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Till statsrådet

Genom beslut den 20 september bemyndigade regeringen1990 dåvarande
Åsbrinkstatsrådet Erik tillkalla kommitté med högst fem ledamöteratt en

med uppdrag utreda vissa frågor försäkringsomrâdetpå föreslåatt samt
ändringar i försäkringsrörelselagstiftningen.

Med stöd bemyndigandet tillkallades dag ledamöterav samma som
justitierådet Bertil Bengtsson, ordförande, professorn Mats Persson,
överinspektören Yngve docenten StaffanPettersson, Viotti och numera
vice verkställande direktören Welin.Per

biträdaAtt kommittén förordnades fr. den 15 oktoberexpertersom o.m
1990 verkställande direktören Olov Hertzman, chefsjuristen Jarl Symreng
och rådmannen Ann-Christine Lindeblad, fr.o.m. den januari21numera
1991 rådmannen Stellan Fors, fr.o.m. den februari14 1991numera
avdelningsdirektören GullbjörkLennart och fr.o.m den maj12 1991
bankokommissarien Lars Hansson.

sekreterare biträdaAtt kommittén förordnades fr.o.m. den 1som
oktober departementssekreteraren Kettis fr.o.m. den1990 Margareta och

Åkejuli hovrättsassessorn Thimfors.1 1991 Genom beslut den 20
december entledigades Ann-Christine Lindeblad och1990 expertsom
förordnades biträda kommittén sekreterare.att som

Kommittén har antagit försäkringsutredningen.namnet
Kommittén har ålagts frågor berörs denmed förtur behandlaatt som av

västeuropeiska integrationen och därvid funnit lämpligt i detta del-att
betänkande lämna förslag placerings-framför allt till soliditets- ochnya
regler för försäkringsbolagen. Kommittén påbörja arbetetattavser nu
med genomgripande försäkringsrörelselagstiftningen.översynen mer av

Stockholm den oktober28 1991

Bertil Bengtsson

Mats Persson Yngve Pettersson

Staflan WelinViotti Per

Margareta Kettis

LindebladAnn-Christine

Ãke Ihimfors
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Sammanfattning

omfattande innebärVårt uppdrag är mycket och grundläggandeatt en
skall göras den nuvarande försäkringsregleringen. På sikt kanöversyn av

i lagstiftningenförslag väntas resultera delarvåra att stora av om
försäkringsverksarnhet sådan regleringensomarbetas. En översyn av

vi nödvändiguppbyggnad kan innebära vissat.o.m. attsom anser
principer hittills regleringen försäkringsverksam-allmänna präglatsom av

heten kan komma omprövas.att
Enligt direktiven skall vi förtur behandla frågormed sådana som

påverkas den västeuropeiska integrationen och avtal mellan ochEGettav
EFTA-statema utökat europeiskt ekonomiskt samarbetsområdeettom
EES-avtalet. Lagförslagen i detta delbetänkande just möjlig-attavser

anslutning till ordning.göra EGs Då den svenska lagstiftningen, elleren
dess tillämpning, i avviker frånväsentliga delar motsvarande uppbyggnad
i europeiskaandra länder, bl.a. när det gäller återbäringens hantering
inom livförsäkring, har det emellertid varit nödvändigt delvis kommaatt
in frågor med allmän räckvidd vad formell anslutningpå änen mera en
till iEGs regler skulle innebära. Redan den första vårtetappenannars av

problematikarbete vi därför den måste uppmärksammasattanser som
speciell förhållandenför svenska och alldeles oberoendesynes somvara

EG-anpassning tänkas motivera långtgående ändringar ii sig kanav en
det nuvarande regelsystemet. Vissa frågor har vi emellertid inte ansett

i vikunna slutlig ställning till detta sammanhang och får såledestaoss
i fortsattaanledning återkomma till dessa arbete.vårtatt

början införasFör anpassning till EGs regelsystem tillmåste nyaen en
bestämmelser försäkringsbolagens framhållaSoliditet. brukarMan attom

social funktionförsäkringen har alldeles speciell ekonomisk ochen
sin betydelse för privatpersoners ekonomiska trygghet och förgenom

företagens nödvändigtverksamhet. har traditionelltDet attansetts genom
offentligrättsliga regler skydda försäkringstagama riskenmot att
försäkringsbolagen inte kan fullgöra sina förpliktelser, deras ekonomiom
skadas katastrofala skadefall eller felaktiga kalkyler. Dettat.ex. genom
är också väsentligt med tanke sarnhällsekonomin i Redan ärpå stort. nu
därför försäkringsverksamheten ingående lagreglerad och underkastad

Finansinspektionen. i första hand inriktatskontroll reglering harDennaav
enskilde,livförsäkring med tanke dess viktiga skydd för denpå som

ofta försäkringar,nedlagt väsentlig del sitt sparande dessapå menen av
betydelse.även för andra försäkringstyper soliditetsreglerär av
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soliditetsbestämmelserEGs återfinns huvudsakligen i direktiv årett av
rörande direkt försäkring livförsäkring direktiv1973 ochän ettarman

år 1979 angående direkt livförsäkring. i dragDe går påut attav grova
fastställa hur konsolideringskapital försäkringsbolagen minststort som
måste ha. I direktiven finns detaljerade bestämmelser för beräkningen av
den s.k. solvensmarginalen, minimivärde växlar med hänsyn tillvars
försäkringsverksamhetens omfattning.och En tredjedel solvensmar-art av
ginalen skall s.k. garantifond, vilken samtidigtutgöras måste uppgåav en
till rninirnibelopp,visst också detta varierande med hänsyn till verksam-
hetens inriktning. Om denna miniminivå garantifonden underskridspå är
detta signal till tillsynsmyndigheten ingripa. EGs principer friatten om
konkurrens försäkringsområdet innebär varjepå land skall utgå frånatt

reglering dessa frågor, inte direktiven medger avvikelser.samma av om
meningEnligt vår den skyddsnivå direktiven föreskriver acceptabel,är

i varje fall upprätthåller väl fungerande tillsynssystem, ochettom man
soliditetskraven bör i allmänhet inte uppfyllasvåra för deatt nuvara
verkande svenska bolagen. förhållandenUnder alla utgör önskan om

Ävenharmonisering för tillstarkt skäl EGsövergåett att system. om
regleringEGs komplicerad i vissa delar långt utförlig vadår och änmera

vanligt i svensk lagstiftning, vi böra följa den.ärsom anser oss
Bestämmelserna förslagethar enligt tills vidare tagits in i slutet kap.7av
försäkringsrörelselagen FRL.

uttryck för soliditetsprincipen i också lagensEtt FRL är regler om
försäkringsbolagensplacering medel, syftar till hindra deatt attav som

förvaltade tillgångarna placeras i riskfyllda ochalltför äventyrliga objekt
med åtföljande risker för försäkringstagarna. De nuvarande placeringsreg-
lema för livförsäkring och långa skadeförsäkringar innebär huvud-att
delen belopp motsvarande de försäkringstekniska skulderna skallettav
placeras i obligationer eller andra tillgångar betraktas särskiltsom som
säkra 7 kap. och försäkringstekniska skulderna9 9 §§. De utgörsa av
redan åtagna förpliktelser försäkringstagama. övrigt innehållerImot
lagen den s.k. femprocentsregeln, gäller för alla försäkringsbolag 7som
kap. 17 §. Den förbjuder försäkringsbolag eller varikoncern bolageten
ingår fmansinspektionens medgivande andeläga störreatt utan av
aktierna i enskilt aktiebolag än femett motsvarar procentsom av
röstetalet för samtliga iaktier bolaget.

Placeringsreglema i kap. innebär för7 9 och 9 § i och sig atta
försäkringsbolagen har goda möjligheter uppfylla sina åtaganden enligtatt
försäkringsavtalen. Sett vidare perspektiv de emellertid mindreärettur
lämpade möta krav på effektivitet och flexibilitet. Reglerna äratt t.ex.
inriktade minska eliminiera kreditriskerpå eller i mindreatt tarmen
utsträckning hänsyn till andra former risker, inflations- ochav som
ränterisker. Kånnetecknande för placeringsreglema vidare de inteär att
medger fördelarna tillvaratas.god riskspridning Genomatt attav en
belopp motsvarande de försäkringstekniska skulderna får placerasendast
i vissa tillgångsslag förhindras spridning bolagens investeringar.en av

Placeringsregler flexibilitetmed större de nuvarandeän måste anses
försäkringstagarintresse. spriderUnder förutsättning bolagenett attsom
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riskerna på tillfredsställande och med hänsyn till avtalenssättett
utformning och löptid behöver placeringar i tillgångar mindremed säkra
värden inte äventyra det grundläggande skyddet för försäkringstagarna.

EGs fastlagda regler området innebär särskilda placeringsreglerpå att
bara får föreskrivas angående de medel de försäkringstek-motsvararsom
niska skulderna. övriga tillgångar skall inte restriktioner.För gälla några
Medlemsländema får tills vidare själva bestämma hur de försäkringstek-
niska skulderna skall beräknas, liksom vilka regler skall gälla försom
placering dessa. Avsikten är emellertid reglerna beräkningattav om av
de försäkringstekniska skulderna småningomså skall harmonieras och

vissa minimikrav beträffande placering dessa s.k. bundna medelatt av
fast.slås I förslagen till tredje skade- tredje livförsäkringsdi-ett resp.

rektiv finns utkast till sådana regler. innebärDessa bl.a. de bundnaatt
medlen endast skall kunna placeras i vissa särskilt angivna slag av
tillgångar. Vidare finns begränsningar för hur investeringarstora som
försäkringsbolagen iskall kunna enskilda tillgångskategoriergöra samt
hur enhandsengagemang de skall ha. Direktiven innehåller ocksåstora
regler valutamatchning krav lokalisering tillgångar.påsamtom av

klart femprocentsregelnDet står den nämnda i FRL i strid medståratt
direktiv,EGs åtminstone i den den placering försäkringsbo-mån avser av

lagens s.k. fria avskaffande femprocentsregelnmedel. Ett skulle medav
nuvarande definition de försäkringstekniska skulderna emellertid fâav
konsekvenser bakgrund försäkringstagarskyddet inte kanmotsom av

acceptabla. En del medel avsedda för återbäring tillstoranses vara av
försäkringstagama skulle plötsligt kunna placeras helt fritt, nämligen den

försäkringardel återbäringsmedlen tilldelats enskildainte Dessaav som
âterbäringsmedel redovisas i dag del konsolideringskapitaletsom en av
och omfattas därigenom inte andra placeringsbegränsningarnågra änav
femprocentsregeln. Enligt mening bör emellertid alla formervår av
löften återbäring betraktas förpliktelse försäkringsta-gentemotom som en

omfattasoch särskilda skyddsregler. sådan utvidgningEngarna av av
placeringsreglernas tillämpningsområde vi nödvändig börsom anser
emellertid inte samtidigt placeringsreglemagöras ändras. Detutan att
skulle tillfå följd försäkringsbolag i onödan tvingades säljaattannars

innehav vissa tillgångar, främst aktier.stora av
de ändringarUtöver nödvändiga för formell anslutning tillärsom en

regelsystem föreslårEGs vi därför i detta betänkande också redovis-att
ningen återbäringsmedlen ändras placeringsregler införsattsamtav nya
för de försäkringstekniska skulderna. Vi får emellertid i fortsattavårt
arbete anledning återkomma till dessa frågor, bl.a. vid närmareatt en

vinstutdelningsförbudet,översyn med grunder och frågansystemetav om

1De antaganden risker ligger till för premieberäkningen vissgrund sker medom som
säkerhetsmarginal,vilket medför livförsäkringsrörelsen visabrukar överskott.att ett
Dessa âterbäringsfond på så småningomåtergåmedel samlas i i avvaktan attnu en

försäkringstagarna mån påtill i den fonden inte för förlustanvänds täckaatt
livförsäkringsrörelsen. Endast âterbäring,s.k. tilldelad tillkommer vissabestämdasom
försäkringstagare, redovisas emellertid försäkringsteknisk skuld.som
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officiell redovisning i marknadsvärden. De placeringsreglemaen nya
skall gälla både liv- och skadeförsäkringsbolag.

utgångspunkt för placeringsreglerEn våra förslag till har varit denya
utkast till minimikrav iEG förslagen till tredje skade-presenterat ettsom

tredje livförsäkringsdirektiv. Förslagen följer i huvudsak dessaresp.
utkast.

I fråga vilka slag tillgångar för täckandeaccepterasom av som av
försäkringstekniska skulder innebär förslag långtgående liberalise-våra en
ring jämfört med nuvarande bestämmelser; skall aktieräven kunnat.ex.
användas för detta försäkringsbolagenHärigenom störreges en
flexibilitet beträffande de tillgångar de kan ha i sina balanser.
sammansättningen olika kategorier tillgångar skall emellertidav av vara

hänsynsådan till försäkringskontraktens löptid och utfästelsema iatt tas
övrigt. För understryka vikten detta innehåller förslag, liksomvårtatt av

allmän riskspridnings-EGs, och matchningsregel. allmännaDennaen
kompletterasregel med bestämmelser hur placeringarstorasom anger
maximalt får i olika tillgångsslag hurgöras samt storasom en-

handsengagemang bolagen får ha. Beträffande begränsningar i enskilda
tillgångsslag har vi i huvudsak följt de föreslagna reglerna. frågaEG Iav

enhandsengagemang vi dock riskspridningkravEGs ärattom anser
otillräckliga för möta kraven grundläggande skydd för försäkrings-påatt

dennaI del har vi därför utnyttjat de möjligheter tilltagama. uppstram-
ning inom för EG-direktiven. uppstramningDensom ges ramen som
föreslår har utgångspunkt i de faktiska regler tillämpasen som nu av
ledande EG-länder. De placeringsreglema kommer ställa andraattnya
och kravstörre på såväl försäkringsbolagen tillsynsmyndigheten änsom
de nuvarande bestämmelserna.

framgått femprocentsregelnSom står i strid med reglerEGsovan om
placering fria medel. Vi emellertid den inte heller börattav anser
behållas då det gäller de tillgångar skall försäkringstek-demotsvarasom
niska skulderna. Varken soliditetssynpunkter eller andra argument som
åberopats för regeln bl.a. inte bolagen bör ha företagarintresseatt ett-
i verksamheter samband med försäkring tillräckligtnärmare utgörutan -
vägande skäl för detta vis skall inskränka försäkringsbolagenspåatt man
frihet förvalta Enligt meningmedlen på lämpligt sätt. kanvåratt
betärnmelsen upphävas helt och med riskspridningsregler.ersättas rena
Ett upphävande bestämmelsen medför nuvarande principiellaattav
förbud för försäkringsbolag driva rörelse försäkringsrörelseänatt annan

medan1 kap. 3 § FRL inskränks till bolagets verksamhet,att avse egen
det blir tillåtet dotterbolag sig i andra verksamheter.att genom engagera

grundval för bedömning riskspridningskraven skall fungera detSom av
livförsäk-register bolagens tillgångar för närvarande försöver avsom

skall förasringsbolagen kap. och enligt förslag7 10 § FRL vårtsom
risksprid-skadeförsäkringsbolag. Vid bedömningenäven omav

ningskraven till sina marknadsvär-år uppfyllda skall tillgångarna tas upp
den.

frånVi har funnit vi det gäller valutapositioner bör utgåäven näratt
valutamatchning innebärEGs regler och således ställa krav på attsom
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redovisas iskulder till högst fårförsäkringstekniska 20 procent annan
fullgöras. Undantag från be-den vari förpliktelsen skallvaluta än

för tillgångar uttryckta i ECU.stämmelsen uppställs
återbäringsmedel innebärförslag till ändrad redovisningVåra attav

försäkringstek-fortsättningsvisâterbäringsfonden skall betraktas som en
återbåring. Härigenomi anspråk förnisk skuld och endast kunna tas

de särskilda placerings-omfattas bådekommer återbäringsmedlen att av
i dag sammanhängerförmånsrätt. så skerreglerna och reglerna Attom

konsolideringskapital.âterbäringsfonden samtidigt fungerarmed att som
återbäringsmedel och kon-ingen skillnad mellanDet görs m.a.o.

svenska regelsystemet från vadsolideringsmedel. Härvid skiljer sig det
funnit deteuropeiska länder. Vi hari gäller i andraallmänhetsom

möjligheterordning och föreslår därförlämpligt ansluta till denna attatt
vinster tillavsättningarinförs för livförsäkringsbolagen göraatt av en

förstakonsolideringsfonden skall isärskild konsolideringsfond. Den nya
också kunnaförlusttäckning, skall naturligtvishand disponeras för men

till återbäring.användas
âterbäringsfondskall fördelas mellanför framtida vinsterStyrande hur

löften återbäring bolagenkonsolideringsreserv skall deoch vara om som
via återbäringsräntor eller sätt.gör på annat

Övergångsvis från nuvarande återbä-föra medelskall bolagen kunna
till konsolideringsfondenfrån värderegleringsreservenringsfond samt

därvid skall kunna föras tillintill visst högsta beloppbelopp. Deett som
första hand knyta till storleken påkonsolideringsfonden skall i an

konsolideringskapital, hand tilli andra EGsbolagens s.k. kollektiva
innebär vidaresolvensmarginal. förslagregler minsta Våra attom

till de delar de belöperskall lösas ävenvärderegleringsreservema upp
p-försäkringar.pâ

försäkringstekniska skuldernamedför förslagen deSammantaget att
spegla åtagandena försäk-i kommerbättre sätt dagän gentemotattett

del försäkringstagamasinnebär också störreringstagama. Det att en av
placeringsreg-särskilda skyddsregleromfattasmedel kommer att somav

förmånsrätt.ler och regler om
delvisåterbäringsfond.inte EnSkadeförsäkringsbolag har någon

utbetalnin-säkerhetsreserven,liknande funktion fyller den s.k. som avser
försäkringsfall.framtida Dennasvârförutsebarapå grundgar av mera

skuld. Eftersom denförsäkringsteknisk ärredovisas intereserv som
börai har vi inte någonfrivillig och inte reglerad FRL, ansett taoss upp

framlagda lagförslaget.bestämmelse den i det nuom
Även mindre ingripandelagändringar, också vissaflera andra avom

regler. nuvarandenödvändiga vid anpassning till EGs Denblirnatur, en
försäkringsverksanxhet 2 kap. 3 §koncession förbestämmelsen om

koncession, inte denregeringen beviljarföreskriver sålunda att om
utvecklingoförenlig med sundbedömsplanerade verksamheten envara

viss be-inte uteslutaförsäkringsväsendet. Regeln kan enansesav
oförenligt med EGskoncessionsänendet, ärhovsprövning i något som

Även bakgrund önskemåletgrundsatser etableringsfrihet. mot av omom
ifrågasättas. Vi haretableringshindereffektiv konkurrens kan sådanaen
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därför slopat det gällande sundhetskravet, vilket med kravs.k. ersatts ett
på den planerade verksamheten bli i enlighetkan utövad medatt antas

Därmed börFRL. det klart behovssynpunkter inte skall inverkaattvara
på koncessionsfrågan. sundhetsprincipenDen allmänna regeln skallatt

vägledande för tillsynen kap. har emellertid behållits.19 §1vara
Vidare fordrar samordningen med regler den nuvarandeEGs att

gränsdragningen mellan liv- skadeförsälcringsbolagoch måste ändras,
vilket bl.a. medför några bolag hittills betraktats livförsäk-att som som
ringsbolag i stället kommer hänföras till skadeförsäkringsbolagen.att
Ändringen medför också för kombinera livförsäkrings-att utrymmet att
rörelse med rörelse minskar något.annan

naturliga skälAv kommer anslutning till ordning förutsättaEGs atten
ändringar också i lagen för utländska ffirsdkringsféretag drivarätt attom
försäkringsrörelse i Sverige Inför EES-avtalet dessutomLUF. måste

skillnad göras mellan utländska försäkringsföretag med hemland inomen
för vilkaEES, inte får krav föruppställas strängare än de svenska

företagen, och andra utländska försäkringsföretag, för vilka alltjämt vissa
speciella bestämmelser skall gälla. Tills vidare har vi böraansett oss
föreslå bara sådana ändringar i med nödvändighet påkallasLUF som av
EES-avtalet eller naturligutgör följd ändringarna i FRL. Ien av en

utredningsarbetet blir sannolikt nödvändigtdet medetappsenare av en
genomgripande omarbetning detta regelsystem.av

Lagförslagen är avsedda träda i kraft den januari1 1993.att
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Summary

Our of reference extensive, requiringterms thorough revieware very a
of the insurance regulations. Our proposals be expectedcurrent tocan
lead in time revision of large sections of the legislation insuranceto a on
activities. The kind of review of the regulatory that considerstructure we

could involve the of general principlesreassessmentnecessary even some
behind the control of insurance business.

We have been instructed deal first with issues that affected byto are
West European integration and by between the EC and theagreementan
Efta countries European Economic Space. The legislative proposalson a
in this interim in fact intended the forreport toare pave way an
adaptation the EC In that the Swedish legislation, itsto arrangements. or
implementation, differs in essential from correspondingrespects set-ups
in other European countries, for instance regards the handling of profitas
distribution in life has, however, beento extentassurance, some

consider that have general implications thanto mattersnecessary more
those inherent in formal accession EC Right from the initialto statutes.a

of work therefore found considerstage problemstoour we necessary
that be peculiar Swedish conditions and which, irrespectiveto toappear
of adjustment the EC, call themselves forin far-reaching changestoan
in the legislation. There however, certain issues whichcurrent are, on we
did feel able adopt positionfinal this shall thereforenot to at stage;a we
be returning them continues.workto as our

An adaptation the EC rule requires, for thing,to system one new
provisions concerning the solvency of insurance companies. Insurance
commonly considered have special economic and socialto a very
function virtue of its importance for financialthe security of private
individuals and for business operations. The traditional view that legal
rules needed insured parties from the risk of insuranceto protectare an

being unable its commitments its financial positionto meetcompany
weakened by, for instance, disastrous damages faulty estimates.or

This importantalso for the in general. The insurance systemeconomy
in Sweden therefore already subject detailed regulationslegal andto
supervised by the Financial Supervisory Authority. The controls have
focused in the first place life importantof theaccounton assurance, on
protection this affords the individual, who have placedmay a con-
siderable share of his her savings in policies, butsuch the regulationor
of solvency also significant for other kinds of insurance.
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The EC provisions solvency mainly be found in 1973toon are a
directive direct insurance lifeother than and 1979on assurance a
directive direct life Briefly, they stipulate minimumtheon assurance.
solvency margin insurance required hold. Thetoan company
directives contain detailed regulations for the calculation of this solvency
margin, which varies with the and of the insuranceextentnature
business. third of the margin consist of fund,One forto guaranteea
which there likewise stipulated minimum varies with thethatamounta

of the business. fund fallsthat short of the minimumAnature guarantee
requirement constitutes signal the supervisory authority intervene.to toa

accordance withIn the EC principle of free competition in the insurance
market, the regulation of these be the inmatters to countrysame every
unless exceptions permitted the directives.are

considerWe that the level of protection the directives prescribe
acceptable, given efficient supervisory existingand thesystem,an
Swedish companies should find difficult in achieve thegeneralnot to
required degree of solvency. desirability of harmoniza-In theevent,any
tion changingfor the EC The EC regula-strong system.toa reason
tions be complicated in certain and far detailed thanrespectsmay more

in Swedish legislation but still consider they should becustomary we
followed. In proposals the regulations have been incorporated for theour
time being in the the end of ChapterInsurance Act 7.at

thatIn the solvency principle also finds expression in theAct
regulation of insurance the aim being thatinvestment, tocompany ensure
the invested in objects which excessive risk thatassets notare carry an
could jeopardize policy—holders. The investment rules for lifecurrent

and long-term non—life insurance requirementtheamount toassurance
that the major share of corresponding the technicaltoa sum reserve

be invested in bonds other that deemed be particularlyto toassetsor are
Ch. and The technical consists of the§§ 9 9a.secure reserve

existing undertakings with policy holders. All insurance companies are
subject, provision the the effect thatActto tomoreover, a no
insurance containing insurancecompany or group an company may,
without the approval of the Financial Supervisory Authority, sharesown
in of the equivalent of five of voting rights inthe totalcentexcess per
any one company.

The investment rules in leave insuranceCh. 9 and 9a do
companies good opportunities of meeting their commitments in insurance

appropriate forIn wider however, they lesscontracts. context,a are
promoting efficiency flexibility. designed reduceand They toare or

ofminimize credit risks, for other formsinstance, but less heed topay
risk, such and interest Neither dothose associated with inflation rates.as
they give risk dispersion. The investmentthe benefits of broadtoaccess
spread restricted technical hasin that the equivalent of the toreserve

whichbe placed particular regulationsInvestmentasset category.a
in thegive flexibility be said bethan the togreater current system must

interest of insured parties. Provided companies spread risks adequa-the
tely and in and maturities ofconformity with the contracts,terms
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investment in less need endanger the fundamentalassets notsecure
protection of policy holders.

The relevant EC regulations stipulate that specific investment rules may
be laid down foronly the funds that correspond the technicalto reserve.
No restrictions shall apply other Until further noticeto assets. toup
each member decide how the technical bestate to calcu-toreserve
lated, well the rules for the corresponding investments.as as
envisaged, however, that the computation of the will ultimatelyreserve
be harmonized and that minimum requirements will be stipulated for the
investment of the tied-up funds. Draft regulations for this includedare
in proposed third directives for non-life insurance lifeand assurance,
respectively. They for instance, that the tied funds be placedstate, may
only in certain specified categories. Restrictions also proposedasset are

the level of insurance investment in particularon assetcompany
categories and the size of holdings in entity. Other regula-on any one
tions matching and the location of assets.concern currency

The above-mentioned five rule in the Swedish Insurance Actcentper
clearly conflicts with the EC directives, least regards investmenttheat as
of untied With the existing definition of technicalassets. reserves,
however, annulment of the five rule would have unacceptablecentan per

for the protection of insured parties. large proportion ofAconsequences
the bonus namely the that has been vested in individualpartreserves, not
policies, restrictions.‘could then suddenly be invested without any
These bonus consolidated capital andcount at presentreserves as are
therefore subject investment restrictions from the fivenot to apartany

rule. We consider that form ofcent potential bonus should beper every
treated commitment policy holders and be covered specifictoas a
protective regulations. At the time, the of the investmentsame range
rules should be extended in the considernot manner we necessary
without simultaneously amending these rules; otherwise insurance
companies would be obliged unnecessarily sell large holdings ofto
certain assets.

In addition the changes that required for formal accessionto toare a
the EC rule in this therefore changes in thesystem, report we propose
classification of bonus well investment rules forreserves as newas
technical The investment rules apply bothto toreserves. new are non-
life insurance and life companies.assurance

The minimum requirements forward in the EC drafts for thirdput
directives for non-life insurance and life have providedassurance a
starting point for the investment rules that whichandnew we propose
largely follow those drafts.

Concerning the categories that would be foracceptedasset as cover

‘The risk assumptions which safety margin thatpremiums computed giveon are a
usually results in surplus life accumulatedinsurancebusiness;the surplusesa on are

bonus for subsequentreversion policy less withdrawalsholders,as a toreserve any
losses the life insurancebusiness. is, reversionaryto however, only vestedcover

bonusesassigned particular policy holders classifiedthat technicalto are reserves.as
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considerable liberalizationtechnical proposals constitutereserves, aour
of shares shall also bethe regulations in that, for instance,current
admissible for insurance companiesthis This gives greaterpurpose.

offlexibility the composition ba1ance—sheet The mixin of their assets.
categories the maturity profile andbe appropriate, however,asset must to

of thisother undertakings of insurance The importancecontracts.
ofunderscored inclusion in proposals, in the EC drafts,the aour as

matching. Thisrule concerning general risk diversion and rule
maximum investment insupplemented with stipulations concerning the

in entity.particular categories and the size of holdings Ourasset any one
drafts. regardsrestrictions largely follow the EC Asasset category

requirements forparticular holdings, however, consider that the ECwe
risk need policydiversion do satisfy the fundamental protecttonot
holders; in this the opportunities the EChave therefore usedrespect we

intodirectives provide which has takenfor tighter arrangement,a
countries. Thethe rules actually practised in leadning ECaccount new
existing forinvestment regulations from thedeparture systemrepresent a

insurance companies well for supervisory authority.theas as
for register ofThe basis of risk diversity be theassessments to

that has be for lifekeptassets to at presentcompany assurance com-
panies Ch. of the which shall§ 10 Insurance andAct we propose

for diversityalso be kept non-life insurance companies. The risk
requirement be applied market values.to to assets at

Concerning holdings, have likewise found to startcurrency we reason
from the rules and accordingly require matching thatEC notcurrency so

than 20 of technical be booked in currenciescentmore per reserves may
other than the in which commitment bethe Anto met.currency
exception in this made for denominated inrespect assets ecus.

indicated earlier, withAs the five rule conflicts the ECcentper
investment rules for untied consider, that theWereserves. moreover,
rule should be retained for that the ofnot counterpartassetseven are
technical Neither solvency considerations other argumentsreserves. nor
that companieshave been cited in favour of rule for instance thatthe
should acquire business interest in activities that closelynot nota are
connected with weighty justify thisinsurance sufficiently toare
restriction the freedom of insurance companies their fundstoon manage

entirelydroppedIn opinion the rule becompetenta manner. our can
and replaced with wouldrisk diversity rules. abolition of the ruleAn

that the provision insurancewherebypresentmean companyan
debarred from conducting non—insurance business Ch. of the§ 3

itself,Insurance will apply only operations of theAct theto company
leaving subsidiaries liberty in other operations.at to engage

altered thatThe classification of bonus that we propose meansreserves
such will treated technical and bebe in future reservesreserves as

willavailable solely for the distribution Theseof bonuses. reserves
accordingly be subject both specific investment rules and thetheto to
rules preferential rights. This the because thenot at presenton case
bonus also function consolidated capital; thus, distinctionreserves as no
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consolidation funds. Theandunvested bonusmade between reserves
the situation in generalthis fromdiffers inSwedish rule respectsystem

appropriate adapt thefindcountries. Wein other European toto
companieslifeaccordingly thatandtherearrangement assurancepropose

consolidationallocationsprofitbe entitled make separatetoto reserve,a
forbut naturally alsoplace lossesavailable in the firstbe toto cover

bonus payments.
and consolidationinto bonusdivision of future profitsThe reserves

undertakings which thebonusgoverned by thebeto companyreserves
transitionalyields in other Inform of bonusmakes in the ways. aor

from existing bonustransfer fundscompanies will be ableperiod to
the consolidationvaluationwell from to reserve,reservesreserves as as

the size of thedetermined firstly bybeingthe maximum amounts
minimumthe EC rulesand secondlyunvested bonus onreserves

valuationthatproposal alsosolvency margins. Our reserves aremeans
referthat doof thewound inbe not tocomponentsrespectto up even

endowment asssurance.
technicalproposals will bring theeffect of theThe combined reserves

vis-â-visundertakingswiththaninto better correspondence at present
funds willof policy holders‘share thepolicy largerholders. Moreover, a

andinvestment rulesprovisions suchspecific protectivebe covered by as
rights.rules preferentialon

butdo have bonuscompaniesNon-life insurance not areserves
their contingencyperformedfunctionsomewhat similar reserves,

where the futureinsuranceintendedwhich outcomecontractsto coverare
technicaldoContingencyparticularly uncertain. not count asreserves

in theand regulated Insurancethey voluntaryAs notarearereserves.
them in theprovisions aboutincludefoundAct, to anyreasonwe no

proposed legislation.
far-lessamendments, of themlegislativenumber of otherA some
Therules.adjustment the ECrequired forreaching, will also be toan
thethatprovisions Ch. § 3insurance concession statecurrent

activitythe plannedconcession provided notgovernment grants a
of the insurancewith developmentincompatible sounddeemed beto a

inof needsaid excludebeThis rule assessmenttosystem. cannot some
the fundamen-concession, which ECswithconnection counter torunsa

thetherefore thatof establishment.of freedom Wetal principle propose
requirementcriterion dropped and replacedsoundness bepresent a

with the Insuranceconformactivity be presumedthat the planned tocan
considerations of needthen be clear thatshouldAct. not toare

retained thehowever,of concession. We have,influence the matter a
supervision Ch.guideprinciple of soundnessgeneral that therule to

§19, 1.
for changes in therules also callsCoordination with the EC present

whichcompanies,non-life insurancedistinction between life and means,
treated hithertocompanies that have beennumber offor instance, that a

non-lifeassigned instead theentities will belife category.toas assurance
combining lifefortend restrict theThe changes also to assurancescope

business.business with other
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adaptationAn EC will of also requireto arrangements course
amendments the Act concerning the right of foreign insuranceto

insurancecompanies conduct business in Sweden. Moreover, EESto an
necessitates distinction between foreign insurance companiesagreement a

resident in the EES, for which requirements be stringentmust not more
than for Swedish companies, and other foreign insurance companies, for
which certain special regulations shall continue apply. the timeForto
being find appropriate only such amendments theto towe propose
above-mentioned Act rendered EES agreementas are necessary an or

natural of amendments the Insurance Act. laterAttoare a consequence a
in work this rule will have be thoroughlystage rearranged.system toour

The proposed legislation intended be effective of 1 Januaryto as
1993.
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Författningsförslag

1 tillFörslag
ändring i försäkringsrörelselagenLag om

1982713

försäkringsrörelselagen 1982713föreskrivs i frågaHärigenom om
skall upphöra gälla,dels kap. 17 och 17 §§7 10, attatt a

kap.skall betecknas 7 10dels nuvarande 7 kap. 10 §att a
9,9aoch3-5 §§,7kap.delsatt kap. 3-50ch 2kap.10 §§,1

kap. 5 8kap. kap. 7 och 10 §§, 12 §§,den 7 10l1§§, llnya -
följandeföre kap. 5 skall harubriken 12 §kap. § närmast19 11 samt

lydelse,
Reservfonden,skall lydaföre kap. 9 §dels rubriken närmast 12att

försäk-och användningfir kreditförsäkringutjämningsfond avannan
egendomringsbolagets ,

kap.tio paragrafer, kap. 7skall införas 1 11dels det i lagenatt nya
följande lydelse.kap.och 12 922 29 §§ a av-

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

bestämmelser1 Inledandekap.
3 §

försäkringsrörelse,rörelsefår inte driva änförsäkringsbolagEtt annan
för det.inte finns särskilda skåldetom

direkt livförsäkringsrörelseMedlivförsâkringsrörelseMed direkt
försäkringsrörelsefår inte förenasförsäkringsrörelsefår förenasinte

sådan försäk-personförsäk- änän annatannat avsersomsom avser
kap.omtalas i I 4ringring. som

4§
livförsäkringsbolag förstås ilivförsälcringsbolag förstås i MedMed

försäkrings-lag bolag vilkasvilkas försäkrings- dennadenna lag bolag
endast lixförsäkringrörelseuteslutande ellerrörelse så gott avser

och sambandliiförsäkring iuteslutande elleravser person-som
sjuk- ellermeddeladliiförsäkring, sjuk- och därmedförsäkring

Andra bolagolycksfallsförsäkring.avgångsbi-olycksfallsförsäkring,
skadeförsåkringsbolagarbetslöshets- ärdragjörsäkring samt

Andra bolag ska-försäkring. är
deförsäkringsbolag
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§1

Bestämmelserna livförsäkring Bestämmelserna livförsäkring,om om
gäller också i fråga personför- såvitt bestämmelsernautomom avser
säkringar slag. De behö- soliditet kap.annat i 7 23 och24av om -

dock inte tillämpas för sådana 27 gäller§§, också i frågaver om
personförsäkringar har med- personförsälcringar slagannatsom av
delats antingen för tid sjuk- och olycksfallsförsäkring,en av

femlängst år eller premie avgángsbidragsfärsäkringmot en samt
beräknadär och bestämd för arbetslöshetsförsäkring. De behö-som

längst fem iår sänder. dock inte tillämpas för sådanaver
personförsäkringar har med-som
delats antingen för tid längsten av
fem år eller premie ärmot en som
beräknad och bestämd för längst
fem i sänder.år

Ersättning, i form livränta eller sjukränta, tillhör enderautgessom av
livförsäkring eller försäkring beroende vilketpå dessa slagannan av av
försäkringar har meddelats. Har sådan inköptsränta isom etten
livförsäkringsbolag, skall den dock i detta bolag höra till livförsäkring.

sådan livräntaFör eller sjukränta För sådan livränta eller sjukränta
tillhör försäkring än tillhör försäkring änsom annan som annan

livförsäkring gäller de särskilda livförsäkring gäller de särskilda
bestämmelserna livförsäkring i bestämmelserna livförsäkring iom om
Zkap. 30ch4§§, 7kap. 9,9a, kap.2 3 och 4 kap.§§, 7 11 8

och10 11 §§, kap.8 18 kap.14 18 14 kap. 21, och24a
ochkap. 21 24-28 §§ 19 26-28 §§ 19 kap. och3samt samt

kap. 3 och 4 §§. 4 §§.

10
fråga livfirsikringar,I I fråga livförsäkringar,om som om som

gäller endast för dödsfall och gäller endast för dödsfall och
meddelas för tid längst fem meddelas för tid längst femen av en av

ellerår premie är ellerårmot premie ärmoten som en som
beräknad och bestämd för längst beräknad och bestämd fir längst
fem i sänder,år får undantag fem iår sänder, får undantag
medges från bestämmelserna medges från bestämmelsernaom om
livförsäkring. Från bestämmelserna livförsäkring. Från bestämmelserna

förbud fondemission i förbud fondemissionmot imotom om
kap.4 § och vinstutdelning1 i kap.4 § och1 vinstutdelning i

12 kap. 2 § får dock undantag inte 12 kap. 2 bestämmelserna§ samt
medges. soliditet 7kap. 22-24, 27 ochom

§§ får dock29 undantag inte med-
ges.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Avvikelser från lag får Avvikelser fråndenna denna lag får
medges i fråga frågatjänstepensions- medges i åter-mottagnaomom

försäkringar, avvikel- försåkringar,den mån i den deti mån prövas
ändamålsenliga från skäligt.ärserna

allmän synpunkt, och frågai om
återtörsâkringar, i denmottagna

detmån skäligt.prövas
försäkringsbolag driver rörelse i utlandet, fårOm sådana avvikelserett

från denna medges föranleds hänsyn tilllag utländsk ellerrättsom av
rättstillämpning.

Om ömsesidigt försäkrings- Undantag från denna lag får med-ett
bolag har verksamhetsområde frågaiett ges om

begränsat till del ömsesidigaviss skadeförsäkrings-ärsom av
riket och vilkasrörelsen bolag verksamhet omfat-ringa inteär av
storlek, får sådana undantag från kredit- eller borgensförsäkringtar
denna lag medges föranleds eller ansvarsförsäkring änsom av annan
verksamhetens omfattning och sådan bolaget enligt kap.2som
bolagets förhållanden nionde stycket fårövrigt. 3 § drivai utan

det särskilt konces-iatt anges
sionsbeslutet där den årligasamt
premieinkomsten från de verksam-
hetsgrenar kap.i 1 11 §som anges
första stycket inte överstiger ett
belopp motsvarande miljonen
ECU,

ömsesidiga skadeförsâkrings-
bolag med sådant bolagannatsom
har ingått avtal full återförsäk-om

försäkringsavtalring ingångnaav
eller ingått avtal innebär attsom
det Övertagande bolaget inträder i
det överlåtande bolagets förpliktel-

enligt försäkringsavtalen,ser
lokala skadeförsäkringsbolag
meddelar endast turistassis-som

tansförsäkring avseende naturaför-
och för vilkas verksamhetmåner

årligaden premieinkomsten inte
belopp motsvarandeöverstiger ett

200 000 ECU,
ömsesidiga liiförsäkringsbolag

för vilkas verksamhet den årliga
premieinkomsten inte överstiger ett
belopp motsvarande 500 000 EC U
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under varandrapå följande år.the
Överskrids denna undergräns
treársperioden skall bestämmelser
från vilka undantag medgivits gälla
från och med det fjärde året.

Medgivanden enligt första fjärde styckena lämnas regeringen eller,av-
efter regeringens bemyndigande, fmansinspektionen.av

11§
Vid tillämpning reglernaav om
skadefärsäkring denna lagi gäller
följande klassificering verksam-av
hetsgrenar

olyck.sfall.sf6rsdkring,
.sjulg‘irsdkring,
landkaskofärsäkring,
jämvägsförsäkring,
luftfartsförsäkring,5.
gökaskoförsäkring,
nunsporgflirsdkring,
brund- och naturskadeförsäk-

ring,
skadefärsäkring,9. annan

fordonsansvarsférsiikring,10.
lufiansvarsférsdkring,1
.sy0far1sansvar.sf6rsiikring,12.

ansvargörsäkring,13. annan
kreditfärsäkring,14.
borgemférsdkring,15.

fömiögenhetsskaddör-1 annan
säkring,

rdttsskydd.sforsc1kring,17.
turistassistansférsdkring.18.

eller, efterRegeringen rege-
bemyndigande,ringens finansin-

spekrionen föreskrif-närmareger
de risker verksam-varjeter om

hetsgren orrfattar.
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2 Bildandekap. försäkringsbolagav

3

Stiftama skall bo- Stiftamaupprätta skall upprättaen en
lagsordning skall underställas bolagsordning skall under-som som
regeringen för stadfistelse. Till ställas regeringen för stadfistelse.
ansökan koncession skall fogas T111 ansökan koncession skallom om

plan för tilltänktaden verksam- fogas plan för den tilltänktaen en
heten. bolagets rörelseAvser verksamheten.
livförsäkring eller rörelsenavser

slag försäkring för längreannat av
tid skall dessutomtio år,än sär-
skilda regler grunder för verk-
samheten enligt vadupprättas som

Grunderna skall under-i 6sägs
ställas för stadfästelse.regeringen

lérksamhetsplanen skall ange
slagde risker bolagetav avser

försäkra,att
de försäkringsvillkor bolaget

använda,attavser
de premietanfier eller de

grunder bolaget använda,attavser
de för återförsäkringprin ciper

bolaget tillämpa,attavser
de tillgångar skall ingå isom

sådan gamntifond omtalas i 7som
kap. eller27 28

uppskattning kostnader-en av
etableraför bolagets verk-attna

medsamhet uppgift de medelom
avsedda täcka dem och,är attsom

bolaget meddelaattom avser
sådan försäkring isom avses

kap. första stycket1 11 § 18,
uppgift de medel avsed-ärom som
da täcka bolagets åtaganden iatt
den verksamhetsgrenen, samt

uppställning utvisandeen
bolagets sannolika ekonomiska
ställning under de första räken-tre
skapsåren med uppskattning av
inkomster och utgifter samt av
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bolagets möjligheter fullgöraatt
förpliktelser uppfyllaochsina

kraven solvensmarginal underpå
tid.samma

Föreskrifterna andra stycket 2i
och andra stycketi såvitt avser
premietargfier, gäller dock förinte

de verksamhetsgrenar som
kap. stycketförstai 1 11 §anges

eller4-7, 11 12,
verksamhetsgnenarde som
kap. första stycketi 1 11 §anges

eller 15, försäkringstagaren14 om
näringsidkare denoch försäk-är

rade risken dennes närings-avser
verksamhet, eller

de verksamhetsgrenar som
kap. stycketi § första1 11anges

10, eller försäk-13 16 om
näringsidkare ochringstagaren är

följande förutsätt-minst två treav
uppfylldaningar är

försâkringstagaren hara. en
balansornslutning tilluppgårsom

belopp motsvarandeminst ett
6 200 000 ECU,

försäkringstagaren har en
tillomsättning uppgår minstsom

belopp motsvarandeett
000 ECU,12 800

försäkringstagaren har underc.
haftdet räkenskapsåret isenaste

genomsnitt minst 250 personer
anställda.

försäkringstagaren ingårOm i en
koncern koncernredovis-avgersom

tredjeskall förutsättningarna ining
gälla koncernen.stycket 3

skallVid verksamhetsplanen
fogas handlingar styrker attsom

garantifond enligt kap.kravet på 7
eller uppfyllt27 28 § är samt

ledning ochuppgifter bolagetsom
medaktieägare enlighetdess iom

föreskriver.vad regeringen
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De grunder omtalas i andrasom
stycket 3 skall underställas rege-

förringen stadfästelse.
Regeringen bo-prövar Regeringen prövar bo-att att

lagsordningen och grunderna lagsordningenöver- och grunderna över-
medensstämmer denna lag och med denna lag ochensstämmer

med andra författningar med andra författningar.samt om
och vadi särskilda be-mån
stämmelser behövs med hänsyn till
omfattningen och bolagetsarten av
verksamhet.

Regeringen stadfáster bolags- Regeringen stadfäster bolags-
ordningen och grunderna ordningen och grundernasamt samt
beviljar koncession, inte den beviljar koncession, den plane-om om
planerade verksamheten bedöms rade verksamheten kan kom-antas

oförenlig med sund utveck- bli utövad enlighet mediattvara en ma
ling försäkringsväserzdet. dennaKon- lag. Koncession beviljas tillsav
cession beviljas tills vidare eller, vidare eller, särskilda omstän-om

särskilda omständigheter föran- digheter föranleder detta, för be-om
leder detta, för bestämd tid, högst stämd tid, högst tio år, och där-
tio âr, och därutöver till det lö- tillutöver det löpande räkenskaps-
pande räkenskapsårets slut. slut.årets

Koncession för skadeförsäkrings-
bolag kan de verk-endast förges
samhetsgrenar kap.i 1som anges
II § första stycket. koncessionenI
skall den verksamhetsgrenanges
eller de verksamhetsgrenar som

Ävenbolaget skall bedriva. utan
det särskilt får bolagetatt anges

försäkra risker verk-också i annan
.vamhetsgrem dock kredit- eller
borgensförsäkring, riskerna iom
den andra verksamhetsgrenen har
samband med den huvudsakliga
risken och egendomangår som

eller,denna risk Regeringenavser.
efter bemyndigande,regeringens
finansinspektionerz närmareger
föreskrifter förutsättningar förom

meddela rättsskyddsförsäkrirtg.att
Vid förlängning koncession Vid förlängning koncessionav en av en

har beviljats försäkrings- försäkrings-har beviljatsett ettsom som
bolag för bestämd tid gäller bolag för bestämd tid gäller
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första-tredje styckena i tillämpliga första--nionde styckena i tillämp-
delar. liga delar. Den uppställning som

omtalas andrai stycket 7 skall
dock bolagets ekonomiskaavse
ställning vid tidpunkten för ansö-
kan förlängning.om

4
Om bolagsordningen eller grunderna ändras skall även ändringen
stadfästas. Regeringen kan uppdra Finansinspektionenåt i regeringensatt
ställe meddela stadfästelse i sådana fall inte är principiellsom av
betydelse eller i övrigt inte är synnerlig vikt.som av

ändringenAvser utvidgning ändringenAvser utvidgningen en
bolagets rörelse till bolagets rörelse tillav en ny av en ny

försäkringsgren eller verk- verksamhetsgren ellerett nytt ett nytt
samhetsområde eller änd- verksamhetsområde elleravser avser
ringen väsentlig omläggning ändringen väsentlig omläggningen av en
rörelsen, gäller i övrigt första--3 § rörelsen, gäller i övrigt 3 §av
tredje styckena i tillämpliga delar. första nionde styckena i tillämp--

liga delar.

5§
Bolagsordningen skall ange

för samtliga försäkringsbolag
bolagets firma,
den2. i Sverige där bolagets styrelse skall ha sittort säte,

3. föremålet för bolagets verk- föremålet3. för bolagets verk-
samhet, varvid det särskilt skall samhet, varvid det särskilt skall

verksamheten skall verksamheten skallanges om avse anges om avse
såväl direkt försäkring såväl direkt försäkringmot motsom som

återförsäkring,tagen återförsäkringtagen samt, om
verksamheten gäller skadeförsäk-
ring, den Verksamhetsgren eller de
verksamhetsgrenar bolagetsom

bedriva,ämnar
4. området för verksamheten, det gäller direkt försäkring i Sverige,om
5. i förekommande fall, bolaget skall driva försäkringsrörelse iatt

utlandet,
antalet6. eller lägsta och högsta antalet de styrelseledamöter,av

revisorer och eventuella styrelsesuppleanter, får utsessom av
bolagsstämman, tiden för styrelseledamötemas och revisorernassamt
uppdrag,

7. sättet sammankalla bolagsstämman,att
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vilka ärenden8. skall förekomma den ordinariepå stämman,som
de9. regler enligt vilka bolagsstämman får förfoga bolagets vinst,över

i10. vilken utsträckning bolaget skyldigtär teckna återförsäkring,att
det gäller försäkring än livförsäkring,om annan

för försäkringsaktiebolag

aktiekapitalet11. eller, detta ändring bolagsordningen skallutanom av
ellerkunna bestämmas till lägre högre belopp, minimikapitalet och

maximikapitalet, varvid rninimikapitalet inte får mindre änvara en
fjärdedel maximikapitalet,av

aktiernas12. nominella belopp,

för ömsesidiga försäkringsbolag

13. garantikapitalet,
14. regler för hur skallrösträtten och hurutövas beslut skall fattas
bolagsstämman,på varvid särskilt skall och i vilkenanges om

utsträckning delägarnas skallrösträtt utövas utsedda delegeradegenom
i vilken utsträckning rösträtt skall tillkommasamt garantema,

15. intill vilket belopp och i vilken ordning delägarna personligenär
ansvariga för bolagets förpliktelser, inte uteslutande bolagetsom
tillgångar för bolagets förpliktelser,svarar

antal16. och sammanlagt belopp de försäkringar skallav som vara
tecknade innan bolaget kan bildat,anses

vilken17. begränsning skall gälla för återförsäkring imottagensom
förhållande till den direkta försäkringen, verksamheten såvälom avser
direkt försäkring återförsäkring,mottagensom

18. i vilken ordning skall inbetala de tecknadegarantema
garantibeloppen samt

19. och i vilken ordning skall betalasränta på garantikapitalet ochom
vinst delas till vilkenoch i ordning garantikapitaletut garantema
skall återbetalas.

7 kap. Rörelsen

1 §
I försäkringsbolags balansräkning skall skulder, under benäm-ett som
ningen försäkringstekniska skulder, värdet på balansdagentas upp av
bolagets ansvarighet för

löpande försäkringar premiereserv,
försäkringsersättningar2. för inträffade försäkringsfall

ersättningsreserv,
V3. utgifterna för reglering utgifterna för reglering3.av av

inträffande försäkringsfäll inträffande försäkringsfall
skadebehandlingsreserv, skadebehandlingsreserv och
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sådan tilldelad4. återbåring sådan tilldeladinom 4. återbâring som
livfärsäkringsrärelsen inte inte har förfallithar till betalning.som
förfallit till betalning och

sådan tilldelad5. áterbäring
färsäkringsrärelseinom änannan

lhförsäkringsrärelse harintesom
förfallit till betalning.

Som försäkringsteknisk skuld
skall också vad finnstas upp som

till âterbäringsfond enligt 12avsatt
kap. 5

tilldeladSådan återbäring Sådan tilldeladinom återbäring som
liifärsäkringsrörelsen har har förfallit till betalning intesom men
förfallit till betalning inte kunnat betalas skall föras tillutmen
kunnat betalas skall föras ersättningsreserven.tillut
ersättningsreserven.

flera försäkringsbolagAnsvarar solidariskt för ñrsâkring, skall ien
det enskilda bolagets redovisning försäkringstekniska skulder endastav
beaktas den del försäkringen enligt avtal mellan bolagen belöperav som

bolaget.på
9§5

Ett belopp motsvarande försäk- Ett belopp motsvarande försäk-
ringstekniska skulder för iförsäk- ringstekniska skulder skall place-

skallringar alltid redovisas föl- med hänsyni till det slagras av
jande slag tillgångar försäkringsverksamhet försäk-av som

ringsbolaget bedriver till-samt
och löptid,gángarnas varvidart

risken fär framtida växlingar i
deras avkastning och värde skall
beaktas.

Om finansinspektioneninte av
särskilda skäl medger förannat

fall, får försäkringstekniskavisst
skulder endast följ-motsvaras av
ande slag tillgångarav

obligationer eller obligationer,andra penningmark-
skuldförbindelser utfärdats nadsinstrument och andra skuldfär-som
eller bindelser för vilka kommungaranterats staten, stat,av en

obligationer, utfärdats eller därmed jämförlig samfällighetsom av
allmännaSveriges hypoteksbank, svarar,

Konungariket obligationer,Sveriges hypoteks- 2. penningmark-
kassa, Svenska bostadskreditkas- nadsinstrument och andra skuldför-

Svenska skeppsltypotekskas-san,
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Skeppsfartens sekundärlåne- bindelser för vilka företagsan, ett sva-
kassa, Nordiska investeringsbanken rar,
eller kreditaktiebolag, eller penninglån till fysiskaettav per-
andra angivna kreditinstitut säkerhet sådanänav nu motsoner annan
utfärdade skuldförbindelser, med isom anges
undantag sådana för den all- överlåtbara aktier och andraav

rörelsen avsedda förskriv- överlåtbara andelar,männa
ningar medför till betal- andelar värdepappersfonderirättsom

först qterning utfärdarens ochövriga likartade fonder,
fordringsägare förlagsbevis, optioner, terminer och likar-

obligationer, utfärdade eller tade finansiella instrument,
garanterade svenskt fastigheter, ochett tomträtterav
bankaktiebolag, svensk byggnader,en spar-
bank eller central förenings- penninglånövriga säker-en mot
bank, eller sådant bankinsti- het på grund inteck-panträttettav av av

eller riksbanken utfärdade ning fastighet,i byggnad,tut tomträtt,av
andra fordringsbevis, med undan- skepp eller lufifartyg,

förlagsbevis, kontanter och tillgodohavan-tag av
obligationer eller andra skuld- den bankeri och andra kreditin-

förbindelser, utfärdade eller stitut,
garanterade svensk kommun, värdet10. återförsäkrings-av en av

5. svenskt näringsföretag andel försäkringstekniskagivares iettav
utfärdade obligationer offent- skulder,som
ligen utbjudits svenskt bank- fordringar1 hos återförsäk-ettav
alctiebolag, Sveriges investerings- ringstagare,
bank aktiebolag eller Nordiska in- 12. fordringar hos försäkrings-
vesteringsbanken, och försäkringsmäklare påtagare

skuldförbindelser för vilka grund direkt försäkring ellerav
bolaget säkerhet återförsäkring,äger till trettiogenom upp pro-

jondbruks-,i bostads-,panträtt premieinkomsten undercenten av
kontors- eller afdrvastighet inom räkenskapsåret,
70 fastighetens uppskat- upplupna13. och hyrorprocent räntorav
tade värde eller, pantvärde har upplupen inkomst,samtom annan
fastställts för fastigheten enligt fordringar14. på grund av
gällande bestämmelser lån regressrätt,om av
statsmedel till främjande bo- fordringar15. på skatteåter-av
stadsbyggandet, inom 75 bäring,procent

pantvärdet, i andra anläggningstillgångar16.panträtt tomträtt,av
till vilken hör byggnad sådana omfattasär än 5en som som av
avsedd för bostads-kontors- eller eller och
afärsändamål, inom 70 17. fordringar med säkerhet iprocent av
det uppskattade värdet bygg- lixförsäkring, meddelad bolagetav av
naden eller någon egendom livlån.annan

hör till eller, finansinspektionenOm intetomträttensom om av
pantvärde har fastställts för särskilda skäl medger föregen- annat
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dedomen enligt nämnda bestämmel- fall, får sammanlagdavisst av
tillgångar finns det75 iinom pantvär-procent upptagnaser, av som

det, allt med den ytterligare be- redovisasregister i 10 §som anges
finansinspektionen högstgränsning som

föreskriver med hänsyn till femtio tillgångaritomt- procenta.
rättsavtalets innehåll eller någon isom avses

femtioomständighet eller sammanlagt ipanträtt procentannan
fastighet, helt eller delvis tillgångar 7 ochii avsesen som som

inrättad för industriell verksam- sammanlagt åttio iär procentc.
het, eller till vilken tillgångar ochi i 4tomträtten som avses

fem tillgångarhör byggnad helt eller delvis iprocent somsom
inrättad för sådan verksamhet, iär avses

uppskattade fem enskild fas-det iinom 60 procent procente. enav
tighet, eller byggnad ellervärdet egendomen, såvitt tomträttavserav

med ytterligare be- andelar därav,den itomträtt
finansinspektionen f fem penninglånföre- igränsning procent ett

med säkerhet grundskriver med hänsyn till påpanträtttomträttsav- av
inteckning enskild fastighet,talets innehåll eller någon iannan av

omständighet, varvid dock förut- byggnad, skepp eller luft-tomträtt,en
för fastighe- fartyg.isättning panträttatt

och halveller skall godkän- två itomträtten procentten g. en
lån börsnoterade överlåtbara aktierfråga sådantiutomnas om-

för vilket hänförliga till enskilt företagtill svensk kommun etten
eller till företag ingåendefinansinspektionen har medgett i samma

undantag tillhörande bygg- koncern,är att-
nader skall bmndförsäkrade icke börsnoteradei iprocentvara en
försäkringsbolag denna aktier hänförliga till enskilti ettavsessom

företaglag eller utländskt försäkrings-i
eller till företag ingåendeföemg med driva försäk- irätt att samma

ringsrörelse här landet, koncern,i
inhemska eller utländska fiardedels iprocenten

penninglån till enskild fysiskvärdehandlingar, till sin art ensom
till den säkerhet de erbjuder säkerhetoch änmotperson annan

jämförliga med grund inteckningkan på inågra panträttanses av av
de under nämnda, varvid dock fastighet, byggnad, skepp1-6 tomträtt,

luflfartyg,värdehandlingar, enligt ellersin samtsom
lydelse skall inlösas främmande sammanlagt fem ii procent

överlåtbara aktier eller andravaluta, får användas för redovis- över-
andelar, obligationer ellerendast den de låtbaramånning i motsva-

försäkringstelmiska skulder penninglån hänförliga tillför ett en-mr
tillräkning för försäkringar skilt företag eller företag ingå-iegen

ende koncern.valuta, isamma samma
lån säkerhet bolagetsimot

motsvarande försäk-försäkringsbrev återköps- Tillgångarinom
högstringstekniska skulder får tillvärdet,
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9. värdet återförsäkringsgi- tjugo bolagets förplikt-procentav av
ansvarighet grund depå elser redovisas i valuta änvarnas av annan

lüförsäkringar har denövertagits förpliktelsen skall fllll-varisom
i form áterförsäkring, deni mån begränsningDenna gällergöras.av
ansvarigheten överstiger värdet dock för tillgångar uttrycktainte iav
reservdeposition har ställts ECUsom av
återförsäkringsgivare hos det Vid bedömning kraven enligtav- om
givande bolaget, varvid dock tredje stycket uppfyllda, skallvär- är
det utländskt försäkringsföretags tillgångarna beräknas qter mark-av
ansvarighet får användas tillinte nadsvärden.
redovisning försäkringstekniskaav
skulder orry°attning vadi större än
finansinspektionen medger med
hänsyn till försäkringstagamas
säkerhet,

försäkringsbolagen10. egna
fastigheter och tomträtter,

aktier dotterbolag,11. i harsom
till ändamål fastigheterägaatt
eller fastighetsbolag,tomträtter

12. medel konto bank,på i
likvidansvar för13. Penning-

marknadsCentralen enligtPmC AB
kap. lagen9 1 § 1991195 om

penningmarknadskonton.
Om försäkringsbolag harett

hållit kvar tillgångar motsva-som
livåterförsäkring,avgivenrar en

får återförsäkringsgimren använda
fordran hos det avgivandesin

bolaget för redovisning försäk-av
ringstelaiiska skulder för den mot-

livåterförsäkringen.tagna
Med det uppskattade värdet avses

det värde försäkringsbolagetsom
bestämt grundval särskildpå av en
värdering.

hinder första stycket fårUtan av
högstbelopp motsvarande 20ett

de försäkringstelmiskaprocent av
skulderna för räkning redo-egen

tillgångarvisas andrai än som
första stycket, docki inte iavses

aktier.
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Med försäkringstekrtiska skulder
för räkning förstås den delegen av
dessa skulder överstiger vär-som
det återförsäkringsgivarnasav
ansvarighet.

a§°9

tillgångarDe används för finansinspektionenOm intesom av
redovisning försäkringstekniska särskilda skäl medger förannatav
skulder skall finnas i Sverige, dock fall, skall de tillgångarvisst av
med undantag för utländska försâkringstekniskamotsvararsom
återförsäkringsgivaives ansvarighet skulder lägst åttio finnas iprocent
på grund de försäkringar Sverige, dock med undantag förav som
övertagits i form återförsäkring. utländska återförsäkringsgivaresav

ansvarighet på grund försäk-av
ringar övertagits i formsom av
återförsâkring fordringar hossamt
återförsäkringstagare.

Vid redovisning enligt skall9 § Ilillgångarna deti register som
tillgångarna värderas enligt omtalas skall11 i 10 § värderas enligt
kap. med de undantag nämns kap. med11 de undantagsom som
i tredje och fjärde styckena. i tredjenämns och fjärde styckena.

Tillgångar i 9 § Jordbruks-, bostads—, kontors-nämnssom
första stycket får10 redovisas till eller afiirjastighet och tilltomträtt
högst den andel uppskattat vilken hör byggnad ärav en som
värde eller fastställt pantvärde avsedd för bostads-, kontors- ellersom

i 9 § första stycket och6 affärsändamål skuldförbin-anges samt
endast deni utsträckning fastig- delse med säkerhet på grund av
heterna och inte sådani egendom fårtomträtterna panträttut-

förnyttiats pantsättning. För till högst sjuttiotomt- upptas procent av
får jinansinspektionen be- uppskattat värderätter eller, pant-om

ytterligare begränsningar värde fastställtsstämma har för egendomen
enligt vad i 9 § första enligt gällande bestämmelsersägssom om
stycket fastigheterF och lån statsmedelör till främjandetomt- av av

inte omfattas 9 bostadsbyggandet,rätter § sjuttiofeminomsom av
första stycket fastställer6 finans- pantvärdet och bådaiprocent av
inspektionen i särskilt fall detvarje fallen endast den utsträckningi
värde får redovisas. egendomen inte utnyttjas försom pant-

sättning. Fastighet helt ellersom
delvis inrättad för industriellär
verksamhet och till vilkentomträtt
hör byggnad helt eller delvissom

inrättad för sådan verksamhetär
skuldförbindelse med säkerhetsamt

grundpå i sådanpanträttav egen-
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dom dock till högstfår upptas
värde.uppskattatsextio procent av

ochFör angivna tomträtterovan
för skuldförbindelse med säkerhet

grund sådanaipå panträttav
får dock finansinspek-tomträtter

ytterligareföreskrivationen
begränsningar med hänsyn till
tomträttsavtalets innehåll eller

omständighet. Förnågon annan
andra fastigheter och tomträtter

för skuldförbindelser medsamt
säkerhet grundpå ipanträttav
sådan egendom fastställer
finansinspektionen särskilti varje
fall det värde får redovisas.som

Aktier enligt första stycket Aktier dotterbolag har till9 § i som
redovisas till ändamål ellerII skall det lägsta fastigheterägaattav

det uppskattade värdet aktierna fastighetsbolag skalltomträtterav
och det värde skulle ha fast- till det lägsta detupptassom upp-av
ställts enligt tredje stycket skattade värdet aktierna och detom av

fastigheter värdeoch ägts skulle ha fastställtstomträtter som
direkt försäkringsbolaget. enligt tredje fastig-Om stycketav om
försäkringsbolaget ellerinte heterna skulle haäger samt- tomträtterna
liga fastighetsbolaget, direkt försäkringsbolaget.aktier i ägts av

försäkringsbolagetbeaktas endast del fastig- inte ägerså Omstor av
heternas värde samtliga aktier i fastighetsbolaget,motsom svarar
aktieinnehavet. fastighets- beaktas endast delOm så stor av
bolaget och fastigheternasfastigheter värdeäger tomt- som svarar

utlan- aktieinnehavet.såväl Sverigei irätter motsom
det, debeaktas endast ärsom
belägna i Sverige.

Med det uppskattade värdet försäkringsbolagetdet värdeavses som
bestämt på grundval särskild värdering.av en

villkorSom för tillgångar villkor för tillgångarSomatt att
enligt första och eller9 § stycket 10 enligt § andra stycket 711 9
skall få redovisas till täckande aktier fastighetsbolag skall fåiav
försäkringstekniska ñrsäk-skulder gäller användas till täckande av

till fastigheter och ringstekniska gällerskuldertomträtteratt att
hörande brandförsäk- tillgångarnabyggnader är byggnader ingår isom
rade i försäkringsbolag brandförsâkrade i försäk-ärett ettsom

i denna lag eller i ringsbolag lagi dennaett ut-avses avsessom
ländskt försäkringsföretag försäkringsföre-med eller i utländskträtt ett

driva försäkringsrörelse driva försäkrings-i med rättatt tag att
Sverige. rörelse i land omfattasett som av
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avtalet utökat europeisktettom
ekonomiskt samarbetsomrâde.

10 10 §a
försäkringsbolagEtt skall föra Ett försäkringsbolag skall föraett ett

register vid varje tidpunkt register vid varje tidpunktsom som
utvisar de tillgångar utvisar de tillgångarmotsvarar motsvararsom som
försäkringstekniska skulder enligt försäkringstekniska skulder enligt

och9 § premiereserv enligt 10 9
tillgång,Om antecknats tillgång,Om antecknatsen som en som

registret, hari upplåtits med sådan i registret, har upplåtits med sådan
rätt dess fulla värde inte kan rätt dess fullaatt värde inte kanatt ut-
utnyttjas till täckning försäk- nyttjas till täckning försäkrings-av av
ringstekniska skulder enligt 9 tekniska§ skulder enligt skall9
eller premiereserv enligt detta10 antecknas i registret.
skall detta antecknas i registret.

Styrelsen och verkställande di- Styrelsen och verkställande di-
rektören skall till det till rektören skall till det tillatt attse se
Finansinspektionen sänds in dels ñnansinspektionen sänds in dels
beräkningar försälcringstekniska beräkningar försäkringstekniskaav av
skulder respektive premiereserv, skulder, dels kopior registret.av
dels kopior registret.av

ll

Försäkringstagarnas förmånsrätt Försäkringstagamas förmånsrätt
enligt 4 förmånsrättslagen§ enligt förmånsrättslagen4 §a a

omfattar1970979 de tillgångar 1970979 omfattar de tillgångar
i enlighet med föreskrifterna i i enlighet med föreskrifterna isom som

och §§ finns9 9 i det 9 och 9 §§ försäk-upptagna motsvarara a
register i 10 när ringstekniska skulder för Inför-som anges a
bolaget försätts i konkurs eller säkring eller för sådan annan
utmätning äger försäkring personförsäkringänrum. som

meddelats för längre tid tio årän
finns i det registerupptagnasamt

i 10 bolagetnärsom anges
försätts i konkurs eller utmätning
äger rum.

Förmånsrâtten följer med fordran grundas avtalsom om
livförsäkring,
försäkring2. inte är personförsäkring, den meddelas för längresom om

tid tio ellerän år,
åtcrförsäkring3. avseende sådan försäkring isågs och1 2.som

Fordran enligt eller har1 2 företräde framför fordran enligt
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22 §
verksamhetförsäkringsbolagsEtt

bolaget vidskall bedrivas så att
betryggandetidpunkt harvarje en

soliditet.
betryggande soliditetKravet på

försäkrings-uppfylltskall omanses
desstillgångar överstigerbolagets
medskulderförsäkringstekniska

solvensmarginaldet beloppminst
för liv-och §§24i 23angessom

och25försäkringsbolag isamt
skaddörsäkringsbolag.för26 §§

23 §
lüför-förSolvensmarginalen ett

säkringsbolag utgör summan av
följande belopp

premiere-firm procent av
ochförsäkringdirektförserven

medåterförsäkring,mottagen av-
högst femtondrag för procent av

avgivenpremiereserven avsersom
återförsäkring, och

posi-tiondels procenttre av
förmed avdragrisksunzmor,tiva

positivafemtiohögst procent av
återförsäk-för avgivenrisksummor

ring.
tiondelsstället förI procenttre

förstatillämpningvidskall av
tiondelsgällastycket 2 procenten

meddödsfallförsäkringar förför
högst årförsäkringstid treaven

hundradelsfemtonoch med procent
dödsfallförförsäkringarandraför

femförsäkringstid högstmed aven
år.

ilixförsäkringarFör avsessom
limförsäk-19891079lagen om

värde-tillmed anknytningringar
solvens-pappersfonder utgör

marginalen avsumman
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fyra den del deprocent av av
försäkringstelmiska skulderna som

investeringsrisk för för-avser en
säkringsbolaget,

2. de försäkrings-procenten av
tekniska skulderna i förut-övrigt,

försäkringsavtalet skallsatt att
gälla längre tid fem och detårän
belopp skall täcka driftskost-som
naderna bestämt för längre tidär

fem ochår,än
det belopp förstaisom anges

stycket beräknat på positiva
risksummor.

