälan om ministeriets
beslut för registrering.

18 §
Om en försäkringsförening som har trätt i
likvidation inte har tillgångar som efter det
att alla kända skulder blivit betalda förslår
till betalning av likvidationskostnaderna,
skall Försäkringsinspektionen på anmälan av
likvidatorerna förordna att likvidationen
skall avslutas och förklara föreningen upplöst. Härvid tillämpas inte 5, 6, 8-10, 12
och 13 §.Till anmälningen skall fogas ett av
en revisor som godkänts av Centralhandelskammaren eller någon handelskammare
utfärdat intyg över att alla kända skulder är
betalda. Försäkringsinspektionen skall förordna att föreningens tillgångar tillfaller staten. Likvidatorerna skall göra anmälan om
Försäkringsinspektionens beslut för registrering.

19 §
Om det efter föreningens upplösning yppar
sig nya tillgångar, om talan väcks mot föreningen eller om likvidationsåtgärder annars
är påkallade, skall likvidationen fortsättas.
Likvidatorerna skall utan dröjsmål göra anmälan därom för registrering. Kallelse till
första föreningsstämma efter det likvidationen återupptagits skall ske i enlighet med
stadgarna. Om föreningen vid den fortsatta
likvidationen saknar behöriga likvidatorer,
skall social- och hälsovårdsministeriet på
ansökan förordna en interimistisk likvidator i
enlighet med 4 §.

19 §
Om det efter föreningens upplösning yppar
sig nya tillgångar, om talan väcks mot föreningen eller om likvidationsåtgärder annars
är påkallade, skall likvidationen fortsättas.
Likvidatorerna skall utan dröjsmål göra anmälan därom för registrering. Kallelse till
första föreningsstämma efter det att likvidationen återupptagits skall ske i enlighet med
stadgarna. Om föreningen vid den fortsatta
likvidationen saknar behöriga likvidatorer,
skall Försäkringsinspektionen på ansökan
förordna en intermistisk likvidator i enlighet
med 4 §.

20 §
Har en försäkringsförening trätt i likvidation genom beslut av föreningsstämman i det
fall som avses i l § 2 mom., kan föreningsstämman, sedan revisorerna avgivit utlåtande
i saken, med ovan i l § 4 mom. andra meningen stadgad röstmajoritet besluta att likvidationen skall avslutas och föreningens
verksamhet fortsätta. Ett sådant beslut får
dock inte fattas, om en i denna lag stadgad
likvidationsgrund föreligger eller om föreningens tillgångar har skiftats.

20 §
Har en försäkringsförening trätt i likvidation genom beslut av föreningsstämman i det
fall som avses i l § 2 mom., kan föreningsstämman, sedan revisorerna avgivit utlåtande
i saken, med ovan i l § 5 mom. andra meningen stadgad röstmajoritet besluta att likvidationen skall avslutas och föreningens
verksamhet fortsättas. Ett sådant beslut får
dock inte fattas, om en i denna lag stadgad
likvidationsgrund föreligger eller om föreningens tillgångar har skiftats.
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Sedan styrelse har valts skall likvidatorerna utan dröjsmål till social- och hälsovårdsministeriet göra anmälan om beslutet att avsluta likvidationen och om valet av styrelse
samt till registermyndigheten för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registrering skett. Offentlig stämning på föreningens borgenärer är utan verkan då likvidationen har avslutats i enlighet med denna
paragraf.

Sedan styrelse har valts skall likvidatorerna utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen
göra anmälan om beslutet att avsluta likvidationen och om valet av styrelse samt till registermyndigheten för registrering. Beslutet
får inte verkställas förrän registrering skett.
Offentlig stämning på föreningens borgenärer är utan verkan då likvidationen har avslutats i enlighet med denna paragraf.

21

§

När försäkringsföreningens egendom har
avträtts till konkurs skall domstolen utan
dröjsmål underrätta social- och hälsovårdsministeriet om detta samt om inställelsedagen. Domstolen skall likaså, om ministeriet
gör framställning därom, till god man och
syssloman utöver de valda förordna en av
ministeriet föreslagen person.

När försäkringsföreningens egendom har
avträtts till konkurs skall domstolen utan
dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen
om detta samt om inställelsedagen. Domstolen skall likaså, om Försäkringsinspektionen
gör framställning därom, till god man och
syssloman utöver de valda förordna en av
Försäkringsinspektionen föreslagen person.

14 kap.

14 kap.

Fusion och överlbtelse av
försäkringsbestdndet

Fusion
Förutsättningarna för fusion

l §
En försäkringsförening (överlåtande förening) kan med social- och hälsovårdsministeriets samtycke träffa avtal om fusion med
en annan försäkringsförening (övertagande
förening), varigenom den överlåtande föreningens försäkringsbestånd samt övriga tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande övergår till den övertagande föreningen.
En försäkringsförening (överliJJande förening) kan likaså med ministeriets samtycke
överlåta sitt försäkringsbestånd eller en del
av beståndet till en annan försäkringsförening (övertagande förening) eller till ett försäkringsbolag (övertagande bolag).
Vid överlåtelse av en del av försäkringsbeståndet skall på motsvarande sätt tillämpas
vad som stadgas om överlåtelse av försäkringsbeståndet Vad som i 16 kap. lagen om
försäkringsbola~ stadgas om överlåtande av
försäkringsbestandel eller någon del därav
skall iakttas i fråga om det övertagande bolaget.

l §
En försäkringsförening (överlåtande förening) kan fusioneras med en annan försäkringsförening (övertagande förening) så att
den överlåtande föreningens försäkringsbestånd samt övriga tillgångar och skulder utan
likvidationsförfarande övergår till den övertagande föreningen.

Fusion kan ske så att
l) den övertagande föreningen och en eller
flera överlåtande föreningar fusioneras (absorptionsjusion), eller så att
2) minst två överlåtande föreningar tillsammans bildar en övertagande förening
(kombi1Ullionsjusion).
Direkförsäkringstagardelägare i den över-
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låtande föreningen blir delägare i den övertagande föreningen.
2§

Avtal om fusion eller överlåtelse av försäkringsbestånd skall godkännas av vardera
föreningens föreningsstämma. I fråga om
den överlåtande föreningen är beslutet giltigt
endast om det biträtts av den röstmajoritet
som fordras då föreningen, i det fall som
avses i 13 kap. l § 4 mom. andra meningen,
träder i likvidation. Beslut om fusion eller
överlåtelse av försäkringsbestånd kan fattas
även om den överlåtande föreningen har trätt
i likvidation.
Följande handlingar skall under minst två
veckor före föreningsstämman hållas tillgängliga för delägarna på föreningens huvudkontor och utan dröjsmål sändas till delägare som begär det samt läggas fram på
föreningsstämman:
l) fusionsavtalet eller avtalet om överlåtelse av försäkringsbeståndet, i vilket skall anges eventuellt vederla~ för fusionen eller
överlåtelsen av försäkrmgsbeståndet och de
grunder enligt vilka det skall fördelas i den
överlåtande föreningen samt vad som har
avtalats beträffande delägarnas delägarska~ i
den överlåtande föreningen eller på överlatna försäkringar baserat delägarskap i den
övertagande föreningen,
2) styrelsens redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av frågan om godkännande av fusionsavtalet eller avtalet om överlåtelse av
försäkrings beståndet,
3) stadgarna för den övertagande föreningen och förslag till sådan ändring av stad$.arna som föranleds av fusionen eller överlatelsen av försäkringsbeståndet,
samt följande handlingar i fråga om vardera föreningen:
4) kopior av handlingarna för det senaste
bokslutet, försedda med anteckning om föreningsstämmans beslut om överskott eller
förlust,
5) styrelsens redogörelse för sådana händelser av väsentlig betydelse för föreningens
ställning som inträffat efter det bokslutet
uppgjordes, och
6) revisorernas och, om föreningen har ett
förvaltningsråd, dettas utlåtande över redogörelsen.