Till den del bolaget meddelar an-
personförsäkring lixförsäk-ännan

skall för bolaget gällaring, också
solvensmarginal beräknad påen

grundval premieindex enligt vadav
föreskrivs 25isom

24 §
Solvensmarginalen för lüför-ett
säkringsbolag berälmad enligt 23 §
skall bolagets till-motsvaras av

dter avdraggångar för alla för-
pliktelser och immateriellautan att
värden medtas. Tillgångarna skall
därvid täcka

inbetalat aktiekapital eller, för
ömsesidigt försäkringsbolag, in-
betalat garantikapital,

hälften icke inbetalat aktie-av
eller garantikapital, minstom

tjugofem kapitalet in-procent av
betalats,

sådana reservmedel intesom
förpliktelser för bolagetmotsvarar

försäkringstagama,gentemot
balanserad vinst,
sådana5. vinstmedel intesom
försäkringstelazisk skuld,utgör
femtio framtidaprocent av
bestämtvinst, genomsnittetsom av
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de fem räkenskapsårenssenaste
multipliceratvinst med det antal år
i genomsnitt återstår för-som av

säkringsavtalens löptül, dock högst
tio år, samt

för sådana försäkringar där
zillmering tillämpasinte eller, när
zillmering tillämpas denna inte

till detuppgår tillägg för anskaf-
ningskostnader ingår isom pre-
mien skillnaden mellan zill-en
merad eller delvis zillmemd premi-

och zillme-premiereservereserv en
md med faktor motsvararen som
det tillägg för anskajfningskostna-
der ingår i premien. Dettasom
belopp får emellertid inte överstiga

och halvtre procenten av summan
skillnaden mellan kapitalbelop-av

lixförsäkringarför och premie-pen
för samtliga försäkrings-reserven

avtal där zillmering möjlig.är
Denna skillnad skall minskas med
beloppet för avskriven an-
skaflhingskostnad redovisassom

tillgång.som
Belopp första stycketisom avses

6 och får7 dock medräknas endast
finansinspektionen medger det.om

Utöver vad förstaisom anges
stycket får, finansinspektionenom
medger det, medräknas belopp som

undervärdering till-motsvarar av
ellergångar övervärdering av

förpliktelser i balansräk-senaste
dock därning, undervärderingen

eller fivervdrderingenfiunzstdr som
undantagsfall.ett

25 §
Solvensmarginalen för skadeför-ett
säkringsbolag skall bestämmas
enligt vad tredje stycketisägssom

grundval det högstapå följ-av av
ande belopptvå
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beloppprocent ettarton av
bestående avsammanlagda premie-

ochför direkt försäkringinkomsten
återförsäkring undermottagen

föregående räkenskapsår,närmast
avdrag för dels däri ingåendemed

avgifter, delsskatter och annu-
under tid,lerade premier samma

den del beloppettill motsvarar
miljoner ECU,högst tio samt sa-

återstoden premie-procentton av
index eller

tjugosex procent ettav sam-
belopp beståendemanlagt av

utbetaladegenomsnittet ava.
direkt försäkring ochersättningar i

eller,återförsåkring såvitt avser
turistassistansförsäkring,uppkomna

förkostnader för assistansen vart
de föregåen-och närmastett treav

med awlrag förde råkenskapsåren,
underinbetalade regressbelopp

tid,samma
dengenomsnittet ersätt-av

försäkring ochdirektiningsreserv
återförsäkring belöper på vartsom

räken-och de senaste treett av
skapsåren,

den del sammanlagda be-till
mil-högstloppet sjumotsvarar

ECU, tjugotrejoner samt procent
skadeindex.återstodenav
huvudsakligen med-bolagetOm

ellerkreditförsäkring försäk-delar
risker till följdomfattarring som

frost, skallhagel ellerstorm,av
enligt förstadock genomsnittet

grundvalstycket beräknas2 på av
föregående räken-de sju närmast

skapsåren.
Solvensmarginalen premie-utgör

multi-eller skadeindex,index
direktförsäkringensmedplicerat

förandel ersättningarna samt-av
belöpandeliga skadeförsäkringar
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räkenskapsåret,detpå senaste
femtiodock med minst procent.
eller, efterRegeringen rege-

bemyndigande, finans-ringens
får meddela föreskrif-inspektionen

beräkning premie-ter avom annan
skadeindex vid .gujör-index eller

med grundersäkring

26§

skadeför-Solvensmarginalen för ett
säkringsbolag enligtberäknad 25 §
skall bolagets till-motsvaras av

qcter avdrag för alla för-gångar
och immateriellapliktelser attutan

medtas. Tillgångarna skallvärden
därvid täcka

inbetalat aktiekapital eller, för
ömsesidigt försäkringsbolag, in-
betalat garantikapital,

inbetalat aktie-hälften ickeav
garantikapital,eller minstom

kapitalettjugofem in-procent av
betalats,

resenfond och andra reserv-
f6rplild-medel inte motswzrarsom

försäk-elser för bolaget gentemot
ringstagarrta; såvitt utjämn-avser
ingsfond krediférsdkring dockför

till tillgångarnaendast den del
lägsta beloppdetöverstiger som

stöd kap.med 12föreskrivits av
stycket,tredje9 §a

ochbalanserad vinst,
ömsesidiga5. uttaxering som

kräva enligtförsäkringsbolag kan
dock högst hälftenkap. 113 av

och till högstuppburen uttaxering
solvensmarginalen.hälften av

förstavad iUtöver som anges
finansinspektionenstycket får, om

beloppmedräknasmedger det, som
till-undervärderingmotsvarar av

övervärderingellergångar av
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förpliktelser i balansräk-senaste
ning, dock undervätderingennär
eller övervånderingen framstår som

undantagsfall.ett

27 §
En tredjedel solvensmarginalenav
för lixförsâkringsbolagett utgör
bolagets garantifond.

Garantifonden för livförsäk-ett
ringsbolag skall tilluppgå minst ett
belopp motsvarande 800 000 ECU.

Garantifonden skall till minst
femtio och till hela detprocent
belopp andrai stycketsom anges
bestå tillgångar iav som anges

första24 § stycket 1 -

28§

tredjedelEn solvensmarginalenav
för skaddörsäkringsbolagett utgör
bolagets garantifond.

Garantifonden för skadeför-ett
säkringsbolag skall tilluppgå minst

belopp motsvarandeett
1 400 000 ECU, bolaget med-om
delar kreditförsäkring med en
sammanlagd pnemieinkomst som
för och devart ett senaste treav
räkenskapsåren överstiger be-ett
lopp motsvarande 2 500 000 ECU
eller fyra bolagetsprocent to-av
tala premieinkomst,
400 000 ECU, bolaget med-om
delar kreditförsäkring änannan nu

eller försäkring i 1sagts som avses
kap. första11 § stycket 10 13-
eller 15,
300 000 ECU, bilaget med-om
delar sådan försäkring isom avses

kap. första1 I1 § stycket 1 16-
eller och18,
200000 ECU, bolaget med-om
delar sådan försäkring isom avses
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kap.I § första11 stycket 9 eller
1

bolagetsOm verksamhet omfattar
flera verksamhetsgrenar, skall
endast den verksamhetsgren beak-

kräver det högsta beloppet.tas som
När försäkringsbolag enligtett

andra stycket blir skyldigt höjaatt
garanttfonden till beloppett mot-
svarande I 400 000 ECU, skall det
ske till minst 1 000 000 ECUupp
inom år, minst 1 200 000 ECUtre
inom fem år och minst I 400 000
ECU inom sju år.

29§

försäkringsbolagenOm verksamhet
inte pågått under så lång tidännu

solvensmarginalen elleratt garan-
tifonden kan bestämmas enligt 23 —
28 §§ sker beräkningen medäven
ledning den verksamhetsplanav

omtalas kap.i 2 3som

11 kap. Redovisning

1§9

Kalenderår utgör räkenskapsår, inte följer 12 andra§annatom av
stycket bokföringslagen 1976 125. För varje räkenskapsår skall
årsredovisning Denna består resultaträkning, balansräkning ochavges. av
förvaltningsberättelse. I resultaträkning skall ingå resultatanalys.

frågaI resultaträkning och balansräkning i årsredovisning och iom
årsbokslut enligt bokföringslagen gäller, förutom bestämmelserna i
nämnda lag, föreskrifterna nedan i detta kapitel.

Resultatanalysen skall närmare utvisa rörelseresultat för varje
Verksamhetsgren.

Regeringen, eller efter Regeringen, eller efterrege- rege-
ringens bemyndigande fmansin- ringens bemyndigande finansin-
spektionen, får utfärda närmare spektionen, får utfärda närmare
föreskrifter försäkringsbolagens föreskrifter försäkringsbolagensom om
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löpande bokföring, årsbokslut och löpande bokföring, årsbokslut och
årsredovisning därvid, årsredovisning därvid,samt samtom om
särskilda skäl föreligger, meddela särskilda skäl föreligger, meddela
föreskrifter avviker från bok- föreskrifter avviker från tredjesom som
föringslagen. Föreskrifterna förstaskall stycket styck-8 10 §samt
utformas de främjarså klar andra och andrameningenatt eten
och rättvisande översikt försäk- stycket från bokföringslagen.samtav
ringsbolagets resultat och ställning. Föreskrifterna skall utformas så att

de främjar klar och rättvisandeen
översikt försäkringsbolagetsav

ställning.resultat och

§105
En anläggningstillgâng, har bestående värde väsentligtettsom som
överstiger det belopp den uppförd till i föregåendeär närmastsom
balansräkning, får till högst detta värde. Fastighet får dock intetas upp
skrivas över taxeringsvärdet. Aktier och andelar får inte skrivasupp upp
till högre värde vadän medges Finansinspektionen.som av

beloppDet varmed uppskrivning tillsker kan användas
erforderlig nedskrivning värdet andra anläggningstillgångar,påav

det finns särskilda skäl för utjämning,sådanom en
fondernission,2. bolaget skadeförsâkringsaktiebolag,är ettom

3. avsättning till uppskrivningsfond, bolaget är ettom
skadeförsäkringsbolag,

4. ökning de försäkringstek- ökning de försäkringstek-4.av av
niska skulderna ökningeller ökning niska skulderna eller avav
áterbäringsfonden, bolaget konsolideringsfonden, bolagetärom om

livförsäkringsbolag. livförsäkringsbolag.ärett ett
Uppskrivningsfonden får i endast för de i andra stycketanspråk 1tas

och angivna ändamålen.2
För tillämpning andra medgivande ñnansinspek-stycket 4 krävsav av

tionen. Medgivande skall lämnas särskilda skäl föreligger förom en
sådan tillämpning.

7§

Andra tillgångar omsättningstillgång-än anläggningstillgångar anses som
ar.

Värdehandlingar, Värdehandlingar, motmot svararsom svarar som
enligtförsäkringstekniska försäkringstekniska skulder 7skulder enligt 7
ochkap. första stycket andra stycket 29 § 1-7 eller kap. 9 §

vadenligt kap. får till högre värde änpremiereserven 7 tasmot upp
den utsträckning denna följer bestämmelserna i10 § i som av

paragraf hänvisar kap. bokföringslagen. fârtill dock högst7 9 § De
värde itilltas somupp samma
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första stycket får1-7, till närmast föregående balansräkningtas upp
högre värde vad följerän eller, värdehandlingensom av om an-
bestämmelserna i bokföringslagen. skaffats under räkenskapsåret,
De får dock högst till anskaffningsvärdet. gällerDettatas upp

värde i närmast före- endast värdehandlingama kansamma som om
gående balansräkning eller, till värde,avyttras ett mot-om som
värdehandlingen anskaffats under detta högre värde, vid tid-svarar
räkenskapsåret, anskaffningsvärdet. punkter får tillfreds-som anses
Detta gäller endast värdehand- ställande med hänsyn till de försäk-om
lingama kan till värde, ringsutfistelser värdehand-avyttras ett som

detta högre värde, lingama säkersüller.motsvararsom
vid tidpunkter får tillsom anses
fredsställande med hänsyn till de
försäkringsutfästelser värde-som
handlingarna säkerställer.

Andra värdehandlingar deän i andra stycket och utgörssom avses som
reversfordringar förfaller eller kan till betalningsägasav som upp av

försäkringsbolaget först efter längre tid får, finnsän år, detett om
särskilda skäl till det, det verkligaöver värdet, dock högsttas upp
till anskaffningsvärdet.

10§

I balansräkningen skall särskilda poster tassom upp
försäkringstekniska skulder och återförsäkrares andelar i dessa.
Omfattar bolagets rörelse olika verksamhetsgrenar, skall sådana poster
beträffande varje Verksamhetsgren redovisas särskilt.

Livförsäkringsbolag redo- Livförsäkringsbolag redo-som som
visar âterbäringsfond skall visar återbäringsfond ellertaen en en

denna särskild bland konsolideringjond skallpost taupp som upp
skulderna, särskilt redovisad för denna särskild blandpostsom
varje Verksamhetsgren. särskilt redovisad förskulderna,

varje Verksamhetsgren.
livförsäkringsaktiebolagI aktiekapitalet bundettas egetupp som

kapital.
Skadeförsäkringsbolags kapital skall delas i bundet egetegna upp

kapital och fritt kapital eller ansamlad förlust. Under bundeteget eget
kapital skall aktiekapital, reservfond och uppskrivningsfond.tas upp
Under fritt kapital eller ansamlad förlust skall friaeget tas upp
fonder, för sig, balanserad vinst eller förlust nettovinstsamtvar
eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för
räkenskapsåret därvid avdragsposter.tas upp som
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12 kap. Vinstutdelning och användning försäkringsbolagenamian av
egendom

Återbäringsfonden, konsolideringsfonden och förlusttäckning i
livförsäkringsbolag

5§

Livförsäkringsbolag skall sätta Livförsäkringsbolag skall sättaav av
årsvinsten livförsâkringsrörelsenpå årsvinsten livförsälcringsrörelsenpå
till återbäringsfond i den tillmån âterbâringsfond elleren en en
inte vinsten i anspråk för betal- konsolideringsfondtas i den intemån
ning ränta enligt garantiavtal vinsten i anspråk för betalningtasav
eller följer denna lag.annat ränta enligt garantiavtal ellerav av
Livförsäkringsbolag får avsätta följer denna lag. Livför-annat av
årsvinsten på försäkringsr säkringsbolag får avsätta årsvinstenannan
rörelse livförsâkringsrörelseän till på försäkringsrörelse änannan

âterbäringsfond för sådan livförsâkringsrörelse till återhä-en annan en
rörelse. ringsfond eller konsolideringsfond

för sådan rörelse.annan

6
Ãterbäringjønd i livförsäkrings- Konsolideringqfond i livförsäk-
bolag får användas endast för ringsbolag får användas endast för
återbäring och för förlusttäckning återbäring och för förlusttäckning
enligt 7 Finansinspektionen kan enligt Finansinspektionen7 kan
medge sådan fond minskas i medge sådan fondatt minskas iatt
andra fall när det finns särskilda andra fall det finnsnär särskilda
skäl till det. skäl till det.

Ãterbäringjond får användas
endast för áterbäring och förlust-
täckning enligt 8

7§

detOm uppkommer förlust på det uppkommerOm förlust påen en
livförsäkringsrörelsen inom livförsâkringsrörelsen inomett ett
livförsäkringsbolag, skall förlusten livförsâkringsbolag, skall förlusten
täckas dterbc‘iring.sfonden täckas konsoliderings-att attgenom genom
för denna rörelse minskas. fonden för denna rörelse minskas.

Om livförsäkringsbolaget med- Om livförsäkiingsbolaget med-
delar även försäkring delarän även försäkring änannan annan
livförsäkring och förlusten på livförsäkring och förlusten på
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livförsäkringsrörelsen inte kaninte kan livförsäkringsrörelsen
skall dentäckas detta skall den täckas detta sätt,på sätt, på

medeltäckas medel täckas avsattsattattgenom av- genom somsom
förfogande för sådantill framtida förfogande för till framtidasatts

försäkring används. försäkring används. Harsådan annan annan
dterbdringsfond konsolideringjond för den andraHar för den andra

försäkringsrörelsen bildats, skall ñrsäkringsrörelsen bildats, skall
därvid ifond därvid i medel denna fondmedel denna tastasur ur

sist.anspråk sist. anspråk
förlustdet uppkommer förlust det uppkommer påOm på Om

den försäkringsrörelsen ochandra försäkringsrörelsen och den andra
inte täckas medel denna inte kan täckas medeldenna kan avom av om

förfogande till framtida förfogandetill framtidaavsatts avsattssomsom
för försäkring, skallför sådan försäkring, skall sådan annanannan

förlusten återbär- förlusten täckas kon-täckas attatt genomgenom
lingsfonden för livförsäkringsrörel- solideringsfonden för livförsäk-

minskas. ringsrönelsen minskas.sen

8§
livförsälcringsrör-Om förlust livförsäkringsrör- förlust påpå Om enen

i ömsesidigtelsen i ömsesidigt livförsäk- elsen livförsäk-ett ett
ringsbolag inte det ringsbolag inte kan detkan täckas täckas påpå

i förlus-sätt i 7 skall förlus- sätt 7 skallsom angessom anges
i den överstigeri den den överstiger denmån månten, ten,

garantikapitalet,garantikapitalet, utjämnas utjämnasgenom genom
bolagets ansvarighet för hand áterbäringsfondenlöpande i förstaatt att

livförsäkringar och tilldelad och andra hand bolagetsi ansvar-
livförsâkringaråterbäring ned. ighet för löpandesätts

tilldelad återbäring ned.och sätts
skäligt med hänsynNedsättningen skall verkställas ärpå sättett som

till nedsättningen skallförlustens orsak och andra omständigheter. För
nedsättningsgrunder stadfästelsegrunder Omupprättas. av

nedsättningsgrundema gäller i 2 kap. 3bestämmelserna

9 §a
Skadqfifirsdkringsbolag med-som

kredigférsakring skalldelar inrätta
kredizf0‘rsdk-ugjdmningsfond fören

får användas endast förring som
förlusttäcløzing sådan verksam-av
hetsgren.

stycket gäller dock inteFörsta
bolag årliga premieinkomstvars

understigerkredigfärsâkringför ett
motsvarande dels 500 000belopp 2
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ECU, dels fyra bolagetsprocent av
totala premieinkomst.

Regeringen eller, qter rege-
ringens bemyndigande, finansin-
spektionen föreskrif-närmareger

beräkning utiämnings-ter om av
fond för kreditförsäkring.

19 Tillsynkap.

§l211

Finansinspektionen får meddela de erinringar i fråga försäkringsbo-om
lagets verksamhet inspektionen behövliga.som anser

Finansinspektionen skall förelägga bolaget eller styrelsen inomatt
viss tid vidta erforderliga åtgärder, inspektionen finner attom

avvikelse skett från denna lag, trañkskadelagen 1975 eller1410
lagen 1976357 motortâvlingsförsâlcring eller föreskrifter harom som
meddelats med stöd dessa lagar eller från bolagsordningen ellerav
grunderna, sådana finns,om

bolagsordningen eller grunderna inte längre är tillfredsställande med
hänsyn till omfattningen och beskaffenheten bolagets rörelse,av

3. de tillgångar, vilka försäk-i 3. de tillgångar, skall mot-som
ringstekniska skulder redovisas, försäkringstekniska skulder,svara
inte tillräckliga,är inte tillräckliga,är

försäkringsbeståendet4. inte tillräckligtär för erforderlig
riskutjämning eller

det i övrigt finns allvarliga anmärkningar försäkringsbolagenmot
verksamhet.

Om försäkringsbolags sol-ett
vensmarginal understiger vad som

föreskrivs kap.i 7 23-26 §§, skall
finansinspektionen förelägga bola-

eller dess styrelse upprättaget att
plan för återställa sundatten en

finansiell ställning och överlämna
planen till inspektionen godkän-för
nande. Understiger solvensmar-
ginalen värdet den garantifondav

omtalas 7 kap. elleri 27som
skall inspektionen28 förelägga

bolaget eller styrelsen upprättaatt
och för godkännande överlämna en
plan koryristig fin-som avser
ansiering.
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Om föreläggande enligt andraett Om föreläggande enligt andraett
stycket inte har följts inom den eller tredje stycket inte har följts
bestämda tiden och det anmärkta inom den bestämda tiden och det
förhållandet inte heller på något anmärkta förhållandet inte heller

sätt undanröjts, skall fi- någotannat harsätt undanröjts,annat
nansinspektionen göra anmälan skall fmansinspektionen göraom an-
detta till regeringen. Om mälan detta till regeringen.rege- om
ringen finner så svåra missförhål- Innebär missförhâllandet för-att
landen föreligga, försäkrings- säkringsbolaget följer gällandeinteatt
verksamheten bör upphöra, kan bestämmelser redovisning ochom

förklararegeringen koncessionen täckning försäkringstekniskaav
förverkad. skulder eller uppfyller bolaget inte

gällande krav på garantifond, fâr
regeringen inskränka bolagets rätt

fritt förfoga tillgångarsinaöveratt
elleri Sverige förbjuda bolaget att

förfoga dem.över
En koncession kan förklaras för-

verkad regeringen bolagetav om
längreinte uppfyller kraven för

etablering,
inte inom angiven tid vidtagit

de åtgärder denupptagits isom
plan omtalas tredje stycket,isom

i fall allvarligt åsidosätterannat
gällande bestämmelser för verk-
samheten.

Övergångsbestämmelser

lagDenna träder i kraft den januari1 1993.
För försäkringsbolag vid lagens ikraftträdande förenar direktsom

livförsäkringsrörelse med försäkringsrörelse sådanän omtalasannan som
i kap.l 4 tillämpas§ kap.l 3 § andra stycket och 4 i deras lydelse§
före den januari1 1993, dock längst den 31 december 1993.t.0.m.

Överstiger försäkringsbolags innehav sådana tillgångarett av som
skall försäkringstekniska skulder enligtmotsvara 7 kap. andra9 § stycket
de belopp i paragrafens tredje stycke, skall den överskjutandesom anges
delen ha den januaril 1996.avyttrats senast

deAv medel vid tidpunkten för lagens ikraftträdande finnssom
till återbäringsfond och värderegleringsreservavsatta för pensionsför-

säkring skall till âterbäringsfonden föras minst
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så kvotdel medlen förhållandet mellanstor åmotsvarara. av som ena
sidan vad bolaget i enlighet med sina grunder för återbäringavsatt
allokerad återbäring, andra sidan återbäringsfonden ochsumman av
försäkringsbolagen dolda ellerreserver,

vad återstår efter avdrag belopp motsvarande två gångerettsom av
föxsâkringsbolagets solvensmarginal, beräknad enligt 7 kap. första23 §
och andra stycket.

Senaste lydelse 1989 1081.
2Senastelydelse 1991936.
3senaszelydelse 1984 15.11
Senaste lydelse 1991936.
5Senastelydelse 1991936.
6Senastelydelse 1991936.
7Senastelydelse 1991936.
Senaste lydelse 1989 1081.
gSenastelydelse 1991936.
Senaste lydelse 1991936.
Senaste lydelse 1991936.
Senaste lydelse 1991936.
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2 tillFörslag
Lag ändring i lagen 1950272 förrättom om

försäkringsföretagutländska drivaatt
försäkringsrörelse i Sverige

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1950272 rätt för utländskaom om
försäkringsföretag driva försäkringsrörelse i Sverigeatt

dels 15,l 6 10 13, 25 och 38 §§ skall ha följandeatt - - ,
lydelse,

dels det i lagen skall införas paragrafer,tio 16 ochatt nya a
37 37 h före§§, närmast rubrik följande37 § lydelse.samt en ny av-

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1§2

Utländskt försåkringsföretag får, Utländskt ñrsâkringsñretag får
under förutsättning företaget här riket drivai försäkringsrörelseatt
erhållit tillstånd koncession där- enlighet med vad föreskrivsi isom
till enligt 7 här riket drivai denna lag, företaget har fåttom
försäkringsrörelse general- tillstånd koncession till detta.genom

syssloman och i övrigtagent som
under villkor, stadgas i dennasom
lag. Rörelsen skalli Sverige drivas

generalagent sysslomangenom som
eller, företaget omfattasom av

utökatavtalet europeisktettom
ekonomiskt samarbetsomráde EES-
företag, filial elleragentur,genom

ständig representation.annan
därHärvid landdet företag-anses

huvudkontor belägetärets som
dess hemland.

[fråga EES-företag tillämpasom
inte eller9 §§a

andra stycket,10 § 13 § tredje
stycket, 15 16, 16 eller 25a, a
För sådana företag finns särskilda
bestämmelser i 37 37 h §§.-

Finansinspektionen skall efter ansökan lämna förhandsbesked om
huruvida koncession enligt första stycket förkrävs planerad verksam-en
het.

Ett förhandsbesked andraenligt förhandsbesked enligt fjärdeEtt
stycket är bindande för den stycket bindande för denärmyn- myn-
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dighet har lämnat beskedet. dighet har lämnat beskedet.som som
Om regeringen har beslutat i fråga Om regeringen har beslutat i fråga

förhandsbesked är även fin- förhandsbesked ärom även ñn-om
ansinspektionen bunden detta ansinspektionen bunden dettaav av
besked. besked.
Om det finns särskilda skäl och detOm finns särskilda skäl och
företagets reglemente tillåter det, företagets reglemente tillåter det,
får utländskt försäkringsföretagett får utländskt försäkringsföretagett

har erhållit koncession medges har erhållit koncessionsom medgessom
generalagentenatt driva driva rörelse här i riketgenom att annan

rörelse här i riket än försäk- försâkringsrörelse.änannan Medgivande
ringsrörelse. Medgivande lämnas lämnas regeringen eller, efterav

regeringen eller, efter regering- regeringens bemyndigande,av ñnans-
bemyndigande, Finansinspektio- inspektionen.ens

nen.
Om det finns skäl, får med- Om det finns skäl, fårett med-ett

givande enligt fidrzie stycket givande enligtåter- sjätte stycket åter-
kallas den får lämna sådant kallas den får lämna sådantav som av som
medgivande. medgivande.

1 a

Utöver vad följer 1 stycket får§ första utländskt ñrsâkrings-ettsom av
företag, under förutsättning ñnansinspektionen lämnar tillstånd därtill,att
i Sverige marknadsföra försäkringar avseende risker i detta land, detom
sker förmedling försäkringsbolag har koncessiongenom iettav som
Sverige och de båda företagen tillhör koncern eller harsamma samar-
betsavtal med varandra.

Tillstånd enligt första stycket Tillstånd enligt första stycket
skall lämnas verksamheten inte skall lämnas verksamheten kanom om
bedöms oförenlig med sund komma bli utövadvara iantasen att en-
utveckling färsäkringswäsendet. lighet med denna lag. Om förut-av

förutsättningarOm för tillstånd inte sättningar för tillstånd inte längre
längre föreligger, får finansinspek- föreligger, får Finansinspektionen
tionen förklara tillståndet förverkat. förklara tillståndet förverkat.

2§4

Utländskt försäkringsföretag får Utländskt försäkringsföretag får
här i riket driva livförsäkringsrör- här i riket driva livförsäkringsrör-
else, endast företaget i sitt else, endast företaget i sittom om
hemland med laga driver hemlandsådan harrätt driva sådanrätt att
rörelse, försäkringsrör- rörelse,samt försäkringsrör-samtannan annan
else, endast företaget i hemlan- else, endast företaget i hemlan-om om
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det med laga driver rörelse det har driva rörelserätt rätt att av-
avseende något slag försäkring, seende försäkring,något slagav av

livförsäkring.än än livñrsâlcring.annan annan
Utländskt försåkringsföretag här Utländskt försäkringsföretag här

i riket fär inte med direkt livñr- i riket får inte med direkt livför-
säkringsrörelse förena försäkrings- säkringsrörelse förena försäkrings-
rörelse än rörelse änannat annat iavsersom som avser sam-
personfärsäkring. band med lisförsâkring meddelad

sjuk- eller olycksfallsförsäkring.
Bestämmelserna i denna lag Bestämmelserna i denna lagom om

livförsäkring gäller också i fråga livförsäkring, såvittutom avser
personförsäkringar bestämmelserna soliditetannat iom av om

slag. De behöver dock inte till- gäller i16 också frågaa om
lämpas för sådana personförsäk- personförsâkringar slagannatav
ringar har meddelats antingen sjuk- och olycksfallsförsäkring,som
för tid längst fem eller avgângsbidragsförsäkringår samten av

premie beräknad arbetslöshetsförsäkring.är behö-Demot en som
och bestämd för längst fem i dock inte tillämpas förår sådanaver
sänder. personförsäkringar har med-som

delats antingen fir tiden av
femlängst eller premieår mot en

är beräknad och bestämd försom
längst fem iår sänder.

Ersättning, i form livränta eller sjukränta, tillhör enderautgessom av
livförsäkring eller försäkring beroende på vilket dessa slagannan avav
försäkringar har meddelats. Har sådan inköptsränta i ettsom en
livförsäkringsbolag, skall den dock i detta bolag höra till livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta sådanFör livränta eller sjukränta
tillhör försäkring tillhör försäkringän änsom arman som annan

livförsäkring gäller de särskilda livförsäkring de särskildagäller
bestämmelserna bestämmelserna ilivförsäkring i livförsäkringom om

fjärde6 § stycket, tredje styck- tredje7 § åttonde stycket, 76 § §
första stycket, första9 § 10--15 stycket, stycket, 129 § 10et, samt -

17, och tillämpliga styck-24 28 §§ i tredje och fiiinie§§, 15 §
delar. och 28 37 b17, 24 § femteena,

stycket, andra37 § stycket samtc
tredjed första och37 § styckena.
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5§5

Ansökan koncession görs hos Ansökan koncession görs hosom om
regeringen. I ansökningen skall regeringen. I ansökningen skall

den färsäkringsgren, den Verksamhetsgren,anges som anges som
rörelsen skall Ansökningen rörelsen skall Ansökningenavse. avse.
skall inlämnas till Finansinspek- skall inlämnas till finansinspek-
tionen och åtföljd tionen och åtföljdvara av vara av

handlingar styrker generalagentens behörighet enligt 4som
2. det för företaget gällande reglementet;
3. bevis företaget i sitt bevisatt 3. företaget i sittatt

hemland driver försâkringsrörelse hemland driver försäkringsrörelse
enligt första2 § stycket jämte enligt 2 § första stycket jämte
behörigen styrkt uppgift den tid behörigen styrkt uppgift den tidom om
detta ägt anmärk- detta ägtsamt anmärk-rum samtom rum om
ningar, myndigheterna i ningar, myndigheterna isom av som av
företagets hemland under de sista företagets hemland under de

åren kan ha framställtstre åren kan ha framställtsmot tresenaste
företagets verksamhet, och företagets verksamhet,mot och
dessutom företagets årsredo- dessutom företagets årsredo-
visningar och revisionsberättelser visningar och revisionsberättelser
för den tid företaget varit i för den tid företaget varit i
verksamhet, dock längst för de tio verksamhet, dock längst för de tio
sista åren; åren;senaste

behörig4. fullmakt för generalagenten företagetspå vägnar här iatt
riket driva försäkringsrörelsen stämning och självsamt att ta emot
eller tala och i alla rättsförhållanden hargenom annan svara som
samband med försäkringsrörelsen;

5. bevis företaget detpå sätt och underatt de villkor, som
Finansinspektionen godkänner, i bankinstitut har deponerat
värdehandlingar till värde 300 gångerett det basbeloppmotsvararsom
enligt lagen 1962381 allmän försäkring gällde då ansökningenom som
lämnades in;

6. plan för den tilltänkta verksamheten.en
Deponering enligt första stycket 5 skall ske särskilt för livförsäkring

och särskilt för försäkring.annan
Deponeringen skall ske i värdehandlingar, Finansinspektionensom

godtagit. Inspektionen får bestämma deponeringen får ske med detatt
lägre belopp inspektionen med hänsyn till rörelsens omfattning ochsom
beskaffenhet skäligt. Sådant beslut får inspektionen återkalla detanser om
finns skäl till det.
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Finansinspektionen får, efter an-
sökan därom, bqria företag, som
har beviljats auktorisation i ett
land omfattas avtalet ettsom av om
utökat europeiskt ekonomiskt
samarbetsområde, från skyldig-
heten deponering enligtgöraatt
första stycket

Den första stycket omtaladei 6
verksamhetsplanen skall ange

de slag risker företagetav
försäkra i Sverige,attavser

de försäkringsvillkor företaget2.
använda för verksamhetenattavser

i Sverige,
de premietariøêr eller de

grunder företaget attavser an-
vända för verksamheten i Sverige,

de för återförsäkringprinciper
företaget tillämpa förattavser
verksamheten i Sverige,

företagets solvensmarginal5.
enligt vad kap.i 7 23sägssom -

och försäkringsrörelse-26 29 §§
lagen 1982713,

uppskattning kost-en av
naderna för etablera företagetsatt
verksamhet med uppgifti Sverige

avseddade medel är attom som
täcka dem och, företaget avserom

meddela sådan försäkringatt som
första stycketkap.1 11 §iavses

uppgift18försäkringsrörelselagen,
avseddamedelde är attsomom

åtaganden denitäcka företagets
verksamhets-grenen, samt

utvisandeuppställningen
utgifter förinkomster ochsannolika

skallden verksamhet drivas isom
under deSverige närmastetre

medräkenskapsåren, en prognos
underbalansrdlmingarnarörande

verksamhet.tid för dennasamma
stycketFöreskrifterna femte 2i
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och femte stycket såvitt avser
premietarijfer, gäller dock förinte

de verksamhetsgrenar som
kap. första stycketi 1 11 §anges

eller4 11 försäkrings-12-
rörelselagen,

de verksamhetsgrenar som
kap. förstai 1 11 § stycketanges

eller försäkringsrörelse-14 15
lagen, försäkringstagaren ärom
närings-idkare och den försäkrade
risken dennes närings-avser
verksamhet, eller

de verksamhetsgrenar som
kap. förstai 1 11 § stycketanges
10, eller försäk-13 16

ringsrörelselagen försäkrings-om
näringsidkare ochärtagaren en

minst två följande treav
förutsättningar uppfylldaär

försäkringstagaren hara. en
balansomslutning tilluppgårsom

beloppminst motsvarandeett
6 200 000 ECU,

försäkringstagaren har en
tillomsättning uppgår minstsom

belopp motsvarandeett
12 800 000 ECU,

försäkringstagaren har underc.
det räkenskapsåret haft isenaste
genomsnitt minst 250 personer
anställda.

försäkringstagarenOm ingår i en
koncern koncemredo-som avger

skall förutsättningarnavisning i
sjätte stycket gälla koncernen.3

rörelsen skallOm lixför- grunderDe omtalas femteiavse som
säkring, skall enligt 11 § stycket skall3 underställasupprättas rege-
särskilda grunder för verksam- ringen för stadfästelse.
heten. Grunderna, skallsom
bifogas ansökningen konces-om

skall underställassion, regeringen
för stadfástelse.
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7§°

Regeringen beviljar koncession Regeringen beviljar koncessionom om
ansökningen står i den planerade verksamheten kanöverens-
stämmelse med denna lag och den komma bli utövad enlig-iantas att
planerade verksamheten het med dennainte lag. I samband
bedöms ofärenlig med sund därmed godkänner regeringenvara en
utveckling försâkringsväsendet. generalagenten.av
I samband därmed godkänner
regeringen generalagenten.

Koncession beviljas tills vidare eller, det finns särskildaom
omständigheter, för bestämd tid, högst tio ochår, därutöver till det
löpande räkenskapsårets slut.

meddelasInnan koncession för Innan koncession meddelas för
rörelse, livförsäkring, rörelse, livförsäkring,som avser som avser

regeringenprövar de regeringenprövar deom upp- om upp-
rättade förgrunderna verksamheten rättade grunderna för verksamheten
överensstämmer med denna lag överensstämmer med denna lag
och andra författningar. ochRege- andra författningar. I samband
ringen då också beviljandetmed koncessionenprövar sar-om av
skilda bestämmelser behövs med stadfäster regeringen grunderna för
hänsyn till onfattningen och verksamheten.
beskajfenheten den tilltänktaav
rörelsen. I samband med bevil-
jandet koncessionen stadfästerav
regeringen grunderna för verk-
samheten.

ansökan endast utvidgningAvser ansökan endast utvidgningAvser
beviljad koncession till beviljad koncession tillav ny av ny

försäkringsgren eller utbyte Verksamhetsgren eller utbyteav av
koncession fir vissförsäkringsgren koncession för viss verksamhets-

koncession för får koncession förmot motannan gren, gren annan
finansinspektionen besluta i ärendet Finansinspektionenfår beslutagren,
i regeringens ställe, ärendet i i regeringensärendet ställe,om om
icke är principiell betydelse ärendet principiellinte ärav av

ieller övrigt synnerlig vikt. betydelse eller i övrigt synnerligav av
vikt.
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3§7

koncession beviljats, skola Sedan koncession beviljats, skallSedan
de i Omnämnda, vid ansök- de i 37a och 37b6 § §§ om-

handlingarna vid ansökningen fogadeningen fogade nämnda,
Finansinspektionen. handlingarna förvaras hos finans-förvaras hos

beviljande koncession och inspektionen. beviljandeOmOm av av
skall koncession och godkännandegodkännande generalagentav av

Finansinspektionen införa generalagent skall Finansinspek-låta kun-
införagörelse i och Inrikes tionen låta kungörelse iPost-

Tidningar. och Inrikes Tidningar.Post-

10
åligger för varje räkenskapsår enligt formulär,Det generalagenten att
fastställs Finansinspektionen, redogörelse för företagetsupprättaavsom

inomverksamhet riket.
livförsäkringsverksamhet redogörelsen enligt första stycketskallFör

bevis värdet den företaget gjorda depositioneninnehålla attom av av
enligtenligt första stycket 5 det basbelopp6 § 300 gångermotsvarar

försäkring gällde vid räkenskapsåretslagen 1962381 allmän somom
den ytterligare deposition, vad föreskrivs iFör utöver 6 §utgång. som

första stycket denna bestämmelse kan upphov till gällersom ge
bestämmelserna i § tredje stycket.6

redogörelsen skall, under beteckningen försäkringstekniska skulder,I
skuld det vid tidpunkt beräknade värdet företagetstassom upp samma av

ansvarighet grundpå av
löpande försäkringar premiereserv,
försäkringsersåttningar för inträffade försäkringsfall2.

ersättningsreserv,
utgifterna för reglering utgifterna för reglering3. 3.av av

inträffade försäkringsfall inträffade försäkringsfall
skadebehandlingsreserv, skadebehandlingsreserv och

tilldelad tilldelad återbäring4. sådan återbäring inom 4. sådan som
liiförsäkringsrörelsen inte har inte förfallit till betalning.harsom
förfallit till betalning och

sådan tilldelad áterbäring5.
försäkringsrörelseinom änannan

liifärsäkringsrörelse harintesom
förfallit till betalning.
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13

Tillgångar motsvarande värdet Tillgångar motsvarande värdetav av
de försäkringstekniska skulderna försäkringstekniska skulder skall
för lixförsäkring skall vid placerasvarje enlighet med bestäm-i
tidpunkt redovisas i sådana melserna kap. försäkrings-i 7 9 §
tillgångar kap.i 7 9 rörelselagen§ I982 713.som anges
första stycket och1 8 10 12- -
försäkringsröreLselagen 1982 713
eller, deni finansinspektionenmån
medger det, värdet åtetförsäk-av
ringsgi ansvarighet på grundvarnas

lisförsäkringar, harav som
övertagits i åtetförsäkring.

I de tillgångar skall de tillgångarl skallsom som
värdet de försäk-motsvara värdet de försäk-motsvaraav av

ringstekniska skulderna får räknas ringstekniska skulderna får räknas
in 90 deponeringen in 90 deponeringenprocent procentav av
enligt och6 10 §§ under fömt- enligt 6 och 10 §§ under förut-
sättning deponeringen till den sättning deponeringen till denatt att
delen består värdehandlingar delen består vårdehandlingarav av

förstai stycket. i kap. andra7 9 §som avses som anges
stycket försäkringsrötelselagen.

Utan hinder första stycket får Om finansinspektioneninteav av
belopp, motsvarande högst särskilda skäl medger förett annat

tjugo de försäkrings- fallvisst skall de tillgångarprocent av som
tekniska skulderna för värdet försäkrings-motsvararegen av
räkning, redovisas andra tekniskai skulder finnas i Sverige,
tillgångar sådana docki med undantag för utländskaän nämnssom
första stycket, dock aktieninte i åtetförsäkringsgivares ansvarighet

Med de försäkringstekniska på grund försäkringarav som
skulderna för räkning förstås form återförsäkringövertagits iegen av
den del de försäkringstekniska fordringar hos åtetförsäk-samtav
skulderna, icke ringstagare. gällerI övrigt vidmotsvararsom
värdet återförsäkringsgivarnas tillämpningen denna paragrafav av
ansvarighet. bestämmelserna kap.i 7 9 §a

Vid tillämpningen denna andra styckena försäk-sjätteav -
paragraf gäller bestämmelserna 7 ringsrörelselagen.i
kap. försäkringsrörelselagen9 §a
1982713.
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§1015

Generalagenten skall föra register vid varje tidpunkt utvisar deett som
tillgångar de försäkringstekniska skulderna enligt 13motsvararsom

Om tillgång, antecknats i registret, har upplåtits med sådan rätten som
dess fulla intevärde kan utnyttjas till täckning försäkringstekniskaatt av

skulder enligt 13 skall detta antecknas i registret.
Försäkringstagamas förmånsrätt Försäkringstagarnas förmånsrätt

enligt förmånsrâttslagen4 § enligt förmånsrättslagen4 §a a
1970979 omfattar de tillgångar 1970979 omfattar de tillgångar

i enlighet med föreskrifterna i färsakringstelariskamotsvararsom som
finns13 § i registret, skulder för liiförsâkringnär och iupptagna som

företaget försätts i konkurs eller enlighet med föreskrifterna i 13 §
utmätning äger eller särskild finns i registret, närupptagnarum
administration träder in. företaget försätts i konkurs eller

utmätning eller särskildäger rum
administration träder in.

Förmånsrätten följer med fordran grundas på avtalsom om
livförsäkring eller på avtal återförsäkring avseende livförsäkring. Enom
fordran grund avtal livförsäkring har företräde framförettav om
återförsäkringstagares fordran.

Generalagenten skall till det till Finansinspektionen sändsattse
in dels beräkningar de försäkringstekniska skulderna, dels kopiorav av
registret.

16a§

utländskt fc‘Jrsdkring.sfretagEtt
skall bedriva verksamheten så att
företaget vid tidpunkt harvarje en
betryggande soliditet. Kravet pá
betryggande soliditet skall anses
uppfyllt företagets verksamhet iom

uppfyller de kravSverige som
kap. försäk-i 7 22 29 §§anges -

ringsrörelselagen 1982 713.
Garantifonden för verksamheten i

skall dock för lixfärsakringSverige
till beloppuppgå minst ett som

och för400000ECUmotsvarar
skadegfärsäkring till halvaminst
det minimibelopp i 7som anges
kap. andra och tredje28 §
styckena försäkringsrörelselagen.
Därvid får den deposition som
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skall enligt första6 § stycketgöras
5 inräknas i garantifonden.

Tillgångar motsvarande solvens-
marginalen för företagets
verksamhet i Sverige, beräknad
enligt 7 kap. eller23 25 §

försäkringsrärelselagen, skall
finnas i Sverige.

Finansinspektionen får, qier
ansökan damm, medge företagatt

beviljats auktorisation isom ett
land omfattas avtalet.som av om

utökat europeiskt ekonomisktett
samarbetsomráde, vid beräkning

sol vensmarginalen får hänsynav ta
till företagets verksamhet också i
det landet och tillgångaratt mot-
svarande garantifonden får finnas
där.

25

Finansinspektionen får meddela de erinringar i fråga utländskaom
försäkringsföretags verksamhet här i riket inspektionensom anser
behövliga.

Finansinspektionen skall förelägga företaget inom viss tid vidtaatt
erforderliga åtgärder, inspektionen finner attom

avvikelse skett från denna lag eller föreskrifter har meddelatssom
med stöd denna lag eller grunderna, sådana finns,av om

grunderna inte längre är tillfredsställande med hänsyn till
omfattningen och beskaffenheten bolagets rörelse,av

i bankinstitut enligt eller10 15 § deponerat belopp minskatsa
värdehandlingamaatt avsevärt nedgått i värde ellergenom av annan

anledning,
4. de tillgångar 4. de tillgångarmotsvararsom motsvararsom

värdet de försäkringstekniska värdet de försäkringstekniskaav av
skulderna inte år tillräckliga eller skulderna inte tillräckligaär eller

kraven solvensmarginalpá och
garantifond enligt 7 kap. 22 -
29 försäkringsrörelselagen§§

1982713 inte uppfyllts enligt vad
i 16 ellersom anges a

5. det i övrigt finns allvarliga anmärkningar försäkringsföretagetsmot
verksamhet.
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utländskt försäkrings-Om ett
solvensmarginalföretags under-

vad föreskrivs 7 kap.stiger isom
23-26 §§ försäkringsrörelselagen
skall finansinspektionen förelägga

plan förföretaget upprättaatt en
återställa sund finansiellatt en

ställning och överlämna planen till
godkännandeinspektionen för

Understiger solvensmarginalen
värdet den garantifond somav

elleromtalas 7 kap. 27 28 §§i
skallförsäkringsrörelselagen,

företagetinspektionen förelägga att
godkännandeoch förupprätta

plan kort-överlämna en som avser
fristig finansiering

föreläggande enligt andraOm enligt andra föreläggandeOmett ett
stycket inte följtshar följts inom den eller tredje stycket inte har
bestämda tiden och det anmärkta inom den bestämda tiden och det
förhållandet inte inte hellerheller anmärkta förhållandet påpå något

har undanröjts,sätt undanröjts, skall något sättannat annat
fmansinspektionen fmansinspektionenanmälan skall göragöra

detta till regeringen. anmälan detta till regeringen.Omom om
finnerregeringen så svåra

missförhållanden föreligga, att
försäkringsverksamheten bör
upphöra, kan förklararegeringen
koncessionen förverkad. Innebär missförhállandet att

försäkringsföretaget följerinte
bestämmelsergällande om

redovisning och täckning av
försäkringstekniska skulder eller
uppfyller företaget gällandeinte
krav garantifond, fårpå regeringen
inskränka företagets fritträtt att

förfoga tillgångarsina iöver
eller förbjuda företagetSverige att

förfoga dem.över
finnerOm regeringen så svåra

föreligga,missförhållanden att
försäkringsverksamheten bör

förklaraupphöra, kan regeringen
förverkad.koncessionen

Beslut, varigenom förverkad, skallkoncessionen förklarats av
Finansinspektionen kungöras i Inrikes Tidningar.Post- och
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Särskilda bestämmelser för EES-
fliretag

37 §

för EES-företagKoncession ett att
driva försäkringsrörelse här riketi
enligt första stycket§1 ges av

skall vidregeringen. Företaget
bedrivanderörelsens företrädas av

ombud med stadigvarandeett
hemvist riket. sådant ombudFöri
gäller tillämpliga delar vadi som

lagen generalagent.i sägs om
Køncession för skadqörsäk-

ringsbolag skall bestämdaavse
verksamhetsgrenar enligt vad som

kap. § kap.i 1 11 2 3samtanges
§ nionde stycket försäkrings-
rörelselagen 1982713.

37a§

Ansökan koncession skall ingesom
till finansinspektionen. Till ansökan
skall fogas

företagets bolagsordning jämte
förteckning styrelse-överen

ledamöter ingåendeoch ipersoner
den verkställande ledningen,

behörigbevis utfärdat av
myndighet hemlandföretagetsi om

fårverksamhetsgrenarde som
företagets verksamhet,omfattas av

verksamhetsgrenarde somom
företagetsfaktiskt ongfattas av

verksamhet, storlekenom av
solvensmarginal ochföretagets

garantifond enligt reglerna 7kap.i
försäkringsrörelselagen23 §§29-

de tillgångar1982713 samt om
b stycketförsta 6i 37som avses

den tilltänktaplan överen
enligt vadverksamheten Sverigei
b ochi 37närmare angessom
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fullmakt för sådant ombud4. ett
företrädai 37 § attsom avses

företaget tredje vidgentemot man,
domstolar och vid andra
myndigheter.

37b§

verksamhetsplanDen omtalassom
37a § 3 skalli ange

de slag risker företagetav
försäkra i Sverige,attavser

de försäkringsvillkor företaget
använda i Sverige,attavser

de premietartfler eller de
grunder företaget attavser
använda i Sverige,

de förprinciper áterförsäkring
företaget tillämpa iattavser
Sverige,

företagets5. solvensmarginal
enligt vad kap.i 7 23sägssom -

och försäkringsrörelse-26 29
lagen 1982713,

uppskattning kost-en av
naderna för etablera företagetsatt
verksamhet medi Sverige uppgift

de medel avseddaär attom som
tacka dem och, företagetom avser

meddela sådan försäkringatt som
kap.i 1 första stycket11 §anges

18försäkringsrörelselagen, uppgift
de medel avseddaär attom som

täcka företagets åtaganden dennai
verksamhets-gren, samt

uppställning utvisandeen
sannolika inkomster och utgifter för
den verksamhet skall drivas isom
Sverige under de närmastetre
räkenskapsáren, med en prognos
rörande balansräkningarna under

tid för denna verksamhet.samma
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Föreskrifterna förstai stycket 2
och i första stycket såvitt avser
premietargfir, gäller dock förinte

de verksamhetsgrenar som
i kap.1 11 § första stycketanges

4-7, 11 eller 12 försäkrings-
rörelselagen,

de verksamhetsgrenar som
i kap.1 11 § första stycketanges

14 eller 15 försäkringsrörelse-
lagen, försäkringstagaren ärom
näringsidkare och den försäkrade
risken dennes närings-avser
verksamhet, eller

de verksamhetsgrenar som
kap.i 1 11 § första stycketanges
10, 13 eller försäk-16

ringsrörelselagen, försäk-om
ringstagaren näringsidkare ochär
minst två följande treav
förutsättningar uppfylldaär

försäkringstagaren hara. en
balansornslutning uppgår tillsom
minst belopp motsvarandeett
6 200 000 ECU,

försäkringstagaren har en
omsättning uppgår till minstsom

belopp motsvarandeett
12 800 000 ECU,

försäkringstagaren har underc.
det räkenskapsåret haft isenaste
genomsnitt minst 250 personer
anställda.

försäkringstagarenOm ingår i en
koncern koncern-som avger
redovisning skall förutsättningarna

andrai stycket gälla3 koncernen.
Vid verksamhetsplanen skall.

fogas balansräkningar och resultat-
räkningar för företagets rörelse
avseende och devart ett treav

räkenskapsåren eller,senaste om
företaget drivit verksamhet under
kortare tid, för de avslutade
räkenskapsåren.
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förstaomtalasgrunder iDe som
underställasskallstycket 3 rege-

stadfästelse.förringen
uppgifterskall,Planen jämte om
granskning,vid dessiakttagelser

myndig-till behörigaöverlämnas
hemland förföretagensheter i

yttrande.

37c§

beviljar koncession,Regeringen
enligt 37ansökan har skett aom

planeradeoch denboch 37 §§
kommakanverksamheten attantas

dennaenligthet medutövadbli i
det ombudHärvid skalllag.

detgodtas,företaget utsett om
de kmvuppfyllt påskulle ha

ochanseendeombudets allmänna
kvalifikationeryrkesmässiga som

vid koncessionsprövninggäller en
försäkrings-kap. §enligt 2 3

1982713.rörelselagen
beviljandetsamband medI av

stadfäster regeringenkoncession
verksamheten.förgrunderna

gälla tillsskallkoncessionEn
särskildaeller, det finnsvidare om

tid,bestämdomständigheter, för
till detoch därutöverhögst år,tio

slut.löpande räkenskapsårets
b37 §yttrande iOm som avses

stycket inomfjärde inte treavgetts
deqter detmånader över-att

handlingarna mottagitslämnade av
företagetsmyndigheterbehöriga i

skall dethemland, som omanses
till företagetsyttrande avgettsett

förmån.
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37d§

ändras skallgrundernaOm även
ändringen stadfistas. Regeringen

uppdra finansinspektionenkan åt
meddelaställeregeringensiatt

stadfästelse sådana fall intei som
ellerprincipiell betydelseär av

synnerligi övrigt inte är avsom
vikt.

ansökan förlängningVid avom
eller utvidgningkoncession aven
till verksam-koncession nyaen

ochtillämpas 37 § 2hetsgrenar a
37b och §§.373 samt c

omtalasuppställning iDen som
skall vidförsta stycket 7b §37

förlängning koncession avseav en
ekonomiska ställning vidföretagets

ansökantidpunkten för om
förlängning.

stadfistsändring grunderHar av
ellerhar förlängningeller

beviljatsutvidgning koncessionav
skallombud godtagitseller nytt

införalåtafinansinspektionen
ochkungörelse därom Post-i

Inrikes Tidningar

37e§

medgivande förAnsökan ettom
drivaEES-företag att annan

försäkrings-riketrörelse här i än
till finans-skallrörelse inges

åjöljdochinspektionen avvara
37 §fullmakt i asom anges

ansökan avseddagällande den med
rörelsen.

37f§

hossådana tillgångarfrågaI om
EES-företag motsvararsom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

försäkringstelaziska skulder gäller
bestämmelserna kap.i 7 9 §a
försäkringsrörelselagen 1982713

37g§

Finansinspektionen får meddela de
erinringar frågai EES-ettom
företags verksamhet här riketi som
inspektionen behövliga.anser

Finansinspektionen före-skall
lägga företaget tidinom vissatt
vidta erforderliga åtgärder, om
inspektionen finner att

avvikelse skett från denna lag
eller föreskrifter har meddelatssom
med stöd denna lag ellerav
grunderna, sådana finns,om

grunderna inte längre är
tillfredsställande med hänsyn till
omfattningen och beskafienheten av
företagets rörelse,

de tillgångar3. motsvararsom
värdet de försäkringstelaziskaav
skulderna inte tillräckliga ellerär

det i finns allvarligaövrigt
anmärkningar företagetsmot
verksamhet.

Om föreläggande enligt andraett
stycket harinte följts deninom
bestämda tiden och det anmärkta
förhållandet hellerinte på något

undanrojts, skallsättannat
finansinspektionen anmälangöra

detta till regeringen.om
Följer EES-företag inteett

gällande bestämmelser redo-om
ochvisning täckning försäk-av

ringstekniska skulder får rege-
efterringen, ha underrättaatt

tillsynsmyndigheten i företagets
hemland förbjuda företaget frittatt,
förfoga tillgångarsina iöver
Sverige.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

tillsynsrrgmdighetenOm i ett
EES-företags hemland inskränker
företagets fritt förfogarätt överatt

tillgångar eller förbjudersina det
förfoga tillgångarna, skallöveratt

på begäran myndighetenav
finansinspekrionen vidta samma
åtgärder beträfande .företagets
tillgångar i Sverige.

37h§

En koncession enligtgettssom
37 eller d37 § kan förklarasc
förverkad före-regeringen,av om
taget

längre uppfyllerinte kraven
för etablering elleri Sverige,

i fall allvarligtannat
åsidosätter gällande bestämmelser
för verksamheten i Sverige, särskilt
reglerna redovisning ochom
täckning försäkringstekniskaav
skulder.

Före beslut skallregeringens
samråd ske med tillsynsmyndighe-

företagetsi hemland, inteten om
beslutet särskilda skäl börav
meddelas omedelbart.

företagets koncessionOm för-
klarats förverkad företagetsi
hemland, skall koncessionäven

gäller enligt eller d37 37 §som c
förverkad.förklaras

beslut förverkandeOm om
meddelas omedelbart skall till-
synsmyndigheten företagetsi
hemland underrättas härom.genast

Beslut, koncessionenvarigenom
förklarats förverkad, skall av
jinansinspekrionen kungöras i Post-
och Inrikes Tidningar.
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

3s§

i frågatillämpasi lag inteicke tillämpning DennalagDenna äger om
Angåendeåterförsäkringsrörelse.återñrsäkringsrörelse.fråga om
meddelastrafikförsäkringsrörelsetrañkförsäkringsrörelseAngående

isärskilda bestämmelservissavissa särskilda bestäm-meddelas
trafikförsäkringsförordningentrajilqörsäkringi lagenmelser om
1976359.motorfordon.å

livförsäkring endastfrågaendast IlivförsäkringfrågaI omom
meddelas förför dödsfall, vilkenvilken meddelas fördödsfall,För

ellerlängst fem åreller tidlängst femtid år motmot en avaven
beräknad och be-premieoch be- ärär beräknadpremie somsom

i sänder,för längst fem åri sänder, stämdför längst fem årstämd
efterregeringen eller,efter fårregeringen eller,må rege-rege-

finans-in-ringens bemyndigande,bemyndigande, finansin-ringens
från demedge undantagfrån spektionenmedgiva undantagspektionen

bestämmelsernasärskildasärskilda bestämmelsernade an-an-
livförsäkring igående månlivförsäkring igående mån samt,samt,

föreskriva bestäm-behov,föreskriva bestäm-behov, attatt avav
särskilt gällermelser,särskilt gällamelser, som armanannansom

livförsäkring, skallförsäkringlivñrsäkring, skola änförsäkring än
i stället. bestäm-tillämpas Fråni stället.tillämpas

soliditet § fårmelserna i 16om a
medges.undantagdock inte

Övergångsbestämmelser

lag i kraft den januari 1993.träder 1Denna
ikraftträdandevid lagensutländskt försäkringsföretagFör som

försäkringsrörelse änlivförsäkringsrörelse meddirektförenar annan
1982713,försäkringsrörelselagenomtalas i kap. 4 §sådan 1som

januari docklydelse före den 1993,andra stycket i dess 1tillämpas 2 §
decemberlängst den 31 1993.t.o.m.

Överstiger innehav sådanaförsäkringsföretagsutländsktett av
enligt vadförsäkringsteknjska skulderskalltillgångar motsvara somsom

deförsäkringsrörelselagenkap. andra stycketi § 7 9 §sägs 13 samt
skall denparagrafs tredje stycke,i sistnämndabelopp som anges

januariöverskjutande delen ha den 1996.1avyttrats senast

Lagen 19891082omtryckt
rubrik 19821083.Senastelydelse lagensavSenaste lydelse 1991936.

3Senaste 1991936.lydelse
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

senaste 1989 1082.lydelse
5Senaste 19912936.lydelse
°Senaste 19912936.lydelse
7Senaste 1991936.lydelse
Senaste 1991936.lydelse
Senaste 1991936.lydelse
Senaste 1991936.lydelse
Senaste 1991936.lydelse
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3 tillFörslag
Lag ändring i lagen 19891079om om
livförsäkringar med anknytning till
värdepappersfonder

Härigenom föreskrivs frågai lagen 1989 1079 livförsâkringarom om
med anknytning till vârdepappersfonder

dels skall9 § upphöra gälla,att att
dels 7 och skall ha följande8 §§ lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7§
Om det finns särskilda skäl får det finns särskildaOm skäl får
regeringen eller, efter regeringens regeringen eftereller, regeringens
bemyndigande, Finansinspektionen bemyndigande, Finansinspektionen
medge undantag från bestämmel- medge undantag från bestämmel-

i försäkringsrörelselagen i försäkringsrörelselagenserna serna
1982713 utöver vad före- vad före-1982713 utöversom som
skrivs i kap. denl 10 § lagen. skrivs i kap. den1 10 § lagen.

bestämmelsernaFrån verksam-om
hetsplan kap.i 2 och och3 4

soliditet 7kap.i 22-24, och27om
försäkringsrärelselagen29 §§ får

dock undantag medges.inte

8§
Ett försäkringsbolag driver försäkringsbolag driverEttsom som
rörelse enligt denna lag får redo- rörelse enligt denna lag får redo-
visa belopp motsvarande försäk- visa belopp den delmotsvarande
ringstekniska skulder andra slag de försäkringstekniska skulder-i av

tillgångar i 7 investeringsriskänav som anges na som avser en
kap. 9 för försäkringsbolaget de be-utan

kap.gränsningar i 7som anges
tredje stycket försäkringsrörel-9 §

selagen 1982 713.

Denna lag träder i kraft januariden 1993.1

Senaste lydelse lagens rubrik 1991117.av
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4 Förslag till
Lag ändring i lagen 1947576 statligom om
inkomstskatt

Härigenom föreskrivs 2 § 6 lagen 1947576att statligmom. om
inkomstskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

mom.’2 § 6
Med livförsâkringsföretag förstås i Med livförsäkringsñretag förstås i
denna lag företag försäkrings- denna lag företag försäkrings-vars vars
rörelse uteslutande eller så rörelse endast liiförsäkringgott avser

uteslutande personför- eller liiförsäkring och i sambandsom avser
säkring liiförsäkring, sjuk- och därmed meddelad sjuk- eller
olycksfallsförsäkring, avgångsbi- olyck.sfall.sf‘rsc1kring. Med skade-
dragsförsäkring arbetslös- försäkringsföretag förståssamt annat
hetsförsäkring. Med skadeförsâk- försäkringsföretag livförsâk-än
ringsföretag förstås försäk- ringsföretag. Utländskt försäk-annat
ringsföretag livförsäkringsföre-än ringsföretag, drivit försäk-som

Utländskt försâkringsföretag, ringsrörelsetag. här i riket, bedöms
drivit försäkringsrörelse här i med hänsyn endast till den rörelsesom

riket, bedöms med hänsyn endast företaget drivit här.som
till den rörelse företaget drivitsom
här.

Understödsförening, vilken enligt sina stadgar får meddela annan
kapitalförsäkring än sådan omfattar kapitalunderstöd högstpå 0001som
kronor för medlem, i denna lag livförsäkringsföretag i frågaanses som

verksamhet hånförligär till livförsäkring.om som
Såsom nettointäkt försäk- Såsom nettointâkt försäk-av av

ringsrörelse, drivits in- ringsrörelse, drivitssom av som av
ländskt livförsâkringsföretag, inländskt livförsäkringsföretag,an-

nettoinükten företagets ka- nettointåkten företagetsses av anses av
pital- och fastighetsförvaltning med kapital- och fastighetsförvaltning
undantag för den del intäkten med undantag för den del in-av av

belöper delspå pensions- täkten belöper på pensions-som som
försäkringar, vilka företaget försäkringar, vilka företaget med-
meddelat direkt eller meddelat i delat direkt eller meddelat i åter-
återförsâkring inländsktåt försäk- försäkring inländskt försäk-
ringsföretag, dels avgångsbidrags- ringsföretag.
försäkringar meddelade enligt
grunder fastställts kollektiv-isom
avtal mellan arbetsmarknadens hu-
vudorganisationer.
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lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

beskattning enligt tredje stycketNettointäkt inte undantagits frånsom
näringsverksamhet enligt denna lag.skall beräknas enligt reglerna för
undantagits från beskattning enligtden del nettointäktenFör somav

pensionsförsâkringar gäller särskilda reglernämnda stycke och som avser
pensionsmedel.i avkastningsskattlagen 1990661 påom

nettointäkt försäk-nettointäkt försäk- SåsomSåsom avav
ringsrörelse, drivits in-ringsrörelse, drivits in- som avsom av

skadeförsäkiingsföretag,ländskt skadeförsäkringsföretag, ländskt
försäkrings-överskottet försäkringsrö- överskottet avanses av anses

med undantag för den delrörelsenrelsen.
belöperintäkten påsom av-av

gángsbidmgsförsâkringar, med-
delade enligt grunder fast-som

kollektivavtal mellanställts i
arbetsmarknadens huvudorganisa-
tioner.

beräkning försâkringsrörelse, drivitsVid överskottet av som avav
från bruttointåkten avdraginländskt skadeförsäkringsföretag, får göras

kommunalskattelagen, förförutom för driftkostnader, i 23 §som avses
avgifter och bidrag, utgivits till kommun, förening eller samman-som

understödja verksamhet med syfte före-slutning och attattsom avser
för den företaget bedrivnabygga skador, vilka faller inom ramen av

skulder för räkning,rörelsen, för ökning försäkringstekniska egenav
ökning säkerhetsreserv för utbetald återbäring och verkställdför samtav

premieâterbetalning.
försäkringstekniska skulderMed försäkringstekniska skulder Med

får räkning förstås sådanaför räkning förstås sådana egenegen
skulder enligt kap. första skulder enligt 7 kap. första7 § l §1

stycket försäkringsrörelselagenstycket försäkringsrörelselagen
premiereserv, premiereserv, ersätt-1982713 ersätt- 1982713

ningsreserv, skadebehandlingsre-ningsncserv, skadebehandlingsre-
och tilldelad återbäring tilldelad återbäring och medelserv serv,

minskade med värdet återför- finns till återhä-avsattaav som
säkringsgivares ansvarighet. ringsfond minskade med värdet av

återförsâkringsgivares ansvarighet.
skadeförsâlcringsföretag fårMed säkerhetsreserv förstås den reserv
regeringens bemyndiganderedovisa enligt regeringen eller efteren av

finansinspektionen fastställd normalplan.av
Minskning försäkringstekniska skulder för räkning, säker-av egen av

trafikförsäkring minskninghetsreserv, regleringsfond för och av avav
inåkt.utjämningsfondema säkerhetsreserv skall anses somav

inte ske för avsättning tillUtöver vad stadgas får avdrag ome-ovan
delbar eller framtida vinstutdelning till försäkringstagare.
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

livförsäkringsföretag hari detta inländsktBestämmelserna moment om
utländskt livförsäk-tillämpning försäkringsrörelsemotsvarande på som

ringsföretag drivit här i riket.
utländskt skadeför-försäkringsrörelse, här drivitsBeträffande avsom

skattepliktig nettointäkt beloppsäkringsföretag, här i riket ettanses som
bedrivenpremieinkomst härföretagetsmotsvarande två procent avav

förstås bruttobeloppet åretsförsäkringsrörelse. Med premieinkomst av
âterförsäkringspremier.avdrag förförsäkringspremien dvs. utan

nödvändigtgrund bestämmelserna i dettaBlir det på attmomentav
försäkringsföretagseller mellan olika delardela intäkt avdrag ettavupp

avdraget skä-fördelningen intäkten eller göras påverksamhet, skall av
ligt sätt.

träder i kraft den januari 1993.Denna lag 1
ikraftträdande förenar livförsäk-försäkringsbolag vid lagens2. För som

personförsäkring kompletterande sjuk- ellerringsrörelse med änannan
tredje styckena i deras lydelseolycksfallsförsäkring tillämpas första och

före den januari 1993.l

Senaste rubrik 1974770.lydelse lagensav
2Senaste 1991936.lydelse
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1 Utredningsuppdraget

1.1 Våra direktiv

Genom beslut den 20 september 1990 bemyndigade regeringen det
statsråd föredrar lagstiftningsärenden gäller det affärsmässigasom som
försäkringsväsendet tillkalla kommitté med uppgift utreda vissaatt atten
frågor försäkringsområdetpå föreslå ändringar i försâkringsrörelse-samt
lagstiftningen.

I direktiven dir. 199056, bilaga uttalas det de-att senastese
cenniets snabba utveckling de finansiella marknaderna med starkaav
inslag liberalisering och internationalisering i olika avseendenav
väsentligt har påverkat försäkringsbranschen. Från ha varit sektoratt en
med relativt låg förändringsgrad har branschen under år kommitsenare

möta allt hårdare konkurrenssituationatt med krav ökad flexibilitetpåen
och anpassningsförmåga. förändringarDessa ställer enligt direktiven nu

krav på det regelverkstora omgärdar försäkringsbolagen. Vidaresom
framhålls gällande regelsystem har egenskaper inte iatt allasom
avseenden tillfredsställandeär med hänsyn till försäkringstagamas
intressen.

Mot denna bakgrund enligtmåste direktiven vissa förhållanden på
försäkringsområdet utredas i syfte skapa rationella rörelseregleratt mera
för försäkringsbolagen. En väsentlig utgångspunkt är därvid denatt
svenska lagstiftningen skall harmoniseras med motsvarande regelsystem
inom EG.

En viktig uppgift i utredningsarbetet är enligt direktiven utformaatt
regler försäkringsbolagen har tillräcklig Soliditet.garanterar attsom en
Lagstiftningen skall vidare utformas så den främjar effektivatt en
konkurrens mellan försäkringsbolagen, vilket bl.a. förutsätter att
föreliggande konkurrenshinder undanröj svenska försäkringsbolagenDes.
skall också långtså möjligt konkurrensförutsättningarges samma som
utländska törsäkringsgivare.

Enligt i direktiven angivna riktlinjer för arbetet bör kommittén göra en
samhällsekonomisk analys skyddsintressena inom försäkringsverksam-av
heten och bakgrund denna övergripandegöra bedömningmot av en av
erforderliga regleringsinsatser. Kommittén därvid friär bedömaatt om
hittillsvarande principer skall tillmätas vikt i framtiden i dag.samma som
I direktiven påpekas det i sammanhanget väsentligtär kommitténatt att
klargör de skillnader föreligger mellan skade- och livförsäkrings-som
verksamhet och motiverar olika grad reglering.som av
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Till ledning följande frågornärmare för utredningsarbetet tas upp.

omprövning kostnadsskälighetprincipen premie- ochav om-
vinstutdel-omprövning förbudet för livförsäkringsbolag lämnaattav-

ning
uttryckliga soliditetregler om-
flexiblare för grunder inom livförsäkringsystem-

återbäringssystemetöversyn av-
placeringsreglernya-

regler för byte livförsäkringsbolagav-

direktiven erinras kännetecknasI det område skall utredasattom som
komplexitet, utifrånoch det uttalas kommittén bör arbeta ettstor attav

samhällsekonomiskt strukturförândringar skersynsätt och beakta de som
både inom och utanför landets kan fåoch väntasgränser storsom
betydelse för försäkringsbranschen ocksåi framtiden. Det attanges
kommitténs uppdrag brådskandeär mycket omfattande natur.samt av
Utredningsarbetet bör därför i där kommitténlämpligen bedrivas etapper,
med förtur behandlar västeuropeiska in-de frågor påverkas densom av
tegrationen. Enligt direktiven försäkringsbolagenstorde detta främst gälla
soliditets- och placeringsregler nödvändigt medi den detmån ärsamt,

till utformningenhänsyn placeringsreglema, frågor berörävenav som
återbäringssystemets utformning.

Såvitt uttryckliga Soliditet i direktiven bl.a.regler sägsavser om
följande.

Kommittén skall lämna till soliditetsreglerförslag närmare änsom
de nuvarande preciserar konsolideringskapital erfordrashur stort som
för kravet betryggande skall uppfyllt.på soliditetatt anses vara
Strävandena harmonisera inomdet svenska regelsystemet med detatt
EG innebär de soliditetsregler i framtiden skall gälla föratt som
svenska försäkringsbolag inte får inomstrida reglerna EG. Imot
sammanhanget bör kommittén ändringar de svenskaöverväga om av
redovisningsreglema svenska skallär nödvändiga för det systemetatt
kunna till det internationella.anpassas

Kommittén skall bedömning återbäringsgrund-även göra en av om
allmänt beträffande kollektivahållna bestämmelser deternas

konsolideringskapitalet bibehållas.bör

Beträffande placeringsreglema direktiven följande.uttalas i bl.a.

Kommittén placeringsregler.skall utvärdering nuvarandegöra aven
placeringsreglerI syfte skapa ekonomiskt effektiva skall kom-att

mittén i i placeringsreglemapröva vad det möjligt ävenman är att
frågainnefatta andra slag tillgångar de tillåtna i dag. Iän ärav som

kapitalförvaltningenförsäkringsbolags möjligheter vidattom
sig i kommittén från det arbeteandra verksamheter bör utgåengagera

inom anledning branschglid-pågår finansdepartementet medsom av
ningen olika Kommittén bör vidaremellan finansiella verksamheter.

placeringsregler i andrabeakta utformningen försäkringsbolagsav
länder.

Kommittén bör införas begränsningarbör även överväga det avom
försäkringsbolagens möjligheter lån.att ta upp

Vid skall kommittén underöversynen placeringsreglema prövaav
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vilka förutsättningar och i vilken omfattning upptagande lån kanav
förenligt med försäkringsbolagens verksamhet.anses

Kommittén bör även göra bedömning utvidgadeen av om
placeringsmöjligheter innebär risk för försäkringsbolagen bliratt en
alltför dominerande maktfaktor i den svenska ekonomin.

Slutligen kommittén bör arbeta skyndsamt och slutföra denattanges
första före utgången oktober 1991.etappen av

1.2 Vårt arbete

Som framgått det föregående uttalas i direktivvåra uppdraget ärattav
mycket omfattande och brådskande varför utredningsarbetet börnatur,av
bedrivas i med förtur för frågor påverkas denetapper västeurope-som av
iska integrationen. Vi har därför i detta Ersta betänkande inriktat påoss

bestämmelserna i försäkringsrörelselagenatt FRL till EGsanpassa
regler, i första hand för göra det möjligt för Sverige ansluta sig tillatt att
avtalet utökat europeiskt ekonomiskt samarbeteett EES-avtalet. Detom
har bl.a. inneburit de soliditetsregler framgår försäkrings-EGsatt som av
direktiv har fått överföras till FRLs lagtext. Vidare har det medfört
ändringar för bringa iFRL överensstämmelse medatt EGs regler om
placering féifikringsbolagens s.k. fria medel. För soliditetsreglemaav
har vi därvid inte haft val följaän EGs bestämmelser iannat ävenatt
detaljer.

Under arbetet har det emellertid visat sig nödvändigt ocksåatt ta upp
vissa frågor rörande försäkringsbolagens âterbäring, förnärmast att
motverka de risker för försäkringstagarna uppkommer attsom genom
placeringsreglema för de fria medlen liberaliseras i enlighet med EGs
direktiv, regler för placering medel motsvarande försäk-samt av
ringstekniska skulder.

En anpassning till EGs har vidare andrakrävt någrasystem att
bestämmelser i FRL ändras, bl.a. rörande koncessionsprövningen.
Slutligen har vi föreslagit vissa ändringar i lagen för utländskarättom
försäkringsföretag driva försäkringsrörelse i Sverige direktLUFatt som
föranleds EGs direktiv. Det bör emellertid påpekas betänkandetattav
inte alla lagändringar försäkringsområdet erfordras förtar påupp som en
EES-anslutning. Pâ vissa punkter, bl.a. när det gäller utländsk försäk-
ringsverksamhet i Sverige utanför området för torde behövligaLUF, det
utredningsarbetet utföras finansdepartementet.inom

Ett särskilt problem har varit i vad man föreslagna inte antagnamen
EG-direktiv skall påverka våra lagförslag. Medan arbete harvårt pågått
inom EG framlagts förslagbl.a. till tredje direktiv beträffande dels
livförsåkring, dels försäkring livförsäkring. den vi ändåän I manannan
måste föreslå ändringar i de frågor direktivförslagen berör bl.a.som -
beträffande placeringsregler för försäkringstekniska viskulder har valt-

i väsentliga delar efter irätta förslagens bestämmelser, vilkaatt oss
huvudsak kan väntas stämma med de slutliga direktiven. På andra
punkter har vi böra avvakta det slutliga resultatet förslagensansett oss av
behandling i EG.
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lagtext vi fram får delvis provisorisk, inte baraDen läggersom anses
därför EG-direktiven tänkas bli ändrade olika punkterkan påatt utan

lagstiftningen. dåockså grund fortsatta Vi kommerpå vår översynav av
törsâkringsverksamheten,rad grundläggande frågor rörandeatt ta upp en
till väsentliga ändringar ioch det är tänkbart detta kommer ledaatt att

nuvarande ordning, i det finns frihet för den nationelladen mån
lagstiftningen reglera frågorna. alla händelser kan väntas,I attatt

följdlagtexten i kommer omarbetas i åtskilliga avsnittFRL att som aven
bli försöka läggaFör del torde uppgiftöversynen. LUFs vår närmast att

fram förslag till helt lagstiftning. närvarande är det svårtFörett attny
utredningsarbetet,överblicka vilka resultaten kan bli det fortsatta menav

varje huvudproblemvi har i fall i vissa avsnitt velat någraange som
aktualiseras avsnittse särskilt 6.1.

iföreslagna slutligen framhållas, den högOm den lagtexten bör att
påverkas syfte efter Dengrad reglerna EGs mönster.vårt attav anpassa

traditionellteknik används i direktiven i stark kontraststår motsom
lagstiftningsteknik. skallsvensk inte tvivel uppståFör någotatt om

avsikten följa ordning vi emellertid funnit det nödvän-harEGsatt noga
direktiven.digt följa dispositionen och formuleringarna inäraatt
kommittén i dessArbetet har bedrivits sammanträden med delsgenom

hittillsvarande arbetethelhet, dels undergrupper kommittén. Under detav
hållits.har sammanträden med kommittén i dess helhet14

varvid,Vi har lagt vikt vid studera förhållandena utomlands,att som
riktatsframgått det föregående, särskild uppmärksamhet har motav

dessförhållandena inom kommitténs ochEG. Två experter en avav
EG-kommissionen i Bryssel,sekreterare har under studieresa besökten

Berlin, Bundes-Bundesaufsichsamt für das Versicherungswesen i
Deutschenministerium der Finanze och Gesamtverband der Ver-

Industry ochsicherungswirtschaft i of Trade andV. Bonn, Departmente.
Industriministeriet ochAssociation of British i LondonInsurers samt

Assuradöremas i Köpenhamn.Hus
Vi har remissyttranden till finansdepartementet överavgett promemo-

rian finansiella sektorn, betänkandetDs 199057 Branschglidning i den
Försäkringsföreningar, betänkandet SOU 19912SOU 1990101

IjimplighetsprövningFinansiell tillsyn promemorianoch Ds 199139 av
i banker.ägare

1.3 dispositionBetänkandets

tillanslutningLagförslagen i detta betänkande möjliggöraatt enavser
dess tillämpning,regelsystem. lagstiftningen, ellerEGs Då den svenska

i andraväsentliga avviker motsvarande uppbyggnadi delar från
inomeuropeiska återbäringens hanteringländer, bl.a. det gällernär

nödvändigt delvislivförsäkring, har emellertid varit även kommadet att
anpassning till EGin frågor med allmän räckvidd vadpå än enen mera

viinnebära. i arbeteskulle Redan denna vårtetapp anseravannars
den problematik uppmärksammasdärför måsteatt synes varasom
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speciell för svenska förhållanden och alldeles oberoende EG-som av en
anpassning kani sig tänkas motivera långtgående ändringar deav
nuvarande förhållandena.

Vi har funnit det lämpligt i inledande diskussion i dettaatt en
betänkande inrikta på analys olikade verksamheteross snarare en av som
bedrivs inom försäkringsbranschen och på de aktiviteter framstårsom

särskilt skyddsvärda, än på de traditionella institutionerna påsom
omrâdet. En sådan uppläggning minskar också risken för låseratt man
fast sig vid föråldrade strukturer och söker upprätthålla artificiella
gränser mellan institutioner, verksamheter i realiteten kommit fåattvars

inriktning. Ett med lagstiftning och regleringsystemsamma annan som
inriktas skyddsvärdapå aktiviteter eller verksamhetsområden börmera

bli flexibelt och bättre kunna till ändrade förhållan-yttremera anpassas
den. liggerDet också egenvärde i identifiering ochett genomgången av
försäkringssektorns olika verksamheter.

kapitelI 2 beskrivning försäkringsbolagens olika verksam-ges en av
hetsområden. Härvid har tyngdpunkten lagts till livförsäkringsverksamhe-

vilket år naturligt då våra förslag iten, detta betänkande till större delen
gäller detta område. kapitletI diskuteras frågorna utifrånnärmast
ekonomisk synpunkt. Till de juridiska aspekterna återkommer vi i senare
sammanhang.

kapitelI belyser3 vi försäkringsbolagens roll i det finansiella systemet,
de skyddsintressen finns inom försäkringsverksamheten desamtsom
risker regleringen skydda Efter det följeratt mot.som avser en genom-
gång nuvarande bestämmelser i kapitel och i4 kapitel 5av ges en
beskrivning de övergripande syften och målsättningar ligger tillav som
grund för de riktlinjer dragits för försäkringsmarknaden inomsom upp
EG och i detalj kommer till uttryck i rad olika direktiv ellersom en
direktivförslag.

Våra närmare överväganden och förslag följer sedan i kapitel 6.
Kapitel innehåller7 författningsförslag med specialmotivering.

Till betänkandet har också fogats fem bilagor. Bilaga innehåller1st.
våra direktiv dir. 199056, bilaga kortfattad2 beskrivningen av
placeringsreglema i några enskilda EG-länder och bilaga utdrag3 ur
EGs direktiv. I bilaga finns4 sammanställning några begreppen av som
ofta används på försäkringsområdet och också vi ianväntsom oss av
detta betänkande. Slutligen, i bilaga referenser.anges
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2 Försäkringsbolagens
verksamhetsområden

2.1 Inledning

Försäkringsbolagens försäkringsgre-verksamhet omfattar antalett stort
vilka i sin kan delas i olika huvudområden. Enligt FRLturnar, upp

delas försäkringsbolagens verksamhet i personförsälcring och skade-upp
försäkring. Till personförsäkring livförsâkring, sjukförsäkring,hänförs då
olycksfallsförsäkring, avgångsbidragsförsâ-arbetslöshetsförsäkring och
kring. försäkring skadeförsäkring. Avsikten med detta avsnittAnnan är
är emellertid inte redogöra för försâkringsbolagens verksamheteratt
utifrån de legala gränsdragningarna och inte heller redogöra för allaatt
verksamhetsgrenar. följer syftar i stället till iDen genomgång attsom

drag belysa de särdrag olika verksamhetsområden harpågrova som
betydelse bl.a. för hur försäkringsföretagen organiserade. Härvid harär
vi utgått från uppdelning verksamhetsgrenarna i skadeförsäkring fören av
hushåll livförsäkring,dvs. konsumentförsäkringar i vanlig mening
företagsförsäkring och återförsâkring. områden skiljer sig frånDessa
varandra i flera viktiga avseenden och kan analyseras utifrån några
grundläggande karakteristika, bl.a.

förekomsten substitutnäraliggandeav-
marknadssituation-
försäkringsavtalens karaktär-

Den första frågan i vilken utsträckning de tjänsterpunkten behandlar
produceras i försäkringssektor tillhandahålls hålläven på annatsom resp.

i ekonomin. tillDet är exempel klart långsiktigt sparande åratt som en
väsentlig ingrediens vad gäller livförsäkring åstadkommaskan på många
alternativa Vidare specialiseradesätt. måste försäkringsbolag på
företagstörsäkringar beakta möjligheterna internför koncerner tillstora
försäkring captivebolag.t.ex. genom

Den andra punkten fokuserar marknadssituationen. Marknaderna förpå
livförsäkringar och skadeförsåkringar karakteriserastill hushåll ettav

antal och fåtal Konkurrensen från utlandetköpare säljare.stort ett stora
har varit begränsad, delvis resultat vårt regelsystem.ettsom av
Företagsförsäkringar har dels mindre köpare, delsantal storaett stora
inslag internationell konkurrens. grad förDet gäller i hög åter-av senare
försäkringsmarknaden.

Punkt slutligen, rör avtalens utformning. fråga bl.a.Det ârtre, om
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hur standardiserade dessa är. fleraAv skäl kommer kontrakt gällersom
hushållsförsâkringar normalt standardiserade. skadeförsäk-Påatt vara
ringsområdet erbjuds hushållen antal alternativ, utformatst.ex. ett som

försäkringsbolagen. Hushållen har möjlighetersmå direkt påverkaattav
kontraktens utformning. Detsamma gäller de flesta företagsförsäk-även
ringar för mindre verksamheter, medan försäkringar för större företag
många gånger kan skräddarsydda och resultat bilaterala förhand-vara av
lingar mellan försäkringsbolaget och kunden.

En aspekt försäkringsavtalensär tidsdimension. Bortsett frånannan
gruppförsäkringar löper livförsäkringsavtal ofta lång tid,över medan
skadeförsåkringsavtal harregel kort bindningstid.som

För bedriva någon form direkt försäkringsrörelseatt fordras särskiltav
tillstånd, s.k. koncession. Den grundläggande tanken bakom kon-
cessionskravet är det potentiella försäkringsbolaget uppfyllaatt måste
vissa krav innan det rättighet försäkringsrörelse.utöva Kon-attges
cessionsprövningen görs regeringen och innebär bl.a. det prövasattav

grunderbolagsordning och överensstämmer med och andraFRLom
aktuella författningar. Vidare granskas den verksamhetsplan bifogassom
koncessionsansökan, så denna istår överensstämmelse med sundatt en
utveckling försäkringsvâsendet, och prövar ochartenav man om
omfattningen verksamheten kräver vissa specialbestämmelser införsattav
i bolagsordningen. De enskilda ñrsäkringsbolagen kan antingenvara
aktiebolag eller ömsesidiga bolag.

det följandeI beskrivning vanliganågra kontraktsformerges en av
inom försäkringsområde. Härvid ingagörs anspråk på attresp. ge en
fullständig och detaljerad redogörelse villkoren hos de försäkringarav

bjuds marknaden.på Syftet iär stället bena försäkrings-ut attsom upp
kontrakten i deras ekonomiska beståndsdelar och peka vissa prin-på
cipiellt intressanta egenskaper hos kontrakten, egenskapernaoavsett om
formats marknadssituationen eller konsekvensär gällandeav en av
regelsystem.

2.2 Skadeförsäkring för hushåll

enistorI Sverige, liksom i andramånga länder, sker del de enskildaav
hushållens sparande i hem konsumentkapitalvaroroch bilar,såsomegna
möbler och andra inventarier. Ofta det sigrör värdenstoraom som

1 Grunder särskildaâr regler skall upprättas försäkringsbolag meddelarettsom om
livförsâkring, sjuk- eller olycksfallsförsäkring årför längre tid femän eller annat
slag försäkring för längre år.avtalstid tio Livförsåkringsgrunderän behöverav en
dock inte förupprättas riskförsâkringar där avtalstiden årär längre femänrena om
premien är beräknadoch bestämdför högst fem år i sänder. Grunder är att ansesom

bådekomplementtill avtalsvillkor innehålleroch bolagsordningoch bestämmelserom
beräkning bl.a. premier, återköpsvârdenpremiereserv, återbâring.ochav
2 För detaljerad beskrivning olika försâkringskontralct villkoroch derasen mer av

Hedman, Lewander1989, Heidenforsl989, SOU 198656, SOU 198988t.ex.se
studiehâñet Försäkring frånför företag IFU.samt
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brandstöld, eller andra olyckor plötsligt förlorade.kan gå Detgenom
risktagande detta innebär för ekonomin kan hushållendensom egna
reducera teckna olika salfdrsdkringar. Medformerattgenom av
sakförsäkring försäkring ekonomiskaskyddar det värdetavses en som av

objekteller fleraett
Marknaden för konsumentförsäkringar karakteriseras mycketettav

antal köpare, hushållen, och fåtal säljare, försäkringsbola-stort ett stora
varje enskilt hushåll självtOm direkt skulle förhandla fram degen.

önskade försäkringslösningama försäkringsbolagen,med skulle detta
självfallet bli mycket komplicerat resurskrävande.och För detatt
överhuvud skulle möjligt, försäkringsbolagenskulle behöva hataget vara

mycket administrativ organisation, betydligt den de harstörre änstoren
i dag. stället har det i praktiken blivitI försäkringsbolagen förså ståratt
initiativen det gäller kontraktens utformning.när Därvid har de i stor
utsträckning kommit utformas för för masshantering.att att passa

De försäkringslösningar erbjuds vanligtvishushållen är utformadesom
standardiserade paketlösningar. hemförsäkring ingårI oftastt.ex.som en

både reseförsäkring,rättsskydd, stöld-, brand- och egendomsskydd.annat
möjligheten väljaGenom bort vissa delar försäkringsskyddet, elleratt av

komplettera med andra, finns inom fördet de standardiseraderamen
paketlösningama vissa möjligheter försäkringsskyddet till deatt anpassa
enskilda hushållens behov.

Det är emellertid betydligt fler faktorer marknadssituationenän som
försäkringsbolagen hänsyn till de utformar sina Sakförsäk-måste närta
ringskontrakt. försäkringspremierna betalas i förskott naturligt medAtt är
tanke på de problem skulle kunna försäkringsbola-uppståsom annars om

försökte in Vidkräva premierna i efterhand. försäkringstidens slutget
det för inte skadastår klart de försäkringstagare drabbats attsom av

de försäkrat sig i och det skulle finnas juridiskaonödan även om
möjligheter till indrivning, skulle detta förmodligen bli både besvärligt
och kostsamt för försäkringbolaget.

förbindelseförsäkringsbolagets sida innebär kontraktetFrån atten
betala verkligen inträffar. olikaersättning i de fall skada Genomut
klausuler delvärdesförsäkring liknandesjälvrisker, och andraom

får dock försäkringstagaren själv för del kostnad-ståarrangemang aven
vid inträffade försäkringsfall. försäkringstagareDeerna genomsom

skadeförebyggande förhindraråtgärder, installerande brandlarm,t.ex. av
lägreeller lindrar konsekvenserna försäkringsfall oftaav gynnas genom

premier eller olika former bonussystem.av
syfte de speciella klausulema självrisker o.dyl. ärEtt med attom

påverka försäkringstagarnas beteende de blir angelägna försökaså attatt

3 Termen sakförsäkring med det vidare begreppetanvänds ibland synonymt
skadeforsäkring. då intresseförsâkringar,Skadeförsäkring inkluderar emellertid även

inte detexempelvisavbrotts-, kreditförsäkring, där det skyddas ärochansvars- som
renodlat ekonomisktekonomiska värdet eller flera objekt endastutan ettettav

påpekasintresse. l vissasammanhangetkan för övrigt även typeratt av per-
sonförsäkringar tillhandahållas skadeföråkringsbolag.kan av
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undvika eller reducera skador. Härigenom kan försäkringsbolagen
eliminera, eller i fall reducera, del problem olika formervart som av
irgfonnationsasyrmnetrier skulle kunna upphov till.annars ge

formEn inforrnationsasymmetri då försäkringstagareär vid försäk-av
ringens tecknande har bättre information försäkringsbolagetän riskenom
för skada skall inträffa just i derasatt fall, vilket kan upphov till ettge
problem kallas moturval adverse selection. Problem medsom

l moturval dåuppstår premiesättningen är sådan vissaatt grupper av
l försäkringstagare avstår från teckna försäkring därföratt de tyckeratti den förär dyr i förhållande till skaderisken. Om bortfallet sådana s.k.av
i goda risker blir kommer försäkringspoolen beståstort individeratt av

med högre förväntad skadefrekvens vad försäkringsbolagetän1 ursprung-l ligen baserade sina premier på, och för kunna uppfylla sina åtagandenatt
l kan försäkringsbolaget tvingas höja premierna. Dessa premiehöjningar

kan i sin avskräcka ytterligare försäkringstagaretur från tecknaatt
försäkring Till slut kan urvalet intresserade försäkringstagare bliosv. av
så skevt verksamheten inte går göra lönsam.att att

En form informationsasymmetri är då försäkringstagarenannan av
försäkringsbolagets kännedomutan beteende kan påverkaegetgenom

sannolikheten för skada inträflär. Det problem dennaatt informa-som
tionsasymmetri orsakar brukar kallas moralisk risk moral hazard och
innebär bl.a. inträffadeantalet försäkringsfall bliratt fler än förväntat

ökad oförsiktighet från försäkringstagamas sida eller avsiktligap.g.a.
försäkringsbedrâgerier.

Problemen med moturval och moraliska risker innebär försäkrings-att
bolagen har behov information bl.a.ett skadefrekvensenstort förav om
olika kategorier försäkringstagare. Detta behov ocksåär väsentligav en
förklaring till varför skadeförsäkringsbolagens verksamhet i stor
utsträckning även kommit handla systematiskt ställaatt attom samman
och bearbeta historiska erfarenheter. Försäkringsbolagen bedriver för

del i själva verket väl utvecklad irgformationsverksamhet. Genomegen en
den information sammanställs underlättas uppföljningen och övervak-som
ningen olika försäkringstagare, vilket kan utnyttjas vid premieberäk-av
ning och selektering försäkringstagare i olika riskgrupper. Infor-av
mationen kan också användas vid utformningen olika bonussystem.av

Denna informationsverksamhet hör på många sätt medsamman
skaderegleringen, är betydelsefull del verksamheten vidsom en annan av
dessa försäkringar. Vid rapportering försäkringsskada försäk-måsteav
ringsbolaget först kontrollera skada verkligen inträffat och denatt atten
inte undantagits från skyddet enligt försäkringsvillkoren. Man måste
också göra bedömning vilken ersättning försäkringstagaren ären av
berättigad till. En viktig del skaderegleringen för försäkringsbolagenav
gäller hanteringen försäkringsläll, där försäkringstagare är missnöjdaav
med sin ersättning. Det här iär fall frågamånga kompliceradeom
avgöranden och det gäller snabbt komma överens med försäkringstag-att
arna.

Det ocksåär naturligt för försäkringsbolagen sig skadq‘bre-ägna åtatt
byggande verksamhet. Det kan gälla bidra till utvecklingent.ex. att av
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olika säkerhetssystem, kan förhindra lindra konsekvensernaeller avsom
skador olycksfall. aktiviteteroch Det kan också fråga gårvara om som

förmå försäkringstagarna möjligheterpå på dessaut attatt att ta vara
minska både information marknadsföringskadorna. Detta sker ochgenom
i konventionell mening och utforma försäkringskontrakt, därattgenom
de tillförsäkringstagare utnyttjar dessa möjlighetersiggynnas som av
preventiv verksamhet.

iFör underlätta premiesättning och kontraktsutformning haratt
skadeförsâkringsföretagen således utvecklats rad olika specialistfunk-en
tioner. De databaser byggts syftar bl.a. till underlättaattsom upp en
bedömning aktuariella risker försäkringsbolaget för.de utsättsav som
De uppskattade skadefnekvenserna kan emellertid behäftade medvara
fel varför faktiska utfallen variera icke heltde ändå kan över åren på ett
förutsägbart buffertkapital,hantera dessa risker behövssätt. För ettatt

utnyttjas visa sig premieinbetalningarnakan det skulle ettattsom om
visst inte räcker till kostnaderna. buffertkapital behövsår för täcka Ettatt
också för hantera de rörelserisker förknippade med denäratt som

administrativa skadeförsâkringsbolagenomfattande verksamhet som
bedriver innebär för löner tilloch de har fasta kostnader bl.a.attsom
anställda och för kontorslokaler.

2.3 Livförsäkring

försäkringstagarens kallasSett perspektiv är det i dagligt talur som
livförsâlcringar i praktiken eller mindre komplicerade paketmer
bestående flertal komponenter. De olika komponenterna utgörsettav av
sparande, livsfallsförsälcring dödsfallsförsålcring.och

huvudkomponenterna, livscykelspamnde,En sparandet, är s.k.ettav
huvudsyfte jämna konsumtionen individens livstidär överatt utvars

föra yrkesverksamma tillöver från år pensionsåren.attgenom resurser
Ett livscykelsparande kan naturligtvis åstadkommas flerapå sätt än

livförsâkringar. alternativ olika pensionssystem.Ett är slags Dessagenom
kan i sin organiserade efter principer påminner demtur vara omsom

gäller för livförsälcringar. Ofta uppbyggdade emellertid påär annatsom
sätt. konstrueratATP-stystemet är pay-as-you-go-system,t.ex. ettsom
där pensionsutbetalnjngarna finansieras beskattning denlöpande avgenom
yrkesverksamma delen befolkningen.av

Andra alternativ vad gäller livscykelsparande individerna självaär att
för de löpande och och ocksåstår utbetalningsbeslutenspar- ansvarar

för placeringen de ackumulerade kan skesparmedlen. Detta på mångaav
allt ifrånsätt passivt banksparande till aktiv portföljhantering med ut-en

nyttjande de instrument erbjuds kapitalmarknaden ak-på såsomav som
tier, obligationer och olika former ömsesidiga fonder.av

dödsfallsförsälcringDe övriga huvudkomponentema i livñrsâkringen,
livsfallsförsäkring, individ normaltbättre vad enskildmotresp. svarar en

uppfattar försäkringsverksamhet.som
Dfidsfallsffirsdkringen skydd de ekonomiska konsekvensernaett motger
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för tidig död för försäkringstagaren. kanDet frågat.ex.av en vara om
engångsbelopp betalas till de efterlevande för klara akutaut attsom av
penningbehov i samband med dödsfallet, det kan också frågamen vara

långtgående efterlevandeskydd i form regelbundna, eventuelltom mera av
tidsbegränsade, utbetalningar till efterlevande makemaka eller barn.

LivsfalLsförsäkringen försäkringär konsekvenserna långtmot etten av
liv. Det frågaär garantier för rimlig inkomst och konsum-attom ge en
tionsnivâ vidäven mycket hög ålder. Sådana garantier är svåra att
åstadkomma enbart sparande, eftersom de sparade medlenegetgenom
riskerar slut individen lever väsentligt längre genomsnittetänatt ta om
för årskullen. Livsfallsförsäkringen kan sin funktion bådesägasgenom

Ävenkomplettera och delvis ersätta allmänna pensionssystem. dödsfalls-
försäkringar har ofta viss motsvarighet i pensionssystemen via änke-t.ex.
pensionen

Livförsäkring meddelas både individuell försäkring ochsom som
gruppförsäkring. Skyddet vid grupplivförsäkringar till sinär konstruktion
vanligtvis enklare individuellaän de försäkringarna och bl.a. därför krävs
mindre administration. grupplivförsäkringar därigenomAtt också oftast

billigareär har säkert bidragit till det under ökadeår intresset försenare
försäkringsformen. grupplivförsäkring,För är dödsfallsför-som en ren
säkring, avtalas premien för iår sänder. Avtalstiden vid individuellaett
livförsäkringar löper däremot ofta lång tidsperiod,över ibland fleraen
decennier.

förklaringEn till varför försäkringsbolagen normalt erbjuder långsiktigt
bindande avtal vid individuell livförsäkring, inte vidmen grupp-
livförsäkring, är kanpå så sätt undvika problem med moturval.att man

de individuellaOm kontrakten ingås när försäkringstagaren ännu är
relativt är det sannolikt försäkringstagarna tämligenärattung, en
homogen detta skede det iI är regel svårt något detatt vetagrupp. om

framtida hälsotillståndet och därav betingad förväntad livslängd. Videgna
kontraktets ingående har försäkringsbolaget och försäkringstagaren därför
ungefär information försäkringstagarens hälsotillstånd. Medsamma om
tiden får dock den enskilde försäkringstagaren informationsövertag iett
fråga sin hälsa samtidigt försäkringsbolaget alltjämt harom egen som

skiljasvårt mellan försäkringstagare med dåligt hälsotill-att gott resp.
stånd. Eftersom försäkringsbolaget därigenom inte har möjlighet att
differentiera premierna måste premie alla. Beroendeuttaman samma av

försäkringspremienspå höjd kommer vissa försäkringstagare då fåatt
sina försäkringar för billigt, medan andra kan tänkas från försäk-avstå
ring därför finner premien för hög. Skulle bortfallet försäk-att man av
ringstagare med hälsotillstånd bli mycket kan detta igott stort extrema
fall leda till försäkringsbolaget inte kan uppfylla sina åtagandenatt

4 Utan djupare in i terminologin kan här anmärkas inom försäkrings-att att
branschenbetraktaslivsfallsförsälcringen i första hand form sparande.Detsomen av

på försäkringsbolagensberor innebärverksamhet i dennadel omfördelningatt en av
ackumulerade sparmedelmellan de försäkringstagare avlider tidigare desom resp.

lever förväntat.längre änsom
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de försäkringstagare finns kvar, dvs. huvudsakligen degentemot som
med mindre god hälsa. Motsvarande problem med moturval förekommer
inte vid grupplivförsäkringar, bl.a. beroende det förpå dennaatt typ av
försäkring gäller vissa allmänna regler rörande och storlekartgruppens

försäkringsbelopp.samt
Ett långsiktigt avtal ligger emellertid i försäkringstagarensäven

intresse, eftersom det erbjuder försäkring risken just han tidigtmot atten
skall förråka kraftigt försämrad hälsa och därmed i medut ett system-
årligt bestämda premier tvingas betala kraftigt höjda premier. En-
långsiktig, individuell dödsfallsförsåkring således försäkringär bådeen

för tidig död och risken för kraftiga framtida premiehöjningarmot
förorsakade försämrat hälsotillstånd eller andra faktorer kanettav som

dödsriskenbidra till ökaatt
Problemen med moraliska risker knappastär betydelsenågon närav

det livförsâkringar.gäller Bortsett från de undantagsvis förekommande
självmordsfallen förekommer det möjligen vissa marginella grupper som
blir benägna sig livsfarligaägna åt yrken eller hobbyverksam-attmera
heter efter ha tagit dödsfallsförsäkring innehållandeatt t.ex. etten
efterlevandeskydd. Däremot detär svårt föreställa sig liknandenågraatt
effekter skulle påverka försâkringstagamas detsom omsorg om egna
hälsotillståndet, benägenheten missbruka tobak och alkoholt.ex. att att
skulle påverkas har livförsäkring eller inte. Når det gällerav om man en
livsfallsförsäkringar blir moraliska risker ännu mycket änkasvårare att
sig. faktumDet enskild tecknar pensionsförsåkring tordeatt en person en
knappast förorsaka aktiviteter ökar försäkringstagarens förväntadesom
livslängd.

långsiktiga livförsäkringskontrakt därför i infonnationsteoretiskär
mening okomplicerade avtal. De problem tvingar framsom mera
komplicerade villkor i form självrisker och andra liknandeav arran-

hos bl.a. bilförsâkringar saknas således i livförsäk-hosstort settgemang
ringen.

En konsekvens den teknik tillämpas vid premiesättningen är attav som
livförsäkringsavtalmånga i praktiken har andra egenskaper vadän som

direkt framgår de juridiska utfästelserna i försäkringsbreven. För attav
belysa detta, och för hur livförsäkringsavtal förhåller sig till försäk-att se
ringstagarnas grundläggande önskemål gällervad sparande och skydd mot
konsekvenserna tidig död liv,långt kan studera antalett ettav resp. man

Övrigarudimentära livförsäkringsavtal. komplexa kontrakt kanmera
sedan i sin kombinationer dessa enkla kontrakt.tur ses som av

5 Man kan i och för sig tänka sig individuell dödsfallsförsäkring löpert.ex. en som
år årligenöver endast förnyas påoch kan ungefär skersätt medett som samma som

skadeförsäkringar, bilförsäkringar. Precis skadeförsâkring skullemedt.ex. som
premierna påverkasi det kontraktet vad hänt under den senastenya av som
kontraktsperioden. Premierna för bilförsâkringar sjunker exempelvis med antalet

år. Påskadefria liknande premierna dödsfallsförsâkringen förändras.sätt skulle för
Den faktor i fall påverka gångdetta skulle tidens obönhörligapremierna ärmestsom

Premierna ålderskulle stigabrant framkommedökad vad i övrigtoavsettper se. som
försäkringstagarenshâlsostatus.om



92 F örsäkringsbolagens verksamhetsområden SOU 199189

l Livsfallsförsäkringen

Den enklaste formen livsfallsförsäkring kapitalförsäkringär för livsfallav
L-försäkring. Det är kontrakt försäkringstagarenett garanterarsom en
viss han vid livet vidär viss tidpunkt framtiden.isumma pengar om en
Kontraktet förekommer emellertid knappast i renodlad form i verklighe-

Däremot ingår det komponent i andra vanligtten. som en mera
förekommande avtal. försäkringskontraktEtt utlovar utbetalningsom av

viss varje år från och med viss tidpunkt fram tillen summa pengar en
försäkringstagarens bortgång kan sådana kontrakt.ses som summaen av
Denna livslång annuitet kallas vanligen pension och är kärnan ityp av
alla livräntor.

Priset försäkringskontrakt,på dvs. premien, skall generellt täckaett tre
komponenter förväntade försäkringsutbetalningar, riskpremie ad-samt
ministrationskostnader. Riskpremien är den kompensation bolagetsom
kräver för sig risktagandepå inte går elimineraatt ta ett attsom genom
diversiñering.°

Med tillräckligt antal försäkringstagare kan försäkringsbolagetett stort
betrakta den totalt behöver betala vid den avtaladeutsumma man
tidpunkten i säker. hänvisningMed till talens lag ochstort sett storasom
den kunskap aktuariema besitter mortaliteten och dess utveckling kanom
det vägda genomsnittet försäkringstagamas dödsrisktal användas förav

beräkna de faktiska framtida försäkringsutbetalningarna medatt tämligen
precision. Visserligen kan inte i dag med exakthetstor säga hur denman

genomsnittliga livslängden kommer utvecklas i framtiden, deatt men
decenniemas erfarenheter tyder långsampå och jämn ökningsenaste en

livslängden. Stora och slumpmässiga variationer i de aggregeradeav
dödstalen inteär särskilt vanliga och dessa kan därför i principman
bortse ifrån.

Om försäkringstagaren betalar förengángspremie sin livslångaen
pension kommer denna nuvärdena deatt motsvara summan av av
förväntade försäkringsutbetalningama för beräknaår. Detta sätt attresp.
premien kallas aktuarier ekvivalensprincipen. förväntadeDe försäk-av
ringsutbetalningama beror förutom på de avtalade beloppen på- -
sannolikheten för försäkringstagaren skall vid liv vid de avtaladeatt vara
utbetalningstidpunktema. Denna sannolikhet skiljer sig mellan olikaåt
åldersgrupper och mellan könen och finns för beräkningsändamål
tillgänglig i särskilda mortalitetstabeller.

diskonteringsräntaDen används för beräkna nuvärdetattsom av
framtida utbetalningar uttrycks iränteantagande bolagensettsom
grunder. Nivån är försiktighetsskäl vald försäkringsbolagetså skallattav

säkert på kunna förränta de inbetalda premierna till denna ränte-attvara
Med försiktig räntesats har det under tid varit tämligensats. en senare

riskfritt vända ekvivalensprincipenpå och fyraatt garantera procentsca

6 För renodla principerna i prissättningen bortses för enkelhetens skull i denatt
följande frånredogörelsen administrationskostnaderna.



verksamhetsområden 93SOU örsäkringsbølagens99 89 Fl 1

framtida utbetalningenavkastning allt försäkringssparande.på Den
bestäms premiebetalningama i förde totala stället tvärtom.av

Ett försäkringsbolag specialiserat sig livförsäkringar dettapå avsom
slag har given antal försäkringstagare, därvid tidpunkt etten grupper av
försäkringstagama premieinbetal-i har ålder. Desammaresp. grupp
ningar från nytecknade försäkringar placeras de totalahärrör så attsom

i liggeråtagandena för varje säkras. marknadsräntan, liksom dag,år Om
diskonteringsräntan, ibra bit den tillämpade uppstår överskottöveren

ikapitalförvaltningen, s.k. rântevinster. överskott samlasDessa upp
livförsâkringsbolagens återbäringsfonder i avvaktan småningompå såatt

till ålderspension återbårin-återgå försäkringstagama. Vid betalasen ren
tillsammans försäkringsbeloppet. verkliga förmed Det prisetutgen

kontraktet fastställs således först qterhand, återbäringen känd.i när är
Rent principiellt har försäkringskontraktet emellertid ändrat I

belopp, varkenstället för vid vissa framtida tidpunkter givnagaranteraatt
försäkringskontralctet praktikeneller mindre, erbjuder imer op-

tionslilmande avkastning golvvillkor form lägsta garanteradi ettav en -
avkastning.7plus möjligheter till högre-

ifrån försäkringstagaren betalarOvanstående har utgått attresonemang
för livförsäkringar pensionstypengångspremie försäkringen. Viden av

år det emellertid vanligare premiebetalningama i stället sker i formatt av
årliga eller månatliga annuiteter. Med ränteantagande fyrapåett ca pro-

pensionsförsäkringsådant kontrakt väl renodladcent ett motsvarar en
med traditionell utformning. Liksom vid beräkning engångspremierav

premiema. årligautnyttjas ekvivalensprincipen vid beräkning Denav
premieinbetalningen den annuitet,eller månatliga beräknas som vars

nuvärde lika med nuvärdet utbetalningarna.är av
förutsätter engångsinbetaldaEn väsentlig skillnad de avtalmot som

månatliga premieinbetal-premier försäkringsbolaget vid årliga ellerär att
ningar obliga-inte direkt kan säkra de framtida utbetalningarna genom
tionsplaceringar nollkupongobligationer existerar för alla de rele-ens om

vidlöptidema. kan delvis förklara varför försäkringsbolagDettavanta
premieberåkningen traditionellt har räknat med låga ränteantaganden.så

7 åstadkommasför portföljDetta ungefär avkastningsproñl kanär som ensamma
Med välutvecklademed hjälp säljoptioner eller utfärdade köpoptioner. dagensav

kapitalmarknader portföljer med avkastningsproñlermöjligheterna skapahar att av
detta förekommer knappast längreslagökat väsentligt. Standardiseradeoptioner över

påsådanainstrumenteventuellt skapaslöptider, med s.k. portföljförsäkring kanmen
Trots vissa i framför allt med den börs-syntetisk bakslag sambandväg. stora

åtskilliga amerikan-kraschen 1987 portföljvalsstrategihar dennatyp anammatsavav
pensionskassor.ska portföljförvaltare, främst pensionsstiftelser och

fråga någonvisserligen formBegreppet portföljförsäkring antyder det äratt om
frånväsenskild vad normaltförsäkringsverksamhet, denna heltär manav men

beståpåpekades livförsäkringarförknippar Inledningsvis kanmed livförsâkring. att
dödsfalls- livsfallsförsäkringar.nämligen sparande, ocholika komponenter,treav

påDe två i riskpoolning,försäkringsverksamheter byggerår stort settsomsenare
Portföljförsåkringeneñersom obetydlig efter diversifrering. ärmakrorisken är en

ocksåsparandet.viss förräntrringen Avenmetod eliminera risk vad gälleratt omav
kvarstår makroriskhär diversiñeras bort, alltid betydande ellerhel del risken

förmå någonmarknadsrisk. Denna kan bli med helt eller delvis attav genomman
vilket till i form riskpremie.den, endastkan ske kostnadöveratt ta av enannan en
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Eftersom räntorna varierar över tiden, kan inte årspremien beräknas
exakt intedet finns möjlighet ingå terminskontrakt de framtidaattom om
obligationsplaceringama. I fall skulle premierna behöva varieraannat
med ränteläget. Om årspremien ursprungligen beräknats undert.ex. an-
tagandet ränteläget vid tecknandet försäkringenatt kommer beståattav

räntelågetaöver hela premieinbetalningstiden, skulle höjningen av
innebära premierna kunde sänkas och viceatt versa.

Försäkringskontrakt tillåter variationer i premiebetalningama översom
tiden är sannolikt attraktiva för kunderna. En tänkbar förklaring till
varför livförsäkringar traditionellt ändå har dominerats kontraktav som
innebär konstant sparande är det ursprungligen,ett när livförsäk-att
ringen fram,växte tekniskt svårt eller helt enkelt omöjligt hanteraattvar
varierande premieinbetalningar. Osäkerhet pnemieinbetalningarnasom
utveckling skulle vållat problem beräkningsteknisk naturav som var
oöverstigliga modern datorkapacitet. Den tidens tekniskautan senaste
utveckling har dock radikalt förändrat förutsättningarna, vilket bidragit
bl.a. till ökade möjligheter för försäkringstagarna själva påverkaatt

Ökadtidsproñlen i sitt försäkringssparande. flexibilitet, vad gäller det
sparande premiebetalningama innebär, kan åstadkommas inomsom

för det traditionella livförsäkringskontraktet. Aktuariemas s.k.ramen
ekvivalensprincip fortfarandeär utgångspunkt för kontraktets konstruktion
i den meningen räknar sig baklänges till premiebetalningamaatt man
utifrån de fixerade annuiteter pensionsbetalningar försäkringsbo-som
laget enligt kontrakt utlovar. Premieinbetalningama tillåts emellertid att
inom rimliga gränser variera över tiden. För ekvivalensprincipen iatt
bokstavlig mening ändå skall kunna upprätthållas måste ökningar och
minskningar i premiebetalningar jämfört med annuitetsbetalningarrena
på något sätt balansera varandra.

Oavsett försäkringskontrakten utformas så traditionellt varitom som
vanligt fixerademed premieinbetalningar pensionsbelopp, ellerresp.
med i dessa avseenden ökad flexibilitet, gäller den tidigare konstate-en
rade egenskapen hos livsfallsförsäkringen; försäkringskontraktet erbjuder
i praktiken optionsliknande villkor i form lägsta garanteradav en
avkastning golv plus möjligheter till högre avkastning, och inteett så- -

formuleras i försäkringsbreven, beloppsmässigt fastställda annuiteter.som
Numera meddelas försäkringaräven där för de första årensman

premiebetalningar tillämpar högre ränteantagande än detett annars
vanliga fyrapå Inte heller detta förändrar ovanståendeprocent.ca

Det innebär endast golvet i det nämnda optionsavtaletattresonemang.
blir högrenågot beträffande de första årens premier.

8För enkelhetensskull kan flat avkastningskurva utgångslägeti därefterochantasen
parallellförskjutningar uppåt nedåt.eller
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Dödsfallsförsäkringen3.2

Analysen olika kontraktsformer för dödsfallsförsälcringar kan föras iav
Ävenliknar livsfallsförsäkringar.analysen försäkring-termer som av om

gäller diametralt utfall, nämligen tidig död, såmotsattaarna resp. sen
har de bägge kontraktsformerna mycket Liksom vidgemensamt.
livsfallsförsäkringar det vid individuella dödsfällsförsäkringar naturligtär

det fråga långsiktiga kontrakt, i första hand för undvika deäratt attom
moturvalsproblem diskuterades i början detta avsnitt, ocksåsom av men
för bringa ned administrationskostnaderna.att

Det i viss mening grundläggande dödsfallsförsäkringskontraktetmest
är den s.k. livstidsförsäkringen med engångspremie. Med detta kontrakt

sigåtar försäkringsbolaget betala viss vid försäk-att ut en summa pengar
ringstagarens frånfálle. gäller för återstoden försäkrings-Kontraktet av

livstid och utbetalning sker förr eller vilket innebärtagarens en senare,
Ävenkontraktet aldrig blir värde. för försäkringstagareatt utan en som

lever vidlänge sker utbetalning den avtaladeextremt av summan
dödsfall. Dock denna rimligen väsentligt lägreär änsumma om
försäkringstagaren i stället hanterat sparandet hand.på egen

Livstidsförsäkringen kan specialfall den temporäraettses som av
dödsfallsförsäkringen T-försäkring. dödsfallsförsäkrin-Den temporära

riskförsäkring och innebär betalning utlovasär närattgen en ren
försäkringstagaren avlider, inträffar viss i kontraktetdet föreom en
angiven tidpunkt. kontraktetförsäkringstagaren längre blirLever
värdelöst. emellertid angivna ligga mycketOm låter den tidpunktenman
långt fram i tiden, utbetalningkan säker på sker.attman vara en

Vid beräkning premien för livstidsförsäkring kan liksomav man,en
vid livsfallsförsäkringar, utnyttja ekvivalensprincipen. Med utnyttjande

fram tillgrundläggande sannolikhetsteoretiska samband kommerav man
beloppetengångspremien blir lika med nuvärdet det utlovadeatt av

utbetalat vid tidpunkten. Liksom vid pensionsförsäkringarden avtalade
dis-räknar försäkringsbolagen premien med lågt tilltagensåut en

konteringsränta förvaltas värdende inbetalade premierna kan såatt att
försäkringsåtagandena överskott kan tillutöver skapas. Dessa återgå

försäkringstagama i form åter-bäring eller användas för förstärkaattav
försäkringsskyddet.

jämförelse dödsfalls- och livsfallsförsäkring vid handenEn attav ger
det i båda fallen fråga försäkringsarrangemang går påär ut attom som

olikasäkra vissa sparmål. Sparmålen skiljer sig emellertid mellan deåt
försäkringsformema.

9 Det iI vissa liknar dödsfalls- och skadeförsäkringar varandra. äravseenden även
bådafallen fråga viss definierad händelseinträffarutbetalningar sker närsom enom

övriga försäkringstagare i poolen. Det finns emellertidoch i princip betalassom av
årockså för vilketskillnader. Skadeförsäkringar tecknas normalt i sänder,t.ex. ett
åretsinnebär år förbrukats vid slut. Förden premie inbetalats visstatt ett ensom

försäkringstagare året kvarstårskada inga fordringarinte drabbats underavsom
också inteförsäkringsbolaget. för grupplivförsäkringar, däremotDetsammagäller men

fleraindividuella dödsfallsförsâkringar, avtalstiden normalt sträcker sigdär över
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dödsñallsförsâkringEn försäkringstagarens efterlevandegaranterar en
viss vid den för-res frânfålle. En enskild individsumma pengar som av

anledningnågon själv vill lägga undan för uppnå detta skydd,attpengar
måste snabbt bygga relativt sparande han skall åst-ett stortupp om
adkomma skyddet på hand. Risken finns alltid han skall avlidaattegen
tidigare än vad följer hans förväntade återstående livslängd.som av
Genom gå med antal andra individer med likartadeatt ett stortsamman
sparmål kan det sparande krävs för viss minimi-att garanterasom en

till de efterlevande bringas ned högst väsentligt. Försumrna gruppen som
helhet räcker det med sparandet just den önskade vid denatt ger summan

Ändåförväntade dödstidpunkten. är varje medlem ellerav gruppen
deras efterlevande garanterad denna även hansnarare summa om vore

olycklig avlida redan året därpå.attnog
Vid livsfallsförsâkring utbetalningarna i första handses som en

neddragning under tidigare ackumuleratår sparande och tillettav
skillnad från dödsfallsförsäkring uppfattas inte de individer erhållersom
pensionsutbetalningar lika självklart försäkringsfall. individerDe isom

de verkligaär försåkringsfallen âr de lever längre ängruppen som som
genomsnittet. Deras fortsatta konsumtion säkras det sparandegenom som
ackumulerats de för tidigt avlidna i poolen. Det sparande påav som
detta omfördelassätt mellan försäkringstagama i poolen kallas arvsvins-

Vid dödsfallsförsâlcringar erhåller arvingama till medlemter. en av
försälcringspoolen denna överföring från de överlevande i poolen även om
försäkringstagaren avlider redan första efter försäkringensåret tecknande
och alltså inte långtpå när ackumulerat det sparande motsom svarar
försäkringsutbetalningen.

2.3.3 Livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder

Livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder, s.k. fondförsäk-
förring, är svenskt vidkommande tämligen företeelse. Bortsett frånen ny

utländska försäkringar detta slag, har försäkringsformen endast funnitsav
på den svenska marknaden sedan november 1990, då de första s.k.

verksamhet.fondförsäkringsbolagen fick koncession för denna typ av
Liksom vid traditionell livförsäkring kan kontraktet vid fondförsâkring

delas i de olika komponenterna sparande, livsfallsförsâkring ochupp

Även detnär gäller skadeforsäkringenförekommer i och medett sparmoment att
premien betalas i förskott året.i början Det emellertidär mycket kortfristigav av

och har inte syfte bygga långsiktigt förnatur sparande försäkrings-att ettsom upp
poolen.
1° Aven fondiörsäkringar introducerats först såunder tid år tankenom attsenare
kunna teckna livförsäkring med placering i aktier inte på 1950-taletRedan dis-ny.
kuterades i Sverige hur skulle kunna handskas inflationenmed och livför-man
säkringsbolagen dåuttryckte önskemål investera tillgångarkunna iattom som var
mindre inflationskânsliga tankegångarän obligationer. Dessa sågickt.ex. t.o.m.
långt dåvarande livförsäkringsalctiebolaget Thule år 1959 gjorde framställanatt en
till Kungl. Majt ändring försäkringsrörelselagstiñningen, innebärandeattom en av

påkraven placeringstillgångar skulle kompletteras med liberaliserande regler för
livförsâlcring med placering i aktier.
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dödsfallsförsâkring. Grundidén försâkringsformen ñrsâkrings-med är att
själv skall kunna påverka placeringen försäkringssparandet.tagaren av

Det gör försäkringstagaren välja i vilken eller vilka s.k.attgenom
placeras.försäkringspremiefonder sparandet skall Försäkrings-som

premiefonderna administreras särskilda fondbolag och förvaltningenav
sker i enlighet med fonds fondbestâmmelser. Det kan t.ex.resp. vara
fråga allmänna bestämmelser vilka tillgångarrörande typerom av som
fonden placera det sig speci-kan också röraattavser men meraom
ficerade portfölj strategier, allt inom placeringsreglemaför i lagenramen

värdepappersfonder.om
hittills förDen praxis tillämpats vid godkännande grundersom av

denna försåkringsform innebär försäkringsbolaget inte kan lämnaatt
någon avkastningsgaranti sparandet. ligger emellertid i försäk-på Det
ringsformens avkastningen i fonden tillfallerpå sparandetnatur att
försâkringstagaren. Försäkringstagaren har också möjlighet under för-att

annan.säkringstiden flytta sitt sparande från fond till enen
StorbritannienI har försäkringsformen, engelska kallaspå unitsom

linked-insurance, funnits sedan 1957. Sedan dess har den intro-år även
ducerats i bl.a. Australien, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland,
Förenta Holland och Irland. konstruktionen ochStaterna, Den närmare
lagregleringen försâkringsformen skiljer sig emellertid deåt mellanav
olika länderna. Till skillnad från i Sverige kan traditionell livförsäkring
och fondförsâkring meddelas bolag.av samma

En enkel försäkringskonstruktion med fondanknytning innebär att
försäkringstagama årligen fixerad pnemiebetalning.gör Dessa pengaren

igår in s.k. försäkringspremiefond, försâkringstagmnaspåen som
emellertidadministreras fondbolag.uppdrag Formellt detärettav

försäkringsbolaget ad-fondandelsâgare. försäkringsbolagär Dettasom
ministrerar fondsparandetockså livsfallsförsâkring tillknutenären som
och enkelt ackumulerade fondmedlen såhelt går på fördela deut attsom

de längre kanäven lever än genomsnittet i årsgruppenatt garanterassom
utbetalningar i framtiden.

Uppbyggnaden fonden för försäkringstagarnasker fram till denav
värde-pensionstidpunkten. Precis i vilkengemensamma annansom

pappersfond försäkringstagarna fondandelar allthelst ackumulerarsom -
efter Fondandelarnasde betalar in via premiebetalningar.som pengar

Vidfonden de placerade medlen.värde beror på hur totalt kan avkasta
försäkringstag-pensionstidpunkten fonduppbyggnaden avslutad ochär

värdepappersfonderoch reglerasFörsäkringspremiefonderna ijuridisk meningär
19901114 vârdepappersfonder.lagenav om

12 får i fondför-lämnastill avkastningsgarantier normaltAnledningen att
något sparkom-inflytandeförsäkringsbolaget inte har översäkringssystemetär att

i fond hanvill placeraförvaltning. Föråkringstagaren kan fritt välja vilkenponentens
i högavkastandeHan fond placeringsstrategi investerakan Väla är attt.ex. varsen

från förväntade avkastningenriskfyllda tillg En annuitet beräknas denkanmen gar.
fixeradei Ett säkradenna fond, avkastningen kan inte sättgaranteras. attmen

låta övergå pensionsförsâkringpensionsbelopp fondförsäkringen tillår att aven
traditionell typ.
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kan få slutlig redovisning vad deras ackumulerade sparandearna en av
Fondensär värt. totala förmögenhet skall sedan portioneras tillut

försäkringstagama på sådant sätt fondmedlen precis räcker tillett att
pensionsbetalningama till de försäkringstagare dennår högsta åldern.som

revolutionerandeDet med fondförsäkringama är försäkringsformenatt
lett fram till juridisk-tekniska konstruktioner. Förvaltningennya av

skötssparandet fondbolaget, medan den praktiska hanteringenav av
försäkringskomponentema, dödsfallsförsäkringen livsfallsförsäk-resp.
ringen sköts försäkringsbolaget. Riskrörelse och sparförvaltningav
handhas således juridiskaseparataav personer.

med försäkringsformensI och existens kan tydligare proble-man se
med försäkringsformer,andra i praktiken egentligenatt liggermen som

ganska fondförsäkringen,nära har helt annorlunda juridisk konstruktion.
fondförsäkringssystemetI undviks de problem med återbâringshante-t.ex.

ring vid traditionellauppstår pensionsförsäkringar lågtsom g.a.
tillämpade ränteantaganden. Den långtgående reglering valts för attsom
hantera räntevinster i traditionell livförsäkring blir därför överflödig. De
källor vinster i fondförsäkringsbolagen iär huvudsakgenererarsom av-
kastning på kapital och vinster på antaganden dödlighet och ad-eget om
ministration. Jämfört med räntevinsterna i traditionell livförsäkring är
dessa vinster Lagstiftarensmå. har därför inte det nödvändigt föransett
fondförsäkringsbolag vinstensätta rörelsen tillpå återbärings-att av en
fond. fondförsäkringsbolagFör gäller inte heller förbudnågot mot att
dela vinster till eventuella aktieägare.ut

För fondförsäkringskonstruktionernärvarande är mindre vanliga för att
hantera återbäringsproblem vid dädrfallsförsäkringar. Det torde
sammanhänga bl.a. med det faktum dödsfallsförsäkringar kanatt ge

tillupphov försäkringsutbetalningar eller mindre direkt eftermer
tecknandet. Flertalet fondförsäkringssystem i stället koppladeär till
dödsfallsförsäkringar konventionell Försäkringstagarnanatur.av mera
betalar premie, in i försäkringssystemetgår olikapå håll. Entreen som
första del kanaliseras till det livbolag hanterar dödsfallsförsäkringensom
och skall täcka förväntade försäkringsutbetalningar kostnaderna församt
administrationen dödsfallsförsâkringen. andra del tillEn går det fond-av
bolag förvaltar de medel in i fondsystemetgått och ad-som som
ministrerar detta Resten in igår någon eller några desystem. av
värdepappersfonder försäkringstagarna enligt ñrsäkringsavtalet harsom
rätt välja mellan.att

försäkringstagareFör har det under vissa förutsättningar ingenen
större betydelse han väljer traditionell livförsäkring ellerom en en
fondförsäkring. det traditionella livförsäkringsbolagetOm och den av
försäkringstagaren valda fonden placerar på sätt så t.ex.samma ger en

pensionsförsäkring,temporär dödsfallsskydd, i princip eko-utan samma
nomiska utfall för försäkringstagaren. Det sammanhänger med de op-
tionsliknande villkoren hos det traditionella livförsäkringskontraktet. Den
garanterade avkastningen golvet plus återbäring tillsammans likager
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hög avkastning placeringen i fonden, eftersom fonden och försäk-som
sätt.ringsbolaget placerar på samma

2.4 Företagsförsäkring

Liksom hushållen år företagen för olika risker. Tillutsatta typer av
skillnad från hushållen har de dock oftast ekonomiska möjligheterstörre

själva hantera dessa. risker företagenDe för främstutsätts äratt
ajfärsrisker, finansiella risker och skaderisker.

affársriskerMed sådana risker förknippade med självaârmenas som
verksamheten i företaget och kan både positiva och negativasom ge
resultat, möjligheter till vinster förluster.dvs. eller Som regel är
affársriskerna inte försäkringsbara i försäkringsbolag, kan reducerasmen

företagen sig flera olika slag verksamheter, vilkasägnar åtattgenom av
interesultat år beroende varandra.av

finansiella företagens finan-De riskerna har i huvudsak med
sieringssituation utnyttjande degöra och kan hanteras bl.a.att genom av
tjänster bjuds kapitalmarknaden.påutsom

Till skaderiskema hör sådana risker endast påverkar företagenssom
ellerresultat i negativ riktning, byggnader brinnert.ex. att attgenom

nämligenanställda skadas. Skaderiskema brukar delas i femupp grupper,
sakskada, ansvarsskada och följdskada.personskada, förmögenhetsskada,

personskador förgiftningar och kroppsskadorExempel på är som
medvid olyckor arbetsplatsen. Personskadoma förknippadeuppstår på år

verksamheten och arbetsmiljön i företaget.
egendom. kan gällaMed sakskada skador företagets Detpå t.ex.avses

ochmaskiner, byggnaderstöld- eller vattenskador företagenspå
varulager.

ekonomis-risk där företagetsMed förmögenhetsskada åsyftas typ aven
uppkommit.sakskada Detka intresse drabbas förlust någonattutanav

förmögen-kan databrottslighet olika formerindustrispionage, och avvara
hetsbrott anställda.begångna företaget demot av

förorsakar skadori tjänstenOm anställda fel eller försummelsegenom
arbetsgivarenblir regelpå utomstående eller andra anställda som

ansvarsskador.skadeståndsskyldig. skador benämnsDessa typer av
situationer ochi andraAnsvarsskador kan emellertid uppkomma även

skade-förföretaget betala betydande ersättningsbelopp,åläggas t.ex.att
ellerför försenadbringande produkter,egenskaper hos företagets
ellerdrabbar människoreller för skadorutebliven leverans somav varor

verksamhetföljd dessföretagets omgivningar och ärinatur avsom en
miljöskador.

13 traditio-återbâringshanteringeniVissa förekommaavvikelser kan dock attg.a.p.
tiden ochavkastningenöverutjämningnella livförsäkringsbolag innebärvissäven av

aktiebolag kandessutomfondförsäkringsbolagetmellan olika generationer. Ar ett
återföras tillförvinster pâ administration i ställetantaganden dödlighet och attom

försäkringstagarna tillfalla alttieâgare.
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Följdskador är sådana skador inträffar konsekvenssom som en av
andra ersättningsgilla skador. Skador på företagets egendom kan t.ex.
innebära företagets verksamhet måste upphöra underatt viss tid.
Härigenom minskar produktion och kanske också försäljning, vilket kan
leda till förluster för företaget. Sådana avbrottsskadorstora oftauppgår
till flera gånger den ursprungliga sakskadan.

Det finns olika försätt företagen skydda sig skaderiskema. Ettatt mot
sätt är överföra det ekonomiska risktagandetatt på försäkringsbolag.ett
I vissa fall är det obligatoriskt för företagen ha försäkrings-t.o.m. att ett
skydd lagstiftning eller avtalsbestämmelser, vilket gäller bl.a.p.g.a.
trafikförsäkring för motorfordon vanligen trygghetsförsäkring församt

Ävenanställda. för hushållen är det obligatoriskt med trafikförsäkring för
motorfordon.

Ett företag kan också, liksom hushållen, insatser helt ellergenom egna
delvis reducera vissa risker. Det kan ske installationt.ex. genom av
vattensprinkleranläggningar och bevaknings- och larmsystem. För att
eliminera skadebringande egenskaper hos tillverkade produkter kan man
förbättra kontrollen i produktionskedjan osv.

Ett sätt reducera skaderiskerna heltannat att är enkelt byta verksam-att
hetsområde eller sluta producera vissatt en vara.

Vid företagsñrsäkring utgörs försäkringstagarna alla kategorierav
inom näringslivet, allt från den lilla enmansñrman till den stora
koncernen, och verksamheterna kan variera från sybehörsaffár ocht.ex.
lantbruk till pappersbruk och raffinaderier. Det gör de försäkringslös-att
ningar väljs kan komma mycket olikaatt ut.som se

Beträffande små företag är kontrakten, liksom vid skadeförsäkring för
hushåll, ofta utformade för för masshantering och därför iatt högpassa
grad standardiserade. Anledningen härtill ocksåär densamma, nämligen

det skulle mycketatt resurskrävande själva i varjeparternavara om
enskilt fall förhandlade fram skräddarsydda försäkringslösningar. För små
företag ordnas försäkringsskyddet ofta paketlösningar typgenom av
kombinerad företagsförsäkring eller affirsförsälcring. I dessa ingår då
ñrsäkringsgrenar såsom brand-, inbrotts-, rån-, maskin-,vatten-,
avbrotts- och ansvarsförsäkring. tilläggsförsäkringGenom finns därutöver
möjligheter utöka och komplettera grundskyddetsatt omfattning alltefter
företagets behov.

Försäkringslösningama för företag däremotär i betydligtstora större
utsträckning skräddarsydda och resultat bilaterala förhandlingar mellanav
försäkringsbolaget och kunden. För företag där försäkringsbehoven är
likartade kan försäkringsskyddet naturligtvis ordnas olikaattgenom
försäkringsgrenar sammanförs till villkorspaket. Oavsettett gemensamt
val försäkringslösning dockär vanligen vissa komponenterav gemen-

i det grundläggande försäkringsskyddet, nämligen egendoms-samma
skydd, avbrottsskydd och skydd skadeståndskrav.mot

För koncerner, har riskspridning etablering på mångastorsom genom
platser både i hemlandet och utomlands, kan alternativ till direktett
försäkring hos försäkringsgivaneexterna samordna sina försäk-attvara
ringsåtaganden i försäkringsbolag, s.k. captivqbretag.ett Tankeneget ett
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bakom denna lösning är själv delta försäkrareatt attman genom som av
risker kan utöva centraliserad, bättre kontroll över riskhanteringen ochen
riskñnansieringen tillgodogöra sig vinsten bättre änsamt attav vara

försäkringsbolag. Med captivesystem kan utnyttjaexterna ett t.ex.man
den kapacitet bära självrisk koncern har ekonomiskatt som en som en
enhet och är större än de självrisker koncembola-som summan av som

för sig kan vanligt förfarandeEtt är koncernen och dessta. attgen var
dotterbolag försäkrar sina risker hos traditionella försäkringsgivare, som
sedan i sin enligt avtal med koncernen återförsäkrar delar riskernatur av
hos koncernens återförsäkringscaptive.

Det förekommer också captivebolag tecknar direkt försäkring inomatt
koncern. Captivebolaget antingenmåste då självt bygga erforder-en upp

lig försäkringskompetens inom bolaget eller, vilket också förekommer,
anlita fristående expertis för inspektion och riskbedömning beträffande
anläggningarna fir skadereglering.samt

Liksom vid skadeförsäkring för hushåll förekommer vid företagsförsäk-
ring problem med moturval och moraliska risker det slagav som
berördes i avsnitt 2.2. Försäkringsbolagen har därför vidäven denna
Verksamhetsgren behov bygga administration för riskbe-attav upp en
dömning, skadeförebyggande verksamhet och skadereglering. fåFör att
försäkringstagamaföretagen angelägna undvika eller i fallatt vartom
reducera negativa verkningar inträffade skador utformas kontrakten,av
liksom vid konsumentförsäkringar, med klausuler självrisker dyl.om o.

Den försäkringsgren vid företagsförsäkring kanske denär mestsom
komplicerade göra riskbedömning är ansvarsförsäkringen. Vidatt en av
produkt- och miljöansvarsrisker kan det i det omöjligtnärmaste attvara
i förväg uppskattninggöra vad skadorna maximalt kan komma atten av
kosta. Krav ersättning frånpå skadelidande kan först efteruppstå
årtionen och det förekommer skadeståndsanspråk riktasLex. att mot
läkemedelstillverkare flera generationer senare.

Återförsäkring2.5

Försäkringsbolagens huvudsakliga verksamhet innebär olikade övertaratt
former ekonomiska risker hushåll och företag inte själva villav som
eller kan bära. Det kan sigröra allt från vanliga kon-om
sumentförsäkringar, hemförsäkringar, till försäkring värdentyp storaav
i företag. motsvarandePå sätt kan bestånden antalvariera från ett stort
massrisker till mindre antalett stora engagemang.

En försäkringsgivare får emellertid inte bära hur riskerstoraensam
helst. högstaDet belopp bolag får behålla för åkning påettsom egen en

risk står alltid i viss relation till bolagets kapitalstyrka kallasochen
Ärsjazvbehazz eller skademaximal. risken detta självbehållstörre än

måste bolaget återförsäkring eller på samförsäk-sätt,annat t.ex.genom
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Återförsäkringåtagande.ring koassurans, reducera sitt metodär en
för fördela risker mellan försäkringsbolagen och innebäratt att ett
försäkringsbolag hos andra försäkringsbolag i sin försäkrar störretur en
eller mindre del sitt ingångnapå grund försäkringsavtal.av ansvar av
Sjâlvbehållet definieras ofta i bolagsordningen iprocentsatssom en
förhållande till bolagets kapital och fria och liknande be-reserver,
stämmelser förekommer på många håll i världen. Ju mindre kon-
solideringskapital försäkringsbolag har, desto del försäk-störreett av
ringsriskema måste bolaget återförsäkra.

Äterförsäkring är också försätt bolagen frivilligt söka jämnaett att ut
Ökadaffärsresultaten mellan olika år. riskkoncentration och ekonomisk

tillväxt inom områden regelmässigt drabbas naturkatastrofersom av
såsom jordbåvningar, orkaner och översvämningar har ökat behovett.ex.

via återförsäkring skydda det enskilda bolaget katastrofskador.att motav
Det gäller sig katastrofen risk,enda flygplan, ellert.ex. ettvare avser en
är sammanlagt resultat katastrofhändelse,ett t.ex. storm,av en en som
drabbar mycket antal individuella risker. Uppenbart ingenett ärstort att
försäkringsgivare kan bära de riskerna,största formnågonutanensam

riskfördelning måste äga Genom återförsäkringen också detav rum. ges
enskilda bolaget möjlighet teckna belopp mångdubbelt större än vadatt
bolagets självbehåll tillåter.

Om försäkringsbolag således inte får eller vill bära helaett ansvaret
försäkringstagama, återförsäkrar de tecknade försäkringarnamot man

helt eller hosdelvis andra bolag. Man talar härvid avgiven återför-om
säkring reassurans hos det förstnämnda bolaget och återför-mottagen
säkring indirekt försäkring hos det sistnämnda bolaget. försäkrings-Det
bolag återförsäkring kallas cedent och det bolag mottarsom avger som
återförsäkring kallas återförsäkrare.

återñrsäkringMottagen kan i sin bli föremål för återförsäkringtur
s.k. retrocession, dvs. det blir kedja försäkringsgivare meden av var
sin del den ursprungliga försäkringsgivaren har detansvaret,av varav
slutliga försäkringstagaren. försäkringstagarensFrån sidaansvaret mot
sker således ingen ändring försäkringsavtalet. försäkringsgivareHansav

förstår hela det försäkringsavtalet innebär.ansvar som
Alla former återförsäkring kan hänföras till olikanågon deav av

huvudformema proportionell eller non-proportionell Vadreassurans. som
skiljer de formerna principernatvå åt är för fördelning premier ochav
skador. Vid proportionell får återförsäkraren andelreassurans en av
premien och betalar sedan andel alla skador drabbarsamma av som
risken Vidifråga. non-proportionell är återförsäkrarensreassurans ansvar
icke proportionellt till den andel han erhållit originalpremien. Premienav
bestäms efter köpslående mellan återförsäkrarecedent och och det kan
finnas skillnader mellan uppfattning vad ärstora parternas om som en
riktig premie. Vilken form återförsäkring väljs beror naturligaav som av
skäl syftetpå med återförsäkringen.

14Vid samförsâkring delas direktförsâkring till premier och villkor mellanen samma
flera försäkringsbolag. Resp. framgårbolags andel det förákrings-av gemensamma
brevet.
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återförsäkringFakultativ áterförsäkring äldsta formen ochär den av
innebär enskild individuellt.varje risk eller försäkring återförsäkrasatt

proportionell basis. i förvägDet sker i regel på Ingendera ärparternaav
bundna avtal försäkringsgivaren kan fritt välja återförsäk-något utanav

frihetringspartner, i sin givetvis har avgöra hantur attsamma omsom
vill eller tacka nej till erbjudandet. Efter hand ettacceptera som
affársutbyte återförsäkrare fördjupasmellan bolag och dess fakultativaett

hända i stället utformas de i förvägoch ökar, kan det avtalen såatt att
automatiskt binder bägge Cedenten blir bunden återför-attparter. avge

obligatorisksäkring och återförsäkranen Sådana avtalacceptera.att om
áterförsäkring löper i tid och juridiskt bindande förregel på obestämd är

sidor.båda
Fakultativobligatorisk återförsäkring betyder cedenten inte haratt

skyldighet utnyttja kontraktet han det, årnågon göratt men om
påförsåterförsäkraren bunden de risker honom.att acceptera som

âterförsäkring kvotáter-enkel form obligatorisk, proportionell ärEn av
försäkringarförsäkringen. innebär alla återförsäkras medDen att samma

och nystartadeprocentuella andel. form används småDenna t.ex. av
individuell riskbedömning ellerbolag har bristande kunskaper isom

koncembolag. Vid kvotâter-återförsäkring och vid återförsäkring mellan
premierförsäkring erhåller återförsäkraren sin kvotandel alla ochav

andel alla skador.betalar motsvarande av
emellertidobligatoriska återbäringsformenDen vanligaste är exce-

vid fakultativ återförsâkringdentdterférsiikringen. Liksom anpassas
risk,återförsäkring storleken varje individuellbehovet efter på menav

återñrsäkras automatiskt underöverskjutande belopp, excedenten, ett
då variera från % dekontrakt. Procentuellt kan självbehâllet 100 på

återförsäkring alls ned till kanske 1-2 % påmindre riskerna dvs. ingen
de största.

försäkringsbolag âterförsäkrarPoolåterförsäkring innebär antalatt ett
varefter varje bolag i formalla sina visst slag hos pool,risker ettav en

andel poolens totala affär.âterförsåkring får tillbakamottagen en avav
idelvis återförsäkras hos likartade poolerPoolens affär kan i sin tur

sin affär i utbyte.därvid kan delandra länder, lämna av egensom en
non-proportionell återför-den vanligaste formenExcess of Loss är av

förräninte inträderâterförsälcrarenssäkring. Avtalet bygger att ansvar
Alla skador hamnarskada har överstigit visst belopp.inträffad ett somen

emellertid ävenbärs cedenten. allmänhet ärunder detta belopp Iav
tillSkadortill belopp.återförsäkrarens begränsat övreett somansvar

faller tillbaka cedenten.påöverskrider även denna övre gräns,äventyrs
ibestånd,vanligen skydda helaFörsäkringsformen används för att men

individuell riskavtäckning.vissa förfall även
återförsäkringnon-proportionell är Stop Loss-formEn annan av

det sammanlagdaskyddáterfärsäkring, vilken mot attattavser ge
omfattardåligt. Försäkringenblir exceptionelltskadeutfallet under årett

skador i beaktande, små,bestånd och allavanligen hela storatar som
dessa skadorinträder inte förränåterförsäkrarens summan avansvarmen

visst bestämtöverstigit belopp.ett
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Återförsäkringsmarknaden tillär sin karaktär starkt internationell och
jämfört med försäkringsverksamhet relativt litet reglerad, såväl iannan
Sverige i andra länder. Det finns inga författningarsom t.ex. som
reglerar avtalsförhållandena mellan och vid juridisk bedöm-parterna en
ning är därför ofta hänvisad till sedvänja och allmän avtalsrätt. Detman
huvudsakliga skälet till avtalsförhållandet regleratatt är i litenså
utsträckning dennapå marknad är båda ha tillräckligatt parter anses
kapacitet och kunskap för skaffa sig nödvändig information.att Sådana
irgfomzationsasjyrmnetrier kan motivera reglerande ingrepp vidsom annan
försälcringsverksamhet har således mindre betydelse här se närmare
avsnitt 3.5.