2§
En fusion av föreningar kan genomföras
trots att den överlåtande föreningen har trätt
i likvidation, om inte skifte av föreningens
egendom mellan delägarna har påbörjats.
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Fusionsplan och dess registrering

3§
V ad l och 2 §§ stadgar om fusion skall i
tillämpliga delar iakttas även vid en fusion
varigenom två eller flera försäkringsföreningar går samman genom att bilda en ny
försäkringsförening.
Vid bildandet av den övertagande föreningen ersätter stiftelseurkunden fusionsavtalet. Avtalet skall innehålla förslag till stadgar
för den övertagande föreningen. I avtalet
skall anges hur den övertagande föreningens
ledning och revisorer skall väljas. Dessa val
skall förrättas när fusionsavtalet har godkänts och social- och hälsovårdsministeriet
har gett sitt samtycke till fusionen samt fastställt stadgarna för den nya föreningen.

3§
Styrelserna för de föreningar som deltar i
fusionen skall uppgöra en skriftlig fusionsplan som skall dateras och undertecknas.
Fusionsplanen skall uppta
l) firmor, registernummer, adresser och
hemorter för de föreningar som deltar i fusionen,
2) vid absorptionsfusion, förslag till ändring av den övertagande föreningens stadgar
samt, vid kombinationsfusion, förslag till
stadgar för den förening som skall bildas
samt till förfarande vid val av dess styrelsemedlemmar och förvaltningsrådsmedlemmar
och revisorer,
3) förslag till eventuellt delägarskap i den
övertagande föreningen för andra än i l §
3 mom. avsedda delägare i den överlåtande
föreningen, förslag till annat eventuellt vederlag till delägarna för fusionen samt förslag till vederlag till andra garantiandelsägare i den överlåtande föreningen och med
dem jämställbara personer,
4) utredning om kapitallån vilkas borgenärer kan motsätta sig beviljande av ett tillstånd som avses i 12 §,
5) utredning om de garantiandelar som den
överlåtande föreningen äger i den övertagande föreningen, för varje slag av garantiandel
garantiandelarnas antal och sammanlagda
nominella belopp och den i balansräkningen
upptagna anskaffningsutgiften för garantiandelarna,
6) vid absorptionsfusion, förslag till nyemission och avyttring av egna garantiandelar
då dessa åtgärder behövs för betalning av
vederlaget samt, vid kombinationsfusion,
förslag till garantikapital i den övertagande
föreningen,
7) förslag till tidpunkt och andra villkor
för skifte av vederlaget,
8) utredning om de särskildaförmåner och
rättigheter som tillkommer i fusionen deltagande föreningars förvaltningsrådsmedlemmar och styrelsemedlemmar, verkställande direktör, revisor och godkänd revisor såsom oberoende sakkunnig,
9) utredning om orsak en till fusionen sam t
grunderna för bestämmande av vederlaget
och därmed sammanhängande väsentliga
värderingsproblem, samt
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l O) förslag till den planerade registreringstidpunkten för verkställande av fusionen.
Om inte något annat bestäms i detta kapitel, gäller angående förslag som avses i
2 mom. 6 punkten i tillämpliga delar vad
som i 4 kap. bestäms om nyemission samt
vad som i 5 a kap. bestäms om avyttring av
egna garantiandelar.
Fusionsplanen behöver inte åtföljas av en
sådan utredning som avses i 2 mom. 9
punkten, om samtliga delägare i de föreningar som deltar i fusionen samt Försäkringsinspektionen samtycker till att en utredning
inte utarbetas.
4§

Inom två månader efter det att föreningarna har godkänt fusionsavtalet eller avtalet
om överlåtelse av försäkringsbeståndet skall
de ansöka om social- och hälsovårdsministeriets samtycke till avtalet och om fastställelse av den ändring av stadgarna som fusionen
eller överlåtelsen kräver samt, om det är fråga om fusion enligt 3 §, av stadgarna för
den nya föreningen.
Beträffande ansökan om fusion eller överlåtelse av försäkringsbeståndet skall ministeriet, om det inte anser att ansökningen
utan vidare utredning bör avslås, på föreningens bekostnad införa kungörelse i den
officiella tidningen. I kungörelsen skall de
som önskar anföra anmärkningar mot ansökningen uppmanas framföra dem till ministeriet inom den tid, ej överstigande två månader, som ministeriet utsätter. Ministeriet
skall ålä~ga den överlåtande föreningen att
utan dröJsmål underrätta delägarna i föreningen om kungörelsen, på det sätt som föreskrivs i stadgarna.
Ministeriet skall be konkurrensverket om
ett utlåtande över en sådan ansökan som
avses i l mom., om det arrangemang som
avses i ansökan omfattas av den tillsyn över
företagsförvärv som avses i lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992).
Ministeriet skall ge sitt samtycke till en
åtgärd som avses i l mom., om åtgärden
inte kränker de förmåner som försäkringarna
omfattar.
Försäkringsbeståndet övergår till den övertagande föreningen då ministeriet har gett
sitt samtycke till åtgärden. Ministeriet kan
på ansökan fastställa även en senare tidpunkt

4§
De föreningar som deltar i fusionen skall
anmäla fusionsplanen för registrering inom
en månad från det planen undertecknades.
Fusionen förfaller, om anmälan inte görs
inom den föreskrivna tiden eller om registrering vägras.
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för övergången.
Har samtycke inte sökts inom föreskriven
tid eller har det förvägrats, har fusionen eller
överlåtelsen av försäkringsbeståndet förfallit.
Fusionsplanens bilagor

5§
Inom en månad efter det att social- och
hälsovårdsministeriet har gett sitt samtycke
till fusionen och fastställt den ändring av
stadgarna som ansluter sig till fusionen
samt, vid fusion som avses i 3 §, fastställt
stadgarna för den nya föreningen skall föreningarna göra anmälan därom för registrering. Om anmälan inte gjorts inom föreskriven tid eller om registrering förvägrats, har
fusionen förfallit.

6§
Inom fyra månader efter det att

292324C

5§
En eller flera av Centralhandelskammaren
godkända eller, om endast små försäkringsföreningar deltar i fusionen, av Centralhandelskammaren eller någon handelskammare
godkända revisorer såsom oberoende sakkunniga skall ge utlåtande om fusionsplanen
till de föreningar som deltar i fusionen. I
utlåtandet skall bedömas om fusionsplanen
ger riktiga och tillräckliga uppgifter om omständigheter som är ägnade att inverka väsentligt på bedömningen av fusionsorsaken,
värdet av den egendom som övergår till den
övertagande föreningen samt vederlagets
värde och dess skifte. I utlåtandet till den
övertagande föreningen skall särskilt nämnas
om fusionen är ägnad att äventyra betalningen av föreningens skulder. Utlåtandet
skall dateras och undertecknas och det skall
fogas till fusionsplanen.
Utlåtandet skall dessutom innehålla
l) uppgift om den egendom som tillförs
föreningen,
2) uppgift om de värderingsmetoder som
har använts och om de resultat som dessa
metoder ger,
3) uppgift om det vederlag som skall ges
för egendomen,
4) en uppskattning av om egendomens
värde motsvarar minst det vederlag som
skall ges för egendomen och, om vederlaget
är garantiandelar i föreningen, det belopp
som skall betalas för garantiandelarna.
Egendomen skall värderas omedelbart före
föreningsstämman.
Om de i fusionen deltagande föreningarnas
samtliga delägare samt Försäkringsinspektionen samtycker, räcker det att utlåtandet avser den egendom som övergår till den övertagande föreningen som betalning för nyemissionen och tar ställning till frågan om
fusionen är ägnad att äventyra betalningen
av den övertagande föreningens skulder.