Omfattning och närmare utformning försäkringsvillkoren varierarav av
naturliga skäl med den återförsäkringsform avtalet i fråga Någonavser.
högre grad Standardisering förekommer inte, även formuleringav om av
allmänna klausuler ofta har drag enhetlighet. Då definitionenav av en
skada förhandlingsbarär cedent böra sätta sig in i alla deanses en
möjliga händelser han kan komma råka för och till skadede-att ut attse
ñnitionen inrymmer dessa, inte minst med tanke på skadeersätt-att
ningarna kan komma till betydandeuppgå belopp.att

Vad gäller premiesättningen innebär, såsom framgått ovan, propor-
tionell återförsäkring premien ställs i relation tillatt storleken på den
avgivna återförsäkringen. Vid non-proportionell återförsäkring är premien

förhandlingsfråga cedentenoch bestäms efter köpslående mellanen och
återförsäkraren, vilket gör premienivån kan avvika väsentligtatt från ett
år till Det inteärett ovanligtannat. premierna höjs kraftigt efteratt år
med mycket skador. Non-proportionellstora återförsäkring förmedlas
ofta mäklare.av

Liksom vid andra former försäkringsverksamhet behöver försäk-av
ringsbolag återförsäkring för sin riskbedömning informationmottarsom

sina och de riskermotparter kontrakten Tillom följdsom avser. av
marknadens internationella karaktär har kunskap förhållanden i andraom
länder större betydelse här än vid försäkringsverksamhet. Det kanannan

gällat.ex. de politiska ochatt ekonomiska i de ländersyna systemen
där riskerna är belägna eller där har sina hemvister.motpartema Det kan
också gälla den allmänna ekonomiska ställningen och utvecklingspoten-
tialen i dessa länder, liksom tillgänglighet vad gäller avstånd, språk och
kultur. Vidare är det väsentligt ha kunskap vilken lagstiftningatt om som
gäller beträffande transferering valuta försäkringslagstiftning. Ensamtav
förutsättning för verksamheten överhuvud skallatt fungera ärtaget att
valutatransaktioner kan ske relativt obehindrat.

De bolag återförsäkring har däremot imottar de allra flesta fallsom
inget behov organisation för skadereglering, eftersom dennaav en
vanligtvis sköts det bolag har det ursprungliga avtalet medav som
försäkringstagaren.

Även de återförsäkring behöver information förhållan-som avger om
den i sina hemländer. Det gäller intemotparters minst vilka soliditetskrav

ställs på återförsäkraren. För de bolag återförsäkring ärsom som avger
det i övrigt nödvändighet med administration för snabb aviseringen en
till återförsäkrama inträffade skador.om
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3 Varför särreglera
försäkringsverksamheten

3.1 Inledning

Försäkringsbolagens verksamhet har sedan länge reglerats special-av
lagstiftning varitoch underordnad särskild tillsyn. regleringEn gårsom
betydligt längre förän aktiebolag och andra juridiska ipersoner
allmänhet emellertid inte speciellt för försäkringsområdet.är något
Offentliga ingripanden i form långtgående regleringar eller direktaav
övertaganden vissa verksamheter kan motiverade i de fallt.ex.av vara
där marknadssystemet olika skäl inte klarar resursför-lösaattav av
delningen på samhällsekonomiskt tillfredsställande sätt.ett

Till grund för det särskilda regelsystemet det finansiella områdetpå
finnas antal grundläggande skyddsintressen. Förenklatettanses numera

brukar dessa delas in i det finansiella stabilitet och efiektivitetsystemens
konsumentskydd. finansiella finanssektorn in-Det ellersamt systemet

begriper alla finansiell verksamhet, dvs. främst bank- ochtyper av
försäkringstjänster handel med värdepapper. Uppdelningen bank,samt
värdepapper och försäkring speglar den rollfördelning och gränsdragning
mellan olika ekonomiska verksamheter och aktörer traditionsom av
upprätthållits på de finansiella marknaderna.

Skyddsintressena hänger med huvudfunktionerde kansamman som
urskiljas för det finansiella helhet. Huvuduppgiftema ärsystemet som

omfördela sparande, dvs. sammanföra och investerare iatt sparare-
ekonomin och sörja för effektiva kreditflöden dem emellan;

hantera och utjämna olika former risktagande;att av-
tillhandahålla effektiva betalningsmedel, dvs. skapa likviditet ochatt-

medverka i fungerandeväl betalningsmedelsförsörjning.en

Då kapital och finansiella tjänster i eller form används i deen annan
flesta verksamheter i samhället är det betydelse det finansiellastor attav

fungerar smidigtpå och effektivt Fungerar detsätt.systemet ett
finansiella dåligt leder det till samhällsekonomiska förluster isystemet
övriga delar ekonomin. effektivitets- och stabilitetskrav ställsDeav som
på marknaden fir finansiella tjänster därför annorlundaär än de som
ställs marknader fir andra tjänster resp. varor.

Féfikringsbolag, banker bidrar olikaoch andra finansiella företag på
sätt och i olika utsträckning till samhällsekonomisktupprätthålla deatt
viktiga funktioner ålagts finanssektorn. Därigenom skiljer sig ocksåsom
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reglering mellan de olika instituten, liksom den teknikgraden åtav som
Traditionelltför tillgodose kapitalkraven i verksamhet.valts att resp.

från viss grad specialisering ochlagstiftningen ha utgått att avsynes en
nödvändig för finansiella funktionsduglig-uppdelning är det systemets
grundläggande försäkringsrörelselagstiftningenhet. Vid så översynen av

naturligt studera vilken elleruppdrag är det närmarevårt attavsersom
försäkringsbolagen fyller i det finansiella ochvilka funktioner systemet

regleringen tillsynendärigenom motiven för den särskilda och av
Inledningsvis utvecklas kortfattat finanssektoms huvud-branschen. dock

uppgifter.

3.2 finansiella huvuduppgifterDet systemets

finansiella skall för det första skapa förutsättningar förDet systemet en
allokering sparandet ekonomin. skall knytaäektiv i Systemetav samman

olika skäl vill med dem behöver fördem attav spara som resursersom
finansiera investeringsprojekt eller anledning vill konsumeraav annan

Därigenomden inkomst de råkar ha vid den aktuella tidpunkten.änmer
sin konsumtion tiden,hushållen möjligheter omfördela överfår bl.a. att

i dag kan disponera de i praktiken kommerde redanså att resurser som
i framtiden.intjäna först någon gångatt

huvuduppgift bidra till wfektivfinansiella andra ärDet attsystemets en
ellerolika risker. Individuella risker kan minskashantering t7Jerav av

vilketsamlas i s.k. riskpoolning,elimineras de större pott,attgenom en
finansiellagrunden för flertalet försäkringssystem. Detutgör systemet

till riskongfördelning. någonerbjuder också möjligheter En part avsom
iogillar risktagande eller råkat hamnaanledning utsatteget som en

via fmansmarknadema överföravad gäller riskexponering, kansituation
mindre känslig för eller benägentillriskerna någon är merannan, som

risker.att ta
dektivatredje skall finansiella tillhandahålladet detFör systemet
transak-betalningsmedel. väl fungerande betalningsmedel skulleUtan

marknadsekonomi bli mycket resurskrävan-tionerna i decentraliseraden
betalningsmedel kanVinsterna finns allmänt accepteradede. detattav

därför knappast överskattas.

3.3 i finansiellaFörsäkringsbolagens roll det

systemet

för riskutjämnandehuvuduppgift ärFörsäkringsbolagens att svara en
skadeförsäkringens omrâde.liv- och Genomverksamhet bådepå att

individuella risker i sina balanser kanantalsammanföra ett stort
enskildariskpoolning utjämna nedbringaförsäkringsbolagen ochgenom

försäkring avhänder sigrisker väsentligt. tecknarhögst En enperson som
försäkringsbola-premie tillden ekonomiska risken och betalar härför en

sedan i sin överföraVia återförsäkring kan försäkringsbolaget turget.
riskspridningrisker andra Därigenom också störrepå uppnåsparter. en
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i helhet. Försäkringsbolagensystemet bidrar således i väsentligsom
utsträckning till hantera och risker.utjämnaatt

Genom sin primära, riskutjämnande verksamhet bidrar försäkringsbo-
lagen även till ongfördela sparandet i ekonomin.att Via placeringar i
bl.a. aktier och obligationer slussar försäkringsbolagen enskilda
individers pensionssparande vidare till kapitalmarknaden. I banker,
frnansbolag och kreditaktiebolag kan omfördelningen skesägas mera
direkt erbjudande olika och utlåningsformer.genom av upp-

När det gäller det finansiella tredje huvuduppgiftsystemets att-
tillhandahålla effektiva betalningsmedel försäkringsbolagen knappasttar-
någon del alls. Här det iär stället bankerna har den störstasom
betydelsen inlåningens funktion betalningsmedel.genom som

Försäkringsbolagens huvudsakliga uppgift är således på sigatt ta ett
antal individuella riskerstort och riskpoolning minska eller heltgenom

eliminera dem. Inom försäkringsbranschen används begreppet risk i en
mångfald olika betydelser. De risker försäkringsbolagen utsätts försom
kan indelas främst i aktuariella risker och finansiella risker. De
aktuariella riskerna hänger med riskerna i själva försäkrings-samman
rörelsen och kan enskild försäkring,t.ex. viss försäkring-avse en en

eller försäkringstyp. Finansiell risk är sammanfattande benä-sgren en en
mning på rad olika risker förekommande i kapitalförvaltningen, bl.a.en
ränte-, valuta-, likviditets- och kreditrisker. Som påpekats i avsnitt 2.2.
förekommer därutöver även rörelserisker förknippande med den ad-
ministrativa verksamheten och bl.a. innebär bolagen har fastaattsom
kostnader för löner och lokaler. Sådana risker är emellertid inte
särskiljande för försäkringsverksamheten, och berörs därför inte närmare
i det följande.

Möjligheterna för ñrsäkringsbolagen utjämna riskerna i självaatt
försäkringsrörelsen skiljer sig väsentligt åt mellan olika former av
försäkringsverksamhet. Som redan påpekats i avsnitt 2.3 finns inom
livförsäkring goda möjligheter riskpoolning hantera deatt genom
aktuariella riskerna. Stora variationer i dödligheten inteär särskilt vanliga
och trendmässiga förändringar genomsnittlig livslängd är långsamav en

till del kan förutses. Inom livförsäkringensstor område ärprocess som
det i stället de finansiella riskerna svårastär hantera, främstattsom
beroende på de avkastningsgarantier ränteantagandena isom genom
grunderna lämnas de förvaltadepå premiemedlen. Dessa garantier ställer
särskilda krav på försäkringsbolagens fmansförvaltningar, eftersom
bolagen under lång tid måste kunna förränta premiemedlen till minst den

räntesatsen. Till skillnad frånantagna bankerna har försäkringsbolagen
normalt inte några möjligheter löpande justera sina inlåningsräntor,att
dvs. ränteantagandena, i takt med det allmänna ränteläget förändras.att

Inom skadeförsäkring förhållandenaär de omvända. iDe allmänhet
korta avtalstidema gör de finansiella riskerna jämförelsevis lätta att
hantera, medan däremot slumpmässiga variationer i skadeutfall och
ersâttningsbelopp, dvs. de aktuariella riskerna, i många fall kan ettvara
mycket svårhanterligt problem. Vissa skadeförsäkringsgrenar särskiltär

för och snabba kast iutsatta rörelsen.stora Inom andra detgårgrenar
dock förhållandevis bra för enskilt bolag reducera riskernaett att genom
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riskpoolning förutsatt beståndet tillräckligtär gällerDetatt stort. t.ex.
hemförsäkring, bilvagnskadeförsäkring och vissa arbetsmarknadsförsäk-
ringar, dvs. huvudsakligen massrisker med begränsade ersättningsnivåer.

Särskilt svåra hantera för enskilda skadebolag är de s.k. katastrof-att
skadorna. Katastrofskadoma kan enda risk, flygplan,t.ex. ettavse en
eller sammanlagt resultat katastrofhändelse,ett t.ex. storm,vara av en en

drabbar mycket antal individuella risker. Sådana riskerett stortsom
utjämnas vanligen via återförsäkring och därigenom uppnås också en
internationell riskspridning. skadeförsäkringInom påverkas möjligheten

utjämna de aktuariella riskerna vidare verksamhetens omfattningatt av
och spridningen individuella risker.på Generellt har små bolagsett
sämre möjligheter än de bolagen på hand utjämna risker istora att egen
själva försäkringsrörelsen.

Risker hänförliga till kapitalförvaltningen kan både liv- skadeför-och
säkringsbolag reducera bl.a. ha god spridning sinapâattgenom en
placeringstillgångar. Fungerande förmarknader räntebärande papper,
aktier och fastigheter därigenomär nödvändig förutsättning för atten
försäkringsbolagen skall kunna sköta kapitalförvaltningen effektivtpå ett
sätt. Med hjälp olika derivatinstrument optioner och terminer kanav som
förvaltningen effektiviseras ytterligare. det gäller fondförsäkringarNär
har för reducera riskerna i kapitalförvaltningen emellertidansvaret att
avlyfts försäkringsbolagen försäkringstagama själva väljerattgenom
vilken eller vilka fonder försäkringssparandet skall placeras

3.4 Skyddsintressen på de finansiella marknaderna

Som nämndes inledningsvis brukar de skyddsintressen förknippa-ärsom
de med det finansiella huvuduppgifter indelas i stabilitet,systemets
effektivitet och konsumentskydd.

finansiellaDet stabilitet är kopplad till välnyttansystemets ettav
fungerande betalningssystem. Bankerna har här central roll dåen
inlåningen fungerar betalningsmedel, vilken bankerna i princip harsom
ensamrätt räkning frånpå allmänheten. Skulle förtroendet föratt ta emot
bankernas förmåga uppfylla sina förpliktelser insättarna rubbas,att mot
kan detta sätta betalningssystemet funktion med allvarliga konse-ur
kvenser för hela samhällsekonomin följd. samhällsintresseEtt uttalatsom

därförär skydda allmänhetens insättningar stabilt banksys-att ettgenom
tem.

Behovet starkt konsumentskydd kredit-på och försäkringsom-ettav
rådet motiveras åtagandena ofta både komplexaär och haratt storav
betydelse för den enskildes ekonomi. bankområdetPâ sammanfaller

i högskyddet grad med insättarskyddet, även det primärt ärom senare
skydd för betalningssystemet. De särregler gäller för bankernasett som
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inlåning syftar till stärka skyddet såväl enskilda insättamaför deatt som
1betalningssystemet.

Det finansiella qfekzivitet marknademas funktionsdug-systemets avser
Överhuvudlighet och effektivitet från samhällsekonomisk synpunkt. taget

har frågor konkurrens och förtroende betydelse här. Attstorom
allmänheten har förtroende för försäkringsbolag, banker och andra
finansiella företag förutsättningär för förmåga fullgörasystemets atten
sina uppgifter i samhällsekonomin. Missförhållanden i enskiltett
kreditinstitut försäkringsbolageller får lätt spridningseffekter så att
förtroendet för helhet rubbas.systemet som

fungerandeEn konkurrens väsentligär för tjänsterna skall produce-att
till lägsta samhällsekonomiska kostnad. Det gäller inte minstras

försäkringsverksamheten. Det är ingen tvekan behovetattom av
effektivare konkurrens varit ledstjäma bakom nationellasåväl denen som
den internationella avreglering skett under tid detpåsom senare
finansiella området. En hårdnande konkurrens medför dock lönsam-att
hets- och soliditetsproblem lättare kan varföruppstå, kraven beredskappå
hos främst tillsynsmyndigheter ökar då lättnader i regleringar effektueras.

3.5 Skyddsintressen inom försäkringsverksamheten

försäkringsområdetPå motiveras den särskilda lagregleringen och tillsy-
främst konsumentskyddsintresset. Försäkringar måste försäk-nen av av

ringstagarna kunna betraktas riskfria placeringar i den meningen attsom
åtagandena i allmänhet är otvetydiga och alltid uppfylls. förhållandetDet

försäkringstagama normalt betalar premierna i förskott de haratt gör att
större intresse försäkringsbolaget säljaren harett god eko-attav en

nomisk ställning än köpare betalar i samband med leveranssom av en
En enskild försäkringstagare inte på förhand i vilken månvetvara.

han kommer utnyttja försäkringsskyddet. försäkringsersättningarAttatt
verkligen kan betalas till de försäkrade iär fallmånga avgörandeut av
betydelse, försäkringstagama fysiskaär eller juridiskaoavsett om per-

självaI verket framträder konsumentskyddstanken liknandepå sättsoner.
också försäkringstagarennär är företag måttlig storlek.ett meraav

Det finns främst skäl tilltvå varför konsumentskyddsaspekten har sär-
skilt tyngd försäkringsområdet.på Det är storlekenstor hos deena
försäkringsåtaganden köps och säljs marknaden.på I förhållande tillsom

enskild försäkringstagares ekonomi utfástelsernakanen vara av
betydande storlek. En felbedömning den erbjudna produkten kan ledaav
till ekonomiska konsekvenser för det drabbade hushållet eller företaget,
vilka saknar motsvarighet i handeln med flestade andra ochvaror
tjänster. Ofta befinner sig den enskilde försäkringstagaren eller hans
efterlevande vid inträffat försäkringsfall dessutom i situation frånsvåren
ekonomisk och kanske också personlig synpunkt, avhjälpandevars

1Ett påexempel konsumentskydd Iåntagarskyddet.Medär detta detannat attmenas
skall finnas förgarantier kreditinstitut så stabilt inteär det tvingas sägaatt ett att att

uteståendelån i förtid eller drastiskt förändra villkoren.upp
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förutsätter ersättning i enlighet med försäkringsavtalet verkligenatt en
från försäkringsgivaren.erhålles

andra informationenDet huvudskälet är försäkringstjänsternasatt om
egenskaper ofullständig och, framför allt, ojämnt fördelad mellanär

Försäkringstekniken normalt invecklad det förär så är svårtparterna. att
uppfattningallmänheten bilda sig försäkringsbolagets ekono-att en om

mi och dess förmåga fullgöra sina förpliktelser. Försäkringstagamaatt
inte tillräckliga kunskaper för försäkringsbolagethar avgörat.ex. att om

hanterar de aktuariella och finansiella riskerna för dem ändamåls-på ett
enligt Sådan informationsasymmetri viktigt motiv försätt. utgör ett
statliga ingrepp i marknadens funktion. gäller särskilt köp- ochDetta när
säljbesluten kan få allvarliga konsekvenser för den Iparten.svagare
första hand aktualiseras naturligtvis för förbättra infor-åtgärder att
mationen produkterna möjligheter tillgodogöraoch attmottagarnasom
sig denna information. ofta dettta slag inte tillräckli-Men är åtgärder av

direkta, ingrepp nödvändiga. kan ocksåreglerande blir Detutan merga,
innebära betydande krav tillsyn reglerna efterlevs.på att

särskilt i frågaInformationsproblemen försäkringsområdet, och dåpå
skadeförsäkring, kompliceras också försäkrings-emellertid attom av

bolaget kan ha ofullständig kunskap förhållanden betydelse förom av
âtagandet. framgått avsnitt bl.a. sådana informations-Som 2.2 ärav
asymmetrier bakgrunden till de särskilda kontraktsvillkor med älvrisker,
premiebonus dyl. skadeförsäkringsområdet.utvecklats påo. som

försäkringstjänsterSkyddsmotivet har tyngd då det gällerstörst som
bjuds till hushållen. med ojämnt fördelad infor-Här är problemetut
mation påtagligt. och särskilt de företagen kanFöretag störremest --

ha väsentligt kapacitet inhämta och värdera informationstörreantas att
de risker, förbundna med försäkringsverksamheten. Regleran-ärom som

markna-de i handeln mellan jämnstarka kan i stället skadapartergrepp
dens effektivitet.

litförsäkring inomflera skäl skyddsintnesset uttalat inom änärAv mera
livförsåk-skadeförsâkring. Jämfört med skadeförsäkringar innehåller

ringar ofta långsiktigt sparande, produkterna kompliceradeärett mera
i situationer däroch avtalstidema längre. Försäkringsskyddet aktualiseras

frånåtminstone framstår särskilt angelägetdet typiskt sett som
avtalstiderna innebär försäkringstagamatrygghetssynpunkt. De långa att

till förlita sig försäkringsbo-är hänvisade under mycket lång tid påatt
sparkapitalet. Vidlagets betalningskapacitet och förmåga förvaltaatt

andra möjligheter bytaskadeförsäkring har försäkringstagama helt att
avtalen regel endastförsäkringsgivare de önskar, eftersomså somom

sträcker sig över år.ett
för mindre företagkonsumentskyddet inbegripet skyddAtt varaanses

försäkringsbolagenfrämsta motivet för särskild regleringdet aven
skyddsintressen helt saknar betydelse.innebär emellertid inte övrigaatt

gäller naturligtvis även här.effektivt fungerande marknaderKraven på
motiverade konsumenthänsyn finns riskskydd regleringarI t.ex.avav

med skadlig verkanför konkurrensbegränsande förfaranden uppstår,att
tillförsäkringstagarna. Brister i konkurrenssituationen leder oftabl.a. för

föronödiga föndyringar, inte minst konsumenterna.
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huvudlinjeEn i de årens lagstiftningsarbete på det finansiellasenaste
området har varit åstadkomma regelsystem föratt ett utrymmesom ger
effektiv konkurrens och smidig anpassning till ändrade förhållan-yttreen
den. Delar de finansiella marknaderna har öppnats för etableringt.ex.av
över nationsgränsema. För försäkringsbolagen har lagstiftningen
emellertid inte till de förutsättningarna i utsträck-anpassats nya samma
ning skett för bl.a. banker och andra finansiella företag. Enligt vårasom
direktiv skall dock fördelarna med fungerande konkurrens långtsåen
möjligt utnyttjas även på försäkringsområdet, för den skullutan att

försäkringstagama åsidosätts.omsorgen om
Behovet speciallagstiftning och tillsyn är däremot i mindreav

utsträckning betingat hela det finansiella systemetsav omsorg om
stabilitet. Det ömsesidiga beroendet mellan olika delar iärsystemets
allmänhet betydligt än på den egentliga kreditmarknaden, ävensvagare

bilden allt kompliceras framväxten finansiella koncernerom mer av av
med både försäkringsbolag, banker och andra finansiella företag. Risker
för kedjereaktioner återfinner dock i de för återförsäkringsysternman av

riskåtaganden tillämpas skadeföisäkringsomrâdet.stora på Dessa ärsom
emellertid slag än de gäller för banker och kredit-ett annatav som
institut.

Det särskilda regelsystem byggts kring försäkringsbranschensom upp
således skydda försäkringstagama rad olika risker,att motavser en

främst risker i själva försäkringsrörelsen risker hänförliga tillsamt
försäkringsbolagens kapitalförvaltning. Regleringen skall också skydda

konsekvenser på grund oklarheter försäkrings-mot ogynnsamma av om
skyddets omfattning och innehåll. Traditionellt har hävdatsäven denatt
skall skydda risker beror pâ alltför hård konkurrens mellanmot som en
bolagen, främst risken för premierna sätts för lågt. motivDetta tycksatt
dock ha fått allt mindre framträdande roll under tid, vilket bl.a.en senare
våra direktiv för.uttryck Ett övergripande uppdrag föreslåär attger en
lagstiftning både tillgodoser soliditetskrav och så långt möjligtsom
främjar effektiv konkurrens mellan försäkringsbolagen.en

Soliditetsprincipen har alltid haft central betydelse vid regleringenen
försäkringsbolagen. Principen syftar till skydda försäkringstagamaattav

både aktuariella och finansiella risker och i finnsFRL antalmot ett
bestämmelser direkt kopplats till de olika risker. Entypernasom mera av
närmare genomgång dessa regler följer i kapitel. Nedan berörsnästaav
dock kortfattat vilken reglering förvalts hantera de olikatyp attav som
riskerna.

För hantera och begränsa de aktuariella riskerna i livförsäkringatt
finns särskilda bestämmelser bl.a. för hur preiniereserven skall beräknas.
Dessa framgår bolagens grunder och bygger tidigare erfarenheterpåav

mortalitetens utveckling. Några motsvarande lagbestâmmelserav av-
seende skadeförsäkring finns däremot Allmännainte. råd för hur de
försäkringstekniska skulderna skall beräknas finns dock i försäkringsin-
spektionens s.k. normalplan. Liksom för livförsäkring bygger dessa
anvisningar tidigarepå erfarenheter skadeutveckling Både liv- ochetc.av
skadeförsäkringsbolag skall hur del individuell riskstorange av en som

enskilt försäkringsbolag får behålla för räkning.ett egen



i i
Varför112 särreglera färsäkringsverksamheten SOU 199189

fråga livförsäkringI hantering de finansiella riskerna finns förom av
särskilda placeringsregler för försäkringstekniskabelopp motsvarande de
skulderna. regler gäller skadeförsäkring med lång avtalstid.Dessa även
I övrigt finns inga särskilda placeringsregler för skadeförsäkring. Den
s.k. femprocentsregeln innebär visserligen placeringsbegränsning fören
både skade- och livförsäkringsbolag, ingen garanti förutgör attmen
försäkringsbolagen tillfredsställande spridning sina placerin-har påen

Femprocentsregeln innebär försäkringsbolag inte får förvärvaatt ettgar.
andel aktierna i femstörre enskilt aktiebolag änett motsvararen av som

det totala röstvårdet i bolaget.procent av
FRL innehåller däremot inte uttryckliga hur kon-några krav på stort

solideringskapital ñrsäkringsbolagen minst ha, dvs.måstesom reserver
de försäkringstekniskautöver skulderna. Konsolideringskapitalet utgör en
säkerhet såväl aktuariella finansiella risker. I denextra mot som

soliditetsbedömning Finansinspektionen enskilda bolag beaktasgörsom av
dock även denna aspekt.

civilrättsligaDen lagstiftningen området inriktas i huvudsakpå på av-
talsförhållandet mellan försäkringsbolaget och dess kunder och skall bl.a.
skydda försäkringstagarna alltför eller oklara klausuler istängamot
försäkringsavtalet.
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4 Nuvarande bestämmelser

4.1 Inledning

De försäkringsbolagenssvenska verksamhet regleras huvudsakligen av
försäkringsrörelselagen 1982713, FRL. Lagen innehåller dels
näringsrättsliga bestämmelser bl.a. drivarätten försäkringsrörelse,attom
tekniska fonder, grunder för försäkringsverksamheten och offentlig
tillsyn, dels associationsrâttsliga regler för försäkringsaktiebolag och
ömsesidiga försäkringsbolag. Specialbestämmelser för vissa
livförsäkringsbolag finns i lagen 19891079 livförsäkringar medom
anknytning till värdepappersfonder. utländskaDe försåkringsföretagens
verksamhet regleras i lagen 1950272 förrätt utländska försäkrings-om
företag driva försäkringsrörelse i Sverige LUF.att

Försäkringsverksamhet skapa ekonomisk trygghet förattavser
försäkringstagarna. Huvudsyftet försäkringsrörelselagstiftningenmed har
därför alltid varit skydda försäkringstagama ekonomiska förluster.att mot
Den s.k. soliditetsprincipen, innebär försäkringsgivaren alltidattsom
skall kunna uppfylla sina förpliktelser försäkringstagare enligtgentemot
ingångna avtal, spelar därför central roll i lagstiftningen försäk-en om
ringsrörelse. Flertalet de regler skall beskrivas i detta kapitel harav som
alla på eller sätt anknytning till försäkringsbolagen soliditetett annat en
avsnitt 4.2. De särskilda placerings- och återbâringsreglema behandlas
emellertid i avsnitt korthet skall vidare beröras4.3 4.5. I tvâseparat -
andra övergripande principer i skälighetsprincipen och sundhets-FRL;

Ävenprincipen avsnitt 4.6. ingående behandling demavom en mera
får anstå till nästa utredningen, får särskilt sundhetsprincipenetapp av
betydelse vid anpassningen till EGs regelsystem avsnittse 6.4.1.
Kapitlet avslutas med kort översikt skattelagstiftningen.överen

4.2 Regler soliditetom

I gällande lagstiftning finns inte förnågra uttryckliga soliditetsregler
försäkringsbolagen. saknas minimikon-Det således uttalade krav visspå
solidering. Det svenska regelsystemet flertal be-innehåller dock ett
stämmelser på något sätt anknyter till Soliditeten syftar tillochsom som

allmännauppnå de mål soliditetsprincipen innebär. reglerDessaatt som
tillgångarsåväl skulder i försäkringsbolagens balansräkningaravser som
alltså inte närmare hur dekapital krävs utöverstortmen anger som
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försäkringstekniska skulderna. Exempelvis uppställs inte kravnågot på
lägsta aktiekapital det sägs endast detta skallutan att
bestämmas med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten denav
planerade rörelsen kap.1 6 § FRL. del bestämmelserna8 § Enresp. av
har endast indirekt anknytning soliditeten.till Några dessa har sinen av
motsvarighet i aktiebolagslagen. Det kan fråga reglert.ex. vara om som
syftar till förebygga insolvens. Andra regler speciella för försäk-äratt
ringsrörelse, regler är avsedda underlätta tillsynsmyn-t.ex. attsom
dighetens arbete, bl.a. vid bedömningen bolagens soliditet.av

det följandeI skall kortfattat redovisas de bestämmelser i FRL som ger
direkt uttryck fir soliditetsprincipen. Dessa regler är anpassadeett mer

till det frågaär livförsäkring eller skadeförsäkring. olikaDeom om
slagen försäkringar behandlas därför för sig. Med livförsäkringav var

härvid all grundbunden försäkring.avses

4.2.1 Livförsäkring

livförsäkringFör har soliditetsprincipen allmänt kommit till uttryck i 7
kap. 2 § FRL. I denna bestämmelse sägs de grunder inämns 2att som
kap. FRL skall6 § bolagets förmåga fullgöra sinaatt trygga attavse
förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal. Enligt sistnämnda
bestämmelse skall grunder upprättas för beräkning försäkringspremierav
och premiereserv, försäkringstagamas till återköp och fribrev,rätt
belåning försäkringsbrev hos försäkringsbolaget, verkan under-av av
låtenhet betala premie, försäkringstaganens försäkringenrätt när iatt
andra fall upphör i förtid eller bolaget i övrigt inte förhar ansvar
törsäkringsfallet, återbäring, skyldighet teckna återförsäkringatt samt
förräntning försäkringsbelopp förfallit till betalning.av som

Kravet på grunder såledesär klart uttryck för soliditetssträvan.ett en
Skyldighet för livförsäkringarupprätta grunder föreligger alltid detatt om
inte med hänsyn till försäkringens särskilda finns anledning tillnatur
undantag. Möjligheten till undantag beror vissa formerpå att av
livförsäkring och därmed likställd speciellpersonförsäkring är såav
karaktär det saknas anledning fullständigaupprätta grunder. Detatt att

därvid främstär skadelivräntor jfr 1961171, 288-som avses prop. s
kap.289. framgårAv 1 10 § FRL vidare undantag får medges frånatt

bestämmelserna livförsäkring skyldighetenbl.a. grunderupprättaattom -
i fråga sådan livförsäkring gäller endast för dödsfall ochom som-

meddelas för tid längst fem premieår eller ärmoten av en som
beräknad och bestämd för längst fem i sänder. Vidare fårår undantag
från medgesFRL i fråga vissa ömsesidiga kanbolag. Dessutomom
avvikelse från lagen medges för tjänstepensionsförsäkringar och mottagna
återförsäkringar. Enligt kap. 5 behöver bestämmelserna§ FRL1 om
livförsäkring inte heller tillämpas för personförsäkring slagannatav som
meddelats för tid längst fem eller premieår ärmoten av en som
beräknad och bestämd för längst fem i sänder. dessa fall skall dockår I
grunder upprättas för beräkning premiereserv och till återköp.rätt Omav

försäkring personförsäkring för tid tioän skall meddelas längre änannan



SOU 199189 Nuvarande bestämmelser

år, uppställs krav på upprättande grunder, bl.a. för beräkningav av
premiereserv för sådana försäkringar. praktiken olika formerI avses av
skadelivräntor och sjukräntor s.k. allframtidsförsäkring församt
brandskada.

Grunderna skall stadfästas regeringen i samband med koncessionattav
Ävenbeviljas kap. första2 3 § stycket ändringFRL. grundernaav

skall stadfästas regeringen, emellertid kan ñnansinspek-uppdra åtav som
tionen i regeringens sälle meddela stadfästelse i sådana fall intea.tt som
är principiell betydelse eller i övrigt inte är synnerlig vikt 2av som av
kap. § första4 stycket FRL.

Enligt kap. första stycket2 6 § och 2 FRL skall grunder1 nämntsom
upprättas för beräkning försäkringspremier och premiereserv. Närmareav
bestämmelser dessa grunder återfinns i kap. Enligt denna7 3 § FRL.om
paragraf skall premie- och premiereservgrunderna innehålla antaganden

dödlighet och riskmått,andra räntefot driftskostnader. Dessasamtom
antaganden skall väljas förså de kan sig betryggande föratt vartanses
det slag försäkringsrörelse det fråga be-är Kravet påav som om.
tryggande antaganden kan sågas det främsta uttrycket för soliditets-vara
principen. för sig innebärantagandena skall betryggandeAtt vart vara
normalt både premie bliroch premiereserv beräknade med säkerhets-att
marginal. marginalen tillräckligt överskott fortlöpan-Om är uppstårstor

Överskottende. uppsamlas huvudsakligen i återbäringsfonden avsnittse
4.5. Premien bestäms utifrån de betryggande antagandena. Avvikelser
från kravet betryggande antaganden får det i grunderna finnspå göras om
föreskrifter särskilda säkerhetstillägg kap. fjärde stycket7 3 § FRL.om

tredje framgår premiereservgrundema7 kap. § stycket FRLAv 3 att
skall bestämmas premiereserven alltid skillnadenutgörså att summan av
mellan försäkringsbolagets framtidadet förväntade kapitalvärdet av
utgifter förväntade kapitalvärdetför löpande försäkringar och det av
framtida premier behövligt för mötadet belopp attsamt som anses
förluster i förtid. betraktasförsäkringar upphör Premiereservenattgenom

förkollektiv grunderna skall innehålla reglersom en reserv men
beräkning skall belöpa varjeden del premiereserven påsom ansesav av
enskild försäkring.

s.k.För vissa situationer kan särskilda premiereservgrunder, över-
synnerliga skälfastställas tid integångsgrunder, för bestämd utanen som

får situationeröverstiga tio kap. dels frågaår 7 4 § FRL. Det är om
väsentlig ökning premiereservendär ändrade förhållanden kräver en av

försäkringsbo-för situationer därredan tecknade livfársäkringar, dels ett
sjunkit itillgångarnalag tillfälligt lidit förlust till följdavsevärd attav

ellerantagits i grundernaöverstigitvärde eller dödligheten vad som
Övergångsgrunder emellertidfårandra liknande omständigheter.genom

anledningi sistnämnda det inte finnsfall fastställas endast anta attom
främjagrunderna kanbolaget skall råka obestånd ochpå ansesom

försäkringstagarnas intresse.
också upprättasskall grunderEnligt kap. första stycket FRL2 6 § 8

försäkrings-för återförsäkring. Innebördenskyldighet teckna är att ettatt
vissthelst. Utöverbolag inte får behålla risk till hur beloppstort somen
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belopp måste återförsäkring ske. Vissa bestämmelserna tjänar indirektav
syftet ställa krav på konsolideringskapitalets storlek. mindreJu kon-att
solideringskapital försäkringsbolag destohar, större del försäk-ett av
ringsriskema måste bolaget återförsäkra.

Grunder skall vidare bl.a. fir försäkringstagarnasupprättas tillrätt
återköp och fribrev, belåning försäkringsbrev hos bolaget, verkanav av
underlåtenhet betala premie och återbäring till försäkringstagarna.att
Närmare regler vad dessa finnsgrunder skall innehålla i kap.7om

Återbäringsgrundema5-8 §§ FRL. beskrivs i avsnittnärmare 4.5.
Utöver skyldigheten finns i flertalupprätta grunder FRL andraatt ett

bestämmelser klart uttryck för soliditetsprincipen. falletSå ärsom ger
med bestämmelsen förbud driva rörelse försäkrings-änmot attom annan
rörelse kap.l 3 § första stycket försäkringsrörelselagstiftningenFRL. I
har alltid upptagits uttryckligt sådant förbud. Det ursprungliga motivetett
fir förbudet just ñrsäkringsbolagen skulle ha betryggandeattvar en
soliditet.

Även den s.k. separationsprincipen i kap. § andra stycket1 3 FRL,
innebär med direkt livförsäkringsrörelse inte får förenasattsom

skadeförsäkringsrörelse, klart uttryck för soliditetssträvan.ger en
Ytterligare bestämmelse anknyter till Soliditeten kravet iär 7 kap.en som
14 § FRL på medgivande Finansinspektionen för återförsäk-attav avge
ring i vissa fall. Vidare kan nämnas bestämmelserna ñrsäkrings-attom
bolag skall redovisa värdet sin ansvarighet balansdagen kap.pâ 7 1 §av

bestämmelsernaFRL, klassificering och värdering tillgångar 11om av
kap. FRL, reglerna förlusttäckning kap. 5-812 §§ FRL samtom
vinstutdelningsförbudet kap.12 2 § FRL.

Viktiga bestämmelser i FRL med anknytning till Soliditeten är
självfallet också placeringsreglema i kap.7 9-9 §§ och kravet i kap.7a
10 § registerföringpå de tillgångar enligt förstnämndadeta av som
lagrummet försäkringstekniska skulder den medmotsvarar samt
registreringen följande särskilda förmånsrätten. Dessa regler beskrivs
närmare i avsnitt 4.3.

4.2.2 Skadeförsäkring

skadeförsäkringFör har soliditetsprincipen kommit till uttryck dels
den normalplan för beräkning och redovisning försäkringstek-genom av

niska skulder redovisning säkerhetsreserv i skadeförsâkringsbolagsamt av
BFFS 19834 tillsynsmyndigheten utfärdar med stöd kap.11 1 §som av
FRL, dels vissa detaljbeståmmelser i FRL. Däremot innehållergenom
lagen inte allmäntnågot uttryck för soliditetsprincipen inom skadeförsäk-
ring.

Den inspektionen utfärdade normalplanen innehåller anvisningar förav
hur de försäkringstekniska skulderna skall beräknas. Syftet är att
beräkningsmetoderna i olika bolag skall enhetliga och resultatettvara ge

rättvisandepå sätt belyser bolagens ekonomiska situation ochettsom
därmed kan utgöra underlag för inspektionens beräkning bolagensett av
konsolideringskapital. innehållerDäremot normalplanen inte några
anvisningar för fastställande tillgångarnas storlek.av
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föranvisningar för beräkning premiereservI normalplanen ges av
direkt ersättningsreserv för försäkring, premie- ochförsäkring, direkt

skadebehandlingsreservför återförsäkring ochersättningsreserv mottagen
för Anvisningama olikadirekt försäkring och återförsäkring. ärmottagen
detaljerade olika Huvuddragen i och innebördenför de avreservema.
dessa anvisningar beskrivits i ff.har SOU 19868, 123s

bl.a.innehåller också regler gällande säkerhetsreserven,Normalplanen
maximigränser för säkerhetsreservens storlek och för uttag ur reserven.

denna bestämmelser utfärdatsI del har BFFS 199028.nya genom
inte finns reglerad ellerSäkerhetsreserven frivilligär reserven som

sitt i de s.k.överhuvud omnämnd i FRL. Reserven hartaget ursprung
föreskrifter i den förstasäkerhetstillägg enligt särskilda nor-som

malplanen förstärka premie- och ersättningsreservernafrån skulleår 1960
i ñrsälcringsbolagensi syfte utjämnande svängningarverka påatt

År deekonomiska bröts säkerhetstilläggenverksamhet. 1983 ut ur
friståendeförsäkringstekniska skulderna och kom bildaatt en reserv,

normalplanen rörandesäkerhetsreserven. gällande bestämmelser iI nu
försyfte buffertsäkerhetskrav allmänt ärsägs att attreservens vara en

försäkringsrörelsen ochtäckande kan drabbasådana kostnader somav
övrigt svårbedömdaslumpmässiga eller ibl.a. grund desspåsom av-

förskottsvisa fastställandetinte har beaktas vid detkunnatnatur av-
premierna.

Avsättningar tillobeskattadSäkerhetsreserven behandlas reserv.som en
viss nivå. maximalt tillåtnafår endast ske till Denreserven upp en

förenklatbolagsmaximerad säkerhetsreserv, kanbenämnsreserven, som
den under gällandeviss åretsägas utgöra procentsats avsumman av en

räkning viss denpremieinkomsten för och procentsatsen avegen
fårersättningsreserven för räkning. Säkerhetsreservenutgående egen

densjälvbehållet dvs.dock alltid till 2,5 milj.kr. eller gångeruppgå tre
risk.del enskildinte behöver återförsäkras persom

medges awikel-det skadeförsäkringsbolag ingår i koncernFör fall en
iavvikelse medgetts gällerfrån nämnda begränsningsregler. Harser

stället koncernmaximerad säkerhetsreserv. Be-bestämmelseen om
ingående bolagensinnebär de i koncernenstämmelsen att summan av

säkerhetsreserver varje bolaginte får större den skulle varitänvara om
följt bolagsmaximeradreglerna säkerhetsreserv.om

finansinspektionen iOm särskilda omständigheter föreligger kan det
enskilda fallet medge avvikelse från redovisningbestämmelserna avom
Säkerhetsreserven.

förlustUttag Säkerhetsreserven får ske för täckaendast att somur
redovisadehelhet. denuppkommit försäkringsrörelsen i Ompå dess

balansräkning högstaSäkerhetsreserven är större änenligt föregående års
överskjut-sketillåtna nivå för aktuella räkenskapsåret måstedet uttag av
användasskall i första handande belopp obligatoriskt Dettauttag. uttag

inte räckerför det obligatoriskatäckande förluster. Endast uttagetomav
uttagsbestämmelsematill, anslutning tillfår ytterligare ske. Iuttag

i varje enskilterinras åligger verkställande direktörendetattom
försäkringsbolag tillse bolagets konsolidering beaktas.att att
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det föreliggerOm synnerliga skäl, kan försäkringsbolag efter medgiv-
ande ñnansinspektionen göra säkerhetsreserven för andraävenuttagav ur
ändamål än förlusttäckning rörelsen i desspå helhet.

Utöver bestämmelserna i normalplanen innehåller fleraFRL detaljbe-
stämmelser anknyter till soliditeten. På motsvarande sätt försom som
livförsäkring är bestämmelserna förbud rörelse änmotom annan
försäkringsrörelse, bestämmelserna försäkringsbolaget skallattom
redovisa värdet sin ansvarighet balansdagenpå bestämmelsernasamtav

klassificering och värdering tillgångar uttryck för soliditetsprin-om av
cipen.

Vidare har bestämmelserna rörande reservfond i kap.12 9 § FRL en
klar anknytning till soliditeten. Enligt paragrafen skall skadeförsäkrings-
bolag inrätta reservfond för avsättning belopp uppkommer ien av som
vissa i paragrafen uppräknade situationer. Det finns dock inte några
minimikrav på reservfonden. De bestämmelser förekommer häromsom
återfinns i bolagsordningarna. Däremot reglerar lagen i vilka situationer
fonden får sättas ned. Nedsättning fär sålunda ske för förlusttäckning och
fondemission. Efter särskilt tillstånd domstol kan nedsättningav av
reservfond i försäkringsaktiebolag ske föräven andra ändamål.

skadeförsäkringFör uppställs vidare krav på bolagsordningen,att som
skall stadfästas regeringen, skall i vilken utsträckning bolaget ärav ange
skyldigt teckna återförsäkring kap.att 2 5 § Härigenom10 FRL.p

säkerställa bolaget inteatt behåller för risk förattavses storen egen
räkning.

Ytterligare regler kan sägas uttryck för soliditetsprincip ärsom ge en
bestämmelsen i kap.12 2 § vinstutdelningFRL inte får ske i stridattom
med god affärssed bestämmelserna i kap.13 uttaxering iFRLsamt om
ömsesidiga bolag.

4.3 Placeringsregler

Försäkringsbolagens möjligheter placera sina tillgångar har i FRLatt
begränsats med hänsyn till kravet trygghetpå för försäkringstagarna.
Även placeringsreglema således iär grunden föruttryck soliditetsprin-ett
cipen.

Liiförsäkringsbolagerts placeringar regleras i kap.7 och9 9 §§ FRL.a
Enligt 9 § skall belopp motsvarande försäkringstekniska skulder förett
livförsäkringar alltid, dvs. vid varje tidpunkt, redovisas i vissa angivna
slag tillgångar.av

Vad skall försäkringstekniska skulder i 7 kap.tassom upp som anges
1 § FRL. Enligt denna bestämmelse utgörs de försäkringstekniska
skulderna värdet på balansdagen bolagets ansvarighet förav av

löpande försäkringar premiereserv
2. försäkringsersättningar för inträffade ñrsâkringsfall ersättningsre-

serv
utgifterna3. för reglering inträffade försäkringsfall skadebehand-av

lingsreserv
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livförsäkringsrörelsen inte harinomsådan tilldelad återbäring4. som
förfallit till betalning och

försäkringsrörelseåterbäring inom än5. sådan tilldelad annan
betalning.inte förfallit tilllivförsäkringsrörelse harsom

enligt kap. 9 §tillgångar i vilka livförsäkringsbolagen 7De slag av
försäkringstekniska skuldernamotsvarande årskall redovisa belopp de

följande.
ellerskuldförbindelser utfärdatsobligationer eller andra som

garanterats staten,av
förmed undantagobligationer och andra skuldförbindelser2.

hypoteksinstitut, kreditaktiebolag, Svenskaförlagsbevis utfärdatssom av
Nordiskaochbostadskreditkassan, Skeppsfartens sekundärlânekassa

investeringsbanken,
bankinstitutsvensktutfärdats ellerobligationer3. garanterats avsom

fordringsbevisutfärdade andrainstitut eller riksbankensådanasamt avav
förlagsbevis,med undantag av

utfärdats ellerskuldförbindelserobligationer eller andra4. som
svensk kommun,garanterats av en

näringsföretag ochutfärdats svensktobligationer ett somsom av
Sveriges in-svenskt bankaktiebolag,offentligen utbjudits ettav

Nordiska investeringsbanken,vesteringsbank ellerAB
isäkerhet panträttskuldförbindelser för vilka bolaget äger6. genom

iaffärsfastighet eller panträtt tomträttjordbruks-, bostads-, kontors- eller
kontors- elleravsedd för bostads-,till viken byggnad ärhör som

särskiltuppskattade värde eller,affärsändamål inom 70 procent omav
skuldförbin-pantvärdetpantvärde fastställts, inom 75 samtprocent av

vilken höreller tilli industrifastighet tomträtt,delser pantrâttmot
inomför sådan verksamhet, 60delvis inrättadbyggnad helt eller ärsom

värde,uppskattatprocent av
till sin ellervärdehandlingar,utländskainhemska eller7. artsom

ihandlingardejämförliga med någonsäkerhet kan av som avsesanses
punkterna 1-6,

försäkringsbrev inom âterköpsvärdet,säkerhet i bolagetslån8. mot
delivför-ansvarighet grundåterförsäkringsgivarnas på9. värdet avav

återföxsäkring,övertagits i formsäkringar avsom
fastigheter tomträtter,försäkringsbolagets och10. egna

fastighetsbolag,i dotterbolag äraktier11. som
bank,konto i12. medel på samt

enligt kap.AB 9PenningmarknadsCentralen PmClikvidansvar för13.
penningmarknadskonton.19911951 § lagen om

fjärde stycketplaceringsregler i kap. 9 §nämnda görs 7Från ett
20motsvarande högstbeloppvarigenom stadgasundantag, procentatt ett

efterdvs.åkning,skulderna förförsäkringstekniskade egenav
uppräknade,dei andra tillgångar änåterförsâkring, får redovisas ovan

brukari andra tillgångarför placeringdock aktier. sektorinte i Denna
benämnas den fria sektorn.

förmed undantagtillgångsslagi vissaBestämmelserna placeringom
för långapremiereservredovisninggäller i frågapunkten även8 avom
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skadeförsäkringar, dvs. skadeförsäkringar meddelats för längre tidsom
än tio år.

tillgångarDe i vilka de försåkringstekniska skulderna enligt 9 § och
premiereserven enligt 10 redovisats,§ skall vid varje tidpunkt framgå av

hos försäkringsbolaget ñrt register kap.ett 7 10 § FRL. De sålundaa
registerförda tillgångarna omfattas enligt kap.7 11 § FRL försäkrings-av

förmånsrätt enligt 4 förmånsrättslagen§tagamas 1970979. Registre-a
ringen och den därmed följande särskilda förmånsrätten har detersatt
tidigare med handpanträtt och särskild förvaringsystemet deav
värdehandlingar bolagen skulle redovisa Det åligger försäkrings-som
bolagets styrelse och verkställande direktör tillse beräkningaratt att av
försäkringstekniska skulder premiereserv kopior registretsamtresp. av
tillställs ñnansinspektionen.

De beskrivna placeringsreglema enbart tillgångar motsvar-ovan avser
ande de försäkringstekniska skulderna och gäller endast för livförsäkring
och lång skadeförsäkring. styrningEn försäkringsbolagens placeringarav
sker emellertid också den s.k. femprocentsregeln i 7 kap. 17 §genom
FRL, gäller för alla försäkringsbolag. Regeln kan sägas ettsom vara
utflöde förbudet rörelse och innebär försäkringsbolagmot att ettav annan
inte medgivande Finansinspektionen fårutan äga andelstörreav av
aktierna i enskilt aktiebolag änett röstetal högstmot ettsom svarar om
fem rösterna för samtliga aktier. finns dockprocent Det inte någotav
hinder äga större andel aktiekapitalet. 7 kap.mot att 17 §en av a
innehåller undantag från femprocentsregeln i fråga vissa ñnansiellaom
förvärv. Placeringsmöjlighetema begränsas också bestämmelsen iav
nämnda paragrafs andra stycke, försäkringsbolag inteatt ett utan
finansinspektionens medgivande fär iäga andelar värdepappersfond eller
i juridisk aktiebolag.änannan person

4.4 Särskilt försäkringsbolagens upplåningom

Enligt gällande lagstiftning finns inte några generella regler som
förbjuder försäkringsbolag lån. För särskilda fallatt uppta ett par av
upplåning innehåller dock 5 kap. FRL bestämmelser. Sålunda förbjuds
enligt 5 kap. försäkringsbolag§1 konvertibla skuldebrev elleratt utge
skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller i övrigt ta upp

penninglån villkorpå lånet skall betalas på något sätt medett änatt annat
nominellt penningbelopp eller med penningbelopp bestämsett ett som

med hänsyn till förändringar i penningvärdet. Vidare förbjuds livförsäk-
ringsbolag vinstandelsbevis.att utge

begränsningarDe i övrigt finns i försäkringsbolagens möjlighetersom
till upplåning är resultat den tolkning gjorts förbudetett motav som av

rörelse i kap.1 3 § första stycket FinansinspektionenFRL. harannan
därvid upptagande tillfälliga marginella lån äransett att attav mera anse

acceptabelt inslag i försäkringsbolagens verksamhet. Om däremotettsom
upplaning äger i spekulativt syfte för möjliggöra förvärvattrum som
bedöms kunna leda till snabba vinster överskrids gränsen för vad som
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legalt är förstå drivandemed försäkringsrörelse cirkulär denatt 14av
juni och1983 den maj20 1987, vidare avsnitt 6.3.7.se

4.5 Reglerna återbäringom

Enligt 12 kap. 5 § FRL skall litférsdkringsbolag årsvinstenavsätta på
livförsäkringsrörelsen till återbäringsfond i den inte vinstenmån tasen
i anspråk för betalning enligtränta garantiavtal eller följerannatav av
FRL. Vidare får enligt paragrafen livförsäkringsbolag årsvinstenavsätta
på försäkringsrörelse livföisäkringsrörelseän till återbärings-annan en
fond för sådan rörelse.annan

Som tidigare beskrivits skall för livförsäkring grunder ochupprättas
stadfistas i särskild ordning. Grunderna för beräkning försäkringspre-av
mier och premiereserver skall enligt kap.7 3 § FRL innehålla antagan-
den dödlighet och andra riskmått, räntefot driftskostnader.samtom
Eftersom antagandena för sig skall betryggande, kommervart vara
normalt överskott uppstå. Dessa överskott uppsamlas i huvudsak iatt
återbäringsfonden.

Äterbäringsfonden får användas endast för återbäring förlusttäck-och
ning 12 kap. 6 §. Om det ñnns särskilda skäl därtill kan finansinspek-

Äventionen medge fonden minskas även i andra fall.att alltom
överskott enligt vad uppsamlas i återbäringsfonden isagtssom nyss
princip tillhör försäkringstagarna, får återbäring inte tilldelas i sådan
utsträckning fonden helt Medeltöms. skall således finnas tillgängligaatt
för möta eventuella framtida förluster. Detta framgåratt bestämmelserav

Återbäringsfondeni återbäringsgrunderna. fyller alltså syfte utöverett
utbetalning till försäkringstagare vid tidpunkt uppsamladsenare av
återbäring. Fonden skall också täcka eventuella framtida förluster i

Återbäringsfondensenlighet med 12 kap. 7 § FRL. förlusttäckningssyfte
är grunden till fonden ingår i beräkningen försäkringsbolagsatt ettav
konsolideringskapital vilket kapital fonden normalt utgörav en-
betydande del.

Tilldelning och utbetalning âterbäringsmedel får således inte skeav
beaktande konsolideringsbehovet. Varkenutan FRL ellerav annan

lagstiftning innehåller emellertid bestämmelsernågra närmaresom
reglerar bolagens hantering âterbäringsmedlen. FRLs bestämmelserav

dettapå område är allmänt hållna. Sålunda uppställs i FRL krav påmer
grunder skall förupprättas återbäringatt till försäkringstagama kap.2

6 första§ stycket 7 p. Dessa grunder skall enligt kap. innehålla7 8 §
regler användning återbäringsfonden tilldelning ochsamtom av
förräntning återbäringsmedel. Reglerna för tilldelning äterbåringav av
skall hur tilldelningen skall ske. Vidare stadgas den tilldeladeattange
âterbäringen skall utbetalas omedelbart eller vid bestämden senare
tidpunkt eller också tillgodoräknas försäkringstagaren nedsättningsom av
premien eller utvidgning försäkringsförmånema. Slutligen iav anges
paragrafen utfistelse återbäring inte får görasatt på sätt änannatom som
följer reglerna tilldelning återbäring.av om av
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bestämmelserDe i detalj reglerar återbäringen återfinnssom mer
således inte i lagstiftningen i återbäringsgrundema. särskiltAvutan
intresse från soliditetssynpunkt är bestämmelse i grundernaen som
stadgar återbäring inte får ske i vidare återbäringsfondenmån änatt att
vid varje tidpunkt till fem premiereserven föruppgår procent av egen
räkning.

begränsningsregelUtöver denna innehåller återbâringsgrundema olika
bestämmelser reglerar uppsamlandet återbäring enskildpåsom av en
försäkring. totala tillDet överskott uppkommer följd attsom av
premierna beräknade med viss säkerhetsrnarginal, jämteär den avkast-
ning uppkommer redan uppsamlat kapital, enligtpå uppdelassom
âterbäringsgrundema i s.k. kollektivt konsolideringskapital och s.k.
återbäringskapital. Konsolideringskapitalets storlek bolagen frihethar stor

själva.bestämma I flertalet försäkringsbolags återbäringsgrunder sägsatt
endast kollektivt konsolideringskapital skall vadatt upptassom som

erforderligtbedöms för erhållande med hänsyn till rörelsensav en
omfattning förhållandena konsolidering.och i övrigt lämplig avvägd total

framgår inte situationer kapitaletDet heller grunderna i vilka kanav
utnyttjas.

Återbäringskapitalet vad sedan bolagets hela kon-är återstårsom
solideringskapital belöper individuell livförsäkring minskats medpåsom

Äterbä-konsolideringskapitalet.belopp motsvarande det kollektivaett
ringskapitalet skall individuella försäkringarna enligtfördelas på de

i ibestämmelser grundema. Ett drag dessa bestämmelser ärgemensamt
varje försäkring möjligt skall ha del i bolagets totalalångt det ärsåatt

överskott med belopp i relation till den vinst bakadstår påett som
visst försäkringen bidragit till inbetalade premier intesätt attsom genom
i beräkningsin helhet har behövt i anspråk. Denna metod förtas av
återbäring enskild försäkring brukar benämnasuppsamlats påsom en
kontributionsmetoden.

det gäller utbetalning de tilldelade âterbäringsmedlen innehållerNär av
bestämmelser.varken FRL eller återbäringsgrunderna några närmare

Vanligen utbetalningarna i anslutning till själva försäkringsbe-görs att
loppet utbetalas. Delar det överskott försäkring upphov till kangettav en

konsolideringskapitalet ochemellertid ha uppbundits i det s.k. kollektiva
försäkringstagare i framtiden.kan komma tilldelas andraatt

4.6 sundhetsprincipenSkälighetsprincipen och

andra allmännagäller soliditetsprincipen också tvånämnt utöverSom
skälighetsprinci-försäkringsverksamhet;lagstiftningengrundsatser i om

sundhetsprincipen.ochpen
i detta sammanhang.vi fatta kortskälighetsprincipen kanRörande oss

omprövning grundsatseningår visserligen ocksåuppdragI vårt omaven
väsentligen ske förstkostnadsskälighet, den kommerpnemie- och attmen
utförligt behandlatsPrincipen har för övrigti utredningsetapp.nästa av

Principenemellertidavsnitt Följande bör sägas.FVK SOU 19868, 8.2.
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har flera sidor. frågaI livförsäkring föreskrivs i 7 kap. 2 § FRL attom
försäkringstagamas kostnad för försäkringen dvs. premien med avdrag
för eventuell återbäring skall skälig med hänsyn till försäkringensvara

skäligEn regel premiesättning vid skadeförsäkring förekommerart. om
i kap. 519 § FRL, där det hänvisas till den försäkrade risken, nödvän-
diga driftsomkostnader och omständigheterna i övrigt. Beträffande andra
villkor premien iän sägs kap. de19 6 § FRL skall skäliga medatt vara
hänsyn till det skydd försäkringen är avsedd och omständigheternaatt ge
i övrigt, bestämmelse omfattar både liv- och skadeförsäkring.en som
Slutligen skälighetsprincipen också innebära skaderegleringenattanses
skall ske korrekt, onödigt dröjsmål och på rättvist sättutan ett mot
försäkringstagarna. Principen spelar väsentlig roll vid tillsynen överen
försäkringsbolagen har svår precisera;närmare FVKansetts attmen
föreslog visst förtydligande förslaget har inte genomförts jfrett men
SOU 19868 208 ff.11,s.

Den s.k. sundhetsprincipen finns framföruttryckt allt i bestämmelsen
i kap.2 3 § FRL, där det sägs koncession beviljas, inte denatt om
planerade verksamheten bedöms oförenlig med sund utvecklingvara en

försäkringsväsendet. Enligt kap.19 § FRL gäller vidare1 allmänt attav
fmansinspektionen skall verka för sådan utveckling.en

Principen tillkom uttryck i lagtext första i bestämmelsengången om
materiella koncessionsvillkor i 1948 FRL. Koncessionårs för försäk-
ringsrörelse fick försäkringsbolagets verksamhet behövligansågsges, om
och i övrigt ägnad främja sund utveckling försäkringsväsendetatt en av
se Enligt motiven4 §. skulle vid sidan behovsprincipen görasav en
kvalitetsbedömning, innebar bolagets verksamhet skulle bygga påattsom
sunda försäkringsprinciper och tillgodose från det allmännasatt ettavse
synpunkt legitimt intresse; förändringar i samhälle och näringsliv liksom
inom tekniken gjorde det nödvändigt ständigt huruvidaprövaatt
försäkringsväsendets organisationsformerarbetssätt och befann sig i nivå

tidensmed varvidkrav, också borde särskilt beakta detartenman av
intresse skulle tillgodoses, avvägningen delägarnas inflytande isom av
ömsesidiga bolag SOU 194634 f. framhölls14 Det vidare attm.m. s.
dessa frågor borde i sammanhang med behovsprincipen; behövdes ettses

försäkringsbolag, dess tillkomst i ägnad främjaregel sundnytt attvar en
utveckling 159.prop. 194850 s.

Bestämmelsen överfördes isedan till kap. § nuvarande lag, varvid2 3
samtidigt sundhetsprincipen föreskrevs för tillsynenmål överettsom
försäkringsverksamheten. Denna princip skulle gälla inte förbara
koncessionsfrågan också för rörelsens bedrivande prop.utan
19818218O 310. Sedan regeln behovsprövning slopatss. om genom
lagändring år 1984 kvarstår endast sundhetskravet i kon-

Ävencessionsparagrafen se närmare avsnitt nedan. denna princip6.4.1
lämnar sin utformning myndigheterna betydande frihet.genom vaga
Frågan får betydelse när det gäller harmonisering FRLs kon-av
cessionsregler med EGs avsnitt 6.4.1 nedan.system
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4.7 Skatteregler

Regler den grundläggande skattemässiga behandlingen försäkrings-om av
företag återfinns i lagen statlig inkomstskatt2 § 6 1947576mom. om
SI. Inledningsvis vad med livförsäkringsföretaganges som avses resp.
skadeförsäkringsföretag. Med livförsäkringsföretag förstås i företagSI

försäkringsrörelse uteslutande eller uteslutandeså gottvars som avser
personförsäkring, dvs. livförsâkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring,
avgångsbidragsförsâkring arbetslöshetsförsäkring. Med skadeförsäk-samt
ringsföretag förstås försäkringsföretag livförsäkringsföretag.än Iannat
fråga utländskt försäkringsföretag drivit försäkringsrörelse iom som
Sverige bedöms företaget endast till denmed hänsyn rörelse som
företaget bedrivit Understödsföreninghär i landet. i SIanses som
livförsäkringsföretag i fråga verksamhet hänförlig tillärom som
livförsäkring förutsättning föreningen enligtunder sina stadgar fåratt
meddela kapitalförsäkring sådan omfattar kapitalunderstödänannan som
på högst kr för medlem.1000

Underlaget för beskattning försäkringsrörelsens nettointâkt.utgörs av
Det är således fråga nettovinstbeskattning. Bolagsskattesatsen ärs om
30 fråga inlândskt livförsäkringsföretag nettointäktI utgörsprocent. om

företagets kapital- och fastighetsförvaltning. Härvid undantas dock denav
del intäkten belöper dels pensionsförsäkring, vilka företagetpåav som
meddelat direkt eller meddelat i återförsåkring inlândskt försäkrings-åt
företag, dels avgångsbidragsförsåkringar meddelade enligt grunder som
fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer.

inländsktFör skadeförsäkringsföretag gäller överskottet försäk-att av
ringsrörelsen nettointäkt försâkringsrörelse.anses vara av

nettointåktenNär beräknas för inländskt skadeförsäkringsföretag får
avdrag från bruttointäkten förutom för driftskostnader, för avgiftergöras,
och bidrag till sammanslutning.kommun, förening ellerutgettssom

avgifter bidrag skall understödjaDessa och avsedda verksamhetattvara
har till syfte förebygga inomsådana skador faller förattsom som ramen

den verksamhet företaget bedriver. Vidare får från brutto-avdragsom
intäkten förgöras det ökning försäkringstekniskamotsvararsom av
skulder för räkning och ökning säkerhetsreserv. försäk-Medegen av
ringstekniska skulder för räkning sådana skulder enligt kap.7egen avses

första§ stycket FRL minskade med värdet återförsäkringsgivarensl av
ansvarighet. Avdrag får också för det utbetaldgöras motsvararsom
återbäring och verkställd premieåterbetalning. minskningDen görssom

försäkringsteknjska skulder för räkning såkerhetsreserv,av egen av av
regleringsfond för trafikförsäkring och utjämningsfondema skall tasav

intäkt vid beräkning nettointäkten.upp som av
nettointäktSom försäkringsrörelse bedrivits utländsktav avsom

skadeförsåkringsföretag belopp motsvarande dentvåett procent avanses
företagetsdel premieinkornst hânförlig till i Sverige bedrivenärav som

försäkringsrörelse. försäk-Premieinkomsten här bruttobeloppetavser av
ringspremier. Sålunda inräknas återförsäkringspremier.även

Vid beskattningen får lager värdepapper och fastigheter inte tas uppav
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till lägre värde det lägstaän anskaffningsvärdet och det verkligaav
värdet, lägsta värdets princip. Vid ivärderingen gäller princip FIFU-
metoden, dvs. antagande görs de tillgångar finns kvar i lagret äratt som
de har anskaffats senast.som

Liv försäkringsföretag framgårär, inte frikallade7 § 8 SIsom av mom.
från skattskyldighet för utdelning näringsbetingadepå aktier eller andelar.
Vidare kan livförsäkringsföretag inte eller koncembidrag 2 §ta emotge
3 SI.mom.

Vid inkomstberâkningen får skadeförsäkringsföretag avdrag förgöra
belopp avsätts till skatteutjämningsreserv regleras isurv. Dettasom
lagen 1990654 skatteutjämningsreserv. Underlaget för avsättningom
är företagets kapital det definierassåsom i den lagen alternativteget
företagets lönesumma. Avdrag för avsättning medges med högst 30

underlaget, detta kapitalutgörs detK-surv. Förprocent egetav om av
fall underlaget utgörs lönesumman medges avdrag med högst 15av

underlaget L-surv.procent av
Svenska livförsâkringsföretag, utländska livförsökringsföretag be-som

driver försäkringsrörelse i Sverige och understödsföreningar bedriversom
till livförsäkring hänförlig verksamhet skall betala avkastningsskatt enligt
lagen 1990661 avkastningsskatt pensionsmedel.på Sådan skatt skallom
också betalas pensionsstiftelser och arbetsgivare i balansräkningav som
redovisar skuld under rubriken till pensioner.Avsatt För svenska
livförsäkringsföretag föroch understödsföreningar underlaget förutgörs
beskattning nettoinäkten den kapital- och fastighetsförvaltningav av som
belöper på pensionsförsâkringar har meddelats direkt eller isom
âterförsäkring åt inländskt försäkringsföretag. skatteunderlagetett annat
för utländska försäkringsföretag nettointäktenutgörs den kapital-av av
och fastighetsförvaltning härrör från den i Sverige bedrivnasom

försäkringsrörelsen och belöper pensionsförsåkringarpåsom som
meddelats direkt eller i återförsäkring åt inländskt försäkringsñretag.ett

För det underlag tjänstepension är skattesatsen 10 procentsom avser
och för underlag tjänstepensionän skattesatsenär 15annatsom avser
procent.

Svenska livförsäkringsföretag skyldiga betalaär skatt premie förpåatt
grupplivtörsäkring. Detsamma för utländskagäller försäkringsföretag i
fråga verksamhet drivs i Sverige. Skatten tilluppgår 42,7om som

skatteunderlaget, vilket 95utgörsprocent procent mottagenav av av
premie.
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5 EES och EGs regler på
försäkringsområdet

5.1 Bakgrund

Sveriges handelsrelationer med EG regleras främst de frihandelsavtalav
trädde i kraft år 1973. Samarbetet med EG har succesivt breddatssom

och fördjupats.
Är lades1984 den politiska grunden till utvidgat samarbete mellanett

EG och EFTA-ländema den s.k. Luxemburg-deklarationen. Dengenom
innehåller riktlinjer för fördjupat och utvidgat samarbete inom ochett

för frihandelsavtalen. Målet enligt deklarationenutom attramen var
skapa dynamiskt europeiskt ekonomiskt samarbetsområde EES.ett

År 1985 presenterade EG-kommissionen vitbok med hand-etten
lingsprogram och tidtabell syftar till Romfördragetsuppnå målatten som
och genomföra EGs inre vidmarknad utgången år 1992. Desenast av
hinder för fri rörlighet för tjänster, och kapitalvaror, personer som
alltjämt finns mellan medlemsländerna skall då avvecklade. Devara
institutionella förutsättningarna för genomföra vitbokens målsättningaratt
skapades den s.k. europeiska enhetsakten, trädde i kraft dengenom som
l juli 1987. Enhetsakten innehåller bl.a. regler för beslutsfattandenya
inom EG möjligheternaökar fatta majoritetsbeslut.attsom

EGs beslut genomförandet den inre marknaden ändradeom av
förutsättningarna för samarbetet mellan Sverige och Regeringen ladeEG.
därför hösten fram proposition1987 Sverige och den västeuro-en om
peiska integrationen 19878866 i vilken riktlinjernaprop. för ett
breddat och fördjupat samarbete med lades fast.EG

Under år undersökte1989 EFTA-ländema och EG-kommissionen
förutsättningarna för strukturerat samarbete.gemensamt ett mer

Kartläggningen gällde fördjupat omfattandesamarbete de fyraett
friheterna för tjänster, kapital och angränsandesamtvaror, personer
politikområden, byggt på beslutsfattande ochgemensamt gemensamma
institutioner. I december fattades1989 beslut förhandlingaratt ettom om
brett EES-avtal för uppnå de fyra friheterna skulle inledas förstaatt
halvåret Förhandlingarna1990. skulle omfatta angränsande områdenäven

miljö, forskning förhandlin-och konsumentskydd. Formellat.ex.som
inleddes den juni och den oktober enades20 1990 21 1991 parternagar

lAvsnittet påbygger Konsekvenser EG-medlemskap utgivensvensktettav av
utrikesdepartementetshandelsavdelning.
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innehållet i detta avtal. Avsikten EES-avtalet skall kunna trädaär attom
i kraft samtidigt med den inne marknaden fullbordas den januari1att
1993.

Målet är alltså skapa europeiskt ekonomiskt samarbetsområdeatt ett
där tjänster, och kapital skall kunna sig frittröra övervaror, personer
gränserna. delarDe EGs regelverk lacquis communautaireav som- -

relevanta förär EES-samarbetet därför i eller form bliavses en annan
integrerade i EES-avtalet och i EFTA-ländemas rättsordnjngar, så att
enhetliga regler skall kunna gälla inom hela området.

5.2 Konkurrensregler

En grundläggande förutsättning för den europeiska ekonomiska gemen-
skapen enhetligaär konkurrensvillkor råder inom hela denatt gemen-

marknaden. EGs konkurrensregler skall till konkurrensenattsamma se
inte snedvrids på sådant och tjänsters fria rörlighetsätt överett att varors
medlemsstaternas hindras försvåras.gränser eller

RomfördragetI finns centrala bestämmelser, artiklarnatvå 85 och 86,
konkurrensbegränsanderör åtgärder ñretagare. Densom av ena avser

förbud konkurrensbegrânsande avtal och den andra missbrukmot mot av
dominerande ställning. de positiva effekternaOm kon-etten av

kurrensbegränsande avtal överväger kan kommissionen emellertid medge
undantag från förbudet. vissaFör kategorier avtal kan kommissionenav
även medge s.k. gruppundantag. Hösten fick kommissionen1990
möjlighet tredje form konkurrensbegränsning tillatt ta upp en av
prövning, nämligen företagsförvärv.

Målet för EES-avtalet bl.a. enhetligaär skapa kon-att
kurrensförutsâttningar inom hela EES-omrâdet. åstadkommaFör dettaatt

likvärdiga konkurrensreglermåste gälla och EES-avtalet förutses innebära
EPTA-ländema övertar EGs regler konkurrensområdet.på Denatt

svenska konkurrenslagen kommer emellertid tillämpas iävenatt
fortsättningen depå konkurrensbegränsningar effekter ihar enbartsom
vårt land.

5.3 Finansiella tjänster

Utgångspunkten för EES-avtalet detta skapa friapå område är att
kapitalrörelser och ekonomiskt och samarbetemonetärtett samt att
liberalisera och harmonisera handeln med tjänster.

vissaställer kravDetta på etableringsrätt för företag och möjlighet till
fri gränsöverskridande handel. De grundläggande friheter krävsen som

för skapa fri marknad för tjänster finns i Romfördra-handel medatt en
Bestämmelserna i fördraget har kompletterats med förordningar ochget.

direktiv syftar till bl.a. tillsynsregler,skapaattsom gemensamma
avskaffa handelsrestriktioner och harmonisera olika slag föreskrifter.av

I vissa fall har införtEG även reciprocitetskrav för tillträde till den
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marknaden för säkerställa likvärdigt tillträde till tredjeattgemensamma
lands marknader för EG-företag.