6§
5 §

Till fusionsplanen skall i fråga om varje
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nämnd registrering verkställts skall föreningarna hos domstolen på den överlåtande föreningens hemort eller, i det fall som avses i
3 §, hos domstolen på den övertagande föreningens i stadgarna angivna hemort ansöka
om tillstånd att verkställa fusionsavtalet vid
äventyr att fusionen annars förfaller. Till
ansökningen skall fogas uppgifter om registreringen samt förteckning över den överlåtande föreningens kända borgenärer jämte
postadresser.
Domstolen skall utfärda kallelse på föreningens kända och okända borgenärer och
uppmana den som vill motsätta sig ansökningen att skriftligen anmäla detta till domstolen senast två veckor före inställelsedagen
vid äventyr att han i annat fall anses ha bifallit ansökningen. Kallelsen skall anslås på
domstolens anslagstavla fyra månader före
inställelsedagen samt genom domstolens försorg två gållger publiceras i den officiella
tidningen, första gången senast tre månader
och andra gången senast två månader före
inställelsedagen. Länsstyrelsen och alla kända borgenärer skall av domstolen särskilt
underrättas om ansökningen.

förening som deltar i fusionen fogas
l) kopior av bokslutshandlingarna för de
tre föregående räkenskapsperioderna eller,
om fastsfällandet av bokslutet behandlas vid
den föreningsstämma som beslutar om fusionen, en kopia av bokslutshandlingarna för
denna räkenskapsperiod och för de två föregående räkenskapsperioderna,
2) en kopia av ett mellanbokslut, som inte
får vara äldre än fyra månader och som har
uppgjorts och granskats med iakttagande i
tillämpliga delar av bestämmelserna och föreskrifterna om bokslut, om det har förflutit
över sex månader från utgången av den räkenskapsperiod som det senaste bokslutet
gäller till den föreningsstämma som beslutar
om fusionen och fastställelsen av bokslutet
inte behandlas av föreningsstämman,
3) styrelsens redogörelse för händelser
som har inträffat efter det senaste bokslutet
eller mellanbokslutet och som väsentligt påverkar föreningens ställning,
4) revisorernas och förvaltningsrådets utlåtande om mellanbokslutet och styrelsens
redogörelse,
5) det utlåtande om fusionsplanen som
avses i 5 §,
6) Försäkringsinspektionens samtycke enligt 3 § 4 mom. och 5 § 4 mom.
Godkännande av fusionsplanen

7§
En ansökan enligt 6 § skall bifallas, om
ingen av borgenärerna motsätter sig den eller om det på inställelsedagen visas att de
borgenärer som motsatt sig ansökningen har
fått full betalning för sina fordringar eller att
för dessa ställts av domstolen godkänd säkerhet.
Domstolen skall utan dröjsmål delge registermyndigheten sitt beslut om beviljande
eller förvägrande av tillstånd.
Föreningarna skall göra registeranmälan
om domstols tillstånd inom fyra månader
efter det att beslutet om tillstånd vunnit laga
kraft.
Har fusionen enligt 6 § förfallit, skall den
överlåtande föreningen utan dröjsmål göra
anmälan därom för registrering. Har registeranmälan som avses i 3 mom. inte gjorts
inom stadgad tid eller har domstolen avslagit
ansökningen, skall registermyndigheten i

7§
I den överlåtande och den övertagande
föreningen beslutar föreningsstämman om
fusionen.
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registret anteckna att fusionen förfallit.
8§
När domstolens tillstånd till fusion som
avses i l § har registrerats, övergår den
överlåtande föreningens tillgångar och skulder, dock ej ersättningsanspråk som avses i
15 kap. 1-3 §§, på den övertagande föreningen.
styrelsen och verkställande direktören i
den överlåtande föreningen skall skifta vederlaget och avge slutredovisning, varvid
skall iakttas 13 kap. 6 §. Redovisningen
skall även innehålla en redogörelse för skiftet. V ad som stadgas i 13 kap. l O § 2 och
3 mom. och i 13 § l mom. och, om det är
fråga om talan som avses i 15 kap. 5 §, i 13
kap. 13 § 2 mom. och 19 § skall iakttas på
motsvarande sätt.
Fusion enligt 3 § anses ha ägt rum och de
överlåtande föreningarna anses vara upplösta, när domstolens tillstånd och bildandet av
den övertagande föreningen har registrerats.
Delägarna i de överlåtande föreningarna blir
härvid i enlighet med fusionsavtalet delägare
i den övertagande föreningen.

9§
När en försäkringsförening har fusionerats
med en annan försäkringsförening eller till
denna överlåtit sitt försäkringsbestånd får en
försäkringstagare i den överlåtande föreningen eller en försäkringstagare med en försäkring i det överlåtna försäkringsbeståndet, om
han inte medverkat till beslutet om fusion
eller överlåtelse av försäkringsbeståndet och
om han inte enligt 12 § lagen om försäkringsavtal har rätt att säga upp försäkringen
när som helst, skriftligen säga upp sitt försäkringsavtal inom tre månader från det tillkännagivande som avses i 2 mom.
Den övertagande föreningens styrelse skall
tillkännage fusionen inom en månad efter
registreringen av domstolens tillstånd genom
att införa en kungörelse därom i den officiella tidningen samt i åtminstone en tidning
som utkommer. på den överlåtande föreningens hemort. Overlåtelse av försäkringsbeståndet skall inom en månad efter försäkringsbeståndets övergång på motsvarande
sätt tillkännages i den officiella tidningen
och i åtminstone en tidning som utkommer
på den överlåtande föreningens hemort. Till-

8§
Kallelsen till den föreningsstämma som
skall besluta om fusionen kan utfärdas efter
att fusionsplanen har kungjorts. K alleisen
skall utfärdas tidigast två månader och, om
stadgarna inte föreskriver en längre tid, senast en månad före föreningsstämman eller
den i 7 kap. l § 3 mom. avsedda sista anmälningsdagen. I kallelsen till stämma skall
anges fusionsplanens huvudsakliga innehåll.
Fusionsplanen jämte bilagor skall i minst
en månads tid före den föreningsstämma
som beslutar om fusionen hållas tillgänglig
för delägarna på de i fusionen deltagande
föreningarnas huvudkontor och omedelbart
sändas till de delägare som ber om det samt
framläggas på föreningsstämman.

9§
Föreningsstämmans beslut om fusion skall
fattas i enlighet med 7 kap. 17 § l mom.
Om fusionsplanen inte godkänns utan ändringar i alla föreningar som deltar i fusionen, förfaller denna. Den överlåtande föreningens föreningsstämma kan dock ändra
fusionsplanens bestämmelse om skifte av
vederlaget mellan delägarna. Styrelserna i de
övriga föreningarna som deltar i fusionen
samt föreningens delägare skall utan dröjsmål underrättas om ändringen på samma sätt
som kallelse till föreningsstämma utfärdas.
Föreningsstämmans beslut om förkastande
av en fusionsplan skall omedelbart anmälas
för registrering. Den överlåtande föreningen
skall göra registeranmälan om ändring av
fusionsplanen senast när det samtycke av
Försäkringsinspektionen som avses i 11 §
söks.
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kännagivandet skall även innehålla ett omnämnande av rätten enligt l mom. för försäkringstagare att häva sitt försäkringsavtaL

JO§

V id kombinationsfusion ersätter fusionsplanen stiftelseurkunden för den förening
som bildas. Den föreningsstämma som beslutar om fusionen skall också välja styrelsemedlemmarna och förvaltningsrådsmedlemmarna samt revisorerna för den övertagande föreningen, om inte något annat bestäms i fusionsplanen.
Försäkringsinspektionens samtycke

11§

Inom två månader efter det att de föreningar som deltar i fusionen har godkänt
fusionsplanen skall de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till fusionsplanen och om fastställelse av den ändring av
stadgama som fusionen kräver samt, vid
kombinationsfusion, av den nya föreningens
stadgar.
N är det gäller ansökan om fusion skall
Försäkringsinspektionen, om den inte anser
att ansökan utan vidare utredning skall avslås, på den övertagande föreningens bekostnad låta kungöra saken i den officiella tidningen. l kungörelsen skall de försäkringsborgenärer i den överlåtande föreningen som
önskar framställa anmärkningar mot ansökningen uppmanas framställa dem till Försäkringsinspektionen inom en av Försäkringsinspektionen utsatt tid som inte får vara längre
än två månader. Kungörelse skall utfärdas
också på försäkringsborgenärerna i den övertagande föreningen, om fusionen enligt ett
utlåtande som avses i 5 § är ägnad att äventyra betalningen av föreningens skulder. Försäkringsinspektionen skall förplikta den
överlåtande föreningen att utan dröjsmål informera om kungörelsen i åtminstone en
tidning som utkommer på den överlåtande
föreningens hemort samt dessutom enligt
vad Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer.
Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke, om den tilltänkta fusionen inte kränker de förmåner som försäkringarna omfattar
och om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsväsendet. Försäk-
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ringsinspektionen har rätt att till samtycket
foga sådana villkor som den anser nödvändiga för att skydda de förmåner som försäkringarna omfattar eller en sund utveckling av
försäkringsväsendet.
Den överlåtande och den övertagande föreningen samt den som framställer anmärkning och anser att Försäkringsinspektionens
beslut kränker hans rätt, har rätt att anföra
besvär över beslutet hos högstaförvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen. B esvär skall behandlas i
brådskande ordning.
Om samtycke inte har sökts inom föreskriven tid eller om det har vägrats och beslutet
om vägran har vunnit laga kraft, har fusionen förfallit.
Tillstånd att verkställa fusion

12 §
För verkställande av fusionen behövs registermyndighetens tillstånd. De föreningar
som i deltar i fusionen skall ansöka om tillstånd inom fyra månader från det att Försäkringsinspektionen har gett sitt samtycke enligt 11 § till fusions planen. Om tillstånd inte
har sökts inom föreskriven tid eller om tillstånd inte beviljas, förfaller fusionen.
Till ansökan om tillstånd skall fogas fusionsplanens bilagor samt fusionsbesluten.
Till ansökan skall också fogas utredning om
att Försäkringsinspektionen har gett ett i
11 § avsett samtycke till fusionen.
Registermyndigheten skall bevilja tillstånd,
om föreningens borgenärer inte motsätter sig
ansökan eller, ifall de motsatt sig, om de
inte längre motsätter sig eller om de enligt
en domstols laga kraft vunna dom har fått
betalning eller betryggande säkerhet för sin
fordran.
13 §
Registermyndigheten skall utfärda kungörelse på den överlåtande föreningens borgenärer. K ungöre/se skall utfärdas också på
den övertagande föreningens borgenärer, om
fusionen enligt det utlåtande som avses i 5 §
är ägnad att äventyra betalningen av föreningens skulder.
l kungörelsen skall nämnas att en borgenär
har rätt att motsätta sig ansökningen genom
att skriftligen anmäla detta till registermyn-

142
Gällande lydelse

RP 193/1999 rd
Föreslagen lydelse
digheten senast en månad före den i kungörelsen utsatta dagen. Registermyndigheten
skall registrera kungörelsen och underrätta
föreningen om den minst fyra månader före
den utsatta dagen samt publicera kungörelsen två gånger i officiella tidningen, första
gången senast tre månader och andra gången
senast två månader före den utsatta dagen.
Föreningen skall senast tre månader före
den utsatta dagen sända ett skriftligt meddelande om kungörelsen till sina kända borgenärer. Ett av en styrelsemedlem i föreningen
eller av föreningens verkställande direktör
utfärdat intyg om att meddelandena sänts ut
skall tillställas registermyndigheten senast en
månad före den utsatta dagen.
Om en borgenär motsätter sig ansökan,
skall registermyndigheten omedelbart efter
utgången av den tid som reserverats för borgenären underrätta föreningen om detta.
Registermyndigheten skall skjuta upp behandlingen av ansökan, om en borgenär och
föreningen tillsammans ber om det senast på
den utsatta dagen eller om föreningen senast
på den utsatta dagen visar att den har väckt
talan för att få fastställt att borgenären har
fått betalning eller betryggande säkerhet för
sin fordran.
Domstolen skall utan dröjsmål behandla
sådana ärenden som avses i 5 mom.
Försäkringsföreningen skall senast på den i
kungörelsen utsatta dagen lämna registermyndigheten utredning om att Försäkrin~;s
inspektionens samtycke har vunnit laga
kraft. Om Försäkringsinspektionens samtycke inte har vunnit laga kraft senast på
den utsatta dagen, skall registermyndigheten
skjuta upp behandlingen av ansökan tills
samtycket har vunnit laga kraft.

14§
Det som i 12 och 13 §föreskrivs om borgenärer gäller inte försäkringsborgenärer.
Verkställande och rättsverkningar av
fusionen
15 §
De föreningar som deltar i fusionen skall
till registermyndigheten göra anmälan om
verkställande av fusionen inom fyra månader
från det fusionstillståndet beviljades. Om
anmälan inte görs inom utsatt tid förfaller
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fusionen.
Anmälan om verkställande av fusion ersätter vid absorptionsfusion den registeranmälan som avses i 4 kap. 7 § samt vid kombinationsfusion den registeranmälan som avses
i 2 kap. JO §. I övrigt skall i fråga om registrering av nyemission som behövs för erläggande av vederlag i tillämpliga delar iakttas 4 kap. samt i fråga om registrering av
övertagande förening 2 kap.
Till anmälan skall fogas de i fusionen deltagande föreningarnas styrelsemedlemmars
och verkställande direktörers försäkran samt
revisorernas intyg om att den övertagande
föreningen genom registreringen av fusionen
får full betalning för det belopp som upptas
i föreningens eget kapital för de garantiandelar som ges som vederlag.
Har i flera än en av de i fusionen deltagande föreningarnas egendom fastställts företagsinteckning enligt företagsinteckningslagen (6341 I 984 ), får fusionen inte registreras utan att föreningarnas och inteckningshavarnas avtal om reglering av inteckningarnas företrädesrätt samtidigt registreras på
ansökan.
V id registreringen skall beaktas den planerade registreringstidpunktenför verkställande
av fusionen, om det inte föreligger något
hinder för detta och tidpunkten inte infaller
senare än fyra månader från anmälan.
I6 §

M ed avvikelse från 7 kap. 20 § 2 och
3 mom. skall talan som gäller fusionsbeslut
väckas inom sex månader från föreningsstämmans beslut. Domstolen skall utan
dröjsmål underrätta registermyndigheten om
att talan har väckts och om den laga kraft
vunna domen.
Ä ven om fusionen har registrerats, förfaller den om fusionsbeslutet enligt domstolens
laga kraft vunna dom är ogiltigt. Den överlåtande föreningen och den övertagande föreningen är solidariskt ansvarigaför en sådan
förpliktelse för den övertagande föreningen
som har uppkommit efter registreringen men
innan registreringsmyndigheten har kungjort
domstolens laga kraft vunna dom.
17 §
Den överlåtande föreningens försäkringsbestånd samt övriga tillgångar och skulder,
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med undantag av yrkande som grundar sig
på 15 kap. l och 3 § i denna lag och 44 §
revisionslagen, övergår utan likvidationsförfarande till den övertagande föreningen, när
verkstållandet av fusionen har registrerats.
Samtidigt upplöses den överlåtande föreningen.
N är den överlåtande föreningen upplöses
får dess delägare rätt till vederlag och blir i
enlighet med fusionsplanen delägare i den
övertagande föreningen. De garantiandelar
som den övertagande eller den överlåtande
föreningen äger i den överlåtande föreningen
medför dock inte rätt till vederlag.
N är en förening har fusionerats med en
annan förening, får en försäkringstagare i
den överlåtande föreningen, om han inte
medverkat till beslutet om fusion och om
han inte enligt 12 § lagen om försäkringsavtal (543/1994) har rätt att säga upp försäkringen när som helst, skriftligen säga upp
sitt försäkringsavtal inom tre månader från
det tillkännagivande som avses i 4 mom.
Den övertagande föreningens styrelse skall
tillkännage fusionen genom att inom en månad efter registreringen av verkställigheten
av fusionen låta kungöra detta i den officiella tidningen och i åtminstone en tidning som
utkommer på den överlåtande föreningens
hemort samt dessutom på det sätt som Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer.
Tillkännagivandet skall även innehålla ett
omnämnande av den rätt för försäkringstagare att säga upp sitt försäkringsavtal som
avses i 3 mom.
Den överlåtande föreningens styrelse och
verkställande direktör skall avge slutredovisning vid den stämma som hålls av den överlåtande föreningens delägare. Redovisningen
skall innehålla bokslut för den tid för vilken
bokslut ännu inte har lagts fram på föreningsstämman samt utredning om hur vederlaget skiftats. I fråga om granskning av slutredovisningen tillämpas vad som bestäms
om revision. I fråga om delägarnas stämma
tillämpas vad som bestäms om föreningsstämma. På klander av vederlagsskiftet och
slutredovisningen, på lyftande av skiftesandel samt på fortsatt likvidation efter att den
överlåtande föreningen upplösts tillämpas 13
kap. JO§ 2 och 3 mom. och, i fråga om talan som avses i 15 kap. l eller 5 §,vad som
bestäms i 13 kap. 13 § 2 mom. och 19 §.
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slutredovisningen skall anmälas för registrering så som bestäms i JO kap. 11 §.