EGs regler för inre finansiell marknad kan sägas uppbyggda påen vara
grundprinciper; enda auktorisation, hemlandstillsyn minimi-tre ochen

harmonisering för ömsesidigt erkännande nationella regler.av
Principen enda auktorisation single licenceone innebär attom en
auktorisation lämnats finansiellt företag i det medlemsland däretten som

företaget hör hemma skall giltig för hela frånEG. Företaget skallvara
sin hemlandsbas obehindrat kunna tillhandahålla tjänster över gränserna
cross-borderhandel och frittäven kunna etablera filialer i andra
medlemsstater.

Verksamheten skall, i gemenskapen den bedrivs, i principoavsett var
stå under hemlandstillsyn, dvs. hemlandets myndigheter skall ha huvud-

för övervakning även filialer etablerade i andra medlems-ansvaret av
stater.

En ordning med enda auktorisation och hemlandstillsyn förutsätteren
varje medlemsstat obligatoriskt erkänner övrigaatt medlemsstaters regler

för finansiell rörelse och offentlig tillsyn tillräckliga för tillgodoseattsom
vârdlandets anspråk på sundhet i rörelsen. För detta ändamål har i
direktivform lagts fast miniminivåer för hannonisering grundläggandeav
regler för verksamheten i banker och andra kreditinstitut, försäkringsbo-
lag och värdepappersinstitut.

För de integrerade finansiella marknaderna skall kunna fungeraatt
stömingsfritt har också antagits regler överskådlighet i fråga denom om
nationella lagstiftning tillämpas och rutiner för administrativtsom om
samarbete mellan medlemsstaternas tillsynsmyndigheter.

5.4 Försäkringsområdet
Romfördragets mål också försäkringsområdetpå är etableringsfrihet och
frihet tillhandahålla tjänster utgångspunkt vidöver gränserna. Enatt
genomförandet dessa mål upprätthålla ansvarsfull tillsynär ochattav en

starkt konsumentskydd, samtidigt vill skapa möjligastörstaett som man
konkurrens och valfrihet.

En konsument skall kunna välja den försäkring honom bästsom passar
och skall därvid inomkunna vända sig till vilket bolag helstsom
gemenskapen. Försäkringsbolagen sinaskall således kunna erbjuda
tjänster inom hela gemenskapen bli för kon-utan att utsatta
kurrensbegränsande åtgärder olika nationella regelsystem.genom

Redan föreskrevs i återförsäkring ochår 1964 direktiv rörandeett
retnocession 64225EEG avseende etablering ochalla hinderatt
tjänstehandel skulle avskaffas detta innebar emellertidområde. Detta
i endast bekräftelse förhållanden.rådandestort sett en av

För direkt försäkringsverksamhet etableringsfrihetengenomfördes på
1970-talet skade-de s.k. etableringsdirektiven. det förstaIgenom
försäkringdirektivet 73239EEG första livförsäk-från och detår 1973
ringsdirektivet 79267EEG från föreskrivs medlemsstaternaår 1979 att
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skall kräva auktorisation för skall få driva försäkringsverksam-någonatt
het. direktivenI föreskrivs vilka auktorisationsregler skall gälla ochsom
vad krävs för filial fåskall etableras i medlemsstat.attsom en en annan
Etableringsdirektiven innehåller vissaäven rörelseregler, främst
bestämmelser upprätthålla finansiell stabilitet i försäk-attsom avser en
ringsbolagen, grundläggande bestämmelser avseende tekniskat.ex.

och regler hur den s.k. solvensmarginalen skall beräknas.reserver om
förstaDet skadeförsäkringsdirektivet har ändrats antalettgenom

rättsakter, främst direktiv koassurans inom gemenskapenettgenom om
78473EEG, direktiv avseende turistassistans 84641EEG ochett ett
direktiv rörande kreditförsäkring 87343EEG.

Etableringsdirektiven innebar försäkringsbolagen fick tillträde till 12att
nationella marknader. Genomförandet den fria tjänstehandeln,av som
innebär bolag etablerat iär medlemsland skall kunna säljaatt ett ettsom
sina försäkringar i medlemsland etablerat där,ett annat utan att vara
kommer skapa integrerad marknad inom vilken bolag får drivaatt etten
verksamhet med stöd enda auktorisation och därvid underståav en
tillsyn endast myndigheterna i bolagets hemland.av

betydelseAv för genomförandet fri tjänstehandel överstor av en
gränserna har varit de s.k. koassurans-domama, meddelades EG-som av
domstolen i december Domstolen klargjorde Romfördragets1986. att
regler fri tjänstehandel gäller försäkringsomrâdet, vilketäven påom
innebär medlemsland inte får kräva bolag redan äratt ett att ett som
etablerat i medlemsland också skall etablerat i det land därett annat vara
tjänsten skall På försäkringsområdet finns emellertid behovpresteras. av

försäkringstagare skydd kan motivera begränsningar i denatt ettge som
fria tjänstehandeln. Domstolen därför det under vissaansåg att
omständigheter och i avvaktan på ytterligare harmonisering kan vara
berättigat kräva auktorisation även i det land där tjänsten skallatt

Behovet sådant särskilt skydd emellertid inte likaärpresteras. stortav
för hela försäkringssektorn och det kan, enligt domstolen, finnas fall där
den försäkrade risken sådan försâkringstagaren harär ellerartav en
sådan ställning det inte finns skäl skydda försäkringstagarenatt att genom

tillämpa nationella tillsynsregler.att
detI andra skadeförsäkringsdirektivet 88357EEG, årantogssom

har försäkringsriskema1988, med stöd koassurans-domama delatsav upp
i risker och andra risker sådana faller in definitionenän understora som

riskerpå ibland benämnda massrisker. riskerBegreppetstora stora
omfattar i huvudsak och sjöförsäkring, kreditförsäkringtransport- som
tecknas näringsidkare ansvarsförsäkringegendoms- ochsamtav som
tecknas större företag. För de riskerna innebär direktivet denstora attav
fria tjänstehandeln med enda auktorisation hemlandstillsynochen
genomförs. massriskemaFör har det föreligga behovansetts att geav
försäkringstagarna särskilt skydd, och medlemsländerna därförharett

möjlighet i avvaktan ytterligare harmoniseringsåtgärder krävapågetts att
auktorisation för den gränsöverskridande verksamheten och tillämpaatt

tillsynsregler.egna
I november 1990 ministerråd det andra livförsäkringsdirekti-EGsantog



SOU 199189 ochEES EGs regler försäkringsømrádetpå 131

90619EEG. Direktivet omfattar såväl individuella försäkringsavtalvet
grupplivförsäkring. Principerna enda auktorisation ochsom om en

hemlandstillsyn införs för livförsäkringar tecknas på försäkringstaga-som
initiativ i medlemsland det där försäkringstagarenäneget ett annatrens

bosatt.är Försäkringstagaren skall ha tagit initiativet till kontaktenanses
med försäkringsbolaget dels då avtalet har ingåtts båda i detparterav
land där bolaget etableratär eller i deras hemland,parternaav resp.
under förutsättning bolaget inte dessförinnan kontaktat försäkringstaga-att

dels i de fall då försäkringtagaren i sitt hemland kontaktatren, en
försäkringsmäklare för teckna försäkring i medlemsland.att ett annaten
För andra försäkringar sådanaän tecknats efter initiativ försäk-som av
ringstagaren har denne i behov särskilt skydd. dessa fallIansetts vara av
har medlemsländerna möjlighet välja de vill tillämpa reglernagetts att om

hemlandstillsyn eller de i avvaktan fortsatt harmoniseringpå skallom om
kräva auktorisation vid gränsöverskridande handel.

frågaI auktorisation dotterbolag till försäkringsbolagom av
hemmahörande i tredje land och tillstånd för sådana företag attom
förvärva ägarandelarstörre i EG-företag särskildaskall bestämmelser om
viss reciprocitet gälla. Om EG-kommissionen finner tredje landatt ett
inte erbjuder EG-företagen effektivt marknadstillträde, skall
kommissionen kunna initiativ till underhandlingar med ändamålta att
uppnå jämförbara konkurrensmöjligheter. kommissionen finnerOm att
tredje landet varken erbjuder effektivt marknadstillträde eller nationell
behandling, dvs. i princip behandling inhemskadensamma som som ges
företag, får kommissionen gå längre och i sista hand besluta vidareatt
ansökningar från det landet auktorisation förvärv i EG skallom resp.
begränsas eller uppskjutas i högst månader.tre

I juli 1990 lade EG-kommissionen fram tredjeförslag tillett ett
skadeförsäkringsdirektiv COM90348 och den februari i20 år ett
förslag till tredje livförsäkringsdirektiv COM9l57. Syftet medett
förslagen genomföraär fri tjänstehandel inom hela försäkringsom-att en
rådet. Ett genomförande principerna enda auktorisation ochav om en
hemlandstillsyn kräver enligt kommissionen harmonisering bl.a.en av
bestämmelserna definition och beräkning tekniska samtom av reserver
beträffande valutamatchning, värdering, riskspridning lokaliseringoch av
de tillgångar täcker de tekniskasom reserverna.

Direktivförslagen inte frågan harmonisering detar upp avom
bestämmelser tillämpligaär försäkringsavtal och avtalsvillkor.påsom
Det föreslagna regelsystemet är i stället de lagvalsreglerbaserat på som
finns i det andra skade- och livförsäkringsdirektivet.det andra Dessa
regler beträffandetillräckligt konsumentskydd, eftersom deettanses ge
försäkringar möjlighetdär detta skydd särskilt angeläget attanses ger
tillämpa den lag gäller i försäkringstagarcns hemland.som

avseendeVad gäller definition och beräkning de tekniska reservemaav
skadeförsäkring harmoniseringtillräckligkommissionen attanser en

årsredovisninguppnås bestämmelserna i förslaget till direktivgenom om
och kcncernredovisning revideratför försäkringsbolag COM86764,
COM89474. direktivförslag minimikrav för hurDetta innehåller vissa
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balans- och resultaträkningar skall i årsredovisningarna förpresenteras
möjliggöra direkta jämförelser mellan försäkringsbolag i olikaatt

medlemsländer. Frågan beräkning tekniska för livför-om av reserver
säkring i förslaget till det tredje livförsäkringsdirektivet.tas upp

Enligt förslag till direktiv likvidation försäkringsbolagett om av
COM86768, reviderat skall försäkringstagareCOM89394 ges en
garanti likabehandling, försäkringsbolag tvingasnär avvecklaett attom
sin verksamhet, inom gemenskapen bolaget verksamt.åroavsett var
Tillgångar motsvarande de tekniska skall användas för attreservema

försäkringstagama,ersätta varvid särskild förmånsrättsordning skallen
följas.

På trafikförsâkringsomrâdet har direktiv antagits. Ansvarsñrsäkringtre
för skada tillfogas tredje till följd trafik med motorfordonsom man av
skall obligatorisk och omfatta både sak- och personskador. Ettvara
trafikförsäkringsavtal skall gälla inom hela gemenskapen basispå av en
enda premie och skydd minst det skyddett motsvararge som som
föreskrivs i det land där fordonet hemmahörande. Dessutomär anges
vissa miniminivåer för den högsta ersättning kan utbetalas frånsom en
trafikförsäkring i samband med olycka.en

EG-kommissionen har för avsikt lägga fram förslag till direktivatt om
harmonisering vissa bestämmelser rörande pensionsfonder. Syftet ärav

kunna förvalta och etablera pensionsfonder fritt inom gemenskapenatt
kunna investera fondernas medel fritt över gränserna.samt att
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överväganden6 förslagoch

6.1 Synpunkter på nuvarande regelsystem

Som framgår direktiv omfattande ochvåra är vårt uppdrag mycketav
spänner över rad eller mindre frågeställningarkomplicerade påen mer
försäkringsområdet. lagstiftning i förstaDen berörs uppdraget ärsom av
hand FRL. Försäkringsbranschen emellertid inomär de branscheraven
näringslivet är reglerad, övervakad och kontrollerad. Enbartmestsom
lagstiftningen därför inte heltäckande bild de verksamhetsbe-ger en av
tingelser gäller för försäkringsbolagen. betydande utsträckningIsom
omfattas försäkringsbolagen bestämmelser i förordningaräven samtav
föreskrifter utfärdade Finansinspektionen, inte klartdvs. reglerav som
kommer till uttryck i lag. Till regleringsinslagen kan dessutom räknas av
försäkringsbolagen självpåtagna regleringar, kartellbildningar,t.ex. om
sådana sanktionerats och godkänts staten.av

Som redan framgått kapitel motiveras den särskilda regleringen3av
och tillsynen försäkringsområdet starkt intressepå skyddaett attav
konsumenter vissaoch jämförliga kategorier försäkringstagare. Det ärav
dock tänkbart regler motiverade konsumenthänsyn, särskilt deatt av om
blir omfattande, direkt hindrar eller i varje fall onödigt hämmar att
verksamheter bedrivs effektivtpå sätt. I skydd långtgåendeett av
regleringar ñnns risk för det konkurrensbegränsandeuppstårt.ex. att
förfaranden eller andra förhållanden till nackdel för demär t.o.m.som

regelsystemet i första skydda.hand direktiven tillI vårattsom avser
utredning framförs farhågor för regler ivissa FRL har egenskaperatt

verkar i denna riktning.som
Det emellertid inteär lätt avgöra går mellan nödvändigagränsenatt var

regleringsinsatser och regler handlingsfrihetenbeskär i störresom
utsträckning än vad är samhällsekonomiskt motiverat. Inter-som
nationaliseringen och liberaliseringen de finansiella marknaderna ochav
den därmed ökade konkurrensen visar flexibilitet kommit bli alltatt att
viktigare egenskaper hos regelsystcmen.

I vårt uppdrag ingår utforma lagreglerna de både tillgodosersåatt att
försäkringsbolagen har tillräcklig och samtidigtsoliditet främjaratt en en

effektiv konkurrens mellan försäkringsbolagen. svenska försäkrings-De
bolagen skall också så långt möjligt konkurrensförutsättningarges samma

utländska försäkringsgivare. Dessa riktlinjer sådant allmäntärsom av
slag de i berör alla de regler omfattas vårt uppdrag.att stort sett som av
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De fördelar effektiv konkurrens inom nationalekonominav en som man
brukar peka på är tillgängliga till de företagatt tillstyrsresurser som
lägsta samhällsekonomiska kostnad kan producera de och tjänstervaror

konsumenterna efterfrågar. Företag använder sig otidsenligasom som av
produktionsmetoder eller erbjuder fel och tjänster slås medanut,varor
de hävdar sig väl har goda chanser till vinster. Dessa vinstchansersom
och risken för hamna efterkälkenpå stimulerar tillatt kostnadsbe-
sparande åtgärder och skapar incitament till produktutveckling. En
produkt kanske inte skulle ha kommit till i frånvaro rivalersom av
kommer således utvecklas när konkurrens råder. Oftaatt kan också hotet

konkurrens lika effektivt själva konkurrensen i sig. Alltom vara som
detta brukar betraktas fördel för konsumenterna.stor Omväntsom en
leder brister i konkurrenssituationen ofta till nackdelar i form ineffek-av
tivitet, hämmad produktutveckling dålig genomlysning ochsamt
information.

Avsikten med detta avsnitt är något närmare belysa den regleringatt
har betydelse i detta avseende. Inledningsvis berörs egenska-någrasom
hos det nuvarande regelsystemet har betydelse från kon-per som

kurrenssynpunkt. Därefter diskuteras soliditetsbegreppets innebörd,
återbäringshanteringens centrala betydelse i livförsäkringsverksamheten

görs jämförelse desamt olika associationsformema. Diskussionenen av
allmän grund föratt våra bedömningar behovetavser ge en om av

ändringar i nuvarande regelsystem. Närmare överväganden i vissa delar
kommer dock ske först i skedeatt arbete.vårtett senare av

6.1.1 Regler betydelse för konkumenssituationenav

Koncessionskravet och sundhetsprincipen

För bedriva någon form direkt försäkringsrörelseatt fordras särskiltav
tillstånd, s.k. koncession. Tanken detär potentiella försäkringsbolagetatt
skall uppfylla vissa krav innan det rättighet försäkringsrörel-utövaattges

Prövningen görs regeringen och innebär bl.a. det prövasse. attav om
bolagsordning och grunder överensstämmer med försäkringsrörelselagen
och andra aktuella författningar. Vidare granskas den verksamhetsplan

bifogas koncessionsansökan, så denna istår överensstämmelseattsom
med sund utveckling försäkringsväsendet, och prövaren av man om

och omfattningen verksamhetenarten kräver vissa special-attav
bestämmelser införs i bolagsordningen.

Koncessionskravet är från allmän strävan störstaett avsteg moten
möjliga näringsfrihet och motiveras de särskilda skyddsintressenav som
finns försäkringsområdet.på bakgrundMot försäkringarnas ekonomis-av
ka betydelse för enskilda har det nödvändigt skyddaansetts attpersoner
försäkringstagarna oseriösa näringsidkare. Sådana inskränkningar imot
näringsfriheten är emellertid inte något unikt för försäkringsomrâdet utan
förekommer även beträffande bankverksamhet.t.ex.

Förutom formell och kvalitativ prövning görs vid kon-en
cessionsansökningar bedömning den planerade verksamheten ären om
förenlig med sund utveckling försäkringsväsendet. Denna s.k.en av
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sundhetsprincip fick fr.o.m 1985 vidare innebördår något i och meden
behovsprincipen då bort.att togs

Behovsprincipen, tillämpades mellan åren 1948 och 1985, innebarsom
koncession endast det finnasansågs behov försäk-att nyttettgavs om av

ringsbolag marknaden,på även villkoren i övrigt uppfyllda.om var
Bakgrunden till behovsprincipen det föreliggaansågs övereta-attvar en
blering försåkringsmarknadenpå till nackdel för den försäk-som var
ringssökande allmänheten. praktiken fungerade principenl också ettsom
etableringshinder, eftersom den praxis utvecklades innebarsom en
tämligen restriktiv koncessionsgivning. deFlertalet koncessionerav som
beviljades under tidden principen gällande avsåg endast begränsadevar
utvidgningar koncessioner för redan befintliga bolag. de femAvav nya
bolag tillkom livförsäkringsomrádetpå under denna period tillhördesom
fyra kategorin arbetsmarknadsbolag. skadeförsåkringsområdetPå tillkom
under period inte enda bolag med hela registret kon-ettsamma av

1sumentförsäkringar.
Avsikten med sundhetsprincipens utvidgade innebörd bl.a. göraattvar

koncessionsförfarandet flexibelt underlätta för bolagsamt attmera nya
få tillstånd driva försâkringsrörelse och för befintliga bolag utvidgaatt att
sina tillrörelser försåkringsgrenar. Prövningen skulle inte längrenya
innefatta kvantitativ bedömning rörande antalet försäkringsbolag ochen
bolagens möjligheter täcka försäkringstagarnas behov försäkrings-att av
skydd. Sedan behovsprincipen tagits bort har koncession meddelats för
45 bolag, livförsäkringsbolag16 och skadeförsâlcringsbolag.29nya varav
Vidare har tillstånd till utvidgning koncession medgetts i 197 fall.av

Som kommer framgå avsnitt frågan emellertidnärmare 6.4.1 äratt av
behovsprincipens avskaffande i realiteten innebär inte något slagattom
kvantitativ bedömning längre kan komma i fråga vid kon-av

cessionsprövningen. Motiven sundhetsprincipenbakom allmäntär så
hållna det förmodligen inte uteslutas de i situationer,kan vissaatt att

i läge då koncessionsgivaren marknaden är mättad,t.ex. ett attanser
ändå skulle kunna åberopas för avslå koncessionsansökningar. Omatt
principen bibehålls det således tänkbart koncessionsprövningen,är att

formella och kvalitativa villkor uppfyllda, i framtidenär äventrots att
kan fungerakomma etableringshinder.att ettsom

Förbudet vinstutdelningmot

betydelse förAv etableringen livförsâkringsbolag deär ävenav nya
Ömsesidighets-regler följer s.k.den dmsesidighetsprincipen.som av

principen innebär livförsäkringsbolag inte får dela vinst tillatt ut
eventuella aktieägare livförsäkrings-eller och årsvinsten pågaranter att

skall till emellertidrörelsen sättas återbäringsfond. Principen gällerav en
inte försäkringsbolag anknytning tillmeddelar livförsåkring medsom

1 Prop. 19848577 29-30.s.
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värdepappersfonder och inte heller utländska bolag är verksammasom
LUF.2i landethär med stöd av

Vinstintresse och utsikter till vinster avgörandeär förutsättningarnya
för fungerande konkurrens och de effektivitetshöjande åtgärderen som
oftast följer sådan. aktieägare inteOm kan få avkastning insattpåav en
kapital har de inget vinna med på elleratt att satsa startapengar en
verksamhet. Då vinstutdelningsförbudet försvagar det ekonomiska
incitamentet för nyetablering konventionella livförsäkringsbolag harav
det således nackdelar från effektivitetssynpunkt.

De konventionella livförsäkringsbolag tillkommit under 1980-som
talet har alla endera bank eller skadeförsäkringsbolag bakom sig,etten
vilka indirekt kan vinstergöra administration ochgenom gemensam
fmansförvaltning merförsälj ning näraliggande tjänster. Utländskasamt av
livförsäkringsbolag har överhuvud inte dotterbolag inågrataget startat
Sverige.

Systemet med grunder återbäringsskyldighetenoch

Fri prissättning och aktiv produktutveckling viktigasteutgör deett par av
konkurrensmedlen på de flesta och tjänstemarknader. försäk-Påvaru-
ringsonuådet, och i synnerhet vad gäller livförsäkring, har dessa former

konkurrens emellertid till del spel, dels olikastor sattsav ur genom
formella regleringar, dels det tidigare omfattandeså branschsam-genom
arbetet mellan försäkringsbolagen. Samarbetet mellan försäkringsbola-

innebar livförsäkringsområdetpå bl.a. mycket långtgåendegen en
samordning premierna och produktutformningen. Samarbetet innebarav
också försäljning livförsäkringar via mäklare under lång tidatt t.ex.av

Ävenförhindrades. delar detta samarbete upphört finnsstoraom av nu
fortfarande regleringar kvar försvårar för försäkringstagaren attsom
skaffa sig information vilket försäkringsbolag har de mestom som
prisvärda försäkringarna och motverkar aktiv produktutveckling.som en

Stor betydelse i detta sammanhang har med grunder ochsystemet
skälighetsprincipen.3 Som redan påpekats i avsnitt 4.2.1 utgör systemet
med grunder de viktigaste delarna i den allmänna soliditetskon-en av
trollen livförsäkringsbolagen innebäroch bl.a. särskilda grunderattav
skall för beräkning livförsäkringspremier.upprättas betryggandeDeav
antagandena dödlighet och riskmått,andra räntefot omkostnadersamtom

därvid tillämpas medför premieinkomsten i normala fall med rågeattsom
kommer överstiga bolagens kostnader för inträffade försäkringsfall.att
För samtidigt ändå klara de krav skälighetsprincipen innebär haratt som

med grunder kompletterats med ytterligare regler; förbudetsystemet mot
vinstutdelning och kravet överskott skallpå uppsamlas i återhä-att en

2 Anledningen till ömsesidighetsprincipen inte bolaggäller meddelaratt som
livförsäkring med anknytning till vârdepappersfonder har redan utvecklats i avsnitt
2.3.3.
3 framgåttSom avsnitt 4.6 innebär skâlighetsprincipen förbl.a. kostnadernaattav
livförsäkringen skall skäligt till försäkringensavvägda med hänsyn art.vara
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ringsfond jfr ömsesidighetsprincipen reglerovan. Dessa samman-anses
skälig,tillgodose den slutliga kostnaden för livförsäkring blirtagna att en

överkantäven premier legat idet i efterhand visar sig inbetaldaattom
grunder ochEn konsekvens reglering medden systemetav som

skälighetsprincipen prismekanismen itillsammans innebär är stort settatt
säkerhetspris-är livförsäkringsområdet. ellerspel Enpå över-satt ur

först isättning byggs automatiskt in vid premiesâttningen och det är
efterhand, försäkringstagaren kan fååterbäringen blivit känd,när ensom

försäkringsskyddet blev. försäk-uppfattning vad kostnaden för Förom
ringstagarna få uppfattningdet således förhandär svårt påatt en om
vilket försäkringarna. Inteförsäkringsbolag har de prisvärdamestsom
heller jämförelsede annonserade återbäringsräntoma underlättar en av
olika spegla försäkringsbola-bolag, eftersom dessa inte behöverräntor

gengäld kanverkliga återbäringskapacitet avsnitt 6.1.4. Ise ävengens
verkligenförsäkringstagarna från det överskott uppstårutgå att som

kommer dem själva tillgodo.
Återbäringskapaciteten konsoliderings-framgår kollektivadet s.k.av

kapitalet, inte destineratsden del konsolideringskapitaletär somsom av
till försäkringstagarna återbäringsrântoma.med hjälp Frågan omav
offentliggörande föremåldetta kapital har uppmärksammats och är nuav
för emellertidutredning. Finansinspektionen och försäkringsbolagen har
inte hur sådan redovisning skall ske.ännu enats om en

Till detta kommer försäkringstagare i livñrsäkringsbolag i mångaatt
tillfall inte har möjligheter flytta försäkring från bolagnågra ettatt en

begränsningar isedan avtal väl slutits, vilket främst beror påett annat
Anledningen till inskränkningen såvälrätten återköpa försäkring. äratt en

risken arvsvinster,för moturval, och därmed bortfall förutsatta somav
skälskattetekniska emellertid försäkringstagare harinnebärDet att en

möjligheter pensionssparkapitalsmå använda redan ackumuleratatt ett
enda kunder liv-insats i försäkring i bolag. Deannatettsom somen ny

bolagen de försäkrings-i praktiken konkurrerar är valtännuom som
bolag.

stadfistas regeringen eller, efterGenom grunderna skallatt av
regeringens innebär vidarebemyndigande, fmansinspektionen systemet

bolagens vinstnivådet regeringen fastställer föräratt ytterst som ramarna
och konkurrensen dem emellan. det i praktiken såFram till 1986år var

bolagen inom för Svenska Livförsäkringsbolags Aktuarienämndatt ramen

4 både uppåtpremierna ochSkälighetsprincipen innebär i praktiken regleringen av
nedåt. å hålla bristandePrincipen syftar sidan till premieratt som p.g.a.ena nereÅkonkurrens principen skyddskulle bli för höga. andra sidan skall utgöra ettannars

lågt, säkerhetsmargi-premier för vilket urholka desättsalldeles skulle kunnamot att
också förhindranaler nödvändiga soliditetssynpunkt. Principen skallärsom ur

försäkringsbolag på försäkringsgrenar,för premier vissahögaatt, att ta utgenom
finansiera dumpadepriserandra försäkringsgrenar,konkurrensutsatta somp.g.a.mer
blivit således självbârande. Förolönsamma. Varje försäkringsgren skall vara en

på avsnitt 2.3.närmarediskussion premiesättningen livförsâkringskontrakt seom
5 Arvsvinster på dödsfall bland försäkringstag-de belopp frigörs grundär som av

kollektiv.i kollektivet på kvarlevande ioch därmed fördelas dearna som samma
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förband sig fram grunder för beräkning premieni-att ta gemensamma av
Samarbetet motarbetades intevån. tillsynsmyndigheten och de grunderav
stadfästes kom huvudsakligen bygga på antagandenattsom samma om

dödlighet och andra riskmâtt, förräntning driftskostnader. Däri-samt
blev också premiesättningen under lång tid densamma hos allagenom 1

livförsäkringsbolag. Samordningen mellan försäkringsbolagen tillät inte iheller några större avvikelser från det traditionella produktutbudet. De
grunder börjat användas varierar, åtminstone i viss utsträck-nya som nu

ning, mellan försäkringsbolagen.

Skattelagstiftning

Livförsäkringar har sedan länge behandlats skattemässigt gynnsamt
jämfört med andra sparformer. De försäkringar i dag behandlassom
särskilt förmånligt är de enligt skattelagstiftningen klassificerassom som
p-försäkringar och skattemässiga fördel bl.a. innebär försäkrings-attvars

till vissa maximibelopp får göra avdrag i deklarationen förtagaren upp
premiebetalningar, och därmed skjuta skatten till dess pensionemaupp
faller skattemässigaDen fördelen innebär vidare lägre beskattningut. en

avkastningen försäkringsbolagenpå på placeringar andraän på spar-
former och ingen förmögenhetsbeskattning sker kapitalet, sigatt av vare
hos försäkringstagaren eller försäkringsbolaget.

För försäkring skall klassificeras p-försäkring måsteatt etten som en
flertal s.k. kvalitativa villkor avseende ålderspension, efterlevandepen-

försörjningsräntasion, uppfyllda. En egenskap hos dessam.m. vara
villkor kontraktet,är för klassificeras p-försäkring, för denatt att som en
enskilde försäkringstagaren kan långsiktigtutgöras sparande.ett rent,av
En ålderspension kan utformas pensiontemporärt.ex. utansom en
dödsfallsskydd premiebefrielse vid sjukdom. Under sådanaresp.
förutsättningar beror de utbetalda beloppen, förutom omkostnader, endast

hur mycket försäkringstagarenpå har avkastningen på dettasparat,
sparande uppkomna arvsvinster i försäkringstagarkollektivet.samt
Försäkringen behöver således inte innehålla någon form efterlevande-av
skydd eller garanti livsvariga pensionsutbetalningar. Den storaom
skillnaden långsiktigt sparande i bank är under dessa förutsätt-gentemot
ningar sparandet vid eventuellt dödsfall tillfaller försäkringstagar-att

dödsboetkollektivet i stället för
skattemässigaDe fördelarna andra sparformer torde igentemot stor

utsträckning förklara den starka tillväxt i hushållens försäkringssparan-

5 En uppfattning ofta kommer till uttryck livförsâkringskontrakt, förär att attsom
fåklassificeras p-försäkring och därigenom skattemåssigt be-som en gynnsam

måsteinnehålla beståhandling, jörsäkringsmorrzent, inteoch enbart sparande.ett av
Vad i fall försäkring försäkringsbolagetdetta med âr gör uppskatt-attsom avses en

månganing hur arvsvinster uppkommer i kollektivet fördelar påoch dessa deav som
kvarlevande i kollektivet. Det för övrigt denna fördelningen arvsvinsterä av som

frånskiljer pensionssparandei försäkringsbolag långsiktigt Dettasparande. tordeannat
dock denenskilde försäkringstagaren uppfattas forsäkringsskydd.knappast ettav som

såledesInnebörden begreppet försäkring påkan variera beroendeav vems
utgår från.perspektiv iman
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samhällsekonomisk synpunkt kande skett under 1980-talet. Frånsom
styrning detemellertid ifrågasättas önskvärdheten sådan avav en

institut. skattemässigalångsiktiga sparandet till viss Detypen av
olikhetema visserligen minskat skattereformen, fortfaran-har genom men
de p-försäkringar i jämförelse med andra sparformer.gynnadeär

vidareför skatteskäl i pensionsförsäkringar tordeIntresset att av spara
skattereformen sänkta inkomstskatten görpåverkas denattav genom

avdragsrätten mindre värd.
skattelagstiftningenkonsekvens bestämmelserna i ärEn attannan av

livförsäkringar, dessaavdragsrätt inte kan erhållas för utländska även om
skulle kvalitativa villkoren för p-försåkringar. Utländskauppfylla de
livförsäkringar från alltid k-försäkringar.betraktas skattesynpunkt som

de livförsäkringsbolagens möjligheterFörhållandet påverkar utländska att
de aktuella be-konkurrera den svenska marknaden, ochpå om

sannolikt betraktasstämmelserna bibehålls, så kommer de att som
diskriminerande i OECD-länderna och med-första hand EGsav

de kvalitativa villkoren ilemsländer. Det är också tänkbart att
fortfarande har hâmmande inverkan påkommunalskattelagen haft och en

produktutvecklingen inom livförsäkring.
i återköpsrättenVidare kan de skattetekniska skälen för begränsningar

försäkring tillhörandeverka onödigt konkurrenshämmande. En
eftersom förutsättning förskattekategori får inte återköpasP attt.ex. en

deklarationen försäkringens syftepremierna skall få dras i är attav -
enbart har förbibehålls. försäkringstagarepensionering För somen-

bolag till torde dennaavsikt flytta sitt pensionskapital frånatt ett ett annat
ñskal synpunkt.begänsning onödig frånvara

6.1.2 Soliditetsbegreppet

betydelse vid regleringenalltid haft centralSoliditetsprincipen har aven
avsnitt innebär principenförsäkringsbolagen. redan framgått 4.1Som av

sådan de alltid kan fullgörasoliditet skallförsåkringsbolagens attatt vara
enligt ingångna avtal.sina försäkringstagarnaförpliktelser gentemot

lagstiftningen och tillsyneni självaPrincipen grundstommenutgör som
Ävenvissa lagregler. dentill direkt uttryck isådan, kommer ocksåmen
soliditets-uttryck förutfärdade ärfmansinspektionen normalplanen ettav

principen.
emellertid flera de reglerföregåendeframgått det harSom somavav

konkurrenssynpunkt. Bl.a.motiveras soliditetsskäl nackdelar från avav
studera innebördenintressantdenna anledning det närmareär att av

livförsäkring.vad gällerförsäkringsområdet, och särskiltSoliditet på
Soliditet nyckeltalföretagsekonomin används begreppetInom ettsom

förluster.sikt tålaförmåga på längreföretagsmått på attettettsom ger
finansierar sinaföretagetmöjligt hurTanken exakt mätaär såatt som

i förhållande tillkapitalettillgångar. i regel detSoliditet mäts egnasom
risk förmindrekapital destobalansomslutningen. Ju attegetmer
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företaget hamnar i obestånd och i fall i konkurs. Risken bärsvärsta går
företaget.7fordringsågarna iav

försäkringsområdet företräds vissa fordringsâgare försäkringstagar-På -
försäkringsbolagensamhället. reglering och granskningDenna av av-

sig emellertidsamhället infört försäkringstagarnas sträckerå vägnarsom
betydligt till kapitalets ilängre än kontroll det storleken av egna
förhållande till de tillgångarna. Regleringen i praktiken medförttotala har

soliditet kommit få försäkringsom-innebörd påatt termen att en annan
rådet andra områden.än på

Betryggande soliditet har livförsåkringsområdet blivitpå snarast
liktydigt med försäkringsbolag i konkurs.inte skall kunna gåatt ett
Enligt lag skall premierna beräknas säkerhetsmarginalermed sådana att
de bolagens förmåga fullgöra sina förpliktelser enligt ingångnatryggar att
avtal. praktiken innebär detta premierna skall väl tilltagnaI såatt vara

det under normala omständigheter överskott i livförsäkrings-uppståratt
rörelsen och dessa överskott skall samlas i återbäringsfond,upp en som
bl.a. fungerar konsolideringskapital. det försäkringstagamaDå ärsom
själva via denna säkerhetsprissâttning buffertkapitaletbyggersom upp
skall andra sidan de medel inte i för täckaå behöver anspråktas attsom
förluster till dem i form återbäring.återgå av

Soliditetsprincipen medför således buffertkapital automatisktatt ett
byggs medelst inbetalda premier. Härigenom emellertid blivithar detupp
svårt göra åtskillnad mellan tillgodose försäkringstagarskyddet ochatt att

skydda försäkringsbolagen. Regleringen tvingar försäkringsgiv-inteatt
bära den fulla risken sitt företagande, försäkrings-det äratt utanarna av
medel fungerar riskkapital och det också de fårärtagarnas som som som

bära riskerna i vanligtvis riskvilligtverksamheten. Det medavsessom
kapital i marknadsekonomi, främst aktiekapitalet, livförsäkrings-har ien
verksamheten kommit i kapital.utgöra det riskfrittnärmaste Dettaatt ett
förhållande bör naturligtvis beaktas vid diskussion huruvidaen om
vinstutdelningsförbudet bör bibehållas eller inte. möjligtDet är dettaatt
förbud inte kan slopas innebörden riskvilligt kapital inomutan att av
livförsäkring sig inärmat vad allmänhet förknippas med risktagandesom
i företagsamhet.

Andra faktorer tyder lagstiftning tillsyn handpå och i förstaattsom
inriktats på undvika konkurser är det inte finns kravnågra påatt att att
den återbäring uppsamlas i återbäringsfonden skall garanterassom
försäkringstagarna när fonden viss storlek i förhållande tillnått t.ex.en
de bindande utfástelser försäkringsbolaget gjort. Det finnssom m.a.o.
inget skydd överkonsolidering. konsolideringskapitalJu störremot som
byggs mindre naturligtvis idesto är risken för bolaget skall gåattupp,
konkurs. behöver emellertid inte liktydigt försäkrings-Detta med attvara

7 l vissa situationer påkan det särskilt frestande för aktieägarna sigattvara ge
riskabla företaget går så dåligt påprojekt, aktiekapitalet är vägytterst t.ex. attom

gå förlorat. gårOm det vägen är det aktieägarna hem vinsten, medanatt tarsom
förlust drabbar marginellt, eftersom förloratdem endast aktiekapitalet redan störreen

delen sitt ursprungliga värde.av
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intressen tillgodoses bästa återbäringsmedelpå sätt. Detagamas som
uppsamlas i återbäringsfonden vissaomfattas inte de reglert.ex. av av

införts för särskilt skydda försäkringstagamas tillgodohavandenattsom
i försäkringsbolagen, bl.a. placeringsreglema och särskildreglerna om
förmänsrätt. Ett förhållande uppfattas paradoxaltkan är attsom nog som
det för försäkringstagama kan riskfyllt ha sinat.o.m. attvara mera
pensionssparmedel i mycket välkonsoliderat livbolag iän ärett ett som
mindre välkonsoliderat, beroende de medel ingår ipå återhä-att som
ringsfonden i princip kan placeras helt fritt. Konsekvenserna förettav

risktagande i placeringen dessa medel drabbar huvudsakligenstort av
försäkringstagarna, i vissa fall det i inteenbart dem, eftersom regel finns
någon utomstående får konsekvenserna sådan placerings-tasom av en
politik.

Vidare ställs inte några krav livförsäkringsbolagen skallpå att
offentliggöra sina dolda det kollektiva konsolideringskapita-s.k.reserver,
let, bl.a. med motiveringen detta inte skulle rättvisande bildatt ge en av
livförsäkringsbolagens återbåringskapacitet. Ett offentliggörande skulle
avslöja livbolag sig alltför optimistiskanågot använtom av prognoser

tillgångarnas framtida värden och härigenom via återbäringsräntomaom
lovat i återbäring vad tillgångarna faktisktän är värda. En följdmer av

offentliggörande blikan mindre kapitalstarka intebolag klararett att
konkurrensen de försåkringtagama, slås från marknaden.utan utnyaom
Detta intetycks ha önskvärt, förmodligen därför säkerhetspris-ansetts att
sättningen innebär försäkringsbolagen har möjlighet i efterhandatt att
ändå uppfylla utfástelserde förespeglats försäkringstagama viasom
återbäringsräntoma. finnsFortfarande dock inget effektivt hinder mot att
allt för optimistiska återbäringsräntor används i marknadsföringen.

liknandeEn soliditetsbegreppet finns ipå även ländersyn som
Danmark och Tyskland. skillnadEn väsentlig dock återbäringsme-är att
del i dessa länder inte tillåts fungera konsolideringskapital. I ställetsom
fungerar andra medel konsolideringskapital och dessa inte hellerärsom

omfattning i bolag.svenskaav samma som
Storbritannien och lagstiftningenI USA har däremot konsekventmera

inriktats skydda försäkringstagamapå och inte försäkringsbolagen.att
Motiven bakom denna uppbyggnad undvika onödigt kon-är att en
kurrenshämmande reglering. Konkurser och konkurrens deanses av
reglerande myndigheterna inslag fungerandenödvändigt påettvara en
marknad därför villoch de inte ingripa förhållanden.i dessa Konkurser
tillåts, i stället har särskilda garantifondssystems.k. byggtsmen upp,

medel används för hålla försäkringstagama iskadeslösa de fallattvars
konkurs uppstår. Dessa är uppbyggda så kostnaderna delassystem att av
alla försäkringsbolag försäkringstagamaoch ersättning i detfår närmaste
fullt u.

I vårt uppdrag ingår utforma lagstiftningen den tillgodosersåatt att att
försälcingsbolagen har tillräcklig soliditet för den skullutan atten
onödigt hämma konkurrensen på området. Mot bakgrund de nackdelarav

den nuvarande svenska regleringen har bl.a. från effektivitetssyn-som
punkt, är det naturligtvis intresse för del denärmare taattav oss av
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erfarenheter finns i andra länder, där lagstiftningen byggtssom upp
utifrån andra principer. erfarenheterDe finns från Storbri-t.ex.som
tannien och USA tyder på det mycket väl förenagår att omsorgen om
försäkringstagama med konkurrensen tillåts fungera bättrepå sättatt ett
än traditionellt varit fallet i Sverige.som

1.3 Försäkringsbolagens associationsfonner

Enligt FRL kan tillstånd driva försäkringsrörelse endast tillatt ges
försäkringsaktiebolag eller ömsesidiga bolag. Försäkringsaktiebolagen ägs

sina aktieägare, medan de ömsesidiga bolagen ägs sina försäkrings-av av
Återförsäkringstagarei ömsesidiga bolag dock inte grundtagare. påanses

återförsäkringen delägare.av som
Flertalet de svenska skadeförsäkringsbolagen är ömsesidiga,av varav

utgörs lokala mindre bolag. förklaring till företagsform-Enmerparten av
antalsmässiga dominans är många skadeförsäkringsbolag har sittattens

i de gamla brandstodsbolagen, vilka i huvudsak sindrevursprung
verksamhet lokalt eller länsvis. fråga rikstäckandeI de skadeförsäk-om
ringsbolagen dominerar däremot aktiebolagen företagsform. deAvsom
konventionella livförsäkringsbolagen, till antalet betydligtär färre änsom
skadeförsäkringsbolagen, är närmare hälften aktiebolag, medan samtliga
fondförsäkringsbolag aktiebolag.är

jämförelseEn de båda associationsformema utifrån olika kriterier,av
bl.a. vad gäller risktagande, inflytande och möjligheten attansvar,
tillgodogöra sig värdestegring i företaget, vid handen försäkrings-attger
aktiebolag och ömsesidiga bolag i vissa avseenden skiljer sig åt.

Aktiebolagsformen är den kända och vanligaste kapital-mest
associationen.‘ Den bygger delägarna,på dvs. aktieägarna, förståratt
riskkapitalet i företaget. Som kompensation har de rätt till de överskott

eventuellt iuppstår verksamheten. framgåttSom redan kansom
emellertid konventionella livbolag aktiebolag inte jämställasär medsom
aktiebolag i allmänhet. bl.a. vinstutdelningsförbudetGenom fungerar de,
åtminstone i vissa avseenden, i praktiken ömsesidiga bolag.som

Grunden för den ömsesidiga företagsformen och dess struktur är
delägamas, dvs. försäkringstagamas, intressegemenskap. skallFöretaget
drivas försäkringstagama själva och för deras räkning. innebärDetav

försäkringstagarna samtidigt bådeär ägare och fordringsägare iatt
företaget, någon tydlig uppdelning mellan dessa roller sker inte.men

ömsesidigaDe bolagen således formär personassociation. Denen av
emellertidär inte direkt jämställbar med föxetagsform inomnågon annan

Visserligen liknar de ömsesidiga försäkringsbolagen desamma grupp.
ekonomiska föreningarna de förär öppna medlemmar,attgenom nya
försäkringstagama, till skillnad från föreningarna delägarna ihar demen

aDe assoeiationsformer rättsordningenerbjuder inkanprincipiellt delas isom person-
associationer dåoch kapitalassociationer. Till personassociationerna räknas
handelsbolag, enkla bolag ekonomiska föreningar. Den viktigasteoch kapital-
associationen aktiebolaget.är
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ömsesidiga bolagen visst personligt för verksamhetens skulder,ansvar
och påminner härvidlag enkla bolag och handelsbolag.mera om

subsidiärt, vilketAnsvaret är innebär det förstär när deatt
ackumulerade i bolaget är otillräckliga för betala försäk-attreserverna
ringsersättningar försäkringstagama skyldiga i efterhandblir attsom
betala in premier, s.k. uttaxering. Ansvarigheten vidare inteärextra utan
begränsningar, följer bl.a. vilken försäkringsrörelseutan typav av som
bolaget bedriver. I praktiken gäller den personliga ansvarigheten enbart
försäkringstagare i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag, eftersom det
beträffande personförsäkring och återförsäkring endast tillgångarna iär
bolaget för dess förpliktelser. Uttaxeringsmöjligheten ärsom svarar
vanligen inskränkt till mindre belopp, arspremier.ellerett t.ex. etten par

Försäkringstagare i ömsesidiga skadebolag torde dock i allmänhet inte
medvetna de i efterhand kan bli skyldiga betala inatt att extravara om

premier och det risktagande innebär. förklaringdetta En till det ärsom
förmodligen dålig information i kombination med förfarandet iatt

längepraktiken inte aktualiserats mycket konsolideringska-på Sâ länge
pitalet omfattande naturligtvis riskenär är liten för uttaxering skallatt
ske i realiteten. emellertid ingen garanti för situationDet är sådanatt en
inte skulle kunna uppkomma i framtiden.

försäkringsaktiebolagenI delägarna inte med inän de sattsvarar mer
aktiekapital.som

När det gäller vilket inflytande delägare försäkringstagaresom resp.
har i de olika företagsformema finns särskilda bestämmelser reglerarsom
detta. För delägare i försäkringsaktiebolagen gäller i huvudsak samma

förregler aktiebolag i allmänhet. Bolagets högsta beslutandesom organ
är bolagsstämman, där aktieägarna sin beslutanderätt. Enskildautövar
aktieägare kan således via utövande rösträtten söka påverka företagetsav
inriktning och skötsel.

försåkringsaktiebolags finnsI styrelse utöver ledamöter utseddaett av
bolagsstämman emellertid eller fleraockså ledamöter särskilten som
skall beakta försäkringstagarnas intressen. skallDessa representanter

försäkringstagarna, intressegrupp med anknytning till dessa, ellerutses av
förordnas regeringen eller tillsynsmyndigheten. Undantagna dockärav
försäkringsaktiebolag återförsäkring.uteslutande bedriversom

Bakgrunden till försäkringstagarnepresentationen principen försäk-är att
ringstagama inte bara skall ha inflytande sina bolag, ii ävenutanegna
försäkringsaktiebolagen. livförsäkringsverksamhetenVad angår är det
i huvudsak riskkapitalförsäkringstagamas medel fungerar ochsomsom
bortsett tillhöriga fonderfrån nystartade bolag är deras regelsom
mångfaldigt aktiekapitalet.änstörre

försäkringstagamasde ömsesidiga försäkringsbolagen principenI är om
inflytande försäkringstagarna självasådan självklar, eftersom det ärsom

möjlighetdess Försäkringstagarnasdelägarnas påverkaär ägare. attsom

9 sådana omfattande,I brandstodsbolagen uttaxeringar tidvis mycketde gamla var
särskilt efter stadsbränder.stora



överväganden144 och förslag 199189SOU

försäkringsbolaget kan ske antingen direkt utövande rösträttengenom av
bolagsstämmanpå vanligtÖppen stämma eller, så är förekomman-som

de, de delegerade valts försäkringstagarna på lokalagenom som av
Vilketstämmor. för inflytande ömsesidigt försäkrings-systern ettsom

bolag väljer beror bl.a. på bolagets storlek, inriktningverksamhetens och
geografiska utbredning eventuell anknytning till vissasamt .or-

Ävenganisationer. dvs. de bistår med startkapital tillgarantema, ettsom
nyetablerat ömsesidigt bolag, kan röstberättigade längesåvara garan-
tikapitalet inte betalats tillbaka.

tidFrån till har diskuterats vilket inflytande de enskildaannan
försäkringstagama i praktiken har i de ömsesidiga försäkringsbolagen.
En del faktorer talar för försäkringstagare i allmänhet dåligtäratt
upplysta ägare har inflytande verksamheten, medöversvagt storsom
frihet för företagets ledning följd. Valen till delegerade och styrelsesom
kan fåtal inflytelserika eller intressegrupper.t.ex. styras ettav personer

förklaringEn är förmodligen försäkringstagare i allmänhet inte äratt
särskilt intresserade ägna tid och maktutövningen,åt bl.a.attav pengar
konstaterade FVK i sitt slutbetänkande aktiviteten från försäkrings-att

låg.sida normalt är En försäkringstagare i ömsesidigttagamas ett
skadebolag någon anledning missnöjdär kan emellertid, hansom av om

vill, tillså byta bolag. möjlighet finnsDenna dock inte förett annat
ñrsäkringstagare i livförsäkringsbolagen de långa avtalstidema ochg.a.
begränsade möjligheterna återköpa försäkringar.att

Det emellertidär inte bara i de ömsesidiga försäkringsbolagen som
Ävenenskilda delägare kan ha inflytande över verksamheten.ett svagt

i försäkringsaktiebolag kan enskild delägare ha möjlighetersmå atten
påverka rörelsens im-iktning, vilket särskilt gäller det finnsom en
etablerad kontrollaktieägare i företaget. En aktieägare ärgrupp som
missnöjd med företagets skötsel kan dock till skillnad från delägaren i det
ömsesidiga försäkringsbolaget sälja sina aktier marknadenpå och
härigenom tillgodogöra sig eventuella värdestegringar i företaget. I det
ömsesidiga bolaget kan delägaren i princip bara komma sin andelåt av

Överskottetvärdeökningen vid likvidation. kan emellertid tillåtergåen
försäkringstagama i form planmässiga bonussystem eller rabatter,av

detta förutsätter i fallså de kvar kunder i företaget.att stannarmen som
tillgodoseFör överskotten kommer försäkringstagare i livförsäk-att att

ringsbolag till godo har framgått tidigare omfattande regleringsom en
och âterbäringssystem byggts upp.

Under tid har förekommit försäkringsföretag frånövergåttattsenare
den ömsesidiga bolagsformen till aktiebolagsformen. förklaring tillEn
det är företagen vill få tillgång till aktiemarknaden och kapital-att

i övrigt,marknaden bl.a. för via företagsförvärv bredda verksamheter-att
främst till näraliggande finansiella verksamheter, branschglidning.na,

Vid ombildning till aktiebolag skall FRLs regler skifte bolagetsom av
tillgångar vid likvidation tillämpas. regler torde dock främstDessa vara

° sou 198758 352.s.
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utformade för situationer där det är fråga fördelning över-om av
skottsmedel betydligt mindre omfattning vadän är fallet vid deav som
ombildningar till aktiebolag likvidationsker, i sambandt.ex.som nu
med konkurs. Om inte bolagsordningen innebär de aktuellaannatanger
bestämmelserna bl.a. varje delägare, dvs. försäkringstagare, skall fåatt
del i tillgångarna i förhållande till det sammanlagda beloppet femdeav

inbetaldaårens premier. tillgångarOm de skiftassenaste ärsom
omfattande kan detta innebära försäkringstagare i form aktiekapitalatt av
får betydande värden i förhållande till de premier faktiskt betalatut man
in. Det kan också innebära försäkringstagare får vårdenatt ut som
ackumulerats redan under tider då de ännu delägare i bolaget.var
Problematiken i denna del är emellertid komplicerad och det är svårt att
bedöma vad rimligen bör försäkringstagares rättmätigasom anses som en
andel konsolideringmedlen.av

Återbäringssystemets6.1.4 centrala betydelse

Den nuvarande premiesättningen inom livförsäkring bygger, redansom
påpekats, på försäkringsbolagen i förväg skall tilltagenså välatt ta ut en
premie Soliditeten i bolagen För kostnaden för försäkrin-att tryggas. att

ändå inte skall bli orimligt hög, skall andra sidanå de medelgen som
inte behöver i anspråk till försäkringstagarnaåtergå i formtas av
återbäring. Härigenom har återbäringshanteringen fått centralen
betydelse i de konventionella livförsäkringsbolagen. delEn vårtav
uppdrag består i göra dennaöversyn hantering.att en av

Sambandet med andra delar lagstiftningen emellertidgör attav en
översyn de regler gäller återbäringen inte oberoendekan utformasav som

dessa andra delar. De gällande placeringsreglerna har haftt.ex.av nu
betydelse för den återbäringsteknikstor hittills kommit dominera.attsom

Omvänt får den återbäringsteknik tillämpas betydelse för destorsom
faktiska effekterna uppställda placeringsregler.av

betydelse förAv hur framtida återbäringssystem bör utformas ävenär
frågan huruvida vinstutdelningsförbudet skall avskaffas eller inte och
vilka möjligheter försäkringstagare bytahar livbolag.atten

Sambandet mellan placeringsregler återbäringssystemoch

De nuvarande placeringsreglema för livförsäkring i kap.7 9 § FRL
innebär huvuddelen det belopp de försäkrings-att motsvararav som
tekniska skulderna skall placeras i obligationer tillgångaroch andra som
betraktas särskilt säkra. De försäkringstekniska skulderna ärsom en
sammanfattande benämning på försäkringsbolags beräknade kostnaderett
fir reglering såväl inträffade framtida försäkringsfall. För andraav som
medel, i dagligt tal brukar kallas i principfria medel, gällersom
enbart den begränsning följer rörelse ochförbudet motsom av annan

innebär försäkringsbolag inte får förvärva andelstörreatt ettsom en av
aktierna i enskilt aktiebolag fem detänett mot procentsom svarar av
totala röstvärdet i det företaget. fria medlen består till delDe stor av
sådana medel skall tillåtergå försäkringstagarna i form återhä-som av
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ring, och redovisas i återbâringsfonden. Innebörden de konven-som av
tionella livförsäkringsbolagens placeringsregler åskådliggörs i den förenk-
lade balansräkningen i figur 6.1.

Figur 6.1 Schematiska placeringsregler för konventionella livfdrsäkringsbolag

TILLGÅNGAR SKULDER

Fri placering, dock
aktiekapital för Återbörgngs

5% röst-max av fondvärdet l ett ensklli
7 17§företag kap.

Obligationer utgivna
stal, kommunav

och vissa F kcigg-akrmgskreditinstitut
e ms aFordringar med

skuldersäkerhet i fast
egendom m.m.
7 FRLkap. 9-9a§§

dagI utgörs 60 livbolagens balansomslutningarprocentca av av
försäkringstekniska skulder. i balansräkningen bokförda försäkrings-De
tekniska skulderna är emellertid inte särskilt bra försäk-mått påett
ringsbolagens förpliktelser försäkringstagarna, eftersomgentemot
återbäringsmedel endast till mindre del innefattas i definitionen,en
nämligen den del âterbäringen tilldelats enskilda försäkringar. Deav som
delar återbåringsmedlen förespeglats försäkringstagarnaav som genom
de annonserade återbâringsräntoma ingår således inte i de försäkrings-
tekniska skulderna och omfattas därigenom inte heller de särskildaav
placeringsreglema. De på detta vis allokerade återbäringsmedlen tillär
skillnad från den tilldelade återbäringen inte betrakta bindandeatt som en
förmån. Likväl är de betydande storlek, inte minst till följd attav av
återbäringsántoma delvis baseras tillgångarnas framtidapå prognoser om
marknadsvården. alltför optimistiskaOm görs dessa värdenprognoser av
kan det det bindandeså sammanlagda värdet det.o.m. attvara av
uttästelsema och de allokerade återbâringsmedlen överstiger mark-
nadsvärdet på bolags totala tillgångar. bolags ekonomiskaOmett ett
utveckling kräver konsolideringsmedel innebärai anspråk kan dettaatt tas

allokerade överskottsmedel endast delvis till försåkringstagarnaåtergåratt
i form återbâring. Under decennier har emellertid inte ettav senare
sådant förfaringssätt aktualiserats.

De allokerade återbäringsmedlen framgår försäkringsbolagens s.k.av
tekniska bokslut, vilket bokslut fastställs internt försäkrings-är ett avsom

ibolagen bl.a. syfte få ekonomiska ställningenbättre bild denöveratt en
utifrån stadfästa återbäringssystem, framgår detvadän som annars av
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officiella bokslutet. Förhållandet mellan det officiella bokslutet och det
tekniska bokslutet illustreras i figur 6.2. Som framgår figuren detärav
sammanlagda värdet de bindande utfastelsema försâkringstekniskaav
skulder och de allokerade återbäringsmedlen betydligt större än det
bokförda värdet bolagetspå tillgångar. Marknadsvârdet tillgångarnapå
i exemplet överstiger dessa utfistelser, och mellanskillnadensumman av
ugörs det s.k. kollektiva konsolideringskapitalet.av

Figur 6.2 Förhållandet officielltmellan och tekniskt bokslut

TEKNISKT BOKSLUT

kollektivt Konsoli-
deringskopllol

Dolda åter-Allokerad
tillgångar bäring utöver

återbörings-
fond

ÅRSBOKSLUTOFFICIELLT

Totalt
allokerad

Ålerbarlngs, Öterböring
fond

T9°9°
Försäkrings-
tekniska
skulder,
bl.a. tilldelad
öterböring

v

återbäringsräntoma konkurrensmedel kan det frånDå används som
innebörden denkonsumentsynpunkt tyckas otillfredsställande att av

allokerade inte försäkringstagama. Ettåterbâringen görs tydligare för
konsolideringskapital skulleoffentliggörande livbolagens kollektivaav

ökad genomlys-sådandenna bakgrund i riktning motett stegmot envara
önskvärd frånverksamhetning insyn i försäkringsbolagen äroch som

konkurrenssynpunkt.
vidare hävdas ävenkonsumentskyddet utgångspunkt kanMed attsom

borde skyddasinte tilldelatssådana återbåringsmedel ännu avsom
sammanhängerpraktikenplaceringsregler. inte sker isärskilda såAtt

redovis-placeringsregler ochbl.a. med nuvarande återbäringssystem,
deningspraxis. återbâringssystem ärHuvudprincipen i nuvarande att
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överskott i verksamheten skall till försäkringstagamauppstår återgåsom
eller ñrmånstagarna och fördelas i proportion till försäk-de enskilda
ringamas bidrag till överskottet. Samtidigt skall emellertid överskottet
tjäna konsolieringskapital, varför överskott inte omedelbart kansom
tilldelas de enskilda försåkringama, åtminstone delvis måsteutan
kvarhållas i bolagen i konsolideringssyfte. Sådan återbäring intesom
tilldelats redovisas i återbäringsfonden, vilken betydande delutgör en av
livbolagens konsolideringskapital.

Försâkringsbolagen själva väljakan tilldelning återbâring skallom av
ske löpande eller vanligt förekommande, förstså är då utbetalningsom

avtalade försäkringsbelopp blir aktuella. Trdpunkten för tilldelning fårav
emellertid konsekvenser för försäkringsbolagens placeringsmöjligheter,
eftersom tilldelade återbäringsmedel omfattas betydligt strängareav
placeringsregler än andra återbâringsmedel. förhållande ocksåDetta är

väsentlig anledning till varför tilldelning återbäringsme-en en senare av
kommitdel dominera i praktiken, därigenom tilloch endastatt att en

mindre del återbäringsmedlen omfattas särskilda placeringsregler.av av
Försäkringsbolagen har senarelägga tilldelningen återhä-attgenom av
ringsmedel skaffat sig innehav sådana tillgångar, bl.a. aktier,stora av

inte innefattas i de gällande placeringsreglema.som nu
Enligt meningvår är det rimligt både återbâringshantering ochatt

redovisning âterbåringsmedel till de förhållanden råderav anpassas som
i andra europeiska länder. En översyn såväl återbâringssystemav som
redovisningsregler därför nödvändig.är Det gäller således både hur
återbäringsmedlen skall definieras och hur fördelasde skall enskildapå
avtal och mellan olika generationer försäkringstagare. En komplikationav
i sammanhanget emellertidär allokeringen återbäringsmedlenatt av
baseras tillgångarnaspå marknadsvärden, medan den officiella redovis-
ningen sker enligt andra principer.

I andra europeiska länder är det vanligt de försäkringstekniskaatt
skulderna eller motsvarande utgör 90-95 livbolagens balans-procent av
omslutningar och innefattar samtliga återbâringsmedel. Skillnaderna

de förhållandenasvenska sammanhänger bl.a. med andra kravgentemot
Ävenredovisningpå och återbâringshantering. icke tilldelade återbärings-

skuldema.ingårmedel vanligen i försäkringsteknjskade Som konse-en
kvens omfattas också delen de utländska försäkringsbolagensstörre av
balansomslutningar särskilda placeringsregler.av

Vidare detär i andra europeiska länder vanligt åtskillnad görsatt
mellan återbäringsmedel och andra reserveringar, enbart depå så sätt att

Återbâringsmedelsistnämnda fungerar konsolideringskapital.som synes
överhuvud inte tillåtas fungera konsolideringskapital. Möjlighe-taget som

Detta innebär för konsolideringsmåttövrigt olika jämförbarainte helt mellanäratt
svenska livförsâkringsbolag.och utländska I internationellt framstårperspektivett
svenska livförsäkringsbolag ofta dåmycket välkonsoliderade, inteharsom men
hänsyn tagits sig till skillnader återbåringsmedeli redovisningen tilleller attvare av

återbâringsvenska bolag i allmänhet inte tilldelat i utsträckning desamma som
utländska bolagen.
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vinstreserverackumulera vid sidan återbâringsmedlen berorten att av
naturligtvis i de berördapå länderna inte har motsvarade förbudatt man

vinstutdelning och krav vinstenpå skall sättas till återhä-mot att av en
Ävenringsfond. i Sverige gjorde tidigare åtskillnad mellanman

återbäringsmedel och konsolideringsreserver uppdelningen i dis-genom
positions-, utjåmnings-, säkerhets- och återbäringsfond. I och med
införandet FRL slopades dock denna uppdelning.av

En ändring nuvarande återbäringssystem ocheller redovisningsreglerav
innebärande större del återbâringsmedlen kommer ingå i deatt atten av
försäkringstekniska skulderna skulle få tillemellertid omedelbar följd att
försäkringsbolagen tvingades sälja innehav vissa tillgångar,storaav av
främst aktier, samtidigt de nuvarande placeringsreglema bibehölls.om
Sådana ändringar kan därför inte genomföras översynutan en av
placeringsreglema. emellertid motiveradEn sådan översyn år även av
andra skäl. Till detta återkommer vi i inter-närmare avsnitt 6.3. En
nationell anpassning placeringsregelema innebär utvidgningbl.aav en av
de tillgångsslag för täckande försâkringstekniskaaccepterassom av
skulder.

Sambandet återbäringssystemmellan vinstutdelningsförbudoch

I uppdrag ingår det hänsyn till försäkringsta-vårt även pröva medatt om
möjligt vinstutdelningsförbudintressen är upphäva det och denattgamas

skyldighet hela vinsten livrörelsen till återbåringsfondsätta påatt av en
för livförsâkringsbolag.gäller konventionella framgåttSomsom nu

tidigare hindrar dessa regler livförsâkringsaktiebolag meddelarsom
traditionell livförsäkring i praktiken fungera vanliga aktiebolag.att som

En invändning försäkringsbolag skall kunna fungerar ak-mot att som
tiebolag risken för aktieägarna via bolagsledningen fattarär beslutatt om
utdelningar innebär tillgångarbolaget töms på sådanaattsom som
egentligen tillhöra försåkringstagama. självklartkan sägas Detta är ett
viktigt annorlundaproblem, i grunden inte den konflikt alltidänmen som
finns mellan långivare och aktieägare. Problemet emellertid särskiltär
markerat i företag försäkringsbolag och banker, vilket bl.a. beror påsom

den genomsnittliga försäkringstagaren eller bankkunden äratt mer
oinformerad långivare i aktiebolagän i allmnhet, påäven attmen
förmögenhetsmassorna i försäkringsbolag banker likvidaoch år änmera
i industriföretag.t.ex.

förutsättning för vinstutdelningsförbudetEn kunna avskaffasskallatt
framgår vilkaär det klart medel tillhör försäkringstagama ochatt som

vilka medel riskkapital. motiverarutgör Försåkringstagarskyddet attsom
försäkringstagarnas tillgodohavanden särskilda skyddsregler.omfattas av
Som påpekats tidigare kan inte de försäkringstekniska skulderna i dag
sågas bra försäkringstagarnas tillgodohavanden i f6rsik-mått påettvara
ringsbolagen, eftersom återbäringsmedlen förendast mindre del aven

Övergångennärvarande utgör del dessa. från medett systemaven en
lagfåst ömsesidighetsprincip till där vinstutdelning år tillåtenett system
förutsätter således återbäringshanteringen.även det Enöversynen av
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speciell fråga i detta sammanhang gäller bl.a. hur de återbäringsmedel
skall hanteras hittills ackumulerats, dvs. under tider då ömsesidig-som
hetsprincipen varit framträdande i lagstiftningen.

Även i där vinstutdelning är tillåten börett beaktas detsystem äratt
fråga långsiktiga avtal, där det förhandpå är svårt göra rimligattom en
bedömning hur inbetalda premier kan förräntas. frågorDessa skallav
vi emellertid gå in på närmare först i betänkande. lösningEnett senare

då kan komma diskuteras möjlighetenär utforma försäk-att t.ex. attsom
ringsavtalen så det klart framgår i vilken utsträckning försäkrings-att

aktieägare skall del detagare överskott I ak-uppstår.resp. av som
tiebolagsformen skulle detta kunna innebära överskott helt eller delvisatt
tillfaller aktieägarna. Ett alternativ, bl.a. tillämpas i Danmark,annat som
är tillsynsmyndigheten får i uppgiftatt övervaka inte allt föratt att stora
vinster i förhållande till det kapitalet delas till aktieägarna.utegna

Sambandet mellan återbäringssystem och möjligheten till byte av
livbolag

I vårt uppdrag ingår vidare överväga regler möjliggör föratt som en
försäkringstagare under försäkringstiden flytta sin försäkring frånatt ett
livbolag till Eftersomett även försäkringsdelen berörs,annat. går en
sådan möjlighet längre än den möjlighet redan finns försom nu
försäkringstagare i fondförsäkringssystemet flytta sparade medelatt
mellan olika fondförvaltare.

En fördel med underlätta för försäkringstagare byta livbolagatt äratt
detta skulle öka konkurrensenatt mellan livförsäkringsbolagen. För att
sådan möjlighet skall leda till de försäkringstagare någonatten som av

anledning önskar byta bolag också gör det i praktiken, krävs bl.a. att
värdet varje enskild försäkringstagares tillgodohavande i försäk-av
ringsbolaget går definiera för försäkringstagarenpå godtagbartatt ett
sätt, inte minst med tanke på det sparande ackumulerats i denatt som
enskilda försäkringen ofta är betydande storlek. återbärings-Dåav
hanteringen har central betydelse för möjligheten definiera sådantatt ett
värde kan översyn nuvarande återbäringssystem inte heller görasen av
oberoende denna fråga.av

Problematiken går emellertid väsentligt längre tillän möjligheten att
definiera rimligt värde varjepå enskild försäkringstagares delett av
försäkringsbolagens förmögenhetsmassa. Bl.a. måste beaktas bytenatt av
bolag kan till nackdel också för försäkringstagarna sådana över-vara om
flyttningar blir omfattandeså tillgångar måste till oförmån-att avyttras
liga priser. dennaAv anledning skulle, för bolagen skall ha godatt
beredskap inför eventuella överflyttningar, placeringsreglema kanske
behöva utformas så huvuddelen medlen investeras i likvida och lättatt av
omsättningsbara tillgångar. Det kan också svårigheteruppstå förknippade
med hälsoprövning när försäkringstagare vill flytta sin försäkring frånen

bolag till Vidare kan försäkringsbeståndenett påverkasett påannat. ett
sådant sätt bolagens möjligheter utjämna risker försämras.att Dennaatt
problematik får vi dock anledning återkomma till iatt ett senare
beünkande.



i övervägandenSOU 199189 och förslag 151

6.1.5 Sammanfattning

De föregående avsnitten i detta kapitel har syftat till belysa denågotatt
problemställningar vi i inför.vårt uppdrag framgått finnsstår Somsom
på försäkringsområdet, och i synnerhet vad gäller livförsäkring, raden
regler olika inverkarpå sätt konkurrenssituationen mellanpåsom
försäkringsbolagen. Dessa regler skiftande karaktär, allt ifrånär av
bestämmelser inverkar på tillträdet till marknaden, dvs. etablerin-som

försäkringsbolag, till regler direktpå sätt ellerannatgen av nya som
indirekt priser och produktutformning. Vissa dem påverkar intestyr av
enbart konkurrenssituationen försäkringsbolag,mellan ävenutan
konkurrensen mellan försäkringsbolag och andra företag, främst banker.

faktorerDe har betydelse för etableringenstörst försäk-som av nya
ringsbolag kravetär på koncession och förbudet vinstutdelning inommot
konventionell livförsäkring. betydelse i övrigt bl.a. medAv är systemet
grunder, skälighets- ömsesidighetsprincipen och skattelagstiftnin-resp.

liksom tidigare också de omfattandeså branschöverenskommelsema.gen,
lagstiftningen, och dess tillämpning, har tillsammans med ett

omfattande branschsamarbete bl.a. inneburit de livförsälcringaratt som
traditionellt erbjudits den svenska marknaden varit ipå hårt styrda fråga

utformning och premiesättning. incitament till konkurrensSvagaom‘
medförde livförsäkringsbolagen under lång tid i princip erbjödt.ex. att
likadana försäkringar till priser. skadeförsäkringsområdet,På därsamma
det huvudsakliga samarbetet angående tariffer upphörde redan i slutet av
1960-talet, situationen emellertid varithar annorlunda.

De förändringar skett under innebär livförsäk-år ävenattsom senare
ringsbolagen i kommitallt större utsträckning konkurrera medatt
varandra. avskaffade behovsprincipen och möjligheten erbjudaDen att
s.k. fondförsäkringar har bidragit till antalet livförsäkringsbo-t.ex. att
lag ökat. Vidare har samarbetet i fråga produktutveckling i principom
upphört, liksom den tidigare kartellöverenskommelsen gemensamom
utformning premiesättning.grunder ochav

finnsKvar dock fortfarande regleringar har nackdelar från effek-som
tivitetssynpunkt försäkringstagarenoch försvårar för skaffa sigattsom

uppfattning vilket försäkringsbolag erbjuder de prisvärdamesten om som
försäkringarna. förändring i lagstiftningen tillåter fond-Den som nu
försäkringar dock viktigt ökad flexibilitet och förbättradär ett steg mot
genomlysning livförsäkringskontrakten.av

Många de regler har konkurrensen harnegativ inverkan påav som
funnits under längre tid. förklaring dålig ekonomi hosEn är atten

‘ försäkringsgivaren traditionellt allt för hårdhar bero påansetts en
konkurrens mellan försäkringsbolagen. befarats premiernaharDet att

soliditets-skulle kunna ned till nivå sikt leder tillpåpressas en som
till ökadeproblem. En för hård konkurrens har också befarats leda

chanstagningar i premiemedlen, liksom till utvecklingplaceringen avav
försäkringstjänster inte genomtänkta. ljuset dettaär särskilt väl Isom av
har fördelen intresset fungerande konkurrens fått tillbakaoch ståav en
för soliditet, ochandra strävanden, främst önskemålet betryggandeom en
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omfattande reglering för tillgodose denna haratt vuxit fram. Påen
livförsâkringsområdet har betryggande Soliditet blivit liktydigtsnarast
med försäkringsbolag inteatt skall kunnaett igå konkurs. Detta tillgodo-

bl.a. väl tilltagna säkerhetsmarginaler på de premierses genom som
försäkringstagarna betalar in. Härigenom är det försäkringstagama som
bygger konsolideringskapitalet i livbolagen och det är också deupp som
huvudsakligen står för riskerna i verksamheten.