14 a kap.
Överl/Jtelse av försäkringsbestdndet
l §
En försäkringsförening (överl/Jtonde förening) kan överlåta sitt försäkringsbestånd till
en annan försäkringsförening (övertagande
förening) eller till ett försäkringsbolag (övertagande bolag).
V id överlåtelse av en del av försäkringsbeståndet tillämpas vad som bestäms om överlåtelse av försäkringsbeståndet.
Om försäkringsbeståndet överlåts till ett
försäkringsbolag, iakttas dessutom vad som i
16 a kap. lagen om försäkringsbolag bestäms om överlåtelse av försäkringsbeståndet
eller någon del därav.
2 §

Försäkringsbeståndet kan överlåtas även
om den överlåtande föreningen har trätt i
likvidation.
3§

Styrelserna för den överlåtande och den
övertagande föreningen skall göra upp en
skriftlig plan för överlåtelsen av försäkringsbeståndet, vilken skall dateras och undertecknas.
Planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet skall uppta
l) den överlåtande och den övertagande
föreningens firma, registernummer, adress
och hemort,
2) förslag till ändring av den övertagande
föreningens stadgar,
3) förslag till delägarskap i den övertagande föreningen eller i ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket baserar sig på direktförsäkringar som skall överlåtas, och till eventuellt delägarskap, som baserar sig på återförsäkringar som skall överlåtas,
4) förslag till eventuellt vederlag för överlåtelse av försäkringsbeståndet och till villkor för vederlaget,
5) utredning om de särskilda förmåner och
rättigheter som tillkommer den överlåtande
och den övertagande föreningens förvaltningsråds- och styrelsemedlemmar, verkstäl-
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lande direktör, revisor och godkänd revisor
såsom oberoende sakkunnig,
6) utredning om orsaken till överlåtelsen
av försäkringsbeståndet,
7) utredning om det försäkringsbestånd
som skall överlåtas och den egendom som
enligt avtal skall överföras som täckning för
beståndet,
8) förslag till planerad ikraftträdelsetidpunkt för överlåtelsen av försäkringsbeståndet.
4§

En eller flera av Centralhandelskammaren
godkända eller, om överlåtelsen av försäkringsbeståndet sker mellan två små försäkringsföreningar, av Centralhandelskammaren
eller någon handelskammare godkända revisorer såsom oberoende sakkunniga skall ge
både den överlåtande och den övertagande
föreningen utlåtande om planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet. I utlåtandet
skall bedömas om planen ger riktiga och
tillräckliga uppgifter om omständigheter som
är ägnade att inverka väsentligt på bedömningen av orsaken till att försäkringsbeståndet överlåts, värdet av det försäkringsbestånd som övergår till den övertagande föreningen och den egendom som enligt avtalet
skall överföras som täckning för beståndet
samt ett eventuellt vederlags värde. I utlåtandet skall särskilt nämnas om överlåtelsen
av försäkringsbeståndet är ägnad att äventyra
betalningen av föreningens skulder. I fråga
om de sakkunniga och utlåtandet skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas 14 kap. 5 §.
5§

Till planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet skall i fråga om såväl den överlåtande som den övertagande föreningen fogas
J) kopior av bokslutshandlingarna för de
tre föregående räkenskapsperioderna eller,
om fastställelsen av bokslutet behandlas vid
den föreningsstämma som beslutar om överlåtelsen av försäkringsbeståndet, en kopia av
bokslutshandlingarna för denna räkenskapsperiod och för de två föregående räkenskapsperioderna,
2) en kopia av ett mellanbokslut som inte
får vara äldre än fyra månader och som har
uppgjorts och granskats med iakttagande i
tillämpliga delar av bestämmelserna och för-
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eskriftema om bokslut, om det har förflutit
över sex månader från utgången av den räkenskapsperiod som det senaste bokslutet
gäller till den föreningsstämma som beslutar
om överlåtelsen av försäkringsbeståndet och
fastställelsen av bokslutet inte behandlas av
föreningsstämman,
3) styrelsens redogörelse för händelser
som har inträffat efter det senaste bokslutet
eller mellanbokslutet och som väsentligt påverkar föreningens ställning,
4) revisorernas och förvaltningsrådets utlåtande om mellanbokslutet och styrelsens
redogörelse, och
5) det utlåtande om planen för överlåtelse
av försäkringsbeståndet som avses i 4 §.
6§

I den överlåtande och den övertagande
föreningen beslutar föreningsstämman om
överlåtelse av försäkringsbeståndet.
7§

Kallelsen till den föreningsstämma som
skall besluta om överlåtelsen av försäkringsbeståndet skall utfärdas tidigast två månader
och, om stadgama inte föreskriver en längre
tid, senast en månad före föreningsstämman
eller den i 7 kap. l § 3 mom. avsedda sista
anmälningsdagen. I kallelsen till stämma
skall anges det huvudsakliga innehållet i
planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet.
Planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet jämte bilagor skall i minst en månads tid före den föreningsstämma som beslutar om överlåtelsen hållas tillgänglig för
delägarna på den överlåtande och den övertagande föreningens huvudkontor och omedelbart sändas till de delägare som ber om
det samt framläggas på föreningsstämman.
8§

Föreningsstämmans beslut om överlåtelse
av försäkringsbeståndet fattas i enlighet med
7 kap. 17 § l mom.
Om planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet inte godkänns utan ändringar i
såväl den överlåtande som den övertagande
föreningen, förfaller överlåtelsen av försäkringsbeståndet.
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9 §

Inom två månader efter det att den överlåtande och den övertagande föreningen har
godkänt planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet skall de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till planen och
om fastställelse av den ändring av stadgama
som överlåtelsen av försäkringsbeståndet
kräver.
N är det gäller ansökan om överlåtelse av
försäkringsbeståndet skall Försäkringsinspektionen, om den inte anser att ansökan utan
vidare utredning skall avslås, på den övertagande föreningens bekostnad låta kungöra
saken i den officiella tidningen. I kungörelsen skall de försäkringsborgenärer för försäkringar i det försäkringsbestånd som överlåts vilka önskar framställa anmärkningar
mot ansökningen uppmanas framställa dem
till Försäkringsinspektionen inom en av Försäkringsinspektionen utsatt tid som inte får
vara längre än två månader. K ungöreisen
skall också utfärdas på övriga försäkringsborgenärer i den överlåtande föreningen, om
överlåtelsen av försäkringsbeståndet enligt
ett utlåtande som avses i 4 § är ägnad att
äventyra betalningen av den överlåtande föreningens skulder. K ungöreisen skall också
utfärdas på försäkringsborgenärerna i den
övertagande föreningen, om överlåtelsen
enligt det sagda utlåtandet är ägnad att äventyra betalningen av den övertagande föreningens skulder. Försäkringsinspektionen
skall förplikta den överlåtande föreningen att
utan dröjsmål underrätta om kungörelsen i
åtminstone en tidning som utkommer på den
överlåtande föreningens hemort samt dessutom på det sätt som Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer.
Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke, om den tilltänkta överlåtelsen av försäkringsbeståndet inte kränker de förmåner
som försäkringarna omfattar och om den
inte anses äventyra en sund utveckling av
försäkringsväsendet. Försäkringsinspektionen
har rätt att till samtycket foga sådana villkor
som den anser nödvändiga för att skydda de
förmåner som försäkringarna omfattar eller
en sund utveckling av försäkringsväsendet.
Den överlåtande och den övertagande föreningen samt den som framställer anmärkning och anser att Försäkringsinspektionens
beslut kränker hans rätt, har rätt att anföra
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besvär över Försäkringsinspektionens beslut
hos högsta förvaltningsdomstolen enligt vad
som bestäms i förvaltningsprocesslagen. B esvären skall behandlas i brådskande ordning.

JO§

Försäkringsbeståndet övergår på den övertagande föreningen när Försäkringsinspektionen har gett sitt samtycke till överlåtelse av
försäkringsbeståndet. Försäkringsinspektionen kan på ansökan även fastställa en senare
tidpunkt för försäkringsbeståndets övergång.
Om samtycke inte har sökts inom föreskriven tid eller om det har vägrats och beslutet
om vägran har vunnit laga kraft, har överlåtelsen av försäkringsbeståndet förfallit.

11§

När en förening har överlåtit sitt försäkringsbestånd till en annan förening, får en
försäkringstagare med en försäkring i det
överlåtna försäkringsbeståndet, om han inte
medverkat till beslutet om överlåtelse av
försäkringsbeståndet och om han inte enligt
12 § lagen om försäkringsavtal har rätt att
säga upp försäkringen när som helst, skriftligen säga upp sitt försäkringsavtal inom tre
månader från tillkännagivande enligt 2 mom.
Den övertagande föreningens styrelse skall
tillkännage överlåtelsen av försäkringsbeståndet genom att inom en månad efter försäkringsbeståndets övergång låta kungöra
detta i den officiella tidningen och i åtminstone en tidning som utkommer på det överlåtande bolagets hemort samt dessutom på
det sätt som Försäkringsinspektionen vid
behov bestämmer. Tillkännagivandet skall
även innehålla ett omnämnande av den rätt
för försäkringstagare att säga upp sitt försäkringsavtal som avses i l mom.

15 kap.
Skadeståndsskyldighet

l §
En stiftare, styrelsemedlem eller medlem
av förvaltningsrådet och verkställande direktören är skyldiga att ersätta skada som de i
sitt uppdrag uppsåtligen eller av vållande har
orsakat föremngen. Detsamma gäller skada
som genom överträdelse av denna lag, stad-

l §
En stiftare, styrelsemedlem eller medlem
av förvaltningsrådet och verkställande direktören är skyldiga att ersätta skada som de i
sitt uppdrag uppsåtligen eller av vållande har
orsakat förenmgen. Detsamma gäller skada
som genom överträdelse av denna lag eller
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gama eller försäkringsgrunderna åsamkats en
delägare eller någon annan.

stadgarna har åsamkats en delägare eller någon annan.

2§
Angående en revisors skadeståndsskyldighet gäller vad som i l § stadgas om däri
angivna personer. Han ansvarar även för
skada som hans biträde orsakat uppsåtligen
eller av vållande.
Om en revisionssammanslutning är revisor, vilar ansvaret för skada på sammanslutningen samt den som är huvudansvarig för
revisionen.

3§
En delägare är skyldig att ersätta skada
som han genom att medverka till överträdelse av denna lag, stadgarna eller de för försäkring fastställda grunderna uppsåtligen
eller av grovt vållande har åsamkat föreningen, en annan delägare eller någon annan.

2§

(upphävs)

3§

En delägare är skyldig att ersätta skada
som han genom att medverka till överträdelse av denna lag eller stad~arna uppsåtligen
eller av grovt vållande har asamkat föreningen, en annan delägare eller någon annan.

4§

V ad l m om. stadgar om jämkning av skadestånd skall i fråga om en stiftare, styrelsemedlem eller medlem av förvaltningsrådet,
verkställande direktören eller en revisor iakttas endast om han gjort sig skyldig till lindrig vårdslöshet.

(upphävs 2 mom.)

5§
Beslut om väckande av skadeståndstalan
för föreningens räkning med stöd av
1-3 §§ fattas av föreningsstämman. styrelsen har dock rätt att besluta om väckande av
skadeståndstalan på grund av en straffbar
gärning.

5 §
Beslut om väckande av skadeståndstalan
för föreningens räkning med stöd av l eller
3 § i denna lag eller 44 § revisionslagen
fattas av föreningsstämman. styrelsen har
dock rätt att besluta om väckande av skadeståndstalan på grund av en straffbar gärning.

6§
Har föreningsstämman beviljat ansvarsfrihet eller annars beslutat att inte väcka skadeståndstalan, men har delägare med minst
en tredjedel av det vid stämman företrädda
röstetalet röstat mot beslutet, kan talan föras
på föreningens vägnar utan hinder av 5 § l
och 2 mom.

6§
På yrkande av delägarna kan talan föras
för föreningens räkning utan hinder av 5 § l
och 2 mom., om
l) föreningsstämman har beviljat ansvars-

frihet eller annars beslutat att inte väcka skadeståndstalan, men delägare med minst en
tredjedel av de vid stämman avgivna rösterna har röstat mot beslutet,
2) beslut i ett ärende som gäller beviljande
av ansvarsfrihet inte har fattats inom åtta
månader från räkenskapsperiodens utgång,
eller
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Talan kan väckas av delägare med minst
det röstetal som motsvarar det som innehas
av sådana i l mom. angivna delägare som
har motsatt sig beslutet. Om en delägare
avstår från talan sedan den väckts, kan likväl
övriga delägare som väckt talan fullfölja
denna.
Talan skall väckas inom tre månader från
föreningsstämmans beslut eller, om i 9 kap.
14 § nämnd granskning yrkats, från det att
utlåtande över granskningen lagts fram på
föreningsstämman eller ansökan om förordnande av granskare avslagits.
De delägare som väckt talan svarar för
rättegångskostnaderna. De har dock rätt att
av föreningen få ersättning för kostnaderna i
den mån de medel som föreningen vunnit
genom rättegången räcker för ändamålet.
Domstolen kan förordna att till de delägare
som väckt talan skall betalas en mot deras
andelar svarande del av de medel som föreningen vunnit.
7§
Talan på föreningens vägnar kan med stöd
av 1-3 §§, om talan inte grundas på straffbar gärning, inte väckas mot

3) beslut i ett ärende som gäller väckande
av skadeståndstalan annars inte har fattats
inom två månader efter det att ärendet borde
ha behandlats på föreningsstämman.
Talan kan väckas av delägare med minst
en tiondel av det sammanlagda röstetalet för
alla delägare i föreningen eller samma röstetal som det som innehas av de i l mom. l
punkten avsedda delägarna som motsatt sig
beslutet. Avstår en delägare från talan sedan
den väckts, kan övriga delägare som väckt
talan likväl fullfölja den.
Talan skall väckas inom tre månader från
föreningsstämmans beslut enligt l mom. eller utgången av den frist som avses i
l mom. eller, om granskning som avses i 9
kap. 6 § har yrkats, inom tre månader från
det att utlåtande om granskningen har framlagts på föreningsstämma eller ansökan om
förordnande av granskare har avslagits.
Delägare som väckt talan ansvarar för rättegångskostnaderna. De har dock rätt att av
föreningen få ersättning för kostnaderna i
den mån de kan täckas med de medel som
föreningen vunnit genom rättegången. Domstolen kan förordna att till de delägare som
väckt talan av de medel som föreningen
vunnit skall betalas den del som faller på
deras andelar.

7§
Talan på föreningens vägnar kan med stöd
av l och 3 § i denna lag samt 44 § revisionslagen, om talan inte grundas på en
straffbar gärning, inte väckas mot

16 kap.
Särskilda stadganden
l §
Utan hinder av vad som stadgas om laga
domstol i tvistemål får skadeståndstalan enli~t 15 kap. 5 och 6 §§ föras vid domstolen
pa föreningens hemort. Samma domstol kan
även behandla ett skadeståndsyrkande som
grundar sig på brott samt tvistemål som gäller i 3 kap. 3 § 3 mom. nämnd inlösning av
garantiandelar.

l

§

Utan hinder av vad som bestäms om laga
domstol i tvistemål får skadeståndstalan som
avses i 15 kap. 5 och 6 § föras vid domstolen på föreningens hemort. Denna domstol
kan även behandla ett skadeståndsyrkande
som grundar sig på brott samt sådana tvister
om inlösen av garantiandelar som avses i 3
kap. 3 § 3 mom. samt en i 5 kap. 4 §

152

RP 193/1999 rd

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
4 mom. och 14 kap. 13 § 5 mom. avsedd
talan om huruvida borgenären har fått betalning eller betryggande säkerhet för sin fordran.