En grundläggande tanke bakom placeringsreglema i FRL är skyddaatt
försäkringstagama investeringar sker i allt förmot att riskfyllda och
äventyrliga objekt. Genom den redovisnings- och återbäringsteknik som
tillämpas har emellertid del medel avsedda förstor återbäringen av
kommit falla utanför de särskildaatt placeringsreglemas tillämpningsom-
råde. Enligt vår mening är det emellertid rimligt även sådanaatt
återbäringsmedel inteännu tilldelats enskilda försäkringar omfattassom

särskilda skyddsregler. Denna ståndpunkt ligger också väl i linjeav med
hur återbäringsmedlen behandlas i andra europeiska länder.

En detaljerad och omfattande försäkringsreglering, den i Sverige,som
har naturligtvis förutsättningar fungera så länge konkurrensenatt utifrån
är Bristerna framkommer emellertid desto tydligaresvag. när situationen
plötsligt förändras och det visar sig regelsystemet inte tillräckligtäratt
flexibelt för kunna tillatt förutsättningar. Avregleringenanpassas nya

kreditmarknaden och den branschglidning och internationaliseringav som
skett under år, inte minst genomförandet inre marknaden, ärsenare av
några de faktorer bidragit till ökad uppmärksamhet hurav som om
försäkringsbranschen är reglerad. Förändringarna har framför allt
påverkat livförsäkringsbolagens situation.

Sammanfattningsvis kan konstateras behovet grundläggandeatt av en
översyn det nuvarande regelsystemet är Det gäller inte minststort.av
centrala delar lagstiftningen exempelvis med grunder,av systemetsom
placeringsreglerna och âterbäringshanteringen. sådanEn översyn av
försäkringsregleringens uppbyggnad vi nödvändig kan t.0.m.som anser
innebära vissa allmänna principeratt hittills präglat regleringensom av
försäkringsverksamheten kan komma omprövas.att

Det nuvarande regelsystemet uppbyggd kring uppfattningensynes vara
kravet på tillräckligatt soliditet är oförenligt med fungerandeen

konkurrens. I vårt uppdrag ingår emellertid föreslå regleratt som
tillgodoser försäkringsbolagen har tillräckligatt soliditet förutan atten
den skull hämma konkurrensen. En viktig principiell fråga hurär
regelsystemet i bör uppbyggt för samtidigtstort tillgodoseattvara
soliditets- och effektivitetskraven. Erfarenheter från andra länder, där
regleringen försäkringsbolagen är mindre omfattande i Sverige,änav
kan tyda på kostnaderna för marknadsmisslyckandenatt på försäkrings-
området har överdrivits.

Vårt uppdrag innebär dock vi med förtur skall behandla sådanaatt
frågor påkallas anslutning till EGs regelverk. Enligt vårasom av en
direktiv torde detta främst gälla soliditets- och placeringsregler isamt,
den detmån är nödvändigt med hänsyn till utformningen placerings-av
reglerna, frågor berör återbäringssystemet inom livförsäkring. Medsom
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hänsyn till den vikt lagts vid därförEG-anslutning måste närmaresom en
överväganden i vissa delar uppdrag till skede.vårt vänta ettav senare
Det gäller bl.a. åtskilliga frågor principiell karaktär.av mera

Med EG-direktiv utgångspunkt det helt klart vistårantagna attsom
redan måste föreslå soliditetsregler för försäkringsbolagen.nu nya
Uttryckliga krav hur kapitalpå erfordras utöver de försäkrings-stort som
tekniska skulderna finns inte i den svenska lagstiftningen, krävsmen
enligt de relevanta direktiven. Vidare får för placering frias.k. medelav
inte gälla några särskilda regler beträffande valet tillgångar.av

När det gäller placeringsregler för s.k. tekniska och ut-reserver
formningen återbäringssystem inom livförsäkring innebär däremotav
direktiven inga formella krav redan föreslåpå lag- eller andra änd-att nu
ringar, eftersom EG-ländema själva inte kommitännu överens denom
slutliga utformningen sådana bestämmelser. tredjeFörst närav genera-
tionens direktiv det räkenskapsdirektiv kommer gällaattresp. som
försäkringsbolagen antagits, kommer det finnas bindande riktlinjer föratt

harmonisering i dessa delar.en
En anslutning till den inre marknaden enbart grundas på desom

EG-direktiven skulle emellertid få konsekvenserantagna motsom
bakgrund försäkringstagarskyddet inte kan acceptabla. Deav anses vara
oönskade effekterna sammanhänger med bestämmelserEGs ingaattom
regler för valet tillgångar får gälla för placering medel deutöverav av

reserverna.s.k. femprocents-tekniska Såvitt vi kan bedöma strider
regeln denna bestämmelse får bl.a.och detta skäl avskaffas semot av
närmare härom avsnitt 6.3.4. Med nuvarande definition försäkrings-av
tekniska skulder skulle dock avskaffande femprocentsregelnett av
medföra försäkringsbolagen får frihetså förfoga överatt stor att
återbäringsmedlen intedet övergångsvis kan acceptabelt.att ens anses
Som redan anförts vi sådana återbäringsmedeläven ännuattanser som
inte tilldelats enskilda försäkringar omfattasbör särskilda regler tillav
försäkringstagarnas skydd.

Vår bedömning är därför det redan i denna första vårtatt etapp av
arbete finns skäl iöverväga ändringar redovisningen återbärings-att av
medlen, även detta för närvarande inte formellt krävs förom en
anslutning till reglerna i aktuella EG-direktiv. Sådana ändringar kan för
övrigt anpassning till faktiska förhållandenade i EGsses som en
medlemsländer, vilka de ligger förär till grund den närmaresom
utformningen EGs direktiv. utredningDäremot kommer närmareav en

hur återbäringsmedlen bör fördelas mellan enskilda försäkringar attav
ske först i skede vårt arbete.ett senare av

framgåttSom avsnitt kan ändringar i redovisningen6.1.4av av

n Medlemsländerna får tills vidare själva reglera vilka avsättningar skallsom som
tillgöras de tekniska förutsatt åtminstonde s.k. matematiskaattreserverna, reserver

ingår. Den nuvarande definitionen försäkringstekniska därför inteskulderav synes
strida dennadefinition. En harmonisering tekniska kommernärmaremot reserverav
dock till stånd i och med tredje generationensdirektiv räkenskapsdirektivetatt resp.
antas.
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återbäringsmedlen inte göras hänsyn till placeringsreglemasutan ut-
Ävenformning. placeringsreglema för de försäkringstekniska skulderna

kommer därför iöver dennaatt etapp.ses
kommittén har vidareInom ifrågasatts vinstutdelningsförbudet börom

finnas kvar i fortsättningen.även bedömningVår år dock denna frågaatt
ibör över vidare sammanhang avsiktoch därförvår ärett attses

återkomma till utdelningsförbudet i betänkande. börDetett t.ex.senare
beaktas aktieägare i livförsäkringsbolag i allmänhet betydligtatt ett taren
mindre risker jämfört aktieägaremed inom andra verksamheter.

De frågor vi har för avsikt ibehandla skede är,att ettsom senare
förutom vinstutdelningsförbudet, återbäringssystemet och det principiella
problemet försäkringsverksamhetenhur i bör regleras förstort attom
uppfylla de krav kan ställas från effektivitetssynpunkt, bl.a. systemetsom
med grunder, frågan officiell redovisning i marknadsvärden samtom
möjligheten för försäkringstagare under försäkringstiden bytaatten
livbolag. framgår direktiv skall vi iSom våra vårt fortsatta arbeteav

principen premie- och kostnadsskâlighet finnasäven pröva börom om
i lagstiftningenkvar undersöka förutsättningarna för konven-samt att

livförsäkringtionell och livförsäkring med anknytning till värdepappers-
fonder skall kunna meddelas försäkringsbolag.av samma

6.2 Soliditetsregler

6.2.1 soliditetsprincipenAllmänt om

har traditionellt naturligt med reglering försäkringsbola-Det ansetts en av
verksamhet betydligt längre för aktiebolag i allmänhetgår ängens som

och för andra juridiska redan har utvecklats i avsnitt 3.5Sompersoner.
syftet inte i första hand skydda aktieägare eller borgenärer iär att

allmänhet, också dessa kategorier självfallet har starktäven ettom
intresse bolagens ekonomiska bärkraft, framtidadem harutanav som
anspråk grund försäkringsavtal. Försäkringen har, brukarpå av man

funktionframhålla, alldeles speciell social och ekonomisk sinen genom
förbetydelse privatpersoners ekonomiska trygghet och för företagens

Vikten individuelltverksamhet. livförsäkringen för sparande harettav
Överhuvudofta betonats. motverkar försäkringens utbredningtaget

störningar i samhällsekonomin oförutsedda händelser olikaavgenom
slag.

Samtidigt enskilde försäkringstagaren begränsade möjligheterhar den
överhuvudbegrepp värdet de avtal han ingår och tagetattatt ett om av

ligger denöverblicka avtalets innebörd. beräkningar bakomDe som
begär och de villkor bolaget erbjuder kan oftapremie försäkringsbolaget

erfaren företagare, och naturligtvisbedöma för änsvåra ävenattvara en
emellertid försäkringstaga-för Avtalet bygger påkonsument. attmera en

försäkringsbolagets huvudpres-premien redan i förväg innanbetalarren -
lita dentation, dess alls aktualiseras och han får dä på ärattansvar, -

kommer fungerariktigt avvägd och det utlovade försäkringsskyddet attatt
han tänkt sig.på det sätt
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Genom civilrättslig lagstiftning kan visserligen den enskilde skyddas
vissa alltför ofördelaktiga eller oskäliga avtalsvillkor. Bådemot annars

försäkringsavtalslagen och konsumentförsäkringslagen innehåller vissa
tvingande regler med denna verkan, och dessutom finns viss möjlighet

jämka villkor detta slag med stöd avtalslagen.36 § Men dettaatt av av
intehonom tillräcklig trygghet. Också associations- ochger

offentligrättsliga regler traditionellt behövliga för detta. Det äranses
nödvändigt skydda honom risken försäkringsbolaget inte kanatt mot att
fullgöra sina förpliktelser, dess ekonomi skadas oväntadet.ex.om genom
katastrofala skadefall eller felaktiga kalkyler. Detta också väsentligtär
med tanke på samhällsekonomin i Försäkringsbolagets soliditet ärstort.
på detta sätt grundläggande förutsättning för försäkringsverk-atten
samheten skall kunna fungera.

Redan vad har motiverat försäkringsbolagens sättsagts att attsom nu
bedriva sin verksamhet ingående regleras och från det allmännasatt man
sida kontrollerar de följer olika föreskrifter verksamheten. Indirektatt om
bör sådan reglering också medföra fördelar för bolagen atten genom
allmänheten får ökat förtroende för dem. Detta lär få betydelse i
synnerhet försäkringsbolagnär etableras i landet eller försäk-närnya
ringsbolagen sig in på branscher, också detärger nya men annars
självklart värde bolagen kan hänvisa till regleringen och tillsynenav om

garanti för deras verksamhet är lita på.att attsom en
De anförda, allmänna för soliditetsnegler i lagstift-argumentennu mera

ningen försäkringsverksamhet framträder emellertid med olika styrkaom
vid personförsäkring, speciellt livförsäkring, och vid skadeförsäkring.
Litförsâkring har traditionellt ha särskild vikt från social synpunktansetts

den skyddar den försäkrade och dennes anhöriga i situationerattgenom
Ävendär de har speciellt behov ekonomiskt stöd. livförsäkrin-ett av om

många framstår kompletteringgånger närmast till socialför-gen som en
säkringen, fundamentalär den för den enskildes trygghet i sådana fall.
Ofta har försäkringstagaren nedlagt väsentlig del sitt sparande påen av
dessa försäkringar, i förlitan bolagets förmågapå den avtaladeatt utge
ersättningen försäkringsfall inträffar.när Samtidigt försäkringstek-ärett
niken speciellt väl utbildad på detta område. från helt oförut-Bortsett
sedda katastroffall exceptionellt slag, kämkraftsolyckor ellertypenav av
massepidemier, detgår med statistisk sannolikhet bedöma deatt stor
aktuariella riskemas storlek. finansiella riskernaDäremot kan de ettvara
betydligt svårhanterligt problem, eftersom försäkringsavtalenmera som
regel innebär långsiktiga garantier försäkringssparandets avkastning.om

Något liggerannorlunda det till vid skaddärsäkring liksom vid flera
Ävenformer olycksfallsförsäkring. försäkringar detta slag fyllerav av

naturligtvis angeläget socialt behov, särskilt vid skadefallett stora som
drabbar privatpersoner. Man får heller inte ansvarsförsäkrin-glömma att

medellösa skadeståndsskyldigasätter olika kategorier i stånd attgen av
skadestånd bl.a. för personskada, och skadeförsäkringsformutge att en
trafikförsäkring är väsentligt inslag i enskildas ekonomiska skyddettsom
sådan skada. Här dock redan socialförsäkringen grundskydd.mot ettger

Särskilt beaktar försäkringsbeloppens och de utbetaladeom man
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skadeförsäkringenersättningarnas storlek det skyddär även närings-ger
idkare vikt. spelar försäkringen viktig samhällsekono-största Härav en

blirmisk roll, varvid dess sociala verkningar ofta snarast avgynnsamma
indirekt hindrar skadefall medförslag. Försäkringen svårareatt stora
rubbningar i företagens ekonomi, till skada för företagets anställdaockså
och andra kontrahenter.

påtaglig olikhet konstateras frånEn livförsäkringen kan ocksåmot
försäkringsteknisk Möjligheten exakt bedöma densynpunkt. att mera
aktuariella risken betydligt mindre skadeförsäkringens område; bl.a.är på

riskerna skiftande erfarenheterna risksituation-är så och ibland också av
statistiska beräkningar inte kan fåså begränsade attema samma

betydelse. viss utsträckning alltså osäker grund redanI bolagen påstår
vid själva premiens fastställelse.

anförda innebär behovet säkerställa försäkringsbolagensDet att att
skadeförsäkringenssoliditet framträder för både livförsäkringens och del,

utforma eventuellafast inte helt finns alltjämt skälpå sätt. Det attsamma
soliditetsregler skett enligtpå olika vis i dessa fall. Så har också EGs
direktiv.

Sammanfattningsvis inte motiverakan sägas, det är svårtatt att en
försäkringsbola-lagstiftning innehåller särskilda regler, vilka tryggarsom

bolag försoliditet effektivt kan svenskapå sätt. Man väntaett attgens
sig i internationell kommer utvidga sinhävda konkurrens attatt

denverksamhet inte bara geografiskt också till risker, och redanutan nya
rimligen leda tillökade osäkerhet denna utveckling medför börsom
både ochhögre krav på bolagens konsolidering. I fråga om person-

skadeförsäkring finnas lära den snabba utvecklin-kan det dessutom atten
frånoch hårdnande konkurrens hur önskvärd denna än kan varagen en -

vissa från försåkringsbolagenssynpunkter lockar till ökade risktaganden-
sida; visserligen begränsade möjligheterbegagnat deman som
placeringsreglema till riskabla erbjuder försäk-ger engagemang, man
ringsformer inte tillräckligt genomünkta, ellerärsom man pressar
premierna till låg nivå i längre perspektiv framstårett somen som

Ändrade regleringoförsvarlig. förhållanden ställer alltså andra krav på
regleringoch tillsyn bolagen tidigare. är hur långt sådanän Fråganav en

för behövligt skydd.behöver gå att ettge

6.2.2 Våra förslag till soliditetsreglernya

Förslag enlighet med införs regler preciserarI EGs system som
konsolideringskapital erfordras för kravet påhur attstort som

soliditet uppfyllt. följdbetryggande skall Som avanses en sam-
livförsäk-ordningen med regler ändras definitionEGs FRLs av

ringsbolag och separationsprincipen jämkas. Dessutom upptas en
verksamhetsgrenar.katalog skadeförsäkringsbolagensöver
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En huvuduppgifter enligt föreslå soliditetsreglervåra är direktiven attav
närmare de nuvarande preciserar hur konsolideringskapitalän stortsom
erfordras. I enlighet med strävandena harmonisera det svenskaattsom

regelsystemet förenligamed EGs skall de föreslagna reglernasystem vara
med EGs bestämmelser området.på

Försäkringsbolagens konsolideringskapital, dvs. deutöverreserver
försâkringstekniska riskerskulderna, utgör säkerhet demotextra somen
bolagen i sin verksamhet för. i avsnittutsätts redan utvecklats 3.3Som
kan dessa risker delas in i aktuariella finansiella risker. Möjlighetenoch

jämna de aktuariella riskerna beror vilka slag försäkrings-påatt ut av
verksamhet bolaget bedriver. livförsäkring finns godaInomsom
möjligheter riskpoolning risker.hantera dessa variationerStoraatt genom
i dödligheten inte särskilt vanliga förändringarär och trendmässiga av
genomsnittlig livslängd långsam till del kanär storen process som
förutses. På detta område det i stället de finansiella riskernaär ärsom

hantera.svårast De avkastningsgarantier ränteantagandenatt som genom
i bolagens lämnasgrunder på de förvaltade premiemedlen ställer
särskilda krav livförsäkringsbolagens finansförvaltningar.på Inom
skadeförsäkring förhållandena de omvända. i allmänhet kortaär De
avtalstiderna de finansiellagör riskerna jämförelsevis lätta hantera,att
medan däremot slumpmässiga variationer i skadeutfall och ersättningsbe-
lopp, aktuarielladvs. de riskerna, kan mycket svårhanterligtettvara
problem. skillnaderDessa mellan liv- och skadeförsäkringsverksamhet
gör de underliggande motiven för konsolideringskapitallägstaatt ett
skiljer sig åt.

EGs soliditetsbestämmelser återfinns huvudsakligen i direktiv årett av
1973 rörande direkt försäkring livförsäkring och direktivän ettannan av
år angående direkt livförsäkring, också bestämmelser1979 någraom
ändrats i skadeförsäkrings- och livförsäkringsdinektiv. Reglernasenare

framförgår allt fastslå betryggande marginal mellanpåut att etten
bolags tillgångartotala tillgångar och de de försäkrings-motsvararsom
tekniska solvensmarginal. solvensmarginalenskulderna utgör således
det belopp varmed bolagets tillgångar överstiga dessminst måste
försäkringstekniska dettaskulder. på sätt mått påGenom att ett ettange
lägsta konsolideringskapital har velat möjliggöra för tillsynsmyndig-man
heterna i olika länder ställa enhetliga Minimivärdetkrav bolagen.påatt
på solvensmarginalen bestäms bl.a. hänsyn till den försäkringsverk-med
samhet bolaget bedriver, föroch det finns detaljerade bestämmelsersom
beräkningen marginalen, vilka kompromiss olikabygger mellanpåav en
ståndpunkter. skadeförsäkringsbolag storleken sol-För bestäms på
vensmarginalen grundval bolagets premieinkomst eller desspå av
utbetalda skadeersättningar. Härvid beräknas skadeersättningarna ettsom

kostnaderna för de i vissa fall sju räken-genomsnitt tre senasteav - -
skapsåren. denna uppläggning beräkningenvid solvensmar-Genom tas av
ginal till risker detta område,hänsyn de är svårast hantera på deattsom
aktuariella riskerna. Premieinkomsten rörelsens omfatt-mått påettger
ning och skadeersättningarna visar försäkringsbeståndets kvalitet. En
nackdel med dock skillnader i beståndets sammansättningär attsystemet
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inte fångas Vid viss premieinkomst och viss skadeersättnings-upp. en en
nivå blir solvensrnarginalen densamma skadekostnadernaoavsett om
härrör från antal små skador eller fåtalett stort ett stora.

konventionellFör livförsäkring bestäms solvensmarginalen visssom en
premiereserven de positiva risksummoma,procent efter avdragav resp.

till viss nivå för avgiven återförsäkring. Premiereserven utgörupp en
värdet försäkringsbolagets samlade ansvarighet för löpande försäkrin-av

Med begreppet risksumma det belopp med avseende visspågar. menas
försäkrad eller medförsäkrad varmed premiereserven förändras vid
vederbörandes död. Risksumman uttrycker således värdeförändringen vid
dödsfallet bolagets ansvarighet för det enskilda försäkringsavtalet. Attav
solvensmarginalen beräknas viss de positiva risk-procentsom en av

innebär soliditetskraven relateradeär till det totala beloppattsummoma
försäkringsbolagen riskerar betala försäkringsfall skulleatt utsom om

inträffa i varje enskilt fall.
Den teknik valts för beräkning solvensmarginalen inom konven-som av

tionell livförsäkring får närmast betraktas schablonmässig metodsom en
för fastställa miniminivån på konsolideringskapitalet.att Så som
prerniereserven beräknas i Sverige med denna teknik inte hänsyntar man
till de risker har störst betydelse på området, nämligen de finansiellasom
riskerna. Tvärtom detär så soliditetskravet blir lägre desto högreatt av-
kastningsgarantier lämnas pensionssparandet,på dvs. högresom
ränteantagande tillämpas i grunderna. Tekniken får dock tills vidaresom

acceptabel, bl.a. bakgrund grunderna skall stadfästasmot attanses av av
regeringen eller Finansinspektionen. Härigenom kan förhindras alltföratt
höga ränteantaganden tillämpas och därmed solvensmarginalen blir föratt
liten i förhållande till de risker bör vidareDet beaktas vi itas. attsom

fortsattavårt arbete med regelsystemet till EGs krav fåratt anpassa
anledning återkomma till beräkningen de försäkringstekniskaatt av
skulderna, vari premieneserven ingår.

Några särskilda placeringsregler för de tillgångar motsom svarar
solvensmarginalen får inte uppställas. Däremot måste dessa tillgångar på
balansräkningens skuldsida vissa, särskilt angivna, slagmotsvaras av av
kapital. huvudsakI skall det fråga kapital. försäkrings-Ettegetvara om
bolag skall således inte upplåning kunna tillgodose kapitalkraven.genom
Vid bedömning soliditetskravet uppfylltär får bolagen med tillsyns-om
myndighetens medgivande också räkna med övervärden på tillgångar,
förutsatt dessa inte är exceptionell Vidare föreskrivsatt natur. attav en
tredjedel solvensmarginalen skall utgöras s.k. garantifond,av av en
vilken samtidigt måste uppgå till visst minimibelopp, varierande medett
hänsyn till verksamhetens inriktning. Om denna miniminivå på garan-
tifonden underskrids är detta signal till tillsynsmyndigheten ingripa.atten
Med hänsyn till de speciella krav måste upprätthållas i frågasom om
bolag meddelar kreditförsäkringar föreskriver EGs kreditförsäk-som
ringsdirektiv säkerhet för dessa bolag i form obligatoriskextraen av en
s.k. utjämningsfond, vilken får användas enbart för förlusttäckning av
kreditförsäkringsverksamheten.

Även bestämmelserna i direktivEGs detta vispå är ganska inveck-om
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lade, innebär de precisering och utvidgning soliditetsreglemaen av som
i och för sig önskvärd. Det måste vinst med klart bestämdaanses vara en
krav bolagens fullgörapå sätt sina förpliktelser. invändningarTrots deatt

kan göras tekniken för beräkning solvensmarginalen, får denmotsom av
tills vidare godtagbar, beträffande livförsäkring bl.a. bakgrundmotanses

grunderna skall stadfåstas regeringen eller Finansinspektionen.attav av
Det sägs ibland, detaljerad lagstiftning försäkringsbolagensatt en av

verksamhet också kan medföra vissa nackdelar på så sätt den skulleatt
kunna hämma enskilda försäkringsbolags initiativ och huvudöver taget
fördröja anpassning till förhållanden. långtgåendeEn byråkratise-en nya
ring skulle, samtidigt den kan förefalla förmånlig från försäkringsta-som

synpunkt, kunna leda till viss stagnation i verksamheten. Redangarnas en
den nuvarande försäkringsrörelselagstiftningen har visat sig flerapå
punkter lägga besvärande band bolagenspå verksamhet; bl.a. har
framhållits behovet friare placeringsmöjligheter för livförsäkringensav
del, vilka skulle öka flexibiliteten i kapitalförvaltningen. förutSom
framhållits har vid utformningen nuvarande soliditetsregler lagtman av
mindre vikt vid betydelsen fungerande konkurrens mellan försäk-av en
ringsbolagen, vilket kan få betänkliga konsekvenser inför intemationalise-
ringen försäkringsverksamheten.av

Särskilt för skadeförsäkringens del kan vidare både den tekniska och
den ekonomiska utvecklingen aktualisera risker islag dag inteettav som
alls förekommer i varjeeller fall sig försumbara. enskildeDen har påter
sikt starkt intresse försäkringsbolagen redo tillgodoseärett att attav nya
behov skydd, bli särskiltnågot bör angeläget för näringslivetsav som
del.

Även försäkringstagama hamåste grundtrygghet i frågaom en om
bolagens betalningsförmåga, kan sådana synpunkter åberopas för ett
regelsystem, lämnar försäkringsbolagenpå gång frihetstörresom samma
i förvaltningen premiemedlen. uppställer kravOm på bolagensattav man
fria tillgångar överstiger försäkringstekniskade skulderna med beloppett

sig betryggande sikt,även längre finns det möjlighetpåter attsom
efterge kontrollen andra därvidpå punkter. Det är fördelstoren om
kraven uttrycks i lag tydlighetmed sådan de kan förutses bolagenatt av
och utomstående får uppfattning vilka krav faktiskt gäller.att en om som

Mot anknytning till bestämmelserEGs hade FVK del invänd-en en
ningar. Man framhöll bl.a. dessa bestämmelser hade fått sin utform-att
ning grund erfarenheterpå från 1960-talet, då andra förhållandenav
rådde; intede tillräcklig hänsyn till eventuella isärdrag bolagstog ett
verksamhet, minimikravoch de uppställdes föransågs på många hållsom
låga de beaktade inte tillräckligt fluktuationersig tillfälliga ellervare-

långsiktiga utvecklingstendenser. härom SOU 19868 190 ff.Semera s
Enligt vår mening dock inte dessa invändningar särskiltär vägande.
Visserligen kan nivån soliditetsbestämmelser, vilkasägas på EGs äratt
utformade absoluta krav och inte minimiregler, innebär ettsom som
något lägre krav minimikonsolideringskapitaletpå än de krav som
frnansinspektionen i praktiken uppståller. Den skyddsnivånu som
framgår EGs direktiv både för livförsäkring och försäkring fårav annan
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emellertid acceptabel, i fall upprätthåller krav påvart ettanses om man
väl fungerande tillsynssystem. EGs be-stämmelser ocksåAtt går ganska

ihopväl med det svenska framgår finansinspektionensystemet attav
under följd år använde metod för beräkning skadeför-en av en av
säkringsbolagens minimikonsolideringskapital i vissa delar stämdesom
med den tillämpas inom EG. Under alla förhållanden har-görsom
moniseringssträvandena det finns starka skäl övervägaatt att ettnu
närmande till EGs soliditetsregler.

och för sigI visserligenär EG-reglema långt komplicerade ochmera
utförliga vadän vanligt iär svensk lagstiftning motsvarande slagsom av
låt inte heller FRL utmärker sig för överskådlighet.störreattvara
Soliditetskraven har fått mycket detaljerad utformning och förutsätteren
ganska invecklade beräkningar. kunde frånDet lagteknisk synpunkt vara
närliggande bara fasta huvudtankarna ipå EG-direktiven ochatt ta
försöka utforma den svenska lagstiftningen i enlighet härmed. Med detta
missar dock syftet med harmoniseringen; principerEGs friman om
konkurrens försäkringsområdetpå förutsätter varje land skall frånutgåatt

reglering dessa försäkringsfrågor, i den inte direktivenmånsamma av
medger från denna princip. Skall de svenska reglerna tillavsteg anpassas
EGs detär därför nödvändigt i åtskilliga delar följa det isystem, att
detalj och därav följande oformligheter i lagtexten. Sådanaacceptera
formella betänkligheter minskar visserligen in deltarom man en av
reglerna i regeringen utfärdad förordning i stället för i lagen,en av men
de allra flesta bestämmelserna framstår dock väsentligaså de börattsom
direkt framgå FRL.av

Vi alltså böra följa reglering.EGs Bestämmelserna med kravanser oss
solvensmarginalpå och garantifond, vilka mycket utförliga,ärsagtsom

har vi funnit lämpligen böra tills vidare intas i slutet kap.7 FRL. Iav
slutligavårt betänkande, skall resultatet ingripandesom vara av en mera

översyn kommerFRL vi eventuellt föreslå de placeras påatt attav annan
plats i lagen.

viOm skall följa EGs det dessutomär nödvändigt föreslåsystern, att
ingående reglering vilka slag kapital får medräknasen mera av av som

vid bedömningen soliditeten. skall i huvudsakDet fråga egetav vara om
kapital. Också dessa regler föreslås bli intagna i 7 kap. FRL. En särskild
fråga hur medelär avsedda för återbäring skall behandlas. Vi åter-
kommer till den i avsnitt Eftersom6.3.6. bestämmelserna sol-om
vensmarginal och garantifond för skadeförsäkring förutsätter beräkningar
grundade förhållandenpå under i vissa fall sju föregåendetre - -
räkenskapsår, bestämmelsermåste också hur soliditetskravenges om
skall kunna iakttas i samband med bolagens bildande och under åren
därefter. Här har vi prövningen skall ske med ledning denangett att av
verksamhetsplan bolaget redan enligt gällande skall inge irättsom sam-
band sinmed ansökan koncession se 2 kap. 3 § FRL, utbyggdnågotom
i förslag.vårt Görs planen tillräckligt utförlig, bör regeringen kunna
bedöma bolaget under de första åren kan den Soliditetuppnå ärom som
förutsättningen för det skall kunna bedriva försäkringsrörelse.att

försäkringsbolagKravet på meddelar kreditförsäkringatt som som
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säkerhet utöver solvensmarginalenextra skall ha obligatorisk s.k.en
utjämningsfond har i lagförslagvårt tagits in i kap.12 9 I EG-a
direktiven fyra alternativ för beräkning denna fonds storlek. Vianges av
har omvalt låta regeringen ñnansinspektionen föreskrifteratt närmarege
vilken beräkningsmetod därvid skall användas.som

En anpassning till EGs regler torde i allmänhet inte medföra några
större problem för de svenska försäkringsbolagen. En undersökning av
livtörsåkringsbolagen har visat det flertalet dessa bolagatt stora av
kommer klara uppfylla de soliditetskraven,att ävenatt medav nya
beaktande de förändringar vi föreslår i fråga återbäringsmed-av som om
lens redovisning. Motsvarande undersökning har inte varit möjlig att
genomföra för skadeförsäkringsbolagen. kanDet tänkas vissa sådanaatt
bolag får svårigheter uppfylla kraven. EGs regler emellertidäratt
absoluta och medger inte någon avvikelse. Om försäkringsbolag inteett
klarar soliditetskraven visar detta bolaget har otillräcklig kapital-att en
styrka och därför bör öka sitt kapital tillskott aktie- ellergenom av
garantikapital eller på sätt. Bolagen bör naturligtvis också haannat ett

intresse till kapitalstyrkan sådaneget är den med marginalatt att attav se
täcker solvenskraven.

Om det under bolagets verksamhet visar sig soliditetskraven inte äratt
uppfyllda, eller det är fara för något sådant, blir det tillsynsmyn-om
dighetens sak liksom vid andra missförhållanden ingripa medatt
erinringar och förelägganden. Enligt nuvarande ordning har myndigheten
i sista hand göra anmälan till regeringen, då kan förklaraatt som
koncessionen förverkad. En komplikation direktivenär förutsätteratt att
såväl beslut vägrad koncession beslut koncessionensom som om
upphörande skall kunna prövas i domstol. Vi till denna frågaåterkommer
under avsnitt 6.4.1.

EGs direktiv också den särskilda påföljden för överträdelserupptar av
soliditetsreglerna, försäkringsbolaget kan förbjudas fritt förfogaatt att

Ävenöver sina tillgångar i Sverige. detta innebär onekligen långtgå-ett
ende ingrepp i bolagets verksamhet. Vi har funnit det nödvändigt följaatt
EGs direktiv också dennapå punkt vill understryka, möjlighetenattmen
bör utnyttjas med återhållsamhet och bara när mindre ingripande åtgärder
måste bli resultatlösa.antas

Det bör i sammanhanget framhållas försäkringsbolagens möjligheteratt
uppfylla sina förpliktelser försäkringstagarna i allraatt ävengentemot

högsta grad beror hurpå de försäkringstekniska skulderna fastställs.
Även inom EG kommit miniminivåöverens kon-påom man om en
solideringskapitalet reglerna solvensmarginal kan såledesgenom om
soliditezsnivin variera mellan försäkringsbolag i olika länder. förstDet är
med harmonisering de försäkringstekniska skuldernas beräkningen av

kan räkna med soliditetssituationen blir någorlunda jämför-attsom man
bar. Tills vidare får medlemsländerna själva bestämma hur dessa skulder
skall beräknas, avsikten är regler småningomsåattmen gemensamma
skall slås fast. Som fårnämnts vi därigenom anledning i fortsattavårtatt
arbete återkomma till frågan.

Samordningen med EGs soliditetsregler fordrar också vissa andra
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ändringar i FRL, vilka inte omedelbart rör försäkringsbolagen ekonomi-
ska ställning. Sålunda är det nödvändigt jämka den nuvarandeatt
definitionen livförsäkringsbolag; skadeñrsäkringsbolaggränsen motav
avviker frånnågot den gäller för Sveriges del kap.se 1 4 §som nu
FRL. Detta innebär några bolag hittills betraktats livförsäk-att som som
ringsbolag i stället kommer hänföras till skadeförsäkringsbolagen. Denatt

gränsdragningen medför även den s.k. separationsprincipen i 1attnya
kap. 3 § FRL bör härtill, vilket betyder föratt utrymmet attanpassas
kombinera livförsåkringsrörelse försäkringsrörelsemed minskarannan
något. Avsikten emellertidär inte detta skall leda till någon störreatt nu
omorganisation i existerande försäkringsbolag. Innan sker bör denså
slutliga utformningen livförsälcringsdirektivEGs tredje avvaktas seav
närmare avsnitt 6.5. föreslagnaDen utformningen separationsprin-av
cipen gäller endast försäkringsbolag. EG-direktiven bygger också pånya

klassificering olika verksamhetsgrenar, vilken lämpligenen noggrann av
bör i FRL. Härtill kommer ändringarde i placeringsreglemaupptas som
vi påkallade jfr avsnitt Vidare har vi6.3. följdanser som en av
förslagen till soliditets- och placeringsregler funnit nödvändigt attnya
vidta del ändringar i lagstiftningen rörande utländska försäkringsbolagsen
verksamhetsförutsättningar i Sverige avsnittse närmare 6.4.3.

Vissa ytterligare följdândringar behandlar vi i specialmotiveringen.

6.3 Placeringsregler m.m.

6.3.1 Konsekvenser gällande placeringsreglerav

framgåttSom kapitel 4 är även placeringsreglema uttryck förettav
soliditetsprincipen. Särskilt inom livförsåkringsverksamheten försäk-är
ringstagaren hänvisad till under lång tid förlita sig försäkringsbola-påatt

förmåga förvalta sparandet i försäkringen och kunna fullgöra sinagets att
åtaganden. Genom krav försäkringsbolag vid sinpå kapitalförvaltningatt
följer särskilda placeringsregler lagstiftaren förhindra deatt attavser
förvaltade tillgångarna placeras i alltför riskfyllda och äventyrliga objekt.
De särskilda placeringsreglema således skydda försäkringstag-attavser

finansiella risker.motama
Livförsåkringsbolagens placeringsregler har tradition utformatsav

utifrån livförsäkringsavtalens konstruktion med garanterade nominella
belopp den avkastningsgaranti följer ränteantagandena iresp. som av
grunderna. För uppfylla dessa garantier har det nödvändigtatt ansetts att
huvuddelen 80 medel motsvarande de försäkringstekniskaprocent av
skulderna placeras i främst säkra, räntebärande tillgångar. Fr.o.m. år

kan ñrsâkringsbolagen1990 placera tillgångaräven motsvarande
försäkringstekniska skulder i bolagets fastigheter och tomträtter.egna
Vidare får aktier i fastighetsbolag, försäkringsbolagets dotter-ärsom
bolag, föranvändas sådant ändamål.

Utöver dessa bestämmelser placering i vissa säkra tillgångsslagom
lagen endast den s.k. femprocentsregeln, förgäller allaupptar som

försäkringsbolag, och innebär försäkringsbolag inte fåratt ettsom
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förvärva större andel aktierna i enskilt bolag änett motsvararen av som
fem förröstetalet samtliga aktier härom ise närmare detprocent av
följande. FRL uppställer alltså inte uttrycklignågon regel med krav på
riskspridning i försäkringsbolagen placeringar.

Om inflytande premier placeras i säkra ñntebärande tillgångar, som
minst den avkastning följer ñnteantagandet i grrmderna, harger som av
försäkringsbolagen goda möjligheter uppfylla sina åtaganden enligtatt
försäkringsavtalen. den meningenI kan placeringsregler, i principsom
endast medger placeringar i säkra ántebärande tillgångar, obligatio-t.ex.

sägas effektiva. Sett vidare perspektiv är sådana reglerettner, vara ur
emellertid mindre lämpliga. Nuvarande placeringsregler inrik-är t.ex.
tade i huvudsak minskapå eller eliminera kreditrisker iatt tarmen
mindre utsträckning hänsyn till andra former risker, inflations-av som
och ränterisker.

Hnnetecknande för de nuvarande placeringsreglema också deär att
inte till fördelarna med diversiñering, dvs. riskspridning.godtar vara en
Genom belopp motsvarande de försäkringstekniska skulderna endastatt
får placeras i vissa säkra tillgångsslag förhindras lämplig spridningen av
bolagens investeringar. I stället för via placeringsregler detgöraatt
möjligt för försäkringsbolag diversifiera bort företagsspeciñk riskatt
unik eller s.k. osystematisk risk, förbjuder reglerna medelatt motsva-
rande de försäkringstekniska skulderna i tillgångarplaceras är bäraresom

andel sådan risk. teknik finnsDen för minimerastor attav en av som
finansiella risker vid olika avkastningsnivåer har inte utnyttjatssåledes
vid utformningen de nuvarande placeringsreglerna. Försäkringsspa-av
randet i livförsäkring emellertid långsiktigt och borde därförär vara mer
lämpat bära risker banksparande, där likviditeten spelarstörre änatt t.ex.

roll. riskjusterade avkastningen tillgångar motsvarandestörre Den påen
de försâkringstekniska höjas ökadskulderna skulle kunna genom en
diversifiering.

Genom placera i aktier i flera företag kan förluster påmedelatt
aktieinnehavet aktier.i företag balanseras vinster i andra Genomett av
diversiñering minskaskan således den totala risken förvaltade medelpå

för avkastningenden skull den förväntade blir lägre. Omväntutan att
innebär detta kapitalförvaltare högre förväntadkan uppnåatt en en
avkastning till sinöka den risk han Diversiñering drivenutan att tar.

innebär till placera sinakapitalförvaltare inskränker sigspets att atten
tillgångar portföljen helt enkelt hela marknaden. Dettaså återspeglaratt
brukar kallas placera i marknadsportföljen.att

frånKonsekvenserna gällande placeringsregler kan inte isoleradesesav
inte behöver tilldelaåterbäringssystemet. försäkringsbolagenGenom att

bättreåterbäringsmedel praktiken kunnat erhållalöpande har bolagen i en
placeringsreglemariskspridning de formellai sina portföljer än vad

nuvarandebehållainte förmedger. emellertid någotDetta är argument att
inteåterbäringssystemetplaceringsregler. det nuvarandeDessutom är

försäkringstagama.tillfredsställande förskyddbakgrund kravet påmot av
helstinte någraEn del återbäringsmedlen omfattasstor t.ex. somavav

harFörsäkringstagarnaplaceringsrestriktioner femprocentsregeln.utöver
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inte heller förmånsrätt i de tillgångar icke tilldelademotsvararsom
återbäringsmedel. Enligt mening bör emellertid sådanavår även
återbäringsmedel ännu inte tilldelats enskilda försäkringar omfattassom

särskilda regler till försäkringstagarnas skydd. Som framgått detav av
föregående kommer återbäringsreglemaöversyn under allaen av
förhållanden bli nödvändig under fortsattavårt arbete.att

I vårt uppdrag ingår i syfte skapa ekonomiskt effektiva place-att att-
ringsregler ipröva vad det möjligt i placeringsreglemamån är att-
innefatta andra slag tillgångar än de tillåtna i dag. I frågaärav som om
försäkringsbolagens möjligheter vid kapitalförvaltningen sigatt engagera
i andra verksamheter försäkringsverksamhet får vi frånän utgå den
lagstiftning nyligen införts branschglidningenrörande mellan olikasom
finansiella verksamheter. direktiven framhåller bör också utform-Som
ningen försäkringsbolagens placeringsregler i andra länder beaktas.av
Nedan följer kortfattad redogörelse för placeringsreglema inom EG.en
En beskrivning placeringsreglema i enskilda länder återfinns inågraav
bilaga till2 betänkandet.

6.3.2 EGs regler på området

Enligt det första skadeförsäkringsdirektivet det första livförsâkrings-resp.
direktivet skall varje försäkringsbolag tillräckligaupprätta tekniska

Avsikten är storleken dessa skallpå bestämmas iattreserver. reserver
enlighet med reglerna i det tredje livförsäkringsdirektivet direktivetresp.

årsredovisning och koncernredovisning då dessa direktiv antagits.om
Tills vidare får medlemsländerna själva bestämma hur skallreserverna
beräknas. Särskilda placeringsregler får föreskrivas endast avseende de

Övrigamedel de tekniska tillgångar, de s.k.motsvararsom reserverna.
fria tillgångarna, skall således i princip kunna placeras helt fritt. De
tillgångar de tekniska skall lokaliserademotsvararsom reserverna vara
i det land där verksamheten bedrivs. Från detta krav kan med-
lemsländema dock medge undantag.

EG-kommissionens förslag till tredje skadeñrsäkringsdirektivett resp.
tredje livförsäkringsdirektiv innehåller placeringsregler för de tillgångar

skall de tekniska och bestämmelsermotsvarasom reserverna om
värdering dessa tillgångar finns i förslaget till räkenskapsdirektiv. Iav
fråga definition och beräkning tekniska bestämmel-om av reserver anses

i förslaget till redovisningsdirektiv och det tredje livförsäk-serna
ringsdirektivet tillräckliga. Försâkringsbolagen skall offentliggöra devara
metoder använts vid beräkningen tekniskadesom av reserverna.

Enligt generell princip artikel skall tillgångar17 motsvarande deen
tekniska investeras dels med hänsyn till det slag försäk-reserverna av
ringsverksamhet bolaget bedriver, dels hänsynmed till tillgångarnassom
egenskaper, bl.a. i fråga risk och löptid. Utöver denna generellaom
princip innehåller artikel 18 lista sådana tillgångar kanöveren som

för täckande tekniska Listan minimikrav,utgöraccepteras ettav reserver.
vilket innebär medlemsland kan förbjuda vissa kategorier finnsatt ett som

listanpå endast för försäkringsbolag har sitt huvud-upptagna men som
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kontor i det landet. Ett medlemsland kan också i undantagsfall tillåta
andra slag tillgångar än de finns med listan. skallpå Dettaav som

frånavgöras fall till fall med beaktande principenden generella iav
artikel 17.

ÄvenI artikel 19 uppställs krav spridning investeringarna.på dessaav
bestämmelser minimikrav, vilketutgör innebär medlemsland kanatt ett
bestämma lägre maximigränser för bolag med huvudkontor i det landet.
I undantagsfall kan också i det enskilda fallet maximigränserhögre
tillåtas. Kraven på riskspridning uttrycks begränsningar dels för hursom

del medel motsvarande tekniska får placeras istor ettav reserver som
enskilt tillgångsslag eller i flera tillgångsslag tillsammans, dels för
investeringar i enskilda företag och fastigheter investeringar iFöretc.
obligationer, andra skuldförbindelser och penningmarknadsinstrument i
övrigt för vilka eller kommun föreskrivs inga begränsningar.stat svarar
Riskspridningsregeln gäller för tillgångar tekniskamotsvararsom

efter avdrag för återförsäkring.reserver
artikelAv framgår19.2 medlemsländerna inte får ställa kravatt som

innebär bolagen skall investera i vissa specifika tillgångsslag elleratt att
tillgångarna skall lokaliserade i särskilt medlemsland.ettvara

Dolda kan enligt artikel användas för20 täckande tekniskareserver av
under förutsättning de härrör från undervärderingattreserver av

tillgångar och de inte är exceptionell Härvid skall hänsynatt natur. tasav
till latenta skatteskulder och framtida försäljningskostnader.

Bestämmelser valutamatchning finns för livförsäkring i bilagaom en
till förslaget till det tredje livförsäkringsdirektivet. Motsvarande be-
stämmelser för skadeförsälcringsbolagen återfinns i bilaga till det andra
skadeförsäkringsdirektivet. I förslaget till det tredje skadeförsäkrings-
direktivet föreskrivs därutöver tillgångar i valuta än försäk-att annan
ringsbolagets förpliktelser får för täckandeanvändas tekniskaav reserver

till belopp 20 förpliktelsema artikelett mot procentupp som svarar av
21. Vidare skall kravet valutamatchningpå uppfyllt medlen äranses om
investerade i tillgångar uttryckta i ECU.

6.3.3 Allmänt utformningen placeringsreglerom av nya

Det främsta skälet för uppställa särskilda placeringsregler föratt
försäkringsbolagen är skydda försäkringstagarna alltföratt mot ett stort
risktagande vid förvaltningen premiemedlen. Försäkringstagarnasav
tillgodohavanden hos försäkringsbolagen inte sittfår plötsligt förlora
värde.

placeringsmöjlighetemaAtt trygghetsskâl begränsats till fåtalettav
tillgångar nominell förräntning innebär intesagt attsom ger som
försäkringsbolagens kapitalförvaltning nödvändigtvis sker frånpå ett
ekonomisk synpunkt effektivt Under förutsättningsätt. tillgångarnasatt
fördelning olikapå tillgångsslag sker med hänsyn till försäkringskontrak-

löptid och utfästelser i övrigt, behöver placeringar i tillgångar medtens
större finansiellt risktagande obligationer,än aktier, inte äventyrat.ex.
det grundläggande skyddet för försäkringstagarna. Det är väsent-m.a.o.
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ligt blandningen olika kategorier tillgångar sker med beaktandeatt av av
försäkringsbestándens sammansättning. varje kategoriInom är detav

sedan i sin betydelse försäkringsbolagen har tillfreds-tur stor attav en
ställande spridning på enskilda placeringar. aktieportfölj bör iEn t.ex.
princip placeras så den återspeglar hela risk ochmarknadensatt
försäkringsbolagen således efter diversiñera unikasträva bort deatt
risker knutna tillär enskilda aktieplaceringar. gällerDetsammasom
andra tillgångsslag. Särskilda begränsningar med detta syfte måste
upprätthållas.

Också för placeringsbestämmelserna gäller de skall förenligaatt vara
med EGs EGs placeringsregler visserligen inteär ännu änsystem. mer
direktivförslag och kan komma ändras. osannoliktDet är dockatt att
grundläggande förändringar sker. bliSnarare torde det fråga om
justeringar i fråga acceptabla tillgångsslag och de angivna maxi-om
migränsema för investering i enskilt tillgångsslag.ett

Även det sålunda råder viss placerings-osäkerhet hur EGsom en om
regler slutligt kommer utformade, torde det helt klartståatt attvara
framtida placeringsregler endast får omfatta de bundna medlen, dvs. de
försäkringstekniska skulderna. Det därför redan konstateragår att attnu
begränsningsregeln i kap.7 17 § första stycket den s.k. fempro-FRL,
centsregeln, istår strid med EGs regler. Enligt vad vi erfarit har det
därvid inte någon betydelse femprocentsregeln främst utflödeäratt ett av
förbudet rörelse och således inte placeringsregel i vanligmot annan en
bemärkelse. Bestämmelsen förbjuder försäkringsbolag eller koncern,en
i vilken bolaget ingår, Finansinspektionens medgivande äga störreatt utan
andel aktierna i svenskt eller utländskt aktiebolag änett motsva-av som

fem röstetalet för samtliga aktier. förenlighet medFörprocent attrar av
EGs regler skall uppnås denna begränsning upphävas, i fallmåste vart
såvitt den försäkringsbolagens fria tillgångar, dvs. tillgångar utöveravser
dem krävs för täcka försäkringstekniskade skulderna.attsom

Ett avskaffande femprocentsregeln vidtasytterligare åtgärderutan attav
skulle emellertid innebära mycket del de medel skallatt storen av som
återgå till försäkringstagarna i form återbäring plötsligt skulle kunnaav
placeras helt fritt. framhållitsSom i avsnitt sådan effekt enligt6.1.4 är en

mening intevår godtagbar. De överskott i livförsäkrings-uppstårsom
rörelsen beror huvudsakligen på det vid premieberäkningen tillämpasatt
betryggande marginaler. Tanken är livförsäkringsbolagen i förvägatt

Åskall för premie för soliditeten. andrapå så sättta ut stor att tryggaen
sidan skall enligt ömsesidighetsprincipen de medel inte behöver tassom
i anspråk tillåtergå försäkringstagarna. Vi skall småningomså överväga
ändringar regelsystemet i dessa delar, länge nuvarande ordningsåav men
gäller och försäkringstagarna detta bygger riskkapital ipå sätt ettupp
livförsäkringsbolagen användningenmotiverar försäkringstagarskyddet att

återbäringsmedlen, likaväl användningen motsvarandemedelav som av
de försäkringstekniska placerings-skulderna, begränsas särskildagenom
regler. iEtt sådant synsätt också överensstämmelse med hur dessastår
medel behandlas i andra länder.

För det skall möjligt upphäva femprocentsregeln måsteatt attvara
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därför bakgrund försäkringstagarskyddet definitionenmot av av
återbäringsmedlen ändras. Det år viktigt framtida definitionatt en
utformas den avspeglarså vad utifrån olika skyddsintressenatt som
bedöms skyddsvârt. En sådan slutlig definition kan emellertid inte
fastställas förrän vi hur den slutliga utformningen direktivEGsvet av
kommer och det är tänkbart också fortsatta utredningsar-vårtatt ut attse
bete får betydelse för bedömningen dessa frågor. I avvaktan på attav
vi klarhet inår dessa avseenden har vi för redan föreslåstannat att nu en
provisorisk definition försâkringstekniska skulder, i förhållandeav som
till den hittills gällande innebär medel till återbärings-att avsattssom
fond skall försäkringsteknisk skuld jfr avsnitt 6.3.6. Enupptas som
sådan lösning också istår överensstämmelse med hur dessa medel
behandlas i andra länder, liksom artikelmed 15 i det föreslagna tredje
livförsäkringsdirektivet. denna artikelI föreskrivs försäkringstekniskaatt
skulder skall inkludera i princip alla former återbäringsmedel. Detav

således riktigt sådana återbäringssystem i svenska livförsäk-attsynes
ringsbolag stadfästs i bolagens grunder kan hänföras till ovanståendesom
EG-regel, och därför motsvarande medel redovisas i återbärings-att en
fond under försäkringstekniskade skulderna. Detta gäller dels individuell
livförsäkring, teknikenär med s.k. återbäringsrântor förespeglat försäk-
ringstagarna tillägg till avtalade försäkringsbelopp, dels arbetsmarknads-
försäkringar, där vid olika former pensionsförsäkringar utlovats tilläggav
till utgående pension kompensation för penningvärdesföándringar.som

Den utvidgning begreppet försâkringsteknisk skuld vi föreslårav som
motiverar emellertid också placeringsreglerna i övrigt över, ävenatt ses

det inte heltännu är klart hur regler slutligen kommerEGs att ut.om se
skulle försäkringsbolagenAnnars tvingas avveckla innehav vissastora av

tillgångsslag, främst aktier, eftersom sådana placeringar inte tillåtnaär
enligt nuvarande placeringsregler.

placeringsreglerna föreliggerSom enligt direktivförslagEGs stämmer
de i drag med de hänsyn angivits i avsnitt Vinärmare 6.3.1.stora som
har därför funnit direktivförslagen bör kunna utgöra utgångspunktenatt
vid utformning svenska placeringsregler. Till skillnad frånav nya
soliditetsreglema EGs placeringsregler inte absoluta kravär utan anger
endast minimikraven. Det är alltså tillåtet för enskilt land uppställaett att
strängare regler. Placeringsreglema också utformade olika i deär på sätt
olika medlemsländerna. Kännetecknande reglerna i flera länderär äratt

restriktiva EGs minimikrav. från riskspridningssynpunktän De mestmer
genomarbetade placeringsreglerna återfinns i Storbritannien. nedanSom
framgår har vi tagit intryck till place-dessa i förslaget svenskaav nya
ringsregler.

Sammanfattningsvis vi alltså funnit det nödvändigthar äratt att
femprocentsregeln till följdavskaffa såvitt den fria medel och attavser

därav placeringsreglerna i sin helhet bör med utgångspunkt iöverses
placerings-EG-direktivens förslag. vi kommer in hur deInnan på nya

huruvida detreglerna bör utformas emellertidnärmare måste övervägas
finns iskäl fortsättningen behålla femprocentsregeln,ävenatt men nu

avskaffas.endast i fråga bundna tillgångar, eller regeln helt kanom om
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6.3.4 Femprocentsregeln förbudetoch drivaatt annan
rörelse

Förslag Femprocentsregeln liksom undantagsregeln för ñnan-
siella förvärv upphävs helt och ersätts med riskspridningsreg-rena
ler. Förbudet rörelse kommer i fortsättningenmot attannan avse
endast verksamheter i själva förákringsbolaget och i övrigtges en
tolkning bättre stämmer med förhållandena inom EG.som

Femprocentsregeln infördes 1948 års ñrsäkringsrörelselag. Somgenom
förut innebär bestämmelsen begränsningsagts försäkringsbolagensen av
rätt äga aktier i enskilt bolag till fematt det totalaett procent av
röstvändet i bolaget. Det huvudsakliga motivet till bestämmelsenatt
infördes förebygga försäkringsbolagen aktieförvärvatt attvar genom
engagerade sig i företag utanför försäkringsväsendets område i sådan
grad företagarintresse uppkom.att Från regelnett har därför undantagits
förvärv aktier och andelar i försäkringsbolag i bolagsamtav som
bedriver viss försäkringsnära verksamhet. Genom lagändring år 1980
uppställdes krav finansinspektionenspå medgivande även för förvärv av
andelar i aktiefond. Det viktigaste skälet härför försäkrings-attvar
bolagen inte förvärv sådana andelar skulle kunna kringgå fem-genom av
procentsregeln. Ytterligare begränsningar i aktieförvärvsrätten företogs
i samband med tillkomsten försäkringsrörelselag,1982 års då krav påav
medgivande från Finansinspektionen infördes föräven förvärv andelarav
i andra juridiska personer.

Begränsningsreglema i kap.7 17 § FRL komplementutgör tillett
huvudregeln i kap. förstal 3 § stycket FRL förbjuder försäkrings-som
bolag driva rörelse ñrsäkringsrörelse.änatt viktigasteDet motivetannan
har också för detta förbud varit det allmänna kravet försäk-på att
ringsbolagen skall ha betryggande Soliditet. Försäkringstagarnasen
intressen fär inte äventyras aktiviteter och utanförgenom engagemang

för den egentliga försäkringsrörelsen. Undantag från förbudetramen mot
rörelse kan medges finansinspektionen det ñnns särskildaannan av om

skäl för det. För dispens krävs i allmänhet rörelsen har naturligtatt ett
samband med den egentliga försäkringsrörelsen. Vidare krävs rörelsenatt
främjar försäkringstagamas intressen verksamheten i fråga intesamt att
får omfattning innebär långtgående sammankoppling denen som en av
egentliga försäkringsrörelsen och rörelse. praxisI har sålundaannan
lämnats tillstånd då den andra rörelsen skadeförebyggandeavsett
verksamhet, skadereparationer försäkrade objekt, bilarsåsom ochav
brandskadade fastigheter, databehandling och uthyrning överkapacitetav
i dator-anläggningar för bolaget skall kunna utnyttja personal ochatt
maskiner på ändamålsenligt Vidare harsätt. försäkringsbolag tillåtitsett
uppföra bostads-, kontors- och affärsfastigheter avsedda för varaktig
kapitalplacering.

Även från femprocentsregeln kan framgått Finansinspektionensom ge
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dispens. Härför brukar krävas verksamheten i dotteraktiebolaget haratt
viss anknytning till försäkringsrörelsen. Tillstånd lämnatshar till ak-
tieförvärv i bolag driver bilreparationsverksamhet i medsambandsom
försäkringsskador, larmtjänst, bilbärgning, sjuk- och olycksfallstranspor-

bildemontering, reservdelsförsäljning, rostskyddsbehandling, skade-ter,
förebyggande arbete och skadereglering rådgivning inom försäk-samt
ringsområdet. således frågaDet är verksamhetsområdenom samma som

utgöra särskilda skäl för undantag från förbudet i kap.1 3 §ansetts
första stycket FRL. Verksamhetsområdet för försâkringsbolagsägda
fastighetsbolag har begränsats till passiv fastighetsförvalt-s.k.att avse
ning.

FVK behandlade ingående förbudet rörelse i slutbetänkandetmot annan
Föisäkringsväsendet i framtiden SOU 198758. Bl.a. framlades
synpunkter tolkningenpå begreppet rörelse och tillämpnin-påav annan

den i lagen givna möjligheten i särskilda undantagsfall tillåtaattgen av
rörelse. Kommittén förutsatte därvid tillsynsmyndigheten skulleattannan

ägna uppmärksamhet den fortsatta utvecklingenåt på området.stor
Beträffande rörelse i själva försäkringsbolaget hänvisade FVK tillannan
gällande praxis och tidigare uttalanden i förarbeten, vilka utförligt
redovisades i betänkandet.

I fråga driva rörelse dotterbolag underströk FVKattom annan genom
principer gäller för möjligheter till undantag i särskildaatt samma som

fall från förbudet rörelse i försäkringsbolagets regi ocksåmot annan egen
måste tillämpas vid bedömningen det finns särskilda skäl för tillåtaattom
motsvarande verksamheter försäkringsbolagens dotterbolag, dvs.genom
för medge undantag från femprocentsregeln.att

FVK inte bestämdaansåg regler borde uppställas för fördelningenatt
försäkringsbolagen medel olika tillgångsslag. Enligt kommitténpåav

skulle detta innebära styrning försäkringsbolagens kapitalförvalt-en av
ning kunde hämma den nödvändiga flexibiliteten i verksamhetsom en
vilken fortlöpande måste till de snabba utslagen föränderlig-anpassas av
heten i samhällsekonomin. Däremot FVK förbudetansåg att mot annan
rörelse borde förankras i lagen principiellt utformad be-genom en
stämmelse.

frågaI aktieplaceringar förordade FVK tillsynsmyndighetenattom som
riktlinje vid sin övervakning skulle frånutgå totalkvot på 20 procenten
för försäkringsbolags aktieinnehav i förhållanden till bolagets samtligaett
tillgångar. övrigaFör placeringar sigansåg kommittén inte böra ange
några närmare kriterier för bedömning i konkreta fall huruvida etten
försäkringsbolags inriktning visst placeringsområdepå håller påett att

den dågräns ingripande från tillsynsmyndigheten är påkallat.tangera ett
FVK fastslog emellertid förbudet rörelse innebäratt mot attannan
bolagens kapitalförvaltning inte får karaktären allmän ñnansrörel-anta av

FVK vidareansåg försäkringsbolag inte bör ha ägarengagemangattse.
i finansiella koncerner, banker och andra företag området förpå
finansiell rörelse.

Mot bakgrund den sedan länge pågående branschglidningen i denav
finansiella sektorn och den hela tiden tilltagande internationaliseringen
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framstår tolkningFVKs förbudet finansiell rörelsemotav annan
väl försäkringsbolagssnäv. Frågan möjligheter attnumera som om

förvärva finansiella företag har nyligen varit för behandlingföremål i
finansdepartementet, vilket resulterat i lagändringar trädde i kraftsom

augustiden 1991 och innebär försäkringsbolag1 bankeratt samtsom
finansiellaoch andra företag skall kunna ingå i holdingkoncemsamma

och direktägaäven varandra. I 199091 154 låg till grund förprop. som
lagändringarna anförde föredragande departementsrådet bl.a. följande i

fråga.denna

Drivkrafterna bakom affärslösningar och strukturer de ñnan-pånya
siella marknaderna har i hög grad sin grund i den öppning för utländsk

etableringkonkunens, och samarbete skett underöver gränserna som
Samtidigtår. har produktutveckling och konkurrens drivit påsenare

utvecklingen alltmer integrerade finansiella tjänster. framträ-Ettmot
inslagdande år ökat samarbete mellan försäkringsbolag sidanåett ena

och banker och andra finansieringsinstitut den andra. de flestaå I EG-
länderna råder friare samarbets- och ägarförhållanden mellan bank och
försäkringsbolag i land.än vårt Det har på många håll skapats legala
förutsättningar både för direkt ägande och för ägande inomett ramen
för holdingbolagskoncem. Någon särskild EG-reglering finns ien
princip inte.
I Sverige har samarbetsavtal funnits sedan länge mellan banker och

försäkringsbolag. I fall får samarbetet relativt långtnågra anses vara
drivet. Behovet fastare samarbetsformer har emellertid ökat i denav

internationella konkurrensen. Samarbetsavtal direktaöppnare utan
ägarintressen upplevs mindre långsiktiga och hållfasta. före-Desom
tagsekonomiska vinsterna betydande verksamheterna kanses som om
drivas inom koncern eller âgarinflytandeen gemensam genom av
tillräcklig omfattning. Det framstår också enligt min mening som
sannolikt sådant samarbete kan samordningsfördelar, böratt ett somge
komma kunderna till godo billigare tjänster och service.bättregenom
Också i perspektiv tidigareär det angeläget änett annat attmer se

möjligheterna till fastare integration mellan banker och försäk-över
ringsbolag. Den vissa finansiella områden mycket kraftiga expansionpå

delenunder 1980-talet har i dag betydligt. Mångamattatssenare av
företag inför betydande rationalisering.står krav neddragning ochpå

innebär iDet sin strukturen förändras, sammanslagningar skertur att
och ägarbilder fram. Samtidigt formerar sig bolagen iväxer utenya

i grupperingar för konkurrenssitua-Europa möta globalattnya en mer
ition framtiden. det omvandlingsskede föreliggerI såledessom anser

jag svensk finans- försâkringsverksamhet få möjlighetoch böratt att
sina intressenhävda under likartade legala förutsättningar. gällerDetta

såväl hemmamarknaden internationellt. Med markna-på öppnaresom
förväntasder kan det även ägarbindningar och samgåenden överatt

nationsgränsema blir vanligare. Det tillför den svenska marknaden ett
rikare och varierat produktutbud.mer

institut,möjliggöra för försäkringsbolag direktäga finansiellaFör attatt
ihar sålunda uppställts undantag från begränsningsreglema 7 kap. 17 §

försäkringsbolags möjligheter förvärva aktier ochFRL. frågaI attom
andelar i banker och andra finansiella företag innebär reglerna att
förvärven inte får överstiga beträffande livförsäkringsbolagen ram som

kapital och fyra nettotillgångar, ochutgörs vissaeget procentav av
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beträffande skadeförsäkringsbolag likställda fonder,kapital ochegetav
fyra70 skatteutjämningsreserv och uppskovsbeloppprocent samtav

vissa nettotillgångar. begränsningsregel har införts iDenna 7procent av
kap. i finansiella förvärv sålundaFRL 17 Genom regeln haren ny a
undantagits från femprocentsregelns tillämpning. propositionenI sägs att
begränsningsregeln kan behöva ändras led i den pågåendeettsom
svenska anpassningen till EGs regelverk och den äratt att se som en
provisorisk ilösning avvaktan regler försäkringsområdetpå påatt ut-nya

försäkringsutredningen.arbetas av
femprocentsregeln och förbudet driva rörelse börFrågan attom annan

behållas bör naturligtvis bedömas bakgrund förslag i övrigt.vårtmot av
restriktionerDet innebär nämnt det inte kommer ñnnas någraatt attsom

beträffande placering andra demedel demän motsvararav som
försäkringstekniska därförskulderna. sådana andra medel bör ävenFör
finansiella förvärv kunna ske. Samtidigt kan framhållas den nedanatt
avsnitt föreslagna definitionen försäkringstekniska skulder6.3.6 nya av
leder till dessa betydligt minskar imedel i livförsäkringsbolagenatt
omfattning. ståndpunkt medför inte för friVår således att utrymmet
placering drastiskt ökar. skadeförsäkringsbolagens där inteFör del, nu

placeringsregler innebär dennågra gäller femprocentsregeln,utöver
skärpning i detta avseende. Här skall också understrykastvärtom att,en

även fria medel inte kommer omfattas formellanågraattom av
placeringsnestriktioner, skeplacering dessa medel självfallet förutsättsav
under Detta vilar i första hand bolaget. Enpåstort ansvar. ansvar

kravet sund verksamhet,spärr utgörs det allmänna påyttersta av en
vilket grunden för Finansinspektionens tillsyn.utgör

tillkomstframgått syftet med femprocentsregeln vid dessSom attvar
försäkringsbolagen inte skulle få företagarintresse i andra företag änett

och viss försäkringsnära verksam-sådana driver försäkringsrörelsesom
het. skall gälla i fråga verksamheterförbudet rörelseAtt mot omannan
i själva försäkringsbolaget det inte råda tvekannågon Dettasynes om.
ligger gäller emellertidockså i linje med vad utomlands. kanDetsom
ifrågasättas behålla i frågadet finns anledning förbudetatt omom

förbud skulle i fall iverksamheter drivs i dotterbolag. Detta såsom
framtiden tillgångar.endast omfatta försäkringsbolagens bundna Det är

försäkringstagar-även i fråga kunna upprätthållahär grunden attom
i andra verksam-skyddet. från försäkringsbolagens sidaEngagemang

heter innebära försäk-dotterbolag behöver emellertid inte attgenom
det väsentligaringstagarnas intressen åsidosätts. deras trygghet ärFör att

risksprid-ñrsäkringsbolagen placeringsbild innebär godhar en som en
tillning. viktigt placeringar-na med hänsyndärvid görsDet är tagenatt

hur vilka förpliktelser finnsbolagets skuldsida dvs. gentemotut,ser som
aktuelladet frånförsäkringstagarna. Vi har redan konstaterat att nu

riskspridningsregler efterutforma EGssynpunkter är bättre renodladeatt
femprocentsregeln.fast med viss uppstramning, lita tillänmönster, atten

försäk-heller denna regel särskilt effektiv skyddärInte attett motsom
i detta avseende berorringsbolagen ikläder sig ägarroll. effektDessen

aktie-Etthelt hur den totala ägarbilden i det enskilda företagetpå ut.ser
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innehav fem röstvärdet kan innebäramotsvarar procent ettsom av
väsentligt ägarinflytande ägandet i övrigt är väl spritt, liksom innehavom

andel det totala aktiekapitalet.storav en av
Vi har inte heller funnit det lämpligt femprocentsregelnersätta medatt

begränsningsregel är inriktad försäkringsbolagenpå inte fåratten som
ha bestämmande inflytande i enskilda företag.ett Sådana bestämmelser
återfinns bl.a. i Danmarks regelsystem. framgårSom av en samman-
ställning gjorts inom EG finns sådana begränsningar emellertid intesom
i något medlemsland, försäkringsbolagen kanannat sig iutan engagera

dotterbolagandra verksamheter via
Enligt meningvår krävs det starka skäl för införa ytterligareatt

begränsningar utöver vad i detta avseende följer risksprid-desom av
ningsregler vi föreslår. Som framgår fortsättningen innebär de isom av
vissa fall längre gående restriktioner än vad följer EGs direk-som av
tivförslag. Tillsammans med övriga föreslagna rörelseregler bör de
rimligen tillräcklig säkerhet för försäkringstagarskyddet inteattge
kommer äventyras.att

Frågan begränsning försäkringsbolagens bestämmandeom en av
inflytande i enskilda företag kan i vidare perspektiv och innefattarettses
då också spörsmålet huruvida det finns risk de placeringsreg-atten nya
lema, bl.a. avskaffandet femprocentsregeln, medför försäkringsbo-attav
lagen blir alltför dominerande maktfaktor i den svenska ekonomin.en
Denna fråga har emellertid förlorat något sin betydelse bakgrundmotav

den tidens utveckling internationellt integrerade finans-senaste motav
marknader och intemationaliseringen i övrigt. Utländska försäkringsbolag
och andra utländska företag kommer kunna äga svenska företagatt
liksom svenska försäkringsbolag kommer kunna internationellt.gåatt ut
Frågan maktkoncentration i den svenska ekonomin torde därför iom
detta sammanhang gälla lämpligheten institutionella ägaremera av
överhuvud denna frågaOm i behov utredningtaget. bör detanses vara av
därför ske i större sammanhang.ett

Sammanfattningsvis den nuvarande femprocentsregeln medattanser
fördel kan upphävas i sin helhet och ersättas riskspridningsregler.av rena
Vårt förslag innebär vidare förbudet rörelse endast kommeratt mot annan

verksamheter i själva försäkringsbolaget, medan bliratt det tillåtetavse
med i andra verksamheter dotterbolag; svenskaengagemang genom
försäkringsbolag skall således inte särbehandlas i detta avseende jämfört
med andra företag. Därmed förlorar undantagsregeln för finansiella
förvärv i kap.7 17 sin§ FRL betydelse. Reglerna ersätts risk-a av nya
spridningsregler, vilka beskrivsnärmare i nästa avsnitt.

1 Greiser, Görss 1991.
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6.3.5 Den närmare utformningen placeringsreglernyaav

Förslag För medel motsvarande försäkringstekniska skulder
införs allmän riskspridningsregel preciserasen som genom an-
givande dels vilka tillgångsslag försäkringsbolagen fårav som
placera dels hur placering maximalt får igöras destor som
olika tillgångsslagen och dels hur enhandsengagemangstora
bolagen får ha. Vidare uppställs krav tillgångarnaspå lokalisering

valutamatchningskrav.samt

En utgångspunkt vid utformandet placeringsregler för försäkrings-av nya
bolagen är reglerna endast skall bolagens bundna medel, dvs.att avse
tillgångar motsvarande de försäkringstekniska skulderna, övrigamedan
medel skall lämnas helt fria från formella placeringsrestriktioner. Av
bl.a. detta skäl har vi föreslagit den nuvarande femprocentsregelnatt
skall avskaffas, samtidigt begreppet försäkringstekniska skuldersom
utvidgas så även medel ingår i återbäringsfond innefattas iatt som
begreppet se närmare avsnitt 6.3.6. Omfattningen de tillgångar förav
vilka särskilda placeringsregler skall gälla blir därför betydligt större än
enligt den nuvarande definitionen försäkringstekniska skulder.av

I avsnitt 6.3.3 har vi konstaterat de placeringsreglema kanatt nya
utformas med utgångspunkt i de placeringsregler finns intagna isom
förslaget till EGs tredje liv- skadeförsäkringsdirektiv. Som framgåttresp.
avsnitt 6.3.2 EG-reglema allmän riskspridningsregelupptar en som
sedan preciseras angivande dels vilka tillgångsslag kangenom av som
komma i fråga för placering bundna medel, dels hur placeringstorav

maximalt får igöras de olika tillgångsslagen. förslagVårt följersom
denna uppläggning.

inledandeDen allmänna riskspridningsregeln bör liksom EGs allmänna
regel föreskriva tillgångarna placeras med beaktande vilkaatt av
förpliktelser bolaget har försäkringstagama. Försäkringsbeståndetsmot
sammansättning är avgörande betydelse för vilken blandning olikaav av
tillgångskategorier kan lämplig. Iillgångssidan skallsom anses som
således ställas skuldsidan. Vi har funnit denna allmänna regel kanmot att
utformas följandepå sätt.

Ett belopp motsvarande försäkringstekniska skulder skall placeras med
hänsyn till det slag försäkringsverksarnhet försäkringsbolagetav som
bedriver tillgångarnas och löptid, varvid risken för framtidasamt art
växlingar i deras avkastning och värde skall beaktas.

Regeln övergripandeär och grundläggande den under allaattgenom
förhållanden ställer krav placeringpå sker med hänsyn tillatt tagen
utfástelsema i försäkringsavtalen. Den går därför längre de formellaän
regler för placering igäller dag.som

Beträffande tillåtna tillgångsslag för de bundna medlens placering har
vi, bakgrund de begränsningsregler föreslås i det följande,mot av som
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inte funnit skäl utesluta något slag tillgång den anledningenatt attav av
placering däri skulle särskilt riskfylld väsentligaDet ärnatur.en vara av
bolagen har godtagbar spridning sina placeringar. Till skillnadatt en av

från hittills gällande svenska placeringsregler blir det således tillåtet att
placera bl.a. i aktier. EGs lista över acceptabla investeringar isynes
huvudsak sådana tillgångsslag försäkringsbolagäven svenskauppta som
bör kunna placera i och torde därför inte heller medföra några direkta an-
passningsproblem. På punkter har det emellertid framhållitsett attpar
tillgângsslagen inte är relevanta för svenska försäkringsbolags vid-
kommande, bl.a. bakgrund gällande redovisningsregler. I någotmot av
fall har vi tillgångsslaget inte är den karaktären detansett att attav
överhuvud bör komma i fråga för täcka försåkringstekniskataget att
skulder. De tillgångsslag sålunda inte böra medtagas i listanansettssom
över sådana tillgångar får täcka försäkringstekniska skulder nämnssom
i specialmotiveringen.

För riskspridningsregler skall effektiva detäratt sagtvara som
avgörande placeringama fördelas mellan flera olika tillgångsslagatt samt

alltför enhandsengagemang förhindras. Vid bedömningatt stora en av
vilka begränsningar skall uppställas för placering i enskiltettsom
tillgångsslag måste hänsyn till hur riskfylld tillgången i fråga är. Dettas
högsta belopp får investeras i enskilt tillgångsslag eller iett ettsom
enskilt bör därvid ställas i relation till de totala tillgångarengagemang

försäkringstekniskade skulderna. Enligt gällande lag skallmotsvararsom
dessa tillgångar såvitt livförsäkring och s.k. lång skadeförsåkringavser
redovisas i särskilt register kap.7 10 § FRL. register-Omett a en
föringsskyldighet införs föräven övriga skadeförsâkringar jfr avsnitt
6.4.2, bör registret kunna användas utgångspunkt för beräkningsom av
riskspridningskraven. Vid denna beräkning bör tillgångarna tilltas upp
sina marknadsvârden, även redovisningen i registret sker enligt andraom
principer. bör inteDetta medföra några problem, eftersomstörre försäk-
ringsbolagen redan gör uppskattning marknadsvärden sinapånu en av
tillgångar.

förslagVåra i fråga vilka tillgångsslag bolagen i framtidenom som
skall kunna använda för täckande försäkringstekniska skulderav ger
betydligt fler placeringsaltemativ än vad gäller i dag för livförsâk-som
ringsbolagens bundna medel och är i den meningen väsentligt mer

Ävenliberala än nuvarande placeringsregler. vi sålunda lättar på denom
restriktivitet gäller i detta avseende, kompenseras tilldetta viss delsom

den föreslagna allmänna riskspridnings- och matchningsregeln.genom
Denna regel kommer ställa andra och krav försäkringsbolagstörre påatt

tillsynsmyndighetoch än nuvarande reglering. anpassning tillInnan en
den ordningen skett kan det därför finnas anledning utformaattnya
riskspridningsreglema med viss försiktighet. Det skulle kunnaannars
inträffa mindre omdömesgilla placerare de placerings-att genom nya
alternativen oacceptabeltpå ökar sitt risktagande.sätt Med hänsynett
bl.a. till många försäkringsavtal konstrueradeär med garanteradeatt
nominella belopp till den avkastningsgaranti följer gnmder-samt som av

är det i fortsättningenäven naturligt bolagen placerar delattna, en av
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medel motsvarande de försäkringstekniska skulderna i säkra, ränte-
bärande tillgångar statsobligationer.som

När det gäller hur innehav maximalt skall tillåtas i varjestora som
enskilt tillgångsslag skall till början understrykas, viäven valtatten om

EGs riskspridningsregler utgångspunkt, dessa inte är avseddaatt ta som
i detalj reglera riskspridningskraven endast utgöratt utan en ram som

utformats för olika länders Vidare återigenregelsystem. skallatt rymma
påpekas reglerna än så länge endast direktivförslagär kan kommaatt som

ändras. Med hänsyn härtill förslag i denna allamåste våra del underatt
förhållanden bliendast provisorium i avvaktan slutligapå denett
utformningen EG-dinektiven.av

framgåttSom har riskspridningsreglerEGs utformats med angivande
procenttal för hur placering tillåts i enskilt tillgångsslagstor ettav som

och i vissa fall för enskilt kan då diskuterasDetett engagemang. om man
vidare skall dessa procenttal under hänvisning till detutan acceptera att

ändå är den allmänna Övergripande riskspridningsregeln är avgöran-som
de eller bör låta procenttalen riktigt riskabelavspegla hurom man man

viss tillgång placeringsobjekt. försäkringsbran-är Frånattanser en som
schens sida har bestämt förordats anslutning till direktivförslag.EGsen
En sådan lösning kan naturligtvis ligga till hands, särskiltnära detsom
finns möjligheter vid departementsbehandlingen jämka procentgrän-att

för olika tillgångsslag med hänsyn till utvecklingen inom ochEGserna
de synpunkter i övrigt kommer fram under remissbehandlingensom av
vårt betänkande. iDet torde fall omöjligt objektivtpå sättvart att ettvara
rangordna de olika tillgångsslagen efter hur riskabla de place-är som
ringsobjekt, bl.a. därför det inte går förutse den framtidaatt att
utvecklingen. Vi har därför för inte avvika från de mini-stannat att
mikrav direktivförslagen fråga de enskilda tillgángssla-isom omanger

I denna del följer vi EGs procenttal alltså de absolutgen. som anger
minsta riskspridningskraven. Det gäller dock inte för derivatinstrument
där vi skäl framgår specialmotiveringen inte någonangettav som av
maximigräns för placeringar. Syftet med använda dessa instrumentatt
skall emellertid effektivisera förvaltningen försäkringsbolagensattvara av
tillgångar och skydda dessa valutakursförluster eller andra risker.att mot
Instrumenten får således inte risknivån ianvändas för väsentligt ökaatt
försäkringsbolagens portföljer för därigenom högreuppnåatt en
avkastning eller kringgå placeringsreglema.

Under normala förhållanden skall inte försäkringsbolagnågot ha en
placeringsbild avspeglar dessa minimikrav. Eftersom risksprid-som
ningsregeln skall utgå från tillgångarnas marknadsvärden kan det andraå
sidan under speciella omständigheter inträffa grund marknads-påatt av
fluktuationer försäkringsbolag vid viss tidpunkt kan sig dennärmaett en
övre gränsen. Hela tiden det risksprid-måste emellertid allmänna
ningskravet uppfyllt. vi föreslår i frågaDe procentsatservara som om
enskilda tillgångsslag har i intagits i tredje stycket a-dFRL 7 kap. 9 §
och framgår också nedan tabell 6.1.av
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Tabell 6.1 Begränsningar i investeringar i olika tillgångsslag

Vårt förslag Förslag enligt
EG-direktiven

Företagsobligationer och liknande
skuldförbindelser till företag 50 % 50 %
Fastigheter, tomtrâtter och byggnader

penninglån säkerhetsamt panträtt imot avsådanatillgångar även skepp och luflfartyg 50 % 50 %
överlåtbara aktier, andelar samt
andelar i vârdepappersfonder 80 % 80 %
Penninglån till fysiska motpersoner annan
säkerhet sådanän 5 % 5 %angettssom ovan

%80 aktier, andelar i värdepappersfonder optioner, terminer ochav samtm.m.liknande instrument, sammanlagt %högst 10 i optioner, terminer och andravarav
liknande instrument

frågaI enhandsengagemang har vi emellertid, framgårom som av
fortsättningen, det betänkligt förslagsvis mjukaansett reglernaatt ens upp
enligt linjeEGs och därför valt avvika från EGs direktivföxslag seatt
tabell 6.2. Detta gäller såväl i de fall då EG har angivit preciserade
regler då regler överhuvud inte uppställs i direktivförslagen.tagetsom

Tabell 6.2 Begränsningar i enhandsengagemang

Vårt förslag Förslag enligt
EG-direktiven

Enskild fastighet, ellertomträtt byggnad
eller andel därav 5 % 10 %
Penninglån med säkerhet panträttav

inteckning i enskild fastighet,p.g.a.
tomträtt, byggnad, skepp eller luftfartyg 5 % %10
Aktier, obligationer hânförliga till ettm.m.
enskilt företag eller till företag
ingående i koncern %5 %10samma
Börsnoteradeaktier hänförliga till ett
enskilt företag eller till företag
ingående i koncern 2,5 %samma
Icke börsnoteradeaktier hänförliga till ett
enskilt företag eller till företag
ingående i koncern %1samma
Penninglån till enskild fysisk moten person

säkerhetän panträtt inteckningannan p.g.a.
i fastighet, tomträtt %14m.m.

Frågan enhandsengagemang har uppmärksammats i olikaom samman-
hang under de åren. cirkulärI 19874 har försâkringsinspektio-senaste

Finansinspektionen, i sina allmänna råd beträffande risk-nen, numera
spridningskravet vid försäkringsbolagens kapitalplaceringar re-
kommenderat bl.a. enhandsengagemang kreditgivning tillatt typenav
visst aktiebolag skall beaktas.
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I sitt remissvar över departementspromemorian 199057Ds Bransch-
glidning i den finansiella sektorn bankinspektionen,ansåg numera
finansinspektionen, särskilda regler enhandskrediter borde införasatt om
för försäkringsbolagen och borde koncembasisgränser även sättas påatt
på motsvarande sätt gäller för banker. För dessa stadgas i kap.2som nu
16 § bankrörelselagen 1987617 bank skall särskildägnaatt en upp-
märksamhet bankenåt inte i sådan omfattning, fara kan uppkommaatt att
för dess säkerhet, har fordringar på låntagare eller låntagarepåsamma

har intressegemenskap.som
Vid tillämpningen enhandskreditbestämmelsen har finansinspek-av

tionen rekommenderat bankerna begränsa ävenatt engagemangen
fordringar säkerhet borgen eller garantiförbindelse tillmot av annan
banken med kund till 15 bankens riskbärande kapital.procentsamma av
För det fall banken ingår i koncern har rekommendationen inneburiten

koncernen helhet skall begränsa sitt till 15att procent.som engagemang
I bankens riskbärande kapital inräknas förutom kapital äveneget
utelöpande förlagslån vârderegleringskonto för utlåning till fulltsamt
belopp. Gränsen på 15 emellertid inteutgör absolutnågon gräns.procent
Hänsyn har således i viss utsträckning kunnat till exempelvistas
säkerhetens och kredittagarens Tidigare rekommenda-art person. var
tionerna allmänna råd och således inte bindande för bankerna.att se som
Genom lagändring den augusti har kap.1 1991 2 16 § bankrörelselagen
ändrats regeringenså eller, efter regeringen bemyndigande, ñ-att
nansinspektionen får utfärda bindande föreskrifter vilka begränsningarom

skall gälla för enhandskreditgivningen. Samtidigt har utformningensom
lagrummet ändrats så även garantiförbindelser bankattav som en

utfärdar omfattas bestämmelsen. Inom Finansinspektionen pågår ettav
arbete med reglerna för enhandsengagemang till EGsatt anpassa
direktivförslag tillsyn COM9168-SYN 333.storaom av engagemang
Direktivförslaget uppstramning i förhållandeär till EGs rekommenda-en
tion tillsyn 8762EEG och markerarstoraom av engagemang en
strängare attityd i denna fråga tidigare.än Enligt direktivförslaget
begränsas till 25högst kreditinstitutetsstora procentengagemang av egna
kapital. Med till minstuppgårstora engagemang avses engagemang som
10 det kapitalet. får inteSummanprocent storaav egna av engagemang
överstiga åtta gånger det kapitalet.egna

I 199091 154, låg till lagändringar,grund för nämndaprop. som ovan
sägs beträffande inspektionens förslag enhandskreditbestâmmelseom en
för försäkringsbolagen försäkringsutredningens förslag rörandeatt
placeringsreglema bör awaktas.

I sitt betänkande frågan enhandskre-SOU 198758 berörde FVK om
diter i samband med kommittén huruvida försäkringsbola-diskuteradeatt

kreditmarknaden förenligt med försåkringsrönel-pågens engagemang var
FVK uttalade det får otillåtet för försäkringsbolagenattsen. anses vara

i sin kreditgivning omfatt-sig enhandsengagemang sådanägna åtatt av
ning skapar intressebindning låntagandede långtgående till deatt en
företagens fortsatta utveckling försäkringsbolagen, i krafteller att av
dominerande långivare till företag, kan få obehörigt inflytande påett
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dessas verksamhet. FVK åberopade därvid främst segregationsmotivet,
dvs. försäkringsbolagens verksamhet bör fristående och avskildatt vara
från näringslivet i övrigt, och det näringspolitiska motivet, dvs. att
försäkringsbolagens ställning i näringslivet inte får bli alltför domine-
rande. Härutöver betonade kommittén de villkor och principeratt som
hänför sig till kreditgivning i allmänhet i samhället iakttasmåste av
försäkringsbolagen. Särskilt framhölls därvid enhandskrediter tillatt
fysiska inte bör i större utsträckning än vad tillämpaspersoner ges som
i det allmänna kreditväsendet. Enligt kommittén borde, i likhet med vad
bankinspektionen beträffandegör bankernas utläningsrörelse, försäkrings-
inspektionen iled sin allmänna tillsyn försäkringsbolagensettsom av
utlåningsverksamhet utfärda etikmeddelanden på detta omrâde.

Enligt uppfattningvår det viktigtär bolagens enhandsengagemangatt
begränsas led i strävandena tillräckliguppnå riskspridningett attsom en
i försäkringsbolagens placeringar. vi tidigareSom påpekat bör försäk-
ringsbolagen bakgrund försäkringstagarskyddet eftersträvamot attav
diversifiera bort de unika risker förknippadeär med investeringar isom
enskilda placeringar. I förslagvårt till riskspridningsregler har vi bl.a.av
den anledningen uppställt förgränser högsta tillåtna iengagemang
enskilda företag och fastigheter fysiskahos Därvid har visamt personer.
valt Storbritanniens regler utgångspunkt. Genom förslagen skeratt ta som
direkt i lagen begränsning enhandskreditgivningen. Några ytter-en av
ligare regler med detta syfte vi inte behövliga. Det bör anmärkasanser

med god riskspridning även spridning placeringamaatt påavses en av
olika branscher. alltförEn stark koncentration till enskilda branscher kan
således skäl för Finansinspektionen ingripa, även deett attvara om
enskilda innehaven håller sig inom för de lagfästa risksprid-ramen
ningskraven. Detta gäller naturligtvis också placeringar i andra försäk-
ringsbolag.

Sammanfattningsvis kan beträffande de föreslagna riskspridningsregler-
sägas betydande uppstramning skett i förhållande till EGsattna en

direktivförslag i fråga enhandsengagemang medan vi beträffandeom
enskilda .tillgängsslag valt följa föreslagnade EG-reglema. Dennaatt
lösning är dock ingalunda självklar, och vi vill betona det angelägna i att
frågan förgränserna bolagens övervägs under denom engagemang noga
fortsatta departementsbehandlingen.

För del försäkringsbolag torde innehavet vissa värdehandlingaren av
betydligt överstiga de gränser riskspridningskraven lärDettasom anger.
främst gälla livförsäkringsbolagens innehav bostadsinstitutensav
obligationer. På många håll dessa innehavär tradition-mycket stora.av
Tidigare, bostadssektomsnär fmansieringsbehov endast kunde tillgodoses
inom Sveriges gränser, styrde riksbanken försäkringsbolagens placeringar
i prioriterade obligationer för därigenom klara bostadsinstitutensatt stora
behov långfristigt kapital. Med internationaliseringen öppnadesav
emellertid kapitalmarknaden och avregleringar ledde till utbudett stort

lângfristigt kapital. Mot bakgrund bl.a. härav avskaffades ocksåav
Ävenplaceringsplikten i slutet försäkringsbolagensår 1986. storaav om

innehav bostadsobligationer sålunda har historisk förklaring, ärav en
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situationen helt annorlunda. riskspridningssynpunktFrån behöver detnu
inte heller bättre ha i bostadsobligationer änatt storavara engagemang

ha andra minst har den tidensInteatt stora senasteengagemang.
visatutveckling alltför omfattande få olyckligakanatt engagemang

konsekvenser. Vi därför inte det i riskspridningssammanhangattanser
finns skäl generellt särbehandla placeringar i värdehandlingaratt
utfärdade bostadsinstitut, banker institut tidigareeller andraav som

särskilt säkra.ansetts
För uppfylla riskspridningskravenkunna kommer sålunda delatt en

försäkringsbolag till viss del behöva omdisponera sina placeringar. Enatt
sådan omdisponering kan emellertid inte ske omedelbart vid be-
stämmelsemas ikraftträdande successivt förhållandenabör ske närutan
är Det är således inte avsikt försäkringsbolagen skallvår attgynnsamma.
behöva sinaSlumpa bort olika innehav. väl tilltagenEn övergångspe-
riod därför nödvändig. möjlighet till iär För övrigt finns dispens deten
enskilda fallet jfr kommentaren till kap.7 9 §.

särskild fråga livförsäkringsbolag driver fond-En är hur de som
anknuten livföxsäkringsrörelse i placeringshänseendeskall behandlas
såvitt försäkringstekniska skulder. bolagbelopp motsvarande Dessaavser
regleras livförsäkñngar med anknytning tilllagen 19891079av om

lagen undantas bolagen frånvärdepappersfonder. Enligt i den8 §
placeringsreglema i bolagen får placera beloppFRL på så sätt att

tillgångarförsäkringstekniska skulder i andra slagmotsvarande även av
undantagsbestämmelseiän dem 7 kap. 9 § FRL. Dennaangessom

förhållandevistillkom bakgrund finansiella riskerna småde ärmot attav
i fondanknuten livförsäkringsrörelse och bolagen därför borde kunnaatt

tillgångsslag förplacera i aktier. utökning acceptablaäven Dent.ex. av
innebär, medförtäckande försäkringstekniska skulder förslagvårtav som

enligt generellt undantauppfattning inte längre finns skälvår detatt att
bolag livförsäkringsrörelse från placeringsreg-driver fondanknutensom
lema. fondandelar dock placering kunna ske denSåvitt bör utanavser

placering,begränsning följer angivits för sådan mensom av ramen som
tillämpas för traditionellai övrigt bör placeringsregler kunna somsamma

livförsäkringsbolag.
riskspridningsreglemai tillEn fråga bör beröras anslutningannan som

199057frågan sitt remissyttrande över Dsär valutamatchning. Iom
bar1kinspek-dåvarandeBranschglidning i den finansiella sektorn föreslog

gällerdemtionen valutapositionsbegränsningar motsvarandeatt nusom
gälla för koncernför kreditaktiebolag skullebanker, ñnansbolag och en

kringgåenden.risker förhindra Annarshelhet för minimera ochattsom
förhittillsvarande metodernakunde integrationen innebära deatt

motverkas.riskbegränsning kommastarkt kunde att
intestatsrådet hananförde föredragandeI 199091154 att varprop

försäkringsbola-valutapositionsbegränsningar förberedd föreslå någraatt
inomborde skeDettainnan sådan reglering närmare utretts.gen en

ierinradespropositionenarbete.för försäkringsutredningens Iramen
skyldighetallmänñnansinspektionen harsammanhanget attatt enom

sin soliditet.kontrollera försäkringsbolagen inte äventyraratt
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För försäkringsbolagens del stadgas i kap. första stycket i fråga7 9 § 7
livförsäkring belopp motsvarande försäkringstekniska skulder färattom

iredovisas inhemska eller utländska värdehandlingar, till sin ochartsom
till den säkerhet erbjuder jämförliga ide kan med några deanses av
paragrafen under punkterna nämnda, varvid dock värdehandlingar,1-6

enligt sin lydelse skall inlösas i främmande valuta, får användas försom
redovisning endast i den de försäkringstekniska skuldermån motsvarar
för räkning för försäkringar i valuta.egen samma

Finansinspektionen inte utfärdat allmänna råd för försäkrings-har några
bolagens valutapositioner. närvarande kontrollerar inspektionenFör
endast bolagen riskspridning. Eftersom försäkrings-allmänt har braatt en
bolagen har tillgångar investerade i fastigheterdel sina och-storen av
aktier skulle valutapositionsbegränsningar motsvarande bankernas
innebära försäkringsbolagen säljaskulle behöva delatt ut storen av
innehavet.

Ett krav valutamatchning viktig del i regelsystem skallpå är etten som
tillgodose försäkringstagarskyddet. sådana krav skulle den effektUtan

riskspridningsreglema syftar till kunna motverkas. Det sålundaärsom av
betydelse medel motsvarande de försäkringstekniska skuldernastor att

placeras med beaktande valutarisker. Huvuddelen tillgångarav av
motsvarande förpliktelser för bolaget bör därför placeras i den valuta vari
förpliktelsen skall fullgöras. Vi har funnit vi i frågaävenatt om
valutamatchningskrav bör frånutgå EGs regler och således uppställa krav

valutamatchningpå innebär försäkringstekniska skulder till högstattsom
får redovisas20 i valuta den vari förpliktelsenän skallprocent annan

fullgöras. Undantag från bestämmelsen uppställs för tillgångar uttryckta
i ECU. Vi har inte fått klara belägg för svenska försäkringsbolag inteatt
skulle klara sådant valutamatchningskrav. det emellertidOm skulleett
visa sig de tredje direktiven medför problem i denna del böratt en
övergångsbestämmelse kunna vid förslagetsövervägas departements-
behandling.

6.3.6 Särskilt angående återbäringsmedlen

Förslag Möjligheter införs för livförsäkringsbolag göra avsätt-att
ningar årsvinsten till konsolideringsfond i första handav en som

Återbäringsfondenskall disponeras för förlusttäckning. skall i
fortsättningen i princip endast kunna i anspråk för återbäringtas
till försäkringstagama. Bolagen får övergångsvis överföra medel
från den nuvarande återbäringsfonden från värdereglerings-samt

för p-försäkring till konsolideringsfonden intill visstettreserv
belopp.

I nära samband med placeringreglema frågan hur destår medel ärsom
avsedda för återbäring till försäkringstagama skall redovisas och
behandlas.
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ingår hela återbäringssystemet,I vårt uppdrag göra översynatt en av
ellervarvid förutsättningarna skall undersökas fir åstadkomma ettatt

flera bättre nuvarande tillgodoser försäk-återbäringssystem än detsom
konsolideringsbehoven.ringstagarnas intressen och samtidigt tillgodoser

Enligt nödvändigt meddirektiven skall vi därvid, i den det ärmån
behandlahänsyn utformningen placeringsregler, med förturtill av nya

återbäringsfrågoma.
Återbäringsproblematiken olikainnefattar huvudsakligen två typer av

frågeställningar. återbäringsmedlen skall definierasDen gäller hurena
skall fördelas mellan olika försäkringar.och den andra hur dessa medel

definitionen återbärings-avsnitt harSom redan framgått 6.1.4 avav
placeringsmöjlighet-medlen betydelse bl.a. för försäkringsbolagenstor

försåkringstekniskaingående i de skuldernaeftersom återbäringsmedeler,
medanenligt regler följa särskilda placeringsregler,nuvarande måste
gällerandra kan placeras förhållandevis fritt. Vadåterbâringsmedel

försäkringstagare harfördelningen återbâringsmedel mellan olikaav
bl.a. för överskott fördelas mellan olikaåterbâringstekniken betydelse hur

direktiv bolagenframhållits bl.a. igenerationer. Det har våra attt.ex. --
väl optimistiskaibland marknadsför återbäringsrântor grundvalpå av

kapital byggtstill de kan tvingas fördelavilket lett attatt somprognoser,
försäkringstagare.tidigare generationer bland nytillkomnaupp av

båda avseenden under allaåterbäringsreglerna i dessa ärEn översyn av
skede arbete. framgåttförhållanden nödvändig i vårt Somett avsenare

avsnitt påkallar emellertid anslutningen till EGsi det föregående 6.3.3
dqinitionen återbâringsmed-regler vi redan i denna överetappatt ser av

len.
placeringsrestriktioner fårföreskriver bara läggasEG-direktiven att

försäkringstekniska skulder, inte andra medel.medel motsvarande påpå
riktlinjervi funnit motiverat följaframgått har det EGsSom att

avskaffa fempro-beträffande placering s.k. fria medel, och därmedav
redan kommitmedfört vi i dennacentsregeln, alltsånågot att etappsom

återbäringsmedlens definition. bibehållandein frågan rörande Ettpå av
försäkringstekniska skulle vidden definitionen skuldernanuvarande av

innebära del medelavskaffande femprocentsregelnett att storen avav
för återbäring blev fria från placeringsrestriktioner. förutavsedda Som

framhållits det knappast under övergångstid acceptabeltkan ens en anses
försäkringsbolagen i utsträckning fritt skulle få förfogaså överatt stor

föråterbâringsmedlen. sådan ordning skulle innebära betydande riskerEn
deförsåkringstagarnas vidkommande. därför redanVi har ansett, att nu

genomgri-bör vissa garantier för sin innanfå rätt till dessa medel mera
förändringar sker ipande systemet.

iberörda förhållandena sammanhänger med medlenDe attnyss
återbâringsmedelåterbäringsfonden för bådenärvarande fungerar som

andra möjligheteroch konsolideringsmedel det inte finns någrasamt att
konsolideringskapital. påpekats 6.1.4 ärbygga Som redanatt ettupp

återbäringsmedlendet mening rimligt redovisningenenligt vår att av
utvecklingen europeiska länder. det vanligttill i andra Där äranpassas

reserveringar,mellan återbäringsmedel och andraåtskillnad görsatt
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varvid enbart de sistnämnda tillåts fungera konsolideringskapital. Visom
har funnit det lämpligt ansluta till dennaatt ordning och föreslår därför

möjligheter införs föratt livförsäkringsbolagen göra avsättningaratt av
vinster till särskild konsolideringsfond. Den konsoliderings-en nya

skall i första hand disponeras för förlusttäckning,reserven skallmen
naturligtvis även kunna användas för återbäring. Den nuvarande återbä-
ringsfonden bibehålls skall i fortsättningen i princip endast kunnamen

i anspråk för återbäringtas till försäkringstagama. Vidare skall den redo-
visas försäkringsteknisk skuld och kommer därmedsom omfattasen att
bl.a. de placeringsrestriktioner gäller för medelav motsvarandesom
sådana skulder.

De vinstmedel i framtiden kommer i livförsäkringsbola-uppståattsom
skall således kunna sättas antingen till återbäringsfonden,gen och dåav

endast kunna användas för återbäring till försäkringstagarna, eller till den
konsolideringsfonden. När det gäller självanya fördelningen av

vinstmedel mellan de fondernatvå måste ställning till dels efter vilkatas
kriterier fördelningen framtida vinster skall ske, dels hur det skallav
förfaras med de medel redan finns i den nuvarande återbäringsfon-som
den. Härvid är utgångspunkten äterbäringsfondens storlek, liksomatt
framtida avsättningar till denna, skall den återbäringmotsvara som
förespeglats försäkringstagama via âterbäringsräntor eller på sätt.annat

I fråga redan gjorda avsättningar till återbäringsfondenom måste det
finnas möjlighet för bolagen övergångsvis föra över delen att deen av

medlen till konsolideringsfondenavsatta så bolagens konsolideringsbe-att
hov kan tillgodoses. definieraAtt hela den nuvarande återbäringsfonden

försäkringsteknisk skuld är flera skäl intesom lämpligen lösning.av en
Även beaktar de övervärden byggts i försäkringsbola-om man som upp

skulle sådan definition innebära del bolag integen skulleatt kunnaen en
uppfylla de soliditetskrav blir följden vårt förslag. Det skallsom av
därvid för livförsäkringnoteras hälftenatt garantifonden skallav

kapitalmotsvaras och friaeget dvs. övervärden kan inteav reserver,
utnyttjas i denna del. En konsekvens skulle bli förlust-attannan
täckningsreglema skulle behöva över. I princip skulle samtligases
bolagets tillgångar ligga särskild säkerhet för förpliktelsersom gentemot
försäkringstagama.

Å andra sidan får självfallet inte samtliga medel i återbäringsfonden
lämna denna och därmed plötsligt bli helt placeringsregler.utan
Utgångspunkten är nämnt medlen i återbäringsfondenatt skallsom

sådan återbäring visserligenmotsvara inteännu tilldelats enskildasom
försäkringar, ändå på olika sätt förespeglats försäkrings-men som

I arbetsmarknadsbolagentagarna. utlovas tillägg till utgåendet.ex.
pension kompensation för penningvärdesförändringar.som

En särskild fråga i detta sammanhang gäller de medel tillavsattssom
värderegleringsreserverna i livförsäkringsbolagen. Avsättningar till
sådana kunde 1991 års taxeringt.o.m. göras till beloppreserver ettupp
motsvarande skillnaden mellan placeringstillgångamas värde enligt lägsta
värdets princip och värdet enligt skattelagstiftningen. I och med den nya
skattereformen avskaffades emellertid dessa avsättningsmöjligheter och
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skattas underställdes skulle lösas ochkrav på att enupp avreservema
endastdessa krav dockfyraårsperiod. livförsäkringsbolagen gälldeFör

upplösning denk-försäkring. Enden del belöper på avreserven somav
skattemässiga konse-del p-försäkringar får intebelöper någrasom

anledning tilllivförsäkringsbolagen, vilket sannoliktkvenser för var en
upplösning i del.inga krav ställdes dennapåatt

vilken ingår iAvsättningar och vårderegleringsreserven,uttag ur
påverkarkonsolideringskapital, bokslutsdispositionbolagens utgör somen

hittills gjorts harförsäkringsbolagens resultat. avsättningarDe som
avsättningarna tillredovisade vinsten och därigenomsåledes minskat den

i finns i vänderegle-återbäringsfonden. Härigenom kan de medel dagsom
övergångsregelåterbäringsmedel. Iringsreservema också sågas utgöra en

relation mellan återbäringsmedelåstadkomma rimligsyftar till attsom en
värderegleringsreservenoch konsolideringsmedel bör därför även

beaktas.
beträffande p-försäkring inte har någonMed hänsyn till att reserven

behövs för bolagensskattesynpunkt och då de medelbetydelse från som
konsolide-i särskildkonsolidering i framtiden skall uppsamlas en

anledning ha kvarringsreserv vi inte det längre finns attattanser
därfördenna lösasvärderegleringsreserven. Enligt mening börvår reserv

p-försäkringar. Vi föreslår såledessåvitt denäven att reser-upp avser
ochsådana försäkringar helt lösestill den del den belöper på attuppven

Övergângsvis får medlen föras tilltillfälle.detta sker vid ochett samma
till visst belopptill dess denna uppgår sekonsolideringsreserven ett

förasvärderegleringsreserven skalldärefter iVad återstårnedan. som
till återbäringsfonden.

Överföring konsolideringsfonden skall således över-medel tillav
ochnuvarande återbäringsfondenfrån både denskegångsvis kunna

för tillåtendenFastställandet övre gränsenvärderegleringsreserven. av
kriterier.kan ske efter olika Enkonsolideringsfondenöverföring till

bestämmelseanknyta till denvi därvid ärmöjlighet övervägt att somsom
återbäring inteåterbäringsgrunder,i sinaalla livförsäkringsbolag har att

tidpunktåterbäringsfonden vid varje uppgårfår vidareske i mån än att
räkning. skulleför Dettatill fem premiereservenprocent egenav
premiereserven skulleinnebära belopp motsvarande fem procentatt ett av
skulle åter-bä-konsolideringsfonden och återstoden utgöraföras till

därmed till deåterbäringsfonden ochringsmedel föras till denoch nya
konsolideringsreserv tillförsäkringstekniska skulderna. knytaAtt en

eftersomlämplig lösning, bl.a.emellertid mindrepremiereserven är en
enligt dekonsolideringskravenendast delvis återspeglarpremiereserven

grund förpremiereservenvi föreslår. Medsoliditetsregler somsom
konsolideringskra-tillexempelvis inte hänsynberäkningarna detgår att ta

positiv.risksummanförsäkringar där ärför sådanaven
försäkrings-innebär det belopplösningVi har för attstannat en som
värderegle-återbåringsfond ochföra frånskall kunnabolagen högst

tillskall knytahandringsneserv till konsolideringsfonden i första an
konsolideringskapital, i andra handkollektivastorleken bolagets s.k.på

konsoliderings-kollektivatill solvensmarginal. Detreglerna lägstaom
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kapitalet är den del konsolideringskapitalet inte destinerats tillav som
försäkringstagama via återbäringsräntorna, dvs. i viss mening det
verkliga konsolideringskapitalet, och framgår närmare försäkrings-av
företagens s.k. tekniska bokslut.

Att avsättningen skall ha sin utgångspunkt i det kollektiva kon-
solideringskapitalet kan innebärasägas det till konsolideringsfondenatt
endast får föras sådana medel efteråterstår tillräckliga medelattsom

för återbäringsfonden bakgrund den återbäringreserverats mot av som
förespeglats försäkringstagama. En fördel med lösning detta slagen av
är direkt knyter till de löften återbåringatt gettsman an om som
försäkringstagama via återbäringsräntor eller på sätt,annat t.ex.
beslutade pensionstillägg. Bolag, har återbäringssystem stadfästa isom
grunder, bör i återbäringsfonden behålla medel kan motsvarasom anses
värdet den áterbäring ifrågavarande system att garantera.av som avser
Återstående del medel i återbäringsfond och värderegleringsreserv förav
p-försäkring bör kunna överföras till konsolideringsfond. Därvid utgåren
vi från finansinspektionen i sin tillsyn uppmärksammar frågan detatt om
tekniska bokslutet är riktigt med hänsyn bl.a. till värderingen doldaav

Enligt vår mening skall denna metod huvud-reserver. ettses som
alternativ.

Den praktiska tillämpningen metoden har utgångspunktav som
uppgifterna i det tekniska bokslutet vid utgången år 1992, ochav som
belyser relationen mellan tillgångar, vilka inkluderar övervärden, och
skulder, inbegriper värdet allokerad återbäring. Därvid detsom av synes
lämpligt de medel vid lagens ikraftträdande finns tillatt avsattaav som
återbäringsfonden och värderegleringsreserven för p-försäkring förs
belopp till återbäringsfonden konsolideringsfonden i relationresp. samma

förhållandet i det tekniska bokslutet mellan allokerad återbäring ochsom
kollektiv konsolidering. Förenklat kan det tekniska bokslutet och det
officiella bokslutet sammanfattas enligt skissen i figur vilken6.3, också
är utgångspunkten för numeriskt exempel.ett

speciellt intresse iAv sammanhanget delsär återbäringsfondens storlek
dels60, storleken de dolda tillgångarna 60 och hur fördelasdessaav

i allokerad återbäring utöver återbäringsfond och i20 kollektiv
konsolidering 40. totalt allokeradeDen återbäringen utgör summan av
återbäringsfonden och därutöver allokerad återbäring dvs.20, totalt 80.
I exemplet värderegleringsreserven för p-försäkring inkluderadantas vara
i återbäringsfonden.

En tillämpning metoden relation skall gälla mellanattav samma-
återbäringsfond och konsolideringsreserv i det officiella bokslutet som
mellan allokerad återbäring och kollektiv konsolidering i det tekniska
bokslutet skulle med ivårt exempel figur 6.3 innebära det officiellaatt-
bokslutet vid lagens ikraftträdande fåskulle utseende balansräk-ett som

Återbäringsfondenningen i figur vid6.4. lagens ikraftträdande 60,
inklusive värderegleringsreserven för p-försäkring, fördelatshar mellan
återbäringsfond och konsolideringsfond40 i relation20 samma som
gäller mellan allokerad återbäring och kollektiv konsolidering i det
tekniska bokslutet.
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lfigur 6.3 Tekniskt och officiellt bokslut före överföring till konsoli-medelav
deringsfond

TEKNISKT BOKSLUT

Kollektiv
KonsolideringDolda
40tillgångar

60
ölerbörlngAllokerad

ålerbörings-utöver
20fond

ÅRSBOKSLUTOFFICIELLT

EfitoakneradÄlerbörings-
fond -E§%rbcrIng- -
so

Tillgångar
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Denna övergångsregel innebär bolag inte har återbäringssystematt som
stadfästa i återbäringsgrunder, något huvudsakligen gällersom grupp-
livförsåkringskontrakt, från nuvarande återbâringsfond fir denna
Verksamhetsgren särskilda begränsningar bör kunna föra medel tillutan
konsolideringsfonden.

Det kan emellertid så försâkringbolag återbâringallokerat iattvara
sådan utsträckning de med denna inte kan uppfyllametod deatt nya
soliditetsreglema. Som komplement har vi därför valt lösningen som
innebär den övergångsvisa överföringen i stället får knytas till deatt
föreslagna soliditetsreglerna. Konsolideringsfonden tillåtasmåste såvara

bolagen klarar kravet på halva garantifonden fir livförsäkringstor att att
skall andra tillgångar än övervârden. Vi dock denmotsvaras attav anser
övre gränsen för vad övergångsvis får föras över bör kunna uppgåsom
till belopp två gånger bolagets solvensmarginal,ett motsvararsom
beräknad enligt kap.7 23 § skulle innebära försäkrings-FRL. Detta att
bolagen vid lagens ikraftträdande med marginal kan uppfylla soliditets-
kraven enbart hjälpmed konsolideringsfonden.av
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konsolideringsfond6.4 Officiellt efter överföring tillFigur bokslut medelav
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följer reglernakonsolideringsfonden måsteHur minststor vara av om
till bl.a beroendesolvensmarginalen och kan variera från bolag bolag, på

aktie- och garantikapital. finns således intestorleken bolagets Detav
skyldighet för medel till konsolideringsreser-bolagen avsättanågon att

princip väljakonkurrensskäl kan bolag i låta hela återhä-Av ett attven.
föras till de försäk-ringsfonden och värderegleringsreserven över

förutsättning bolaget ändå klararringstekniska skulderna under att
vilket möjligt de har tillräckligt aktie-soliditetskraven, är ett stortom

eller garantikapital.
skyldighet offentliggöra vilken metodBolagen bör åläggas att manen

därvid ankomma tillsynsmyndighetenanvända och det får påatt attavser
konsolideringsfonden sker i enlighet med dentillse överföringen tillatt

valda metoden.
återbäringsfond och värderegleringsreserv fördel nuvarandeDen av p-

konsolideringsfonden skall således i fortsätt-försäkring inte isom ryms
skillnad från nuvarandebenämnas återbäringsfond till denningen men

Konsolideringsfonden fårfonden försäkringsteknisk skuld.upptas som en
för förlusttäckning medan den återbä-användas återbäring och nya

för återbäring. påringsfonden endast får användas Den nya synen
särskild övergångsbestämmelseâterbäringsmedlen har föranlett samten

i lageni kap. och i och kap. FRLjusteringar 7 § 11 121 samt
inkomstskatt.1947576 statligom

dettill de olika fonderna ankommerframtidafråga avsättningarI om
de löftenförsäkringsbolag med ledningenskiltvarjepå att av om

självtvia återbäringsántoma,bolaget gjort,återbäring t.ex.som
skall kunnafonderna. Föxsäkringsbolagenfördelningen mellanbestämma

led i sinvinstmedel fondernafördelningen mellananvända ettsomav
del kommandeutfästa hurmarknadsföring, att stort.ex. avgenom

återbäringsfonden därmed medskall till ochårsvinst sättas avsom
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säkerhet komma försäkringstagarna intetillgodo. Ett sådant löfte, som
bestämtnågot belopp, torde syftetinte strida med denmotavser

nuvarande regeln i 7 kap. tredje utfästelse8 § stycket FRL, att om
återbäring inte får göras på följer reglernasätt änannat som av om
tilldelning återbäring jfr SOU Med hänsyn till det194633 332.av s.
sagda bör bolagen åläggas skyldighet offentliggöra beslutadedenatten
fördelningen. bör därvidDet ankomma tillsynsmyndigheten bevakapå att

så sker.att
komplikationEn i sammanhanget emellertidär de annonseradeatt

återbäringsräntorna baseras tillgångamas marknadsvården, medan denpå
officiella redovisningen tills vidare enligtsker andra principer. Vår avsikt

i kommandeär betänkande frågan införandeatt ta ettupp om av en
officiell redovisning i marknadsvärden. vidareTills bör emellertidman
kunna eftergå princip vid övergångsregelns huvudaltemativ,samma som
dvs. hur mycket årets vinst skall föras till återbåringsfondenav som resp.
konsolideringsreserven bestäms relationen kollektivamellan detav
konsolideringskapitalet och de allokerade återbäringsmedlen eller
motsvarande beträffande arbetsmarknadsförsäkringar. bolagDe som
därvid fylla sina återbäringsfonder fårmåste på således mindre utrymme
för överföring vinst till konsolideringsreserven ingeteller alls. I denav

försäkringsbolaget utlovat återbäring i vidare vadmån mån än sedansom
följer den faktiska fördelningen vinstmedlen bör tillsynsmyn-av av
digheten ingripakunna för tillse avsättningarna fördelas påatt att ett
rimligt Sålunda bör myndigheten kunna vidtasätt. åtgärder med stöd av

kap. andra19 § stycket 5 FRL det visar sig bolags11 t.ex. att ettom
avsättningar till den återbäringsfonden inte försäk-vadmotsvararnya
ringsbolaget utlovat i âterbäring. ingripandemöjlighetDenna bör
föranleda försäkringsbolagen visa återhållsamhet i återbäringsräntepo-att
litiken, bolagen har behov bygga konsolideringskapital.att ettom av upp

mellanGenom låta fördelningen fonderna kon-utgöraatt ett
kurrensmedel förhindrabör kunna bolagen helt koncentrerarattman
avsåttningama till konsolideringsfonden och därigenom, i syfte att
undkomma placeringsrestriktionema, helt från avsättning tillavstår
återbäringsfonden. sådana skäl har vi i fall i dennaAv ansett vartoss

inte maximibelopp konsolideringsfondenbehöva slå fast för videtapp ett
de fortsatta avsättningama.

bör i sammanhanget vi i fortsatta arbete fårDet anmärkas vårtatt
anledning återkomma till denna fråga, bl.a. vid översynnärmareatt en

vinstutdelningsförbudet och med grunder. bakgrundMotsystemetav av
det framhålla följande.förut sagda avsnitt 6.1 finns anledning häratt

premiesättningen sådan,Så länge ömsesidighetsprincipen gällande ochär
det naturligtöverskott automatiskt i livförsâkringsrörelsen, äruppståratt

áterbäringsfonden.huvuddelen tilluppkomna överskott sättsatt av av
Innebörden ömsesidighetsprincipen allt överskott skallju återgåär attav

konsolideringtill försäkringstagarna i form återbäring. Behovetav av
innebär omedelbartemellertid överskottet i sin helhet inte kanatt
tillgodoskrivas försâkringstagarna. finns dock ingen anledningDet att av
konsolideringsskäl konsolideringsfonden i proportion till de försäk-låta -
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ringstekniska skulderna till omfattning kännetecknatväxa sådanen som-
återbäringsfondemas storlek under tid. dessa fonder fått denAttsenare
storlek de har i dag beror i utsträckning de gällande place-påstor nu
ringsreglema, vilka försäkringsföretagen restrik-alltföransettsav vara
tiva. Med den öppning förslag innebär i denna del tordevårasom
incitamenten för försäkringsbolagen placeringsskäl öka storlekenatt av

konsolideringskapitaletpå ha minskat.
får vi i fortsatta anledning inSom nämnt vårt arbete också kommaatt

frågan officiell redovisning ipå marknadsvärden, vilken har näraom en
Övergångsregelnberöringspunkter med berörda problematik.ovan

beträffande överföringen medel till konsolideringsreserven visar tydligtav
problemen ha återbäringssystem marknadsvärdenmed baserat påatt ett
samtidigt officiella redovisningenden sker enligt andra principer. Ensom
fullständig genomlysning ñrsäkringsbolagens ställning, bl.a. beträffan-av
de deras förmåga också uppfylla åtagandena enligt stadfasta återbä-att
ringssystem, förutsätta Vitorde redovisning i marknadsvärden. haren
inom kommittén diskuterat frågan införa sådana redovisningsregler.att

förutsätterDetta emellertid grundläggande både värde-översyn aven
ringsregler och nuvarande redovisningsregler. sådan kanEn översyn
emellertid inte slutgiltigt ske förrän förslag till redovisningsdirek-EGs
tiv antagits. förändring redovisningsreglema kort siktEn skulle påav
också upphov till skattemässiga och bokföringstekniska frågor,ge som
vi tidsskäl inte hinner iutreda denna Det kan också uppståetapp.av
besvärliga frågeställningar det visar sig det sammanlagda värdetattom

allokerade återbäringsmedel och bindande utfistelser gentemotav
försäkringstagarna överstiger marknadsvärdet bolags totalapå ett
tillgångar. heller för denna problemställning har funnits tidsmässigtInte

i denna utredningsetapp. för övrigt anledning tillDetta ärutrymme atten
vi, framgått föreslår alternativa modeller försåsom två övergångs-ovan,
vis överföring medel till den konsolideringsfonden.av nya

6.3.7 Särskilt angående skadeförsäkringsbolagens
säkerhetsreserv

Förslag avvaktan harmonisering med redovisnings-I på EGsen
regler föreslås inte förändring i fråga skadeñrsäkrings-någon om
bolagens säkerhetsreserv.

ñrsäkringsbolagensEn fråga har samband mednäraettannan som
soliditet skadeförsäkringsbolagens möjligheter avsättningar tillär göraatt
säkerhetsreserv och det vilket redovisning säkerhetsreserv sker.sätt på av

Säkerhetsreserven frivillig utbetalningar påär som avseren reserv
grund försäkringsfall. intesvårförutsebara framtida Reserven ärav mera
reglerad eller omnämnd i betraktasöverhuvud FRL. Dentaget ensom

till säkerhets-obeskattad avsättningar får görasHur storareserv. som
försäkringsinspektionen,regleras anvisningarreserven av numeragenom
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anvisningar utfor-ärfinansinspektionen, i den s.k. normalplanen. Dessa
avsnitt 4.2.2.maximiregler närmaremade sesom

och ingår i tillsyns-säkerhetsmarginalSäkerhetsneserven utgör extraen
konsolidering. Det ärbedömning försäkringsbolagensmyndighetens av

ingickbehandlas.egentligen bör Denhuremellertid tveksamt reserven
benämningenskulderna underi försäkringstekniskafram till deår 1983

ersättnings- ochförstärkningoch utgjordesäkerhetstillägg aven
maximigränser,minirni-Trlläggen hade då såvälpremiereservema. som

kornförsäkringsgrenar. Säkerhetstilläggetför olikavilka varierade att
främstaförsäkringstekniska skulderna. Deni dedoldutgöra reserven

försäkrings-detillägget fr.o.m. brötsanledningen till år 1983 utatt ur
fristående säkerhetsreserven,skulderna och fick bilda dentekniska var

bl.a.redovisningsmodell,började tillämpa öppenatt somen meraman
redovisning obeskattadeinnebar krav på öppen reserver.aven

hafrivillig kan den alltså sägassäkerhetsreserven ärTrots att reserven
försäkringstekniska skulderna, eftersomliknande funktion deen som

skadeutfall tiden. Iutjämna variationer i översyftar till att propreserven
försäk-branschglidning mellanfrågan154, bl.a.199091 upptar omsom

säkerhetsreserven ocksåfinansiella företag, harringsbolag och andra
i beräknings-försäkringsteknisk skuldbehandlats sättpå samma som

finansiellamöjligheter till förvärvför skadeförsäkringsbolagensregeln av
Å avvikande drag,den harföretag. sidan det klartandra står att som

skulle behandlasaktuella sammanhangeti dettalar mot att nureserven
Avsättning till säkerhetsreservenåterbäringsmedel.på sättsamma som

överhuvud inte berörobligatorisk enligt FRL,är inte tagetsagt somsom
reglera den efterdärför naturligt mönsterfrågan. knappastDet är att av

i framtidosäkert bolaget allsocksååterbäringsfonden. Det är enom
skadeförsäkringenersättningar frånbehöver betala sådanaut som

återbäringsmedlen i princip tillkommerdäremotmedanreserven avser,
harmoniseringinom medarbete pågår EGñrsäkringstagarna. Det som
i fråga dentill särskilda övervägandenredovisningsregler kan leda omav

Vi får därför anledningsäkerhetsreserven.framtida behandlingen attav
återkomma till frågan huri skede arbetevårtett om reservensenare av

då bedömas bakgrundfråga måsteskall klassificeras. Denna mot av
härpåbör ha. I avvaktanförsäkringstekniska skuldernavilken nivå de

säkerhetsreserv i detbestämmelsevi inte böra någonta omanser oss upp
fram.lagförslag vi läggernusom
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6.3.8 Försäkringsbolagens upplåning

Förslag Någon allmän upplåningsregel införs inte i FRL. Upp-
låning skall tillåten för underlätta försäkringsrörelsen. Detattvara
ankommer liksom i dag på ñnansinspektionen övervakaatt att
försäkringsbolagen inte sig åt allmän upplåningsrörelse.ägnar De
särskilda upplåningsreglema i 5 kap. FRL ändras inte nu men
kommer i samband med vinstutdel-vår översynatt tas upp av
ningsförbudet.

Enligt direktiv skall vi införas begränsningarvåra överväga det börom
försäkringsbolagens möjligheter och därvidlån pröva underatt taav upp

vilka förutsättningar och i vilken omfattning upptagande lån kanav anses
förenligt med försäkringsbolagens verksamhet.

Försäkringsrörelselagstiftningen innehåller inte några allmänna be-
stämmelser försäkringsbolagen möjligheter lån. Attatt taom upp
försäkringsbolagens upplåningsmöjligheter ändå begränsade följerär av
den tolkning gjorts förbudet rörelse i kap. förstal 3 §motsom av annan
stycket innehåller särskilda vissaFRL. Därutöver FRL bestämmelser om
penninglån 5 kap. Enligt dessa fårFRL. bestämmelser upplåning inte
ske konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade optionsrättmedmot mot
till nyteckning eller vinstandelsbevis i form delägardebentures,mot av
dvs. lån medför till betalning tillgångarrätt bolagets med beloppsom ur

viss kvotdel tillgångarna eller beräknas medmotsvararsom av som
utgångspunkt i marknadskursen bolagetspå aktier. Ett förbud mot
delägardebentures gäller för allmänna aktiebolag enligt aktiebolags-även
lagen.

Enligt 5 kap. det vidare förbjudet för andra försäkringsbolagFRL är
skadeförsäkringsaktiebolag vinstandelsbevisän i formatt utge av

lånedebentures, dvs. lån medför till betalning med nominellträtt ettsom
eller indexreglerat belopp.

Tillsynsmyndigheten cirkulärutfärdade år 1983 373 angåendeett
begränsning försäkringsbolagens upplåning. cirkulârettill Irättav
konstaterades ianspråktagande lånemarknaden från försäk-någotatt av
ringsbolagens sida normalt inte kommer i fråga. Upptagande av mera
tillfälligt erforderliga marginella lån kunde dock Somaccepteras.
exempel fall där främmande rörelse klart överskredspå gränsen mot
nämndes sådana fall upplåningen sker i spekulativt syfte fördär att
möjliggöra förvärv s.k. fasta värden, bedöms kunna leda tillav som
snabba vinster.
I cirkulär utgångspunkten vid bedömningen19874 att avanges

försäkringsbolagens upplåningsmöjligheter fortfarande skall attvara
från försäkringsbolagens sidaianspråktagande lånemarknadennågot av

Enligt cirkuläret godtasnormalt inte kommer i fråga. kan det att
försäkringsbolag tillfälligt korttidslån inom för dentar ettupp ramen

för tillfälligalångsiktiga placeringsverksamheten eller mötaattegna
vidarelikviditetsbehov i verksamheten. cirkuläret framhållsI att

uppförande placeringsfastigheter liksom förvärvbyggnader på avav
finansiering upplånaderedan bebyggda sådana fastigheter med genom
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medel faller utanför den tillåtna finnsdet inte särskilda skälramen om
tillåta rörelse enligt kap. försäkrings-§ FRL.1 3 Omatt ettannan

bolag förvärvar fastighet belånad har inspektionenredan ären som
emellertid inte krävt sådana lån avvecklas snabbare avtaladskall änatt

enligtamorteringstakt och cirkuläret inte heller sådantatt ettanser
generellt krav bör uppställas konstaterar det ibland kan liggaattmen
i bolagets intresse avveckla Enligtsådana lån. cirkuläret göreget att
inspektionen inte heller invändningar försäkringsbolag sinaförmot att
placeringsfastigheter utnyttjar särskilda lån statsmakterna ställersom
till förfogande för reparationer, liknandeombyggnader eller ändamål.
Inspektionen förutsatte dock i cirkuläret skulle belysaFVK närmareatt
frågorna.
När det gäller förvärv fastigheter i utlandet i cirkuläretsägs attav

särskilda bedömningar kan behöva har exempelvis skettgöras. Så när
fastigheterdet gäller i Storbritannien. följer lånen inte fastighetenDär

ägaren. Inspektionen har då tillåtit försäkringsbolagetutan att ta upp
belåninglån. Tanken storleken lånen skall denär påatt motsvaranya

fanns i fastigheten vid förvärvet. Problemet emellertidär attsom
uppgifter härom oftast inte få fram, vilket fått till följdgår att att
inspektionen medgivit försäkringsbolagen låna beloppatt ettupp som

50 köpeskillingen.motsvarar procent av

De riktlinjer för bedömningen försäkringsbolagens upplånings-av
möjligheter i cirkulåret från tillämpas alltjämt.år 1987som anges

sitt betänkande föreslog generelltI SOU 198758 FVK att ett
upplåningsförbud i fanns särskilda skulleskulle intas FRL. Om det skäl
tillsynsmyndigheten ha efter prövning i varje särskilt fall eller irätt att,
vissa fall föreskrifter, tillstånd till upplåning. Enligtgenerellagenom ge
FVK skulle sådana skäl föreligga vid Övertagande inteck-närmast av
ningslån vid fastighetsförvärv och i viss utsträckning i fråga om
utnyttjande det statliga bostadsstödet försäkringsbolag uppförnärav
bostadsfastigheter eller dem. Man dock dispens-ansåg attrenoverar

restriktivitet.prövningen borde ske med För försåkringsbolagensstor
emellertid enligtverksamhet den internationella marknaden kundepå

tillämpningFVK mindre rigorös upplåningsförbudetnågot av varaen
motiverad.

Enligt uppfattning liksom försäkringsbolagen kunna lånabörvår nu
medel för underlätta rörelsen. därför inte meningsfulltDet är attattupp

i upplåning får ske.lagtext försöka slå fast för vilka specifika ändamål
förbudetSom framgått innebär våra förslag vi lättar påatt mot annan

i meningen verksamheter i dotterbolag inte kommerrörelse den attatt
föreslagnaomfattas sådant förbud, vad följer deutöverett som avav

restriktionerna detriskspridningsreglema. motsvarande skulle närI mån
minska. Upplåning innebärgäller försäkringsbolagens till upplåningrätt

betydelse länge deemellertid i sig risk. risk mindre såDenna ären av
avkastningmedlen investeras i tillgångarupplånade garanterat ger ensom

investeringenminst till kostnaderna för lånet. Om däremotuppgårsom
i denlämnar avkastning, kan försäkringsbolaget kommasämreen

i anspråk för betalasituationen bolaget tvingas andra tillgångarta attatt
komma i fara. livförsäk-lånet. Därmed kan försäkringstagamas medel I

förmånsrätt i tillgångarringsbolag visserligen försäkringstagarnahar
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motsvarande de försäkringstekniska skulderna. Motsvarande trygghet
finns inte för skadeförsåkringsbolagens del. Risken för försåkringstagama
uppstår emellertid redan tillgångar motsvarande solvensmarginalenom
behöver i föranspråk betalning lån. En allmäntas utgångspunkt förav

upplåning skall få ske bör därföratt normalt bolaget åtminstoneattvara
inte lån tillgångarsåtar motsvarande solvensmarginalen riskeras.attupp
Det ankommer emellertid tillsynsmyndighetenpå i det enskilda falletatt
bedöma vad är acceptabel upplåning.som en

frågaI verksamheter i själva försäkringsbolaget bör också vissom en
uppmjukning kunna ske de principer i dag upprätthålls. Sålundaav som
bör lån kunna i situation där skadeförsåkringsbolagupptas tvingasetten

betala osedvanligtatt skadeersättning, alternativetut hadestoren om
varit realisera tillgångar till underpriser.att Bolaget bör i sådana fall
kunna behålla lånet till dess tillgångarna kan förlust.att avyttras utan
Vidare bör livförsälcringsbolag i syfte utjämna effekternaett att attav
premieinbetalningar ofta sker vid och tillfälle, vidett t.ex. ettsamma
årsskifte, kunna lån för sprida placeringarna över helauppta året ochatt
därigenom undvika på icke önskvärt sätt prisernaatt påett pressa
marknaden. Ett fall då upplåning bör kunna tillåtas då detannat är
framstår motiverat för minimera kostnaderna i försäkrings-attsom
rörelsen. Det kan fråga upplåning i sambandt.ex. medvara om
fastighetsaffárer utomlands där onödig fördyring skulle ske påannars en
grund valuta- och skattekonsekvenser. Det måste emellertid hela tidenav
röra sig upplåning för underlätta rörelsen. Det får alltså aldrig bliattom
fråga försäkringsbolaget signärmar föratt gränsen vad kanom som
betecknas allmän upplåningsrörelse. Det ankommer liksom i dag påsom
tillsynsmyndigheten övervaka så inte sker.att att

Särskilt de nuvarande upplåningsreglerna i 5 kap. FRLom

Enligt bestämmelserna i 5 kap. FRL är det förbjudet försagtssom ovan
försäkringsbolag konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenadeatt utge
med optionsrätt till nyteckning vinstandelsbevis; dock skadeför-samt att
säkringsaktiebolag får lånedebentures.utge

Reglerna infördes FRL. Dessförinnan fanns intedet någragenom
regler försäkringsbolagens möjligheter utnyttja dessa finansierings-attom
former. Det ansågs då konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenadeatt
med optionsrätt till nyteckning i avsaknad lagregler inte kundeav
utfärdas försäkringsbolag. Bolagens möjligheter vinstan-att taav upp
delslån omstridd. Klart emellertid bolagen inte fick ägnaattvar mera var
sig låneverksamhetåt i sådan omfattning bolagen drivamåste rörelseatt
i strid förbudetmed rörelse försåkringsrörelse.änmot annan

Försäkringsrörelseutredningens FRU betänkande Ds E 19806, som
tilllåg grund för innehöllFRL, förslag nämnda ñnan-attom ovan

sieringsformer skulle tillåtna för skadeförsåkringsaktiebolag. Sam-vara
tidigt föreslogs förbud delägardebentures. FRU menadeett låne-mot att
formerna attraktivaär och underlättar upptagande lån påav gynnsamma
villkor. Med tanke dessapå låneformer tillgängligaär för allmännaatt
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aktiebolag skulle försäkringsbolagens konkurrenssituation lånemarkna-på
den förbättras också dessa bolag kunde utnyttja lâneformema. Förom
internationellt verksammma företag tillansågs tillgång dessa låneformer

värde vid upptagande lån utomlands. det gällde livförsäk-Närvara av av
ringsaktiebolag utredningenansåg emellertid låneformema olämpliga dels
med hänsyn till livförsäkringsaktiebolagens aktiekapital äratt av
marginell betydelse i förhållande till omslutningen, dels med hänsyn till

livförsäkringsaktiebolag vinst tillfallerendast försäkrings-att ett vars-
tagarkollektivet inte kan räkna sitt aktiekapitalmed öka deatt genom-

ifrågavarande låneformema.nu
I 198182 180 uttalade föredragande statsrådet det fanns skålattprop.

tillåta skadeförsäkringsbolagen konvertibla skuldebrev ochatt att utge
skuldebrev Förenade med optionsrätt, eftersom ifrågavarande låneformer

ägnade öka dessa bolags kapital. I likhet med fleraattvar egna re-
missinstanser hanansåg emellertid FVKs ställning till fråganatt om
utlännings rätt förvärva aktier i svenskt försäkringsaktiebolag bondeatt
avvaktas innan det infördes regler väsentligt kunde vidga densom
personkrets, bl.a. utanför Sveriges för vilka sådana aktier skullegränser,
bli tillgängliga. frågaI vinstandelslån delade föredragande statsrådetom
FRUs mening, det skulle tillåtet för skadeförsäkringsbolagenatt attvara

lånedebentures förutsättningunder ñnansieringsformen inteutge att
användes skulle strida förbudetpå sätt rörelse.ett mot motsom annan

I sitt betänkande 198758 lämnade förslagSOU FVK till begränsningar
såväl svenska utländska rättssubjekts aktier iförvärvarätt attav som

försäkringsaktiebolag. förslag genomfördesDetta emellertid inte.
I nämnda betänkande behandlade försäkrings-FVK också frågan om

bolagens möjligheter konvertiblautnyttja finansieringsformemaatt
skuldebrev och skuldebrev med beträffandeoptionsrätt. förslagFVKs
ifrågavarande finansieringsformer i identiska med FRUsstort settvar
förslag. Förslagen har inte lett till proposition iännu ämnet.en

Enligt direktivvåra skall vi led i försäkringsbola-översynenett avsom
placeringsregler införas begränsningaröverväga det börgens avom

bolagens möjligheter inte delån. Däremot nämns någotatt ta upp om
speciella lånereglema i Vi emellertid det, de5 kap. påFRL. attanser

angivits i behandlinggrunder samband och FVKsmed FRUssom av
frågan, kan finnas siggoda skäl tillåta försäkringsbolagen ägna åtatt att
ifrågavarande inteñnansieringsforrner. och förslagFRUs FVKsAtt
redan genomförts fråga denfrämst ha berott tveksamhet ipåsynes omen
effekt förslagen i svenskaskulle få beträffande utländskt ägande

dockförsäkringsbolag. Med den internationaliseringen harpågående
livförsäk-denna problemställning förlorat i betydelse. frågaI om

ringsbolagen med vilkethänger emellertid frågan också nära samman
dessavinstutdelningsförbudet iresultat överväganden beträffandevåra

finansie-bolag till. Vi tillåtandeleder därför fråganatt avanser om
ringsforrnema utrednings-i sin helhet till vårtbör nästaanstå etapp av
arbete.
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Övriga6.4 frågor
tillfrågor6.4.1 Vissa med anknytning

koncessionsprövningen

Förslag Hänvisningen till sundhetsprincipen i samband med kon—
cessionsprövningen med krav förenlighet med FRL.ersätts påett

uppdrag ingår inte frågor koncessionsgivningen. Till följdI vårt rörande
förslag till soliditetsregler har vi emellertid haft anledningvåra attav nya

vidta justeringar också i den paragraf i FRL behandlar kon-som
kommitcessiongivningen kap. Därvid har vi osökt in på det2 3 § FRL.

s.k. sundhetskravet vid koncessionsprövningen och frågan huruvida detta
krav förenligt området.är med EGs regler på3i Enligt den nuvarande lydelsen kap. skall vid kon-2 3 § FRLav
cessionsprövningen bedömning den planerade verksamhetengöras en om

förenlig med sund utveckling försäkringsväsendet. Bestämmelsenär en av3
trädde i kraft den januari samtidigt den sedan1985, âr 1948E 1 som
gällande behovsprincipen princip hade införts förupphåvdes. Denna att

E komma till med den överetablering försäkringsbolag dårätta av som
koncessions-fanns. Avsikten med bort behovsprincipen göraattatt ta var

l prövningen mindre kraftigtrestriktiv. försäkringsbolagens antalTrots att
prövningen fortfarande restriktiv då principenreducerats likavar som

infördes. i innebördDet kan emellertid ifrågasättas skillnaden ärom
särkilt 19848577, lâg till grund för lagändringen,Istor. prop. som

angivit föranförde departementschefen följande sedan han först skälen
behovsprincipens avskaffande sid ff47

Med hänsyn till särskilt till deförsäkringsverksamhetens särart och
starka krav skydd för försäkringstagama ställas och denpå måstesom
därav motiverade offentliga tillsynen finner jag det uteslutet heltatt

från tillståndsprövning. dock denna prövning kanavstå Frågan är om
inskränkas till försäkringslagama och ikontroll de iatt annanen av
ordning föreskrivna formella och kvalitativa villkoren för den tilltänkta

koncessions-verksamheten uppfyllda. skulle bl.a. innebäraär Detta att
prövningen fick dengrundas de för dagen rådande förhållandena påpå

nödvändigtsvenska försäkringsmarknaden. Enligt min mening detär
koncessionsreglema utformas de möjligheter ocksåsåatt attatt ger

utvecklingen inom försäkringsområdet lång sikt. Vidarepå måstestyra
kunna beakta frågeställningar med denhängerman som samman

internationella utvecklingen försäkringsområdet. alltsåinom Jag menar
materiell koncessionsprövning behövs i fortsättningen. Denävenatt en

prövningen huruvida denbör inriktad allsidig bedömningpåvara en
förenlig siktplanerade verksamheten kan med på långantas envara

därvidsund utveckling försäkringsväsendet.det svenska Hänsyn börav
tillbåde till de blivande försäkringstagarna i sökandebolaget ochtas

inteutvecklingen Vidare kan detförsäkringsvâsendet i allmänhet.av
förutsättas bli sund utveckling försäkringsväsendetgärna omen av

inriktning stick iverksamheten skulle tendera få stäv motatt en
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väsentliga allmänna intressen. blir därför naturligt led i kon-Det ett
cessionsprövningen tillhänsyn den planerade verksamhetenatt ta om
kan komma allvarligt motverka strävandena andrapåantas att
väsentliga samhällsområden. exempel kan konsument-,Som nämnas
kredit-, valuta-, skatte- och handelspolitikens områden.
Den ändring koncessionsprövningen har skisserats börhär ledaav som

till det, allmänt blir koncession drivalättare erhållaatt sett, att att
försäkringsrörelse. Enligt min mening detta inte leda tillkommer att
någon omfattande nyetablering och inte heller kort sikt resul-påmera

i omfattandenågra strukturförändringar inom det svenskatera mer
försäkringsväsendet. friare emellertid tillEn koncessionsprövning leder
ökade förkonkurrensmöjligheter, vilket kan öka förutsättningarna
kreativ utveckling försälcringsomrâdet, stimulera produktutveck-på
lingen verka rationaliseringsbefrämjande.och allmäntrent
Den materiella koncessionsprövningen syftar till beviljadatt en

koncession inte skall innebära risker för sund utveckling detatt aven
försäkringsväsendet prövningensvenska äventyras. En sida ärav om

den planerade i den meningverksamheten i det enskilda fallet sundär
i emellertid också huruvidaFRL. Prövningen måstesom avses avse

den sökta koncessionen förenlig långsiktiga kravetär med det på en
sund utveckling försäkringsväsendet. skall prövningen, tillDäremotav
skillnad hittills kvantitativ bedöm-vad gällt, inte innefattamot som en
ning rörande försäkringsbolag möjligheter täckaantalet och bolagens att
försäkringstagarnas behov försäkringsskydd.av

intresseAv naturliga skäl det främst försäkringstagarna harär som
riktning kon-försäkringsväsendet utvecklas i sundattav menen

cessionsbedömningen bakgrund försäkringsväs-måste också ske mot av
endets allmänna betydelse i dagens samhälle.

kraven uppfyllda skallFörutsatt de formella och kvalitativa äratt
alltså koncession beviljas inte tilltänkta verksamheten bedömsdenom

synpunktförsäkringstagarnas och samhälletsoförenlig med frånvara en
sökanden intesund utveckling försäkringsväsendet. innebärDetta attav

främjar allmäntskall behöva visa verksamhet behövs elleratt ennyen
prövningen börutveckling försäkringsväsendet. Vidsundsett av

detillhänsyn inte rådande situationen ävenendast till den utantas
gäller denutvecklingstendenser överblickas. Vadkan senaresom

föreliggabedömningen ansökan skall avslås,bör det, för att ansesen
med sundpåtagliga oförenligttecken det skullepå att envara

utveckling försäkringsväsendet bevilja ansökan.attav
iåterfinns redanBegreppet utveckling försäkringsväsendetsund av

vid behovsprin-gällande försäkringslagstiftning kriterium, sidan avsom
cipen, Innebörden har emeller-i den materiella koncessionsprövningen.

sig knappasttid inte precisering låterpreciserats. sådannärmare En
växla med utveck-heller i praktiken, eftersom innebörden kangöras

prövningen skalllingen inom försäkringsomrâdet. Syftet ocksåär att
långsik-skönjas ikunna till de förhållanden kan ett meraanpassas som

differentiering kanvisstigt perspektiv. är vidare nödvändigtDet att en
försäkringsfor-ochförsäkringsområdenske vid bedömningen olikaav

prövarmyndighetmöjligheter finnas för denSlutligen måste sommer.
be-reciprocitetssynpunkter.till Avenansökan hänsynatt ta omen
kansålunda knappastförsäkringsvâsendetutvecklingsundgreppet av
börvissa faktorerdefinieras vill jag i det följandeentydigt somange

koncessionsprövningen.beaktas materiellavid den
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Enligt departementschefen skulle ansökan koncession kunnaen om
avslås

det finns fara den svenska försäkringsmarknaden i allt förattom en-
hög grad uppsplittras och därigenom minskar förutsättningarna till god
riskspridning försäkringsbolagens försäkringsportföljer,av

det finns fara tillgången försäkringar för vissapå äventyrasattom en-
riskgrupper på grund bolagen i hårdare konkurrenssitua-utsatta attav en

tion specialiserar sig enbart mycket risker,på goda
det finns fara försäkringarna kraftigt fördyras för vissaatt utsattaom en-

riskgrupper grundpå bolagen i hårdare konkurrenssituationattav en
differentierar sina premier,

det finns fara den allmänna driftskostnadsnivån för helaattom en-
försäkringsområdet stiger till följd de försäkringsbolagens, iav nya
etableringsskedet, höga investeringskostnader.