2§
Stämning anses ha tillställts föreningen då
den delgetts en styrelsemedlem, verkställande direktören eller någon som har rätt att
ensam eller gemensamt med en annan person teckna firman.

2§
Stämning och annan delgivning anses ha
kommit till föreningens kännedom då den
har delgivits en styrelsemedlem, verkställande direktören eller någon annan som är berättigad att ensam eller tillsammans med
någon annan teckna firman. Om föreningen
inte har en i handelsregistret antecknad styrelsemedlem, verkställande direktör eller
annan person med rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna föreningens firma, skall vid delgivning med föreningen i tillämpliga delar iakttas 11 kap. 7 §
rättegångsbalken.

3§
När talan om klander av föreningsstämmans beslut har väckts, kan domstolen på
kärandens yrkande innan målet avgörs förordna att beslutet inte får verkställas. Domstolens ordförande eller häradshövdingen
kan interimistiskt utfärda ett sådant förordnande att gälla till dess ärendet upptas till
behandling i domstolen. Domstolen kan, om
skäl därtill yppar sig, återkalla sitt förordnande.
Över avgöranden som avses i l mom. får
särskilda besvär inte anföras. Social- och
hälsovårdsministeriet skall på tjänstens vägnar utan dröjsmål underrättas om dessa avgöranden samt även registermyndigheten,
om föreningsstämmans beslut är sådant att
registeranmälan därom skall göras enligt lag.

3§
När talan om klander av föreningsstämmans beslut har väckts, kan domstolen på
kärandens yrkande innan målet avgörs förordna att beslutet inte får verkställas. Över
sådant avgörande får besvär inte anföras särskilt.

7§
Den som
l) bedriver försäkringsrörelse i strid med l
kap. 4 § eller 5 § l mom., eller
2) beviljar nya försäkringar i strid med 13
kap. 22 § eller i strid med något förbud som
social- och hälsovårdsministeriet meddelat
med stöd av 12 kap. 6 §,
skall, om gärningen inte är ringa, för olovligt bedrivande av försäkringsföreningsrörelse dömas till böter eller fängelse i högst ett
år.

Domstolen skall på tjänstens vägnar utan
dröjsmål unde"ätta Försäkringsinspektionen
om sitt avgörande samt även registermyndigheten, om föreningsstämmans beslut är sådant att registeranmälan därom skall göras
enligt lag.

7§
Den som uppsåtligen
l) bedriver försäkringsrörelse i strid med l
kap. 4 § eller 5 § l mom., eller
2) beviljar nya försäkringar i strid med 13
kap. 22 § eller i strid med något förbud som
Försäkringsinspektionen meddelat med stöd
av 12 kap. 6 § 4 mom.,
skall, om gärningen inte är ringa, för olovligt bedrivande av försäkringsrörelse dömas
till böter eller fängelse i högst ett år.
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8§
Den som
3) är mellanhand för någon annan i syfte
att kringgå ett stadgande i denna lag eller en
bestämmelse i stadgarna om begränsning av
rösträtten,
4) bryter mot vad denna lag stadgar om
uppgörande av revisionsberättelse, eller
5) i strid med ett förbud som ministeriet
meddelar med stöd av 12 kap. 6 b§ överlåter eller pantsätter egendom i föreningens
besittning,

8§
Den som uppsåtligen
l) är mellanhand för någon annan i syfte
att kringgå en bestämmelse i denna lag eller
i stadgarna om begränsning av rösträtten,

skall, om inte gärnin~en är ringa eller
strängare straff stadgas 1 någon annan lag,
för försäkringsföreningsbrott dömas till böter
eller fängelse i högst ett år.

9§
Den som
l) vid utgivande av garantiandelsbrev eller
interimsbevis förfar i strid med denna lag,
2) bryter mot stadgandet om att föreningsstämmans protokoll skall hållas tillgängligt,
3) skiftar föreningens medel i strid med
denna lag,
4) utger penninglån eller ställer säkerhet i
strid med 11 kap. 7-10 §§,
5) försummar att föra garantiandelsbok
eller garantiandelsägarförteckning eller att
hålla dem tillgängliga,
5 a) i strid med ett av social- och hälsovårdsministeriet med stöd av l kap. 2 §
3 mom. givet förbud förvärvar garantiandelar;
6) underlåter att tillställa en myndighet
anmälan eller någon annan uppgift enligt
denna lag, eller

292324C

2) bryter mot vad denna lag föreskriver
om uppgörande av revisionsberättelse,
3) i strid med ett förbud som Försäkringsinspektionen meddelar med stöd av 12 kap.
6 c § överlåter eller pantsätter egendom i
föreningens besittning,
4) bryter mot bestämmelserna om utlåtanden som skall uppgöras av en godkänd revisor såsom oberoende sakkunnig,
5) bryter mot bestämmelserna om återbetalning av kapitallån, betalning av ränta eller
annan gottgörelse eller ställande av säkerhet,
6) utbetalar föreningens medel i strid med
denna lag, eller
7) beviljar penninglån eller ställer säkerhet
i strid med 11 kap. 7 eller JO §,
skall, om inte gärningen är ringa eller
strängare straff föreskrivs i någon annan lag,
för försäkringsföreningsbrott dömas till böter
eller fängelse i högst ett år.
9§
Den som uppsåtligen
l) vid utgivande av garantiandelsbrev eller
interimsbevis förfar i strid med denna lag,
2) bryter mot bestämmelser om att föreningsstämmans protokoll skall hållas tillgängligt,
3) underlåter att iaktta vad som i 13 §bestäms om uppgifter som skall anges i föreningens brev och på dess blanketter,
4) försummar att föra garantiandelsbok
eller garantiandelsägarförteckning eller att
hålla dem tillgängliga,
5) i strid med ett av Försäkringsinspektionen med stöd av l kap. 2 § 3 mom. i denna
lag och 3 kap. 4 §l mom. lagen om försäkringsbolag givet förbud förvärvar garantiandelar,
6) bryter mot vad som i JO kap. 11 § bestäms om ingivande av bokslut eller koncernbokslut till registermyndigheten eller
underlåter att göra en anmälan eller lämna
andra uppgifter som enligt denna lag skall
lämnas till ministeriet eller Försäkringsin-
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spektionen,

7) försummar att iaktta vad 2 kap. 9 §
l mom. 1-3 punkten stadgar om förutsättningarna för fattande av beslut vid den konstituerande stämman,

7) försummar att iaktta vad som i 2 kap.
9 § l mom. 1-3 punkten bestäms om förutsättningarna för beslutsfattande vid den konstituerande stämman,

8) bryter mot vad denna lag stadgar om
uppgörande av bokslut eller om avgivande
av slutredovisning vid en försäkringsförenings likvidation

8) bryter mot vad som i denna lag bestäms
om upplysningsplikt vid utbjudande av garantiandelar i en försäkringsförening, eller
9) bryter mot vad som i denna lag föreskrivs om uppgörande av bokslut, koncernbokslut, mellanbokslut eller bokslut enligt
13 kap. 2 § l mom. eller om avgivande av

slutredovisning vid försäkringsföreningars
fusion eller likvidation,

skall, om inte gärningen är ringa eller
strängare straff stadgas i någon annan lag,
för försäkringsföreningsförseelse dömas till
böter.

skall, om inte gärningen är ringa eller
strängare straff föreskrivs i någon annan lag,
för försäkringsföreningsförseelse dömas till
böter.
För försäkringsföreningsförseelse skall
också den dömas som av grov oaktsamhet
förfar på det sätt som avses i l mom. 9
punkten.

11§

Försäkringsinspektionens beslut eller förordnande som utfärdats med stöd av 6 kap.
4 §, 12 kap. 4-6 § eller 13 kap. 2 § kan
verkställas trots besvär.
11 a§
Social- och hälsovårdsministeriet har rätt
att föreskriva att en försäkringsförening skall
föra register över sina ombud och personer
som handlar på dessas vägnar. Utfärdandet
av intyg rörande ombud och personer som
handlar på dessas vägnar kan genom ministeriets beslut helt eller delvis åläggas försäkringsföreningarnas centralorganisationer, sedan dessa samtyckt därtill.

13 §
Vad som i denna lag föreskrivs om socialoch hälsovårdsministeriet eller vederbörande
ministerium gäller efter att lagen om Försäkringsinspektionen (78/1999) trätt i kraft Försäkringsinspektionen, om något annat inte
följer av 2 mom.
På Försäkringsinspektionen tillämpas inte
vad som i l kap. l § 4 och 6 mom., 5 §
2 mom., 2 kap. 5 § 5 mom., 8 kap. l §
2 mom., 10 kap. l § 3 mom., 3 a§ 3 mom.
6 punkten och 4 mom. samt 5 § 2 mom.,

11§

(upphävs)

11 a§

Försäkringsinspektionen har rätt att före-

skriva att en försäkringsförening skall föra
register över sina ombud och personer som
handlar på dessas vägnar. Utfärdandet av
intyg rörande ombud och personer som
handlar på dessas vägnar kan genom Försäkringsinspektionens beslut helt eller delvis
åläggas försäkringsföreningarnas centralarganisationer, sedan dessa samtyckt därtill.
13 §
l försäkringsföreningens brev och på dess
blanketter skall anges föreningens registrerade firma, hemort och adress samt registernummer och, om föreningen har trätt i likvidation, uppgift om detta.

155

RP 193/1999 rd
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

7 § l mom., 8 § l punkten och 12 §, 10 a
kap. 4 §, 5 § 2 mom. och 6 §, 12 kap. 5 §
2 mom. och 6 § l mom., i 16 kap. 10 §
2 mom. det inledande stycket och i det inledande stycket i 4 mom. och 4 punkten
samt 5 mom. och 12 § 2 mom. föreskrivs
om social- och hälsovärdsministeriet eller
vederbörande ministerium eller om statsrådet.
Ikraftträdande
l. Denna lag träder i kraft den
Allmänna övergångsbestämmelser
2. I stället för en bestämmelse i stadgarna
som strider mot denna lag skall bestämmelserna i denna lag iakttas, om inte något annat följer av dessa övergångsbestämmelser.
Om stadgarna enligt denna lag är bristjii/liga
eller innehåller bestämmelser som strider
mot denna lag, skall föreningens styrelse
göra ett förslag till föreningsstämman om en
sådan ändring av stadgarna att de blir lagenliga. Fastställelse av ändringarna i stadgarna
skall inom två år efter att lagen har trätt i
~.raft sökas hos Försäkringsinspektionen.
Andringar i stadgarna skall anmälas för registrering inom tre månader efter att Försäkringsinspektionen har fastställt dem. Försäkringsinspektionen kan förena försäkringsföreningens skyldighet enligt detta moment
med vite.
3. Stadgar som strider mot denna lag och
som anmäls för registrering efter att lagen
har trätt i kraft kan inte registreras, om inte
något annat följer av dessa övergångsbestämmelser.
4. Efter att denna lag har stadfästs men
innan den har trätt i kraft kan en försäkringsförening fatta beslut om att i överenstämme/se med de bestämmelser som gäller
vid ikraftträdandet ändra sina stadgar så att
de motsvarar bestämmelserna i denna lag.
B e slutet kan anmälas för registrering innan
lagen träder i kraft. Det kan registreras så att
ändringen av stadgarna träder i kraft samma
dag som denna lag.
5. På en försäkringsförenings kreditupptagning tillämpas de bestämmelser som gäl-
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ler när denna lag träder i kraft, om krediten
har upptagits innan lagen har trätt i kraft och
villkoren för krediten inte ändras efter lagens ikraftträdande.
Övergångsbestämmelse om bildande av
försäkringsföreningar
6. På bildande och registrering av försäkringsföreningar tillämpas de bestämmelser
som gäller när denna lag träder i kraft, om
stiftelseurkunden har undertecknats innan
lagen har trätt i kraft och något annat inte
följer av dessa övergångsbestämmelser.
Övergångsbestämmelse om
garantiandelsbrev
7. Försäkringsföreningens registernummer
skall antecknas på ett garantiandelsbrev som
visas upp för föreningen eller som föreningen utfärdar efter att denna lag har trätt i
kraft.

Övergångsbestämmelse om ökning av
garantikapitalet
B. Har ett beslut om ökning av garantikapitalet fattats innan denna lag har trätt i
kraft, tillämpas på registreringen av garantikapitalet bestämmelserna i 4 kap. 7 § i den
lydelse lagrummet har när denna lag träder i
kraft. Föreningens helt betalda garantikapital
skall likväl anmälas för registrering inom ett
år från lagens ikraftträdande.
Övergångsbestämmelser om egna
garantiandelar
9. En förening kan med stöd av 5 a kap.
3 § förvärva endast helt betalda garantiandelar.
l O. Garantiandelar som en förening innan
denna lag trädde i kraft förvärvat i strid med
de bestämmelser som gällde när denna lag
trädde i kraft skall avyttras inom sex månader från lagens ikraftträdande.
Övergångsbestämmelser om
föreningsstämma
11. På ett beslut av föreningsstämman som
fattats innan denna lag trädde i kraft och på
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dess registrering tillämpas de bestämmelser
som gällde när denna lag trädde i kraft, om
inte något annat följer av dessa övergångsbestämmelser.
12. Om en kallelse till föreningsstämma
har utfärdats innan denna lag trädde i kraft
tillämpas på kallelsen de bestämmelser som
gällde när denna lag trädde i kraft. Om
handlingar enligt de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft skall hållas
tillgängliga för delägarna tillämpas på handlingarna och på framliggandel av dem de
bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft.
13. Fattas inom två år från denna lags ikraftträdande beslut om ändring av stadgarna
i avsikt att sammanslå olika slag av garantiandelar så att rättigheterna för hela slaget av
garantiandelar minskar, krävs förutom ett
beslut enligt 7 kap. 17 § l m om. dessutom
samtycke av de garantiandelsägare som har
minst en tredjedel av garantiandelama av
detta slag och att beslutet har biträtts av garantiandelsägare med minst två tredjedelar
av de vid stämman företrädda garantiandelarna av detta slag.
Övergångsbestämmelser om bokslut
14. Bestämmelserna om bokslut i denna
lag tillämpas första gången på försäkringsföreningamas bokslut och koncernbokslut
för den räkenskapsperiod som börjar den l
januari 2000 eller därefter. En försäkringsförening får emellertid tillämpa dessa bestämmelser redan under den räkenskapsperiod som pågår när denna lag träder i kraft.
15. B okslutshandlingarna skall anmälas för
registrering enligt JO kap. 11 §första gången för den räkenskapsperiod som pågår när
denna lag träder i kraft.
Övergångsbestämmelse om vinstutdelning
och annan användning av föreningens
tillgångar
16. Bestämmelserna i 11 kap. 9 § tillämpas inte på lån som beviljats enligt 11 kap.
7 § i den lydelse lagrummet hade när denna
lag trädde i kraft, om villkoren för lånet inte
ändras efter lagens ikraftträdande.
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Övergångsbestämmelse om fusion
17. På en fusion tillämpas de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft,
om fusionsavtalet före lagens ikraftträdande
har godkänts i någon av de föreningar som
deltar i fusionen.
Övergångsbestämmelse om överlåtelse av
försäkringsbeståndet
18. På överlåtelse av försäkringsbeståndet
tillämpas de bestämmelser som gäller när
denna lag träder i kraft, om ett avtal om
överlåtelse av försäkringsbeståndet har godkänts av den överlåtande eller den övertagande föreningen före lagens ikraftträdande.
Övergångsbestämmelse om föreningens brev
och blanketter
19. V ad som 16 kap. 13 § i denna lag föreskrivs om föreningens brev och blanketter
tillämpas sedan ett år förflutit från lagens
ikraftträdande.