Dessa exempel möjligheterpå koncession visarvägra kon-att att
cessionsgivningen bero bl.a. den allmänna soliditetssituationenanses av
bland bolagen marknadenpå den underordnad principenärsamt att om
solidaritet mellan försäkringstagarna och skälighetsprincipen. inteDet är

dra slutsatsensvårt det är det koncessionssökande bolagets effektatt att
den samladepå försäkringsmarknaden är vägledande vid ettsom

eventuellt avslag på koncessionsansökan. I läge där kon-etten
cessionsgivaren marknaden mättad kanâr därför sundhetskravetattanser
i praktiken leda till ungefär resultat den tidigare behovsprin-samma som
cipen. sammanhangetI kan tillsynsmyndigheten i remissvarnoteras att
över det betänkande propositionenvarpå grundades 19835SOU
Koncession för försäkringsrörelse uttalade med sund-ävenatt man
hetskravet skulle kunna undvika överetablering under åberopandeen av

ytterligare etablering skulle oförenlig med sund utvecklingatt vara en
försäkringsväsendet.av

Varje för behovsprövning vid koncessionsgivningenutrymme är
Ävenoförenligt med EGs regler. bakgrund önskemåletmot av om en

effektiv konkurrens kan sådana etableringshinder ifrågasättas. Vi har
därför övervägt utformning sundhetskravet till skillnaden annan av som

det nuvarande skulle inriktas enbart det enskildapå bolagetsmot
verksamhet sätt gäller för bankerna 1989902116.prop Bådanu
formuleringarna är emellertid allmänt hållnaså de inte kanatt anses
utesluta det kan ske formnågon behovsprövning eller bedöm-att av en
ning efter andra grunder svårförenligaär med EGs regler. EGssom
bankdirektiv utformadeär minimiregler rörande vilka kravsom som
skall uppställas för oktroj, medan däremot försäkringsdirektivens regler
är absoluta i den meningen enskilt medlemsland inte får uppställaatt ett
ytterligare krav. Vi därför samordning med dessa regler förattanser en
försäkringsbolagens del förutsätter vi slopar varje hänvisning tillatt en
sundhetsprincip i samband med koncessionsprövningen. I stället bör
enligt mening detvår nuvarande sundhetskravet ersättas med krav påett
förenlighet med FRL, vari självfallet ligger krav sundhet i detpåett
enskilda bolagets verksamhet. Det skall understrykas vi med omfor-att
muleringen inte förändra FRLs regler i något avseendeatt annatavser
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än i fråga prövningen huruvida koncession skall beviljas ellerom
förlängas. Den allmänna regeln sundhetsprincipen skall vägledan-att vara
de för tillsynen kap.19 § FRL skall således behållas.1

Den materiella koncessionsprövningen skall således gälla frågan om
den planerade verksamheten kan bli utövad ipå sätt stårantas ett som
överensstämmelse med FRL. Däri skall ingå bedömning bolagetsen av
verkställande ledning och ägare. Dessa skall komma uppfylla deantas att
krav måste ställas för de på långsiktigt och stabilt sätt skallatt ettsom
kunna driva försäkringsverksamhet.sunden

Sedan koncession beviljats åligger det tillsynsmyndigheten kon-att
tinuerligt övervaka bolaget driver sund försäkringsverksamhet ochatt en

den verkställande ledningen verkar i enlighet härmed. Finneratt
tillsynsmyndigheten det finns allvarliga brister i detta eller någotatt annat
hänseende kan myndigheten med stöd 19 kap. § FRL meddela de11av
erinringar i fråga verksamheten behövliga och i sista handom som anses
hos regeringen aktualisera frågan koncessionens förverkande.om

Tillsynsmyndigheten har däremot enligt gällande lag inte någon
möjlighet ingripa ägare otillbörligt inflytandeutövaratt mot etten som
över bolaget allvarliga missförhållandenså Sedan denuppstår. latt
augusti 1990 åläggs visserligen förvärvare aktieposter istörreav
försäkringsbolag anmäla förvärvet till tillsynsmyndigheten kap.3 2 §att
FRL. Sådan anmälningsskyldighet inträder vid förvärv medför attsom
förvärvarens totala innehav kommer överstiga något gränsvärdenaatt av
10, eller20, 40 50 aktiekapitalet eller röstetalet för samtligaprocent av
aktier. Syftet med bestämmelsen komplementär utgöra till deatt ett
upplysningar bolagets verksamhet tillsynsmyndigheten deltarom som av
i övrigt och underlätta tillsynen bolagen.över Myndigheten skall
kontrollera förändring i ägarbilden inte leder till missförhållandenatt en

något slag. sådant missförhållande skulleOm kan emellertiduppståav
sanktioner endast riktas försäkringsbolaget företag och intemot som
direkt onekligenägarna. Detta utgör svaghet imot systemet.en

intresseAv här utvecklingen förär bankverksamhetens del, där
liknande problem kan bli aktuella. finansdepartementetInom har nyligen
utarbetats förslagpromemoria med till låmplighetsprövning ägareen av
i banker Ds förslagna199139. De reglerna anpassningutgör tillen
EGs regler och innebär förvärvare större aktiepost iatt etten av en
bankaktiebolag skall kunna granskas med avseende på allmän lämplighet

inflytandeutöva över bankens verksamhet.att Bestämmelserna är i allt
väsentligt hämtade från EGs andra banksamordningsdirektiv.

Det övergripande syftet med förslagen detär allmänna skall kunnaatt
ingripa större aktieägare allvarligt åsidosätter sittpå sättmot etten som
ägaransvar. kompletterarDe den gällande ordningen särskildmed en
tillsynsfunktion möjliggör ingripanden riktade direkt olämpligamotsom
ägare åtgärderna samtidigt behöver drabba banken företag.utan att som
Sålunda föreslås i promemorian varje fysisk juridiskelleratt person som

förvärva betydande aktiepost i bankaktiebolag iatt ettavser en mer
förväg skall anmäla förvärvet till Finansinspektionen. därvid frågaDet är

förvärv uppgår till lägst tio aktiekapitalet ellerprocentom som av
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röstetalet, s.k. kvalificerade innehav. Vidare skall den har ettsom
kvalificerat innehav i förväg anmäla ökningarstörre sina aktieinne-av
hav. Finansinspektionen har månader sig det finnspå avgöratre att om
skäl sigmotsätta förvärvet. Vidare åläggs aktieinnehavarna anmälaatt att
när de avveckla minskaeller sina innehav. föreslåsBankerna bliattavser
skyldiga underrätta finansinspektionen vilka är störreatt om som
aktieägare och ökningnär eller minskning sker dessas innehav iav
banken. Om förvärvare inte iakttar sin anmälningsskyldighet elleren om

aktieägare sitt inflytandeutövat bankens ledningöver otillbörligtpå etten
får enligtsätt promemorieförslaget Finansinspektionen upphäva aktiernas

Vidrösträtt. allvarligare överträdelser, då förvärv genomförtst.ex. ett
inspektionens förbud, kan inspektionen åtgärdtrots ytterstasom en

förelägga vederbörande sitt innehav.att avyttra
Förslagen gäller endast bankaktiebolag, i promemorian förordasmen

de föreslagna reglerna skall införas för kreditinstitutäven andra ochatt
försäkringsbolag. Det uttalas ide promemorian föreslagna principernaatt
för lämplighetsbedömningen också torde kunna tjäna underlag försom
lagförslag beträffande bl.a. försäkringsbolag.

Förslagen till tredje liv- skadeförsäkringsdirektiv innehållerett resp.
regler lämplighetsprövning i försäkringsbolag motsvarandeägareom av
dem föreslås för bankaktiebolag. Vi har i remissyttrande översom nu
promemorieförslagen tillstyrkt dem i allt väsentligt och instämmer i att
de riktlinjer för ägarprövningens innehåll angivits i promemorian börsom
kunna vägledande föräven prövning försäkringsbolagensvara en av

Enligtägare. vår uppfattning är det därvid vikt detstörsta attav
utvecklas samordnad praxis låmplighetskriterierna bedömsså atten
likartat vid regeringens koncessionsprövning ñnansinspektionensoch
fortlöpande kontroll. Som framhålls i promemorian skulle förfarandet
förenklas ñnansinspektionen prövningsmyndighet iävenom var
tillståndsärenden. Enligt promemorian avsikten reglerna förattsynes vara
prövning försäkringsbolags ägare skall utarbetas inom departementetav
i samband utformandet proposition grundval promemorian.påav en av
Vi har därför inte det ingår i vårt uppdrag lämna förslag tillansett att att
sådana regler.

En fråga sammanhänger med koncessionbestämmelsema ärannan som
europakonventionen och EG-direktiven förutsätter såväl beslutatt att om

vägrad koncession beslut koncessionens upphörande skall kunnasom om
iprövas domstol. Om alltjämt regeringen frågor,låter dessaavgöraman

blir det i dag endast fråga den begränsade domstolsprövningom som
föreskrivs i lagen råttsprövning vissa förvaltningsbe-1988205 om av
slut. Frågan denna lagstiftning uppfyller konventionens och EG-om
reglemas krav har i olika sammanhang uppmärksammats inom regerings-
kansliet. l98990l16 berördes motsvarande problem i frågaI prop. om
oktrojprövningen för bank. uttalades möjligheten tillDet att genom
råttsprövning europakonventionens krav till domstolsprövningpå rätt är

Ävenuppfyllt. Lagrådet hade inte erinran.någon det knappast går attom
generellt rättsprövning här inågot omdöme i frågan, densynes somge

praktiken kommer i fråga godtagbar också enligt FörEGs system.vara
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efter sådan prövning upphävtFRLs del kan regeringsrättennämnas, att
Skandia,erinran Försäkringsaktiebolagetregeringsbeslut motett om

Avgörandetvilket tillämpning kap. denna lag.meddelats med 11 §19av
besvärsprövningskillnaden vanlig inte ärtyder på stor.att mot en
koncessionsansökan och beslutbeslut i anledningSåvitt gäller av om

möjlighet tillkoncession bör enligt mening dennaupphörande vårav
tillräcklig.rättsprövning i varje fall tills vidare kunna Vårtanses

och kap.lagförslag utformat i enlighet härmed jfr 2 kap. 3 § 19 ll §är
utvecklingen skulle visa krav harFRL. EGs år strängare änOm att nu

möjlighetfår emellertid reglering övervägas. En ärantagits, atten annan
i regeringen bestämmelse besvär ibehålla prövningen men ge en om

prövningstill-varvid det inte bör gälla kravregeringsrätten, något på
domstol jfr 35 förvaltningsprocesslagen, 1971295. Ettstånd i denna §

koncessionsprövning prövningalternativ låta såvälär attannat som om
jfr beträffandeförverkande koncession ske i tillsynsmyndigheten ovanav

framtiden bedömningen skerägarprövningen; kan räkna med iattman
lämplighet från samhälls-egentlig prövning koncessionensnågonutan av
och avgörandet därförekonomisk eller från politisk synpunkt, attannars

expertis finns i dennabetänkligheter kan anförtros denstörre åtutan som
det aktuella slagetmyndighet. fall kan låta beslutI så av numan

direktivi de omfattasöverklagas i kammarrätten, den mån EGsav om
domstolsprövning. ägarprövning enligt dettill I fråga denrätt om som

bli finansinspektionen har överprövningföregående föreslås utförd av
bl.a. det skälet frågeställningarböra ske i kammarrätten, attansetts av

bevisvärdering sannolikt kommer aktualiseras.gäller attsom ren
vid koncessionsansökan,särskild fråga, blir aktuell ärEn närmastsom

beträffande onödigt uppehållandehur domstolsprövning skall ordnas av
skadeförsåkrings-i första liv-tillståndsärende. Enligt artikel 12ett resp.

falldirektivet till domstolsprövning finnas i de därskall ävenrätt
inkom.behandlats månader från den dag ansökanansökan inte inom sex

emellertid från det tillsynsmyn-Denna bestämmelse utgå ärattsynes
ansökan ochdigheten myndighet skalleller behörig prövasomannan

förhållandet prövningen skerförefaller inte direkt avpassad efter det att
ärendethos verkar oklart EG-regeln kräverregeringen. Vidare det attom

sexmånadersfristen eller detskall den stipuleradeavgjort inom omvara
upptagits till behandlinginom dennaår tillräckligt ärendet fristatt som

kompletteringblivit beslutpå sätt dokumenterad,något t.ex. genom om
blihärmed kommer detansökan. hur det förhåller sigOavsett attav

onödigt uppehållandenödvändigt möjliggörapå något sätt ettatt att av en
Motsvarande problemkan föras till domstol.koncessionsansökan

Enligt uppfatt-föreligger oktrojprövning för bank. vårbl.a. i fråga om
vidarening därför ilösningen problemet övervägasbör på ett samman-

auktorisa-föratorde därvid inte tillräckligt överhang. Det attvara
förstå itionsprövningen Såvitt vi kan måstetillsynsmyndigheten.på

påkalla beslut ikanskestället helt möjligheter övervägas, rätt attnya en
jfr kap. 8 §handläggningsfrâgan, vilket sedan kan överklagas 49

i uppdragemellertid inte ingår vårträttegångsbalken. Vi detattanser
i fall inte i dennalösa detta allmänna problem, etappatt vart av

utredningsarbetet.
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6.4.2 Registerföringsskyldighet även för
skadeförsäkringsbolag

Förslag Skadeförsäkringsbolag blir i fortsättningen skyldiga att
liksom livförsäkringsbolag föra register över de tillgångar som

de försäkringstekniskamotsvarar skulderna.

Vårt förslag till placeringsregler i FRL innebär bl.a. ävennya att
skadeförsälcringsbolagen, enligt gällande lagstiftning inte har någrasom
placeringsregler utöver den nuvarande femprocentsregeln, i framtiden
kommer omfattasatt restriktioner i placeringshänseendeav samma som
föreslås för livförsäkringsbolagen. framgåttSom innebär detta bl.a. att
detaljerade regler uppställs för vilka slag tillgångar får användasav som
för placering bundna medel, dvs. medel motsvarande försäkringstekni-av
ska skulder, för hur placeringarsamt stora maximalt får göras i ettsom
enskilt tillgångsslag hur enhandsengagemangsamt stora bolagen fårsom
ha. Till skillnad från nuvarande reglering innehåller de placeringsbe-nya
stämmelsema således uttryckliga riskspridningskrav. I vårt förslag har
dessa riskspridningskrav uttryckts i de sammanlagdaprocent tillgångarav

i det enskilda bolaget de försäkringstekniskasom motsvarar skulderna.
Det ankommer finansinspektionenpå tillse placeringsreglemaatt att

efterlevs. Inspektionen behöver därför kontinuerligt ha tillgång till
information hur försäkringsbolagens placeringsbilderom Förut. attser
tillsynen i detta avseende skall fungera bör därför finnas skyldighet fören
försäkringsbolagen fortlöpande till inspektionenatt förändrin-rapportera

i bolagets placeringsbild.gar
För livförsäkringsbolagen finns indirekt redan enligt gällande lag en

sådan skyldighet dessa bolag skallatt föra särskilt register övergenom ett
samtliga tillgångar de försäkringstekniskamotsvarar skulderna 7som
kap. 10 § FRL. Denna registerföringsskyldighet infördes den januaria 1
1990 i samband med försäkringstagamasatt ipanträtt de värdehand-
lingar tidigare skulle försäkringstekniskamotsvara skuldersom ersattes
med särskild förmånsrätt enligt förmånsrättslagen 1970979, jfr 7 kap.
11 § FRL. Registret därvid det tidigareersatte med särskildsystemet
förvaring värde-handlingarna.av

För underlätta tillsynen böratt enligt vår mening registerföringsskyl-en
dighet motsvarande den gäller för livförsäkringsbolagen kunnasom
införas även för skadeförsälcringsbolagen, även försäkringstagarna iom
dessa bolag inte har förmånsrätt i de tillgångar finns iupptagnasom
registret. Ett sådant register skulle då också kunna utgöra utgångspunkten
för beräkningarna riskspridningskraven på så sätt enskiltav att ett
tillgångsslag ställs i relation till de totala tillgångar finns upptagnasom
i registret. En skyldighet även för skadeförsâkringsbolagen föraatt ett
register över de tillgångar de försäkringstekniskamotsvararsom
skulderna bör i allmänhet inte föranleda några större praktiska problem
för bolagen eftersom dessa redan i dag för förteckningar sinaöveregna
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placeringar, åtskillnad inte mellan tillgångaräven görs somom nu
försäkringstekniska tillgångar.skulder och övrigamotsvarar

likvidationsdirek-Det kan i sammanhanget förslaget till EGsnämnas att
tiv skall gälla för såväl liv- skadeförsäkring,COM 89 394 som som- -

föra registeruppställer krav samtliga försäkringsbolag skallpå att ett
över tillgångar försäkringstekniska skulder artikel 2.motsvararsom

förpliktelserEnligt förslaget tillgångarna i registret säkerhet förutgör
försäkringstagama, skadeförsäkring.alltså i frågaävengentemot om

6.4.3 SverigeUtländska försäkringsföretags verksamhet i

Förslag i försäkringsföre-Bestämmelserna LUF utländskaom
verksamhet medi Sverige ändras de överensstämmersåtags att

EGs regler och med ändringarna i FRL.

Utländska försäkringsföretag driva försäkringsrönelse i Sverigekan
dotterbolag eller generalagent. Generalagenten kangenom varagenom

fysisk svenskt aktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag ochperson,
svenskt handelsbolag. blirverksamheten drivs dotterbolagOm genom
detta svenskt försäkringsbolag och reglerna i blir således tillämp-FRLett
liga på verksamheten. dotterbolagsfallet behövs alltså inte någraI
särskilda bestämmelser.

Drivs verksamheten generalagent den lagenreglerasgenom av
1950272 för utländska försäkringsföretag driva försäkrings-rätt attom

i återförsäkringsrörelse.rörelse Sverige LUF. lagstiftningen gäller inte
Sådan kan utländskt försäkringsbolag driva i Sverigerörelse således ett

koncession. närvarande oktober har utländskaFör 1991 13utan
försäkringsbolag drivakoncession enligt LUF generalagentatt genom
försäkringsrörelse i Sverige. koncessionerna livförsäk-Ingen av avser
ring.

Lagstiftningen utländska försäkringsföretag i väsentligarörande är
förebild.hänseenden uppbyggd med försäkringsrörelselag1948 års som

Även samladhar vid tillfällen har någonLUF ändrats flertalettom
ålderdomlig tillöversyn lagen aldrig gjorts. framstår därförDenav som
grundläggandesåväl uppbyggnaden språket. Möjligen kommer desom

frågor fullständigvi skall utreda i kräva översynnästa etapp attsom en
detsåväl Med uppbyggnad FRL skulleLUF FRL.av avsom en ny

utländska företagen idärvid ünkbart inlemma för dereglernaattvara
denna lag.

beträffande svenska försäkrings-Redan framlagda förslag devåra nu
utländska bolagensbolagen emellertid vissa ändringar också för dekräver

har varit kon-verksamhet i Sverige. Utgångspunkten för LUF att
i denkurrenslikhet svenska bolag skall gälla månmellan utländska och

reglerdet harmoniseringen med EGsmöjligt. Därtill kommerär att
utländskakräver verksamhetsförutsättningarna för deändringar i även

åtskillnadbolagen. i vissa fall görasInför EES-avtalet dessutommåste
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mellan utländska försäkringsföretag med hemland inom EES och andra
utländska försäkringsföretag. företagFör de har hemland inom EESsom
får i princip uppställas strängare regler än för de svenska försäkrings-
bolagen.

Med hänsyn till den översyn LUF enligt vad kan blisagtsav som ovan
aktuell i skede vårt arbete, viett endast vidta deattsenare av avser nu
förändringar i lagen är nödvändiga med hänsyn till EGs regler ochsom

föreslagnade ändringarna i FRL. Anpassningen till EGs regelsystem har
bl.a. inneburit vissa LUFs bestämmelser inte kan tillämpasatt påav
EES-företagen däribland reglerna skyldighet deponera värde-attom-
handlingar i svenskt bankinstitut och i vissa avseenden särskilda be-att-
stämmelser blir nödvändiga för dessa företag.

framlagdaVåra förslag till förändringar i innebärLUF i sinanu
huvuddrag följande. För alla utländska företag önskar drivasom
försäkringsrörelse i Sverige krävs regeringens koncession. EES-företag
kan därvid driva rörelsen filial eller ständigagentur,genom annan
representation i Sverige. Andra utländska företag skall, liksom hittills,
driva rörelsen generalagent. Vi har alltså inte funnit skäl attgenom
föreslå förändringnågon i detta avseende. Av skål angivitssamma som
i fråga de svenska försäkringsbolagen föreslås sundhetskravet iattom
samband med koncessionsprövningen slopas jfr avsnitt 6.4. 1. Detsamma
bör gälla den tillståndsprövning sker då svenskt försäkringsbolagsom
önskar förmedla försäkringar från utländska försäkringsfönetag utan
koncession i Sverige.

I fråga placeringsreglerna föreslås i allt väsentligt förändrin-om samma
för de svenska försäkringsbolagen. De utländska företagen fårgar som

sålunda motsvarande regler såvitt gäller de tillgångsslag skallsom vara
tillåtna för placering medel motsvarande försäkringstekniska skulderav

i fråga fördelningen placeringama mellan olika tillgångsslag.samt om av
I syfte underlätta tillsynen föreslås också även de utländska skade-att att
försäkringsföretagen skall omfattas skyldigheten föra register överattav
de tillgångar försäkringstekniskade skulderna.motsvararsom

För utländska företag med hemland utanför EES föreslås uttryckliga
soliditetsregler för den i Sverige bedrivna verksamheten, i allt väsentligt
motsvarande dem vi föreslår för svenska försäkringsbolag. harDettasom
också, liknandepå sätt i föranlettFRL, uttryckliga bestämmelsersom om
vad företagets verksamhetsplan skall I fråga företag med hem-ange. om
land inom EES gäller hemlandets solvensregler och det också hemlan-är
dets tillsynsmyndighet har för tillsynen i detta avseende.ansvaretsom

blirFöretaget skyldigt vid ansökan koncession förete bevis,att om
utfärdat hemlandsmyndigheten, solvenskraven uppfyllda.ärattav

EES-företagen föreslåsFör också vissa särskilda bestämmelser rörande
tillsynen dessa företag. frågaI dessa bestämmelser hänvisas tillav om
specialmotiveringen.
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Övergångsfrågor6.5

frågaövergångsreglerFörslag införs i separation livför-om av
säkringsrörelse och skadeförsäkringsrörelse, riskspridning i för-
säkringsbolagens placeringar överföring tillmedel densamt av

konsolideringsfonden.nya

Vårt uppdrag innebär i första hand lägga fram lagförslag skallatt ett som
kunna i kraft samtidigtträda EES-avtalet den januaril 1993. Ensom
harmonisering med EG-reglema kommer emellertid medföraatt en
betydande omställning verksamheten inom försäkringsbolagmångaav
och dessutom kräva vissa rättsliga åtgärder för verksamheten formelltatt
skall bli förenlig med försäkringsdirektiv.EGs För bolagen skall fåatt
något rådrum för detta före lagens ikraftträdande det önskvärtär att
riksdagen lagförslag redan tidigt under hösten Vi räknar1992.antar ett

Ävenmed detta skall möjligt. då kan emellertid behövas vissaatt vara
speciella bestämmelser underlättar till den ordnin-övergångensom nya

I gen.
börjanTill är märka, den lagstiftningen medföratt atten nya en annani definition begreppen livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolagav

jfr kap. FRL och kräver vissa ändringar i grunderna för1 4 §
livförsäkringsbolag och i bolagsordningen för skadeförsäkringsbolag jfr
2 kap. andra stycket kap. 5 FRL. Beträffande ändring3 § 2 § 3resp.

bolagsordning nödvändigtkan det bli sammankalla bolags-att extraav en
efter riksdagens beslut inte ordinariestämma lagen, denatt anta om

bolagsstämman kunnat besluta ändringen under villkor attom en
Ändringframlagd proposition i riksdagen. bådeämnet antas av av

grunder och bolagsordning skall enligt kap. stadfästas2 4 § FRL av
regeringen stadfástelsen kan delegeras till finansinspektionen imen
sådana fall inte principiell betydelse eller i övrigt synnerligärsom av av
vikt. kan räkna med beslutet kan genomföras snabbare ochMan att

inspektionen,enklare prövningen sker och det kunde därförom av
övervägas inte övergångsvis inspektionen skulle kunna få generelltom
stadfästa ändringar föranledda lagstiftningen. tordeden Detav nya
emellertid förenligt med den paragrafen låta inspektionennämnda attvara

anpassningenpröva sådana ändringar enbart sammanhänger med tillsom
EGs och vi har därför särskild regel häromsystem, ansett en vara
överflödig.

ändrade gränsdragningen mellan liv- och skadeförsäkringsbolagDen
och den därav följande ändringen i kap. i fråga3 § FRL1 om separa-
tionsprincipen livföisäkringsbolag,kommer få till följd vissaatt att som
i kompletterande sjuk- ochdag meddelar personförsäkringäven änannan
olycksfallsförsäkring, sådanflytta verksamhetsgrenarmåste ut som avser

personförsäkring kan emellertidtill skadeförsäkringsbolag. Detettannan
bli förslaget till det tredjeaktuellt separationsprincipenöveratt se om
livförsäkringsdirektivet separationsprincipenEnligt detta upphävsantas.
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i det första livförsäkringsdirektivet såtillvida det blir tillåtet blandaatt att
liv- soch skadeförsäkringsrörelse i bolag under förutsättning attsamma
verksamheterna redovisas för sig och har verkställandeseparatavar
ledningar. Med hänsyn till den osäkerhet sålunda råder i frågasom om
den framtida tillåtligheten blandade verksamheter skulle detav vara
olyckligt tvinga försäkringsbolagen till organisatoriska föränd-att nu
ringar. Vi har därför föreslagna utformningendenansett att av separa-
tionsprincipen endast skall gälla för försäkringsbolag medan för denya
redan etablerade övergångsvis bör kunna tillämpas den hittillsvarande
lydelsen paragrafen. Vi föreslår övergångsbestämmelse med dennaav en
innebörd punkten 2.

Som framgått det föregående avsnitt 6.3.5 föreslår vi placer-attav
ingsbestämmelsema ändras, varvid vissa maximiregler föreslås för
placering i olika tillgångsslag kap. tredje stycket i lagförslaget.se 7 9 §

del hållPå torde innehavet vissa värdehandlingar betydligten av
överstiga vad förslaget tillåter, bl.a. lär detta gälla bostadsinstitutens
obligationer. rimligtDet är anstånd för bolagen störreatt ett att utange
svårigheter skall kunna uppfylla den lagstiftningens krav. En sådannya
övergångsregel föreslås punkten 3.

soliditetsreglemaDe innebär bl.a. exakt bestämd sol-attnya en
vensmarginal föreskrivs för alla försäkringsbolag. Enligt bedömningvår
bör bolagen i allmänhet inte ha svårigheter uppfyllanågra de kravatt
lagstiftningen ställer på denna punkt. Emellertid sammanhänger dessa
regler nära med uppdelningen den återbäringsfondennuvarande ochav
värderegleringsreserven för p-försäkring konsolideringsfond ochpå en en
âterbäringsfond, och denna inämnt har nyhet lagstiftningensom
motiverat särskild övergångsregel, relaterar storlekenen som av
konsolideringsfonden till bolagets s.k. kollektiva konsolideringskapital,
alternativt bolagets solvensmarginal avsnitt 6.3.6 ovan.

Vad utländska försäkringsföretagangår innebär förslag åtskilligavårt
ändringar i LUF. uppkommer liknandeHär problem rörande stadfästelser

ändrade grunder jfr fjärde6 § stycket och 6 LUF enligt3 vårtav
förslag. Dessa problem bör emellertid kunna lösas på sättsamma som
då det gäller svenska bolag jfr Beträffande placering i olika9 § LUF.
tillgångsslag 13 LUF i lagförslagse § vårt krävs emellertid en
motsvarande övergångsregel för FRLs del. Något problem medsom
återbäringsfond uppkommer inte detnär gäller utländska försäkringsföre-
tag.
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7 Författningsförslag med

specialmotivering

7.1 iFörslaget till lag ändringom
1982713försäkringsrörelselagen

Som tidigare framhållits har vi funnit nödvändigt i lagtextendet näraatt
följa direktiv, utförliga ganskaEGs detta ofta kan leda till ochtrots att
invecklade bestämmelser. Efter ändringar dealla åren utgör FRLsenaste
inte heller i dag särskilt tillgänglig lagstiftning, och denågon klar och

reglerna avviker därför inte från lagenpå markant sättnågotnya mera
i övrigt. det gäller vissa mycket detaljerade direktivregler, framförNär
allt angående speciella försäkringstyper, har vi emellertid detansettmera
låmpligare bestämmelserna in i förordning skallän deatt tas atten
belasta den redan vidlyftiga lagtexten. sådana fall i detNågra nämns
följande.

lkap.3§

Ett försäkringsbolag får inte driva rörelse försäkringsrörelse,änannan
det inte finns särskilda skäl för det.om

Med direkt livförsäkringsrörelse får inte förenas försäkringsrörelse
än sådan försäkring omtalas kap.i 1 4annatsom avser som

Ändringen i paragrafens andra stycke, den s.k. separations-upptarsom
principen, fortsättningsvisinnebär livförsäkringsrörelse endast kanatt
förenas sjuk- olycksfallsförsäkringmed sådan och meddelas isom
samband med livförsäkring. har skett förDetta uppnå överens-att
stämmelse med den definition livförsäkringsbolag föreslås inya av som

kap. Enligt förslag inte1 4 vårt används således längre begreppet
personförsäkring i dessa paragrafer. Ordet förekommer i lagen förstanu

i kap. 5 första stycket,gången § där vi också vad med1 anger som avses
personförsäkring i FRLs mening.

Den ändrade gränsdragningen mellan liv- och skadeförsäkringsbolag i
kap.1 4 § och den därav följande ändringen i förevarande paragraf i

fråga separationsprincipen till följd vissa livförsäkrings-skulle få attom
bolag, i dag meddelar personförsäkring komp-även änsom annan
letterande sjuk- och olycksfallsförsäkring, flytta verksam-måste ut
hetsgrenar sådan personförsäkring till skadeförsäk-ettsom avser annan
ringsbolag. skulle bli fallet iSâ för AFA. skälAvt.ex. angettssom
avsnitt 6.5 har vi emellertid föreslagna utfominingendenansett att av
separationsprincipen endast skall gälla för försäkringsbolag medannya
för redan etablerade bolag övergångsvis skall kunna tillämpas den hittills-



206 Författningsfärslag med specialmotivering 199189SOU

varande utformningen paragrafen. Vi har föreslagit övergångs-av en
bestämmelse med denna innebörd punkten 2.

1kap.4§

Med livförsäkringsbolag förstås i denna bolaglag vilkas försäkrings-
rörelse endast lirförsäkring eller lirförsäkring och sambandiavser
därmed meddelad sjuk- eller olyck.sfall.sf6rsa‘kring. Andra bolag är
skadeförsäkringsbolag.

Paragrafen har ändrats för överensstämma med den gränsdragningatt
gäller enligt EGs regler bl.a.se första livförsäkringsdirektivet,som

artikel medför1. Den personförsäkring livförsäkringän iatt annan
allmänhet får meddelas endast skadeförsäkringsbolag. innebärDettaav
i sin vissa försäkringsbolag, vilka hänföratur är till livförsäk-att attnu
ringsbolag, kommer definieras skadeförsäkringsbolag. Dettaatt som
gäller AMF-sjuk och Salus. Den ändrade gränsdragningen har ocksåt.ex.
medfört följdändringar i 2 § 6 lagen 1947576 statligmom. om
inkomstskatt.

1kap.5§

Bestämmelserna livförsäkring, såvitt bestämmelsernautomom avser
Soliditet kap.i 7 23-24 och 27 §§, gäller också i frågaom om

personförsäkringar slag sjuk- och olycksfallsförsäkring,annatav
avgångsbidmgsförsäkring arbetslöshetsförsäkring. De behöversamt
dock inte tillämpas för sådana personförsäkringar har meddelatssom
antingen för tid längst fem ellerår premie är beräk-moten av en som
nad och bestämd för längst fem iår sänder.

Ersättning, i form livränta eller sjukränta, tillhör enderautgessom av
livförsäkring eller försäkring beroende vilket dessapå slagannan av av
försäkringar har meddelats. Har sådan ränta inköpts i ettsom en
livförsäkringsbolag, skall den dock i detta bolag tillhöra livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta tillhör försäkring änsom annan
livförsäkring gäller de särskilda bestämmelserna livförsäkring i 2om
kap. 3 och 4 §§, 7 kap. kap.11 8 kap. och18 14 21, 24 26-
28 §§ 19 kap. och3 4 §§.samt

I paragrafens första stycke har inom angivits vad medparentes som avses
personförsäkring slag. Tidigare i kap. vadl 4 §annatav angavs som

med personförsäkring i FRL. Som följd den gränsdrag-avses en av nya
ningen mellan liv- och skadeförsäkringsbolag förekommer inte längre
begreppet personförsäkring i det lagrummet i lagen förstanämnsutan

Ändringengången i förevarande paragraf. är endast redaktionell artav
och innebär således inte någon förändring begreppet personförsäkringav
i FRL. Innebörden uttrycket avviker emellertid från vad gällerav som
enligt FAL, där personförsäkring endast innefattar livförsäkring samt
sjuk- och olycksfallsförsäkring, och från tillämpningsområdet för
försäkringsrättskommitténs förslag till personförsäkringslag SOU
198656. olikaI sammanhang, bl.a. i förarbetena till 1982 års FRL, har
ifrågasatts inte språkbruket borde samordnas i berördade lagarna. Iom
och för sig kunde det naturligt undersöka förutsättningarna förattvara

sådan samordning gränsdragningennär mellan livförsäkringsbolagen nu
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och skadeförsäkringsbolag ändras. skulle emellertid innebäraDet ett
större ingrepp i FRLs än vad vi har möjlighet igöra dennasystem att

Frågan bör därför och ianstå stället i samband med denetapp. tas upp
övergripande översyn FRL vi får anledning göraattav som senare.

Det kan ifrågasättas den nuvarande bestämmelsen i första stycketom
första meningen, enligt vilken livförsäkringsreglema skall tillämpas i
fråga all personförsäkring, bör behållas med den gränsdragningom nya

föreslås mellan liv- och skadeförsäkringsbolag. särskildaDesom
bestämmelser livförsäkring i lagrummet bl.a.är reglerom som avses om
grunder och förmånsrätt. Med undantag för bestämmelserna soliditetom
strider det emellertid inte regler tillämpa livförsäkringsreg-EGsmot att
lerna, efter föreslagna förändringar, alla personförsäkringar. finnspå Det
därför inte anledning i denna ändra den i paragrafen före-att etapp
liggande principen. Vid beräkning solvensmarginal och garantifondav
skall dock skadeförsäkringsreglerna i fråga personförsäkringgälla om

hänföra tillär skadeförsäkring. har kommit tillDetta uttryck iattsom
paragrafen.

I paragrafens sista stycke har hänvisningen till placeringsreglema i 7
kap. 9 och tagits10 §§ bort eftersom enligt förslag dessavårta a
regler kommer gälla såväl liv- skadeförsäkring.att som

lkap. 10§

I fråga livförsäkringar, gäller endast för dödsfall och meddelasom som
för tid längst fem år eller premie beräknad ochärmoten av en som
bestämd för längst fem i sänder, får undantag medges frånår be-
stämmelserna livförsäkring. bestämmelserna förbudFrån motom om
fondemission i kap.4 § och vinstutdelning i kap.1 12 2 § samt
bestämmelserna Soliditet 7 kap. och får docki 22-24, 27 29 §§om
undantag inte medges.

Avvikelser från denna lag får medges i fråga återför-mottagnaom
säkringar, i den det skäligt.mån prövas

Om försäkringsbolag driver rörelse i utlandet, fâr sådanaett
avvikelser från denna lag medges föranleds tillhänsyn utländsksom av

ellerrätt rättstillämpning.
Undantag från denna lag får medges frågai om
ömsesidiga skadqförsäkringsbolag verksamhet omfattarvilkas inte

kredit- eller borgensförsäkring eller ansvarsförsäkring sådanänannan
bolaget enligt kap. stycket får driva2 3 § nionde detutan attsom

särskilt koncessionsbeslutet den årliga premieinkoms-i därsamtanges
från de verksamhetsgrenar kap. första11 § stycketi 1ten som anges

beloppinte motsvarande miljonöverstiger ECU,ett en
ömsesidiga skadeförsäkringsbolag med sådant bolag harannatsom

avtal fill]ingått återförsäkring försäkringsavtal elleringångnaom av
avtalingått innebär det Övertagande bolaget inträder detiattsom

överlåtande bolagets förpliktelser försäkringsavtalen,enligt
lokala skaddörsäkringsbolag meddelar endast turistsassistans-som

försäkring verksamhetavseende naturafömtåner och för vilkas den
årliga premieinkomsten belopp motsvarandeinte överstiger 200 000ett
ECU,

ömsesidiga liiförsäkringsbolag för vilkas verksamhet den årliga
premieinkomsten motsvarandeinte belopp 500 000 ECUöverstiger ett
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Överskridsunder på varandra följande år. denna undergränstre
skalltreårsperioden bestämmelser från vilka undantag medgivits gälla

från och med det fjärde året.
Medgivanden första-fjärdeenligt styckena lämnas regeringen eller,av

efter regeringens bemyndigande, fmansinspektionen.av
Ändringama i paragrafen är följd anpassningen till EGs regel-en av

I första stycket har angivits de där möjligheterna tillsystem. att upptagna
undantag från bestämmelserna livförsäkring inte gäller deom nya
soliditetsreglema. Enligt EGs direktiv dessaär regler absoluta och

Övrigamedger inte någon avvikelse. särskilda bestämmelser om
livförsäkring inte erforderligaär enligt livförsäkringsdirektiv.EGs Från
dessa bestämmelser kan därför undantag medges i utsträckningsamma

tidigare.som
Den hittillsvarande möjligheten i andra stycket medge avvikelse frånatt

FRL i fråga tjänstepensionsförsäkringar strider regler.EGsmotom
Bestämmelsen tillkom 1948 lag.års En redogörelse för bak-genom

tillgrunden dispensregelns införande i återfinns iFRL SOU 19868, s
ff, vartill172 hänvisas. Enligt uppgift har dispensmöjligheten inte ut-

nyttjats. l fall finns för närvarande inte några medgivna dispenser.vart
Vi har därför bestämmelsen kan utgå.ansett att

Fjärde stycket reglerar möjligheten medge undantag från lagen iatt
fråga ömsesidiga försäkringsbolag bolag meddelar endastsamtom som
turistassistansförsäkring. frågaI vissa ömsesidiga bolag kan redanom
enligt den hittills gällande lydelsen lagrummet undantag från lagensav

Ändringenbestämmelser medges. innebär det klart i lagtextenatt anges
vilka dessa bolag är, nämligen sådana överhuvudtaget inte omfattassom

EG-direktiven. En sådan precisering nödvändig, eftersomär undantagav
från vissa regler, soliditetsreglema, generellt inte får medges fört.ex.
andra bolag demän angivits. För dessa kan däremot varje landsom nu
bestämma vilka regler skall gälla. Med stöd den hittillsvarandesom av
utformningen fjärde stycket har i BFFS 19904 undantag medgivits förav
lokala ömsesidiga mindre bolag bl.a. från bestämmelserna resul-om
tatanalys och redovisningsmässig uppdelning verksamhetsgrenar.på
Vidare har cirkulär 1983370 medgivits undantag från flertaletettgenom

lagens bestämmelser i fråga sockenbolag för husdjursförsäkring.av om
föreslagnaDe placerings- och soliditetsreglema kan anledning tillge

ytterligare undantag, i fråga de kraven solvensmarginalpåt.ex. om nya
och garantifond.

Utöver sådana ömsesidiga bolag visshar i lagtexten angivensom en
begränsad verksamhet punkterna och 4, undantas från EG-direktivens1
tillämpning även sådana ömsesidiga skadeförsäkringsbolag har fullsom
återförsäkring för sina åtaganden i ömsesidigt bolag. Dettaett annat

bolag omfattas då i stället skadeförsäkringsdirektiven.senare av
ÄvenFörfarandet jämställaär närmast med s.k. fronting. detta föratt om

närvarande knappast förekommer i Sverige kan förfarandet få utökatett
tillämpningsområde framöver, särskilt i samband med bolag nyetable-att

Vi har därför medtagit möjligheten medge undantag för sådanaattras.
bolag punkten 2.
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I direktivet avseende turistassistans 8464lEEG undantas ytterligare
kategori försäkringsbolag från skadeförsäkringsdirektivens område,en

nämligen sådana lokala försäkringsbolag meddelar endast turist-som
assistansförsäkring avseende naturaförmåner och har årligsom en

Ävenpremieinkomst inte överstiger 200 000 ECU. sådana bolagsom om
ännu så länge är okänd företeelse i Sverige vi funnithar för gott atten
möjliggöra undantag även för dessa. Denna möjlighet har upptagits i
punkten 3.

1kap.1I§

Vid tillämpning reglerna skadeförsäkring denna lagi gällerav om
följande klassificering verksamhetsgrenarav

olycksfallsförsäkring,
sjukförsäkring,
landkaskoförsäkring,
järnvägsförsäkring,
lufgfartjérsdkring,5.
sjökaskøförsäkring,
transporçförsäkring,
brand- och naturskadqförsäkring,

9. skadq0rsa‘kring,annan
f0rdonsansvar.sf6rsakring,10.

11. lufianmurjörsäkring,
12. .g0fartsansvar.sj6rsdkring,
13. ansvar.sf0rsdkring,annan
14. krediçförsäkring,

borgensförsäkring,15.
16. förmögenheasskaddörsäkring,annan
17. rättsskyddjörsäkring,
18. turistassistan.sf0rsdkring.

Regeringen eller, efier bemyndigande,regeringens finansinspektionen
föreskrifter de riskernärmare Verksamhetsgrenvarje onfattar.ger om

I paragrafen, är helt har tagits sådan katalog översom ny, upp en
verksamhetsgrenar förekommer i bilaga till EGs första skadeförsäk-som
ringsdirektiv med det tillägg gjorts artikel i direktivet14som genom
avseende turistassistans. De verksamhetsgrenar svenska försäk-som
ringsbolag enligt nuvarande regler skall ianvända redovisningssamman-
hang framgår BFFS 19901. Klassiñceringen i förevarande paragrafav
innebär det nuvarande svenska med kombinerade verk-att systemet
samhetsgrenar inte kan användas i detta sammanhang. Exempelvis
kommer den nuvarande verksamhetsgrenen hem- och villaförsäkring att
hänföras till flera punkter i paragrafens första stycke, bl.a. och17

Även18 indelningen sålunda i vissa inteavseenden medstämmerom.
den brukar användas i Sverige, har vi det nödvändigt följaansett attsom
EGs regler också dennapå punkt. Eftersom lagen i vissa avseenden
skiljer mellan olika verksamhetsgrenar se bl.a. kap. har dessa2 3 §,

i själva lagen. bilaganI till det första skadeförsâkringsdirektivetangetts
har under närmare beskrivitsA vilka risker omfattas de olikasom av
verksamhetsgnenarna. För undgå belasta lagens med sådanatt att text en
beskrivning, vilken dessutom kan behöva ändras med utvecklingen på
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försäkringsområdet, har vi valt låta föreskrifter riskerna in iatt tasom
regeringen utfärdad förordning eller, efter regeringens bemyndi-en av

gande, utfärdas finansinspektionen. Därvid bör också de termerav anges
används vid kombinationer olika verksamhetsgrenar, någotsom av som

finns intaget under B i bilagan till direktivet. Vissa föreskrifter under C
i bilagan, vilka räckviddenrör koncession för viss Verksamhetsgren,av

kap. nionde2 3 § stycket i förslag.vårtmotsvaras av
Den indelningen i verksamhetsgrenar får konsekvenser förnya

bolagens redovisning. I kap.ll FRL resultatanalysen skallattanges
utvisa rörelseresultat för varje Verksamhetsgren och intäkter och1 § att
kostnader, försäkringstekniska skulder och återförsäkrares andel i dessa

den konsolideringsfonden skall redovisas särskilt beträffandesamt nya
varje Verksamhetsgren 8 § första och andra10 § styckena. iAttsamt
dessa striktavseenden följa den indelningen i verksamhetsgrenarnya
skulle medföra praktiska problem för såväl bolagen fmansinspek-som
tionen. Vi föreslår därför inspektionens möjlighet enligt kap. §11 1att

meddela föreskrifter innebär avvikelser från bokföringslagen ävenatt som
skall i frågagälla de nämnda reglerna se närmare kommentarenom nu
till kap. §.11 1

För livförsäkring finns motsvarande klassificering verksam-en av
hetsgrenar i bilaga till det första livförsâkringsdirektivet. Dennaupptagen
klassificering har inte upptagits i vårt förslag, eftersom detta till-
skillnad från vad fallet beträffandeär skadeförsâkring inte ärsom -
nödvändigt med hänsyn till våra framlagda förslag soliditets- ochnu om

Åtskilligaplaceringsregler. försäkringstyperde räknas iav som upp
direktivet finns dessutom inte i Sverige. Vi kan emellertid få anledning

återkomma till frågan i skede utredningsuppdrag.vårtatt ett senare av
Det skall dock påpekas redan infördet EES-avtalet torde blir nödvän-att
digt klassificeringEGs beträffandeäven livförsälcringsgrenar,att uppta
eftersom också koncession för livförsäkring kommer krävaatt att
koncessionen hänför sig till någon eller de verksamhetsgrenarnågra av

i det första livförsäkringsdirektivet. möjlighetEn är attsom anges
åtminstone tills vidare in denna klassificering i regeringenta en av

förordning.utfärdad Frågan bör i vidfall beaktas depar-vart
tementsbehandlingen vårt förslag.av

bör härDet anmärkas vi terminologiskt valt enbartanvändaatt att
beteckningen Verksamhetsgren för indelningen de verksamheterav som
bolagen skall bedriva. Enligt nuvarande regler förekommer därutöver
beteckningen försäkringsgren.

2kap.3§

Stiftama skall upprätta bolagsordning skall underställasen som rege-
ringen för stadfåstelse. Till ansökan koncession skall fogas planom en
för den tilltänkta verksamheten.

lêrksanthetsplanen skall ange
de slag risker bolaget försäkra,attav avser
de försäkringsvillkor bolaget använda,attavser
de premietargffer eller de grunder bolaget använda,attavser
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tillämpa,bolagetåterförsäkringförde principer attavser
omtalas i 7garantifondsådanskall ingå itillgångarde somsom

kap. eller 2827
verksam-bolagetsetableraförkostnadernauppskattning attaven
och,täcka demavseddade medeluppgifthet med är att omsomom

kap. 11 §i 1försäkringmeddela sådanbolaget att avsessomavser
täckaavseddamedeldeuppgiftförsta stycket 18, är attsomom

verksamhetsgrenen,åtaganden denbolagets i samt
ställningekonomiskasannolikabolagetsutvisandeuppställningen

ochinkomsteruppskattningmedräkenskapsårenförstaunder de avtre
ochförpliktelserfullgöra sinamöjligheterbolagetsutgifter attsamt av

tid.solvensmarginal underuppfylla kraven på samma
stycket såvittoch andrastycket iandra 2Föreskrifterna i avser

förgäller dockpremietarijfer, inte
stycket 4-7, 11förstakap. §11i 1verksamhetsgrenarde angessom

eller 12,
ellerstycket 14förstakap. 11 §i 1verksamhetsgrenarde angessom

riskenförsäkradeoch dennäringsidkareförsäkringstagaren15, ärom
ellernäringsverksamhet,dennesavser

stycketförstakap. 11 §1iverksamhetsgrenarde som anges
och minstnäringsidkareförsäkringstagareneller 16 är10, 13 om

uppfylldaförutsättningarföljandetvå ärtreav
till minstuppgårbalansomslutningharförsäkringstagaren somena.

ECU,000motsvarande 2006beloppett
till minstuppgåromsättning ettharförsäkringstagaren somen

000 ECmotsvarande 800belopp 12
haft iräkenskapsåretunder detharförsäkringstagaren senaste

anställda.250genomsnitt minst personer
koncemredovis-koncerningår iförsäkringstagarenOm avgersomen

koncernen.gällastycket 3tredjeiskall förutsättningarnaning
kravetstyrkerhandlingarfogasskallverksamhetsplanen attVid som

uppgifteruppfyllteller 28 §7kap.garantifond enligt 27 är samt ompå
vad regeringenmedenlighetidess aktieägareochbolagets ledning om

föreskriver.
underställasskallstycket 3andraomtalas igrunderDe som

stadfistelse.förregeringen
grunderna överens-ochbolagsordningenRegeringen prövar att

författningar.andramedochmed denna lagstämmer
beviljaroch grundernabolagsordningen samtstadfisterRegeringen

blikommakanverksamhetenplanerade attkoncession, den antasom
eller,vidaretillsbeviljasKoncessionlag.med dennaenlighetutövad i

tiotid, högstbestämdfördetta,föranlederomsfindighetcrsärskildaom
slut.räkenskapsåretslöpandetill detoch därutöverår,

verksam-deförendastkanskadeförsäkringsbolagförKoncession ges
skallkoncessionenstycket. Iförstakap. §11i 1hetsgrenar angessom

bolagetverksamhetsgrenardeellerverksamhetsgrenden somanges försäkrabolagetÄven fårsärskiltdetskall bedriva. att angesutan
bor-ellerkredit-dockverksamhetsgren,ocksårisker i annan
harverksamhetsgrenenandradenriskerna igensförsäkring, om

dennaegendomangårrisken ochhuvudsakligadenmedsamband som
finans-bemyndigande,regeringenseftereller,Regeringenrisk avser.
förförutsättningarföreskrifter attinspektionen närmare omger

rättsskyddsförsäkring.meddela
försäkrings-beviljatsharkoncession ettförlängningVid somav en

delar.tillämpligaistyckenaförsta-niondetid gällerbestämdbolag för
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Den uppställning omtalas i andra stycket 7 skall docksom avsebolagets ekonomiska ställning vid tidpunkren för ansökan förläng-om
mng.

Paragrafen har omarbetats i första hand för stämma med de kravatt som
EG-reglema uppställer i fråga försäkringsbolagens soliditet. Avom
betydelse är då särskilt bolagets verksamhetsplan, vilken är nödvändig för
soliditetsbedömningen innan kan konstatera rörelsens resultat underman

rad räkenskapsår jfr 7 kap. 29 §. I artikel ien 9 första liv- resp.
skadeförsäkringsdirektivet i artikel 7 i turistassistansdirektivetsamt har

de uppgifterangetts planen skall innehålla. I andra skadeförsäk-som
ringsdirektivet artiklarna 5 och 9 och i direktivet rörande motorfor-
donsansvarsförsäkring 90618EEG har dock undantag gjorts från viss
uppgiftsskyldighet när fråga är s.k. risker, varmed istoraom avses
huvudsak och sjöföisälcring,transport- kreditförsäkring tecknassom av
näringsidkare, egendoms- ochsamt ansvarsförsäkring tecknassom av
större företag. Dessa undantag har upptagits i paragrafens tredje stycke.

Med försäkringsvillkor i andra stycket 2 såväl allmännaavses som
särskilda villkor. Verksamhetsplanen behöver dock inte innehålla sådana
individuella villkor avtalas på grund speciella omständighetersom förav
den risk skall täckas se andra skadeförsäkringsdirektivet,som artikel 4.

De grunder nämns i andra stycket 3 är sådana skallsom upprättassom
enligt vad framgår kap.2 6 EG-direktiven medgersom kravav påatt
godkännande uppställs beträffande villkor och tariffer vid skadeföisäkring
se första skadeföisäkringsdirektivet artikel 10.3. Också från denna
möjlighet har undantag gjorts i andra skadeförsäkringsdirektivet i fråga

risker. Vi harstora emellertid överhuvudom inte funnit dettaget
godkännandenödvändigt uppställa kravatt på beträffande villkor och

tariffer. Det kan nämnas förslaget till det tredjeatt liv- skadeför-resp.
säkringsdirektivet inte tillåter medlemsländerna ställa kravatt på
godkännande eller uppgiftsskyldighet avseende avtalsvillkor eller tekniska
grunder för beräkning premier och premiereserv. I det fortsatta arbetetav
med svensk lagstiftningatt till EGs regelsystemanpassa kan således
paragrafen komma behöva ändras iatt detta avseende. I vårt uppdrag-
ingår göra översynatt med grunder.systemet I sambanden med dettaav
arbete får vi också anledning återkomma till bestämmelsernaatt i denna
paragraf.

Av naturliga skäl blir prövningen och kraven på underlag för denna
något annorlunda när det gäller förlängning koncession. Bl.a. kan dåav
verksamhetsplanen anknyta till resultatet bolagets dittillsvarandeav
verksamhet.

Sundhetskravet i sjätte stycket har i vårt förslag uttryckts ettgenom
krav på förenlighet med FRL. Det nuvarande kravet på den planeradeatt
verksamheten skall förenlig med sund utveckling försäkrings-vara en av
väsendet är endast innebäraavsett att kvalitativ prövning ären men
inriktat på sundheten i det totala försäkringsväsendet och kan ettge

för behovsprövningutrymme eller bedömning efter andra grunderen
är svårförenliga med EGs regler på området. Visom har därför ansett att

samordning med dessa regler förutsätteren slopande sundhets-ett av
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principen i samband med koncessionsprövningen jfr avsnitt 6.4.1. Som
framhållits i den allmänna motiveringen vi inte med omfor-avser
muleringen förändra FRLs regler i något hänseende än i frågaatt annat

prövningen huruvida koncession skall beviljas eller förlängas.om
I den materiella koncessionsprövningen skall ingå bedömningen av om

bolagets verkställande ledning och ägare kan komma uppfyllaantas att
de krav måste ställas för de långsiktigtpå och stabilt sätt skallatt ettsom
kunna driva sund försäkringsverksamhet. liggerDetta i kravet på atten
verksamheten skall komma bli i enlighetutövad med FRL. Detantas att
kan nämnas förslaget till tredje liv- skadeförsäkringsdirektivatt ett resp.
uppställer krav på sådan lämplighetsprövning. övrigt ingårI i pröv-
ningen den bedömning även enligt nuvarande utformningsom av
bestämmelsen sker kvaliteten i själva rörelsen. Däremot skall inteav
någon prövning ske rörelsens inverkan försäkringsväsendetpå i stort.av

Enligt tidigare regler skulle regeringen led i koncessions-ettsom
prövningen pröva bolagsordning och grunder överensstämmer medatt
FRL och andra författningar och vadi särskilda be-månsamt om
stämnzelser behövs med hänsyn till omfattningen och bolagetsarten av
verksamhet. Med stöd det sista iledet bestämmelsen har regeringenav
i vissa fall förenat koncessionsbeslutet med olika villkor. I den mån
villkoren endast säkerställa lagen efterlevs, behövs emellertidatt attavser
inte någon uttrycklig bestämmelse denna möjlighet. Bestämmelserom
med större räckvidd än så tycks i praktiken mycket ovanliga.vara
Möjligen kan emellertid bestämmelsen obestämt förett utrymmeanses ge

föreskriva ytterligare villkor, och det då tveksamtatt är den årom
förenlig med EGs regler för koncession. Vi har därför bestäm-ansett att
melsen bör utgå.

Kravet domstolsprövning beslut bevilja eller återkallaett attav en
koncession har berörts i den allmänna motiveringen avsnitt 6.4.1. Där
framgår vi funnit den prövning kan ske enligt lagenatt att som
1988205 rättsprövning vissa förvaltningsbeslut fårom av anses
uppfylla konventionens och EG-direktivens krav.

2kap.4§

Om bolagsordningen eller grunderna ändras skall även ändringen
stadfistas. Regeringen kan uppdra ñnansinspektionen iatt vege-
ringens ställe meddela stadfástelse i fallsådana inte är princi-som av
piell betydelse eller i övrigt inte är synnerlig vikt.som av

ändringenAvser utvidgning bolagets rörelse till verksam-en av en ny
hetsgren eller verksamhetsområde eller ändringenett nytt avser en
väsentlig omläggning rörelsen, gäller i övrigt första-nionde3 §av
styckena i tillämpliga delar.

Ändringama är redaktionella.
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kap. 52 §

Bolagsordningen skall ange

för samtliga försäkringsbolag
bolagets firma,
den i Sverige2. där bolagets styrelse skall ha sitt säte,ort
föremålet för bolagets3. verksamhet, varvid särskiltdet skall anges om

verksamheten skall såväl direkt försäkring återför-mottagenavse som
säkring verksamheten gäller skadqfirsiikring, den verksam-samt, om
hetsgren eller de verksamhetsgrenar bolaget bedriva,ämnarsom

området för4. verksamheten, det gäller direkt försäkring i Sverige,om
5. i förekommande fall, bolaget skall driva försäkringsrönelse iatt
utlandet,

antalet eller lägsta6. och högsta antalet de styrelseledamöter,av
revisorer och eventuella styrelsesuppleanter, får bolags-utsessom av
stämman, tiden för styrelseledamöternas och revisorernassamt upp-
drag,
7. sättet sammankalla bolagsstämman,att

vilka ärenden8. skall förekomma den ordinariepå stämman,som
de regler9. enligt vilka bolagsstämman får förfoga bolagets vinst,över

i vilken10. utsträckning bolaget är skyldigt teckna återförsäkring,att
det gäller försäkring än livförsäkring,om annan

för försäkringsaktiebolag
aktiekapitalet eller,11. detta ändring bolagsordningen skallutanom av

kunna bestämmas till lägre eller högre belopp, minimikapitalet och
maximikapitalet, varvid minimikapitalet inte får mindre änvara en
fjärdedel maximikapitalet,av

aktiernas nominella12. belopp,

för ömsesidiga försäkringsbolag
garantikapitalet,13.
regler för14. hur rösträtten skall och hur beslututövas skall fattas på

bolagsstämman, varvid särskilt skall och i vilken utsträckninganges om
delägamas rösträtt skall utseddautövas delegerade i vilkensamtgenom

skall tillkommarösträtt garantema,
15. intill vilket belopp och i vilken ordning delägarna personligenär
ansvariga för bolagets förpliktelser, inte uteslutande bolagetsom
tillgångar för bolagets förpliktelser,svarar
16. antal och sammanlagt belopp de försäkringar skallav varasom
tecknade innan bolaget kan bildat,anses

vilken begränsning17. skall gälla för återförsäkring imottagensom
förhållande till den direkta försäkringen, verksamheten såvälom avser
direkt försäkring återförsäkring,mottagensom

i vilken ordning in18. skall betala de tecknade garantibe-garantema
loppen samt

i19. och vilken ordning skall betalas garantikapitaletränta på ochom
vinst delas till och i vilken ordning garantikapitalet skallut garantema
återbetalas.

I första stycket har tillagts verksamhetsgrenar skall i3 att anges
Ändringenbolagsordningen när det gäller skadeförsäkring. innebär att

samtliga skadeförsäkringsbolagens bolagsordningar ändras förmåste att
med den klassificering iöverensstämma kap. För1 11som anges

livförsäkringens del har vi nämnt inte tagit in klassificeringnågonsom
i lagtexten.
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7kap.1§
under benäm-skulder,skallbalansräkningförsäkringsbolagsI ett som

balansdagenvärdet påskulder,försäkringstekniskaningen tas avupp
ansvarighet förbolagets

premiereserv,försäkringarlöpande
ersättningsn-försäkringsfallinträffadeförförsäkringsersättningar2.

serv,
skadebehand-försäkringsfallinträffaderegleringförutgifterna3. av

ochlingsreserv
till betalning.förfallitinte haråterbäringtilldeladsådan4. som
vad finnsocksåskuld skallfärsäkringstelatisk avsattSom tas somupp

kap. 5áterbäringsfond enligt 12till
intetill betalningförfallitharåterbäringtilldeladSådan mensom

ersättningsreserven.tillskall förasbetalaskunnat ut
skallförsäkring,försolidarisktförsäkringsbolagfleraAnsvarar en

skulderförsäkringstekniskaredovisningbolagetsenskildai det av
bolagenavtal mellanenligtförsäkringenden delbeaktasendast somav

bolaget.belöper på

återbäringsfondensför påändradedenuttryckParagrafen synger
avsnitt 6.3.6.motiveringenden allmännaframgårredovisning avsom

fonden, sådanabeståkommertillavsättning attinnebärDen avatt som
förkonsolideringsfondens.k.den atttillinte avsättsvinstmedel nyasom

skall5kap. §,jfrkonsolideringsbehov 12försäkringsbolagenstäcka
därmedomfattasavsättningarnaochskuld,försäkringstekniskupptas som

föreslår.viplaceringsrestriktionerde somav
föreslagnadensåledesförsäkringsteknisk skuld harBegreppet genom

allmännaframhållits i deninnebörd. Somvidgaderhållitförändringen en
ilösningprovisoriskendastdefinitionendenutgörmotiveringen ennya

fårvibegreppetgenomgripande översyndenavvaktan på somavmera
återbäringssystemet.med översynsambandianledning göraatt aven

återbäringsfondtillavsättningardeunderstrykasskall avsesDet att som
återhä-endastoch omfattarkollektivstycket, ärandra posti det ennya

emellertid ikanMedlentilldelade.blivitinteringsmedel ännusom
deniochkap. §jfr 12 6återbäringföranvändasprincip endast svarar

Iilldeladeförsäkringstagama.förpliktelse gentemotmeningen mot en
försäk-till delaggällandeenligtredanhänförsåterbäringsmedel

betalaskunnatinteåterbäring utTilldeladskulderna.ringstekniska som
Övrig återbäringtilldelad upptasersättningsreserven.därvid iingår nu

dessaskäl förtredaktionellaVi haroch 5.punkterna 4under sammanav
tillpunkter en.

7kap.9§
medskall placerasskulderförsäkringstekniskamotsvarandebeloppEtt

försäkringsbolagetfärsäkringsverksamhetdet slagtillhänsyn somav
färfrumtidariskenvarvidlöptid,ochtillgångarnasbedriver ansamt

beaktas.skalloch värdeavkastningderasiväxlingar

för visstmedgerskälsärskildafinansinspektionen annatinteOm av
följande slagendastskulderförsäkringstekrziskafall, får motsvaras av

tillgångarav
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obligationer, penningmarknadsinstrument och andra skuldförbindel-
för vilka kommun eller därmed jänförligstat, sanjällighetser en

svarar,
obligationer, penningmarknadsinstrument och andra skuldförbindel-
för vilka företagettser svarar,
penninglån till fysiska säkerhet sådanmot änpersoner annan som

ianges
överlåtbara aktier och andra överlåtbara andelar,
andelar i värdepappersfonder och likartade fonder,
optioner, terminer och likartade finansiella instrument,

fastigheter, och byggnader,tomträtter
Övriga penninglån säkerhet på grundmot inteckningpanträttav avfastighet,i byggnad, skepp ellertomträtt, luftfartyg,
kontanter och tillgodohavanden bankeri och andra kreditinstitut,

10. värdet återförsäkringsgivares andel i försäkringstelmiskaav
skulder,
11. fordringar hos återförsäkringstagare,

fordringar12. hos försäkringstagare och försäkringsmäklare på grund
direkt försäkring eller återförsäkring, tillav trettioupp procent av

premieinkomsten under räkenskapsåret,
13. upplupna och hyrorräntor upplupen inkomst,samt annan
14. fordringar på grund regressrätt,av
15. fordringar skatteåterbäring,på
16. andra anläggningstillgångar sådana omfattasän 5 ellersom avoch
17. fordringar med säkerhet lixförsäkring,i meddelad bolagetavlivlån.

Om inte finansinspektionen särskilda skäl medger för visstav annat
fall, får de sammanlagda tillgångar finnsav detiupptagnasom
register i 10 redovisas§ högstsom anges

femtio tillgångari ia. procent som avses
sammanlagt femtio tillgångari i 7 ochprocent som avses
sammanlagt åttio tillgångaric. ochi 4procent som avses
fem tillgångariprocent isom avses
fem i enskild fastighet,procent ellere. byggnad ellertomträtt ien

andelar därav,
f fem i penninglån med säkerhetprocent ett på grundpanträttav av
inteckning i enskild fastighet, byggnad, skepp ellertomträtt, luftfar-
08.

två och halv börsnoteradei överlåtbara aktier hänförligaen procent
till enskilt företag eller till företagett ingående i koncern,samma

i icke börsnoterade aktier hänförligaprocent tillen enskiltett
företag eller till företag ingående i koncern,samma

fjärdedels i penninglån till enskild fysisken procent en motperson
säkerhet på grundän inteckningpanträtt i fastighet,annan tomträtt,av

byggnad, skepp eller luftfartyg, samt
sammanlagt fem överlåtbarai aktier eller andra överlåtbaraprocent

andelar, obligationer eller penninglån hänförliga till enskilt företagett
eller till företag ingående i koncern.samma

Tillgångar motsvarande försäkringstelmiska skulder får till högst
tjugo bolagets förpliktelser redovisasprocent i valuta denav änannan

förpliktelsenvari skall fullgöras. Denna begränsning gäller dock inte
för tillgångar uttryckta i EC U

Vid bedömning kraven enligt tredje stycket uppfyllda, skallärom
tillgångarna beräknas efter marknadsvärden.
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Paragrafen förslagvårt tillupptar placeringsbestämmelser. Dessanya
omfattar endast de försäkringstekniska skulderna med den definitionnya
dessa skulder har enligt förslaget jfr kap.7 1 §. Med upphävandeett

begränsningsreglema i 7 kap. 17 ochav 17 §§ uppställs inte längrea
några placeringsrestriktioner i fråga försäkringsbolagens friaom
tillgångar. Förbudet rörelsemot gäller enligt förslaget endastannan
verksamhet i själva bolaget jfr den allmänna motiveringen, avsnitt
6.3.3.

Första stycket allmän bestämmelseupptar med krav påen ett att
placeringar skall ske med beaktande de förpliktelser försäkringsbolagetav
har försäkringstagarna.gentemot De tillgångar och skulder paragrafen

skall alltså ställas varandra. Bestämmelsenavser mot är övergripande och
innebär bolagen skall haatt sammansättning tillgångar ären av som
lämplig med hänsyn till försäkringsavtalens utformning. Ett försäkrings-
bolag utfistelser enligt avtalen kan förväntas utgå långt framvars i tiden
kan exempelvis lämpat bära vissa placeringsriskeratt änvara mer om
uttästelsema skulle infrias redan året därpå. Bestämmelserna i andra och
tredje styckena är sålunda endast betrakta komplementatt till densom
övergripande riskspridningsregeln i första stycket.

Listan i andra stycket över de tillgångar skall acceptabla försom anses
täcka de försäkringstekniskaatt skulderna gäller för både liv- och

skadeförsäkringsbolag med undantag för punkten 17, endast blirsom
aktuell för livförsäkringsbolagen. Uppräkningen tillgângsslag stämmerav
i huvudsak med EGs lista enligt artikel 18 i förslaget till det tredje liv-

skadeförsäkringsdirektivet. På punkter har viresp. ett emellertid valtpar
avvika från förslaget, eftersomatt tillgångsslaget i fråga har föruppgetts

närvarande sakna aktualitet för svenska försäkringsbolag eller inte är av
den karaktären det överhuvud böratt komma i fråga förtaget täckande

försäkringstekniska skulder. Detta gäller EGs bestämmelserav om
förskottsbetalningar other prepayments, uppskjutna anskaffningskostna-
der deferred acquisition costs, fordringar på grund bärgningav
amounts receivable result of salvage, fordringar på garantifonderas a
claims against funds värdet leasingavtalguarantee samt reversio-av

interests. Däremot har vi tagit med panträtt på grund inteckningnary av
Äveni byggnad. detta inte kan förekomma enligt svensk kanrätt,om

svenska bolag utnyttja sådan möjlighet till placering utomlands.
För tillgångarna i punkten skall1 eller kommun, vilkenstatsvara en

helst, eller samfällighet. Med företag isom punkten 2annan avses
näringsidkare med den innebörd uttrycket har i civilrättslig lagstiftning,

avtalsvillkorslagent.ex. 1971112 och bokföringslagense 1976125.
Det skall således fråga fysisk eller juridiskvara om en person som
yrkesmässigt driver verksamhet ekonomisk Under punktennatur. 2av
faller bl.a. likvidansvar för PenningmarknadsCentralen PmC AB. I
punkten 3 penninglån handpanträttt.ex. och företagshypotek.motavses
Punkten 4 innefattar alla slag överlåtbara aktier och andelar. Deav
tillgångar nämns i punkten optioner,6 terminer och andra likartadesom -
finansiella instrument, s.k. derivatinstrument, finns definierade i lagen-
1991980 handel med finansiella instrument. Med fordringar i andraom
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ostridiga ellerstycket 15 och fordringar12, 14, 17 är11, menas som
tillgångar åsyftasklara jfr kap. § konkurslagen. De2 9 1 somarmars

sådana anläggningstillgångar beskrivs i kap.i punkten 16 är ll 4som
inte omfattas punkterna eller Till punktensåvitt dessa 7. 16av

inven-hänförliga anläggningstillgångar sålunda bl.a. maskiner ochär
tarier.

Enligt artikel 15.3 i första skadeförsäkringsdirektivet och artikel 17.3
livförsäkringsdirektivet skall, tekniska täcksi första reserver avom

tillåts.återförsäkringsgivare, fastställas det procenttalfordran på som
föreslagits bli ändrade enligt tredje direktiv,Reglerna har men omresp.

i förordning eller meddelasinte sker börså procentsatsen avanges
fmansinspektionen.

riskspridningskravet i första stycket kompletterasallmännaDet av
maximiregler för hurbegränsningsregeln i tredje stycket uppställersom

enskilt tillgångsslag ochförsäkringsbolag får placera idel ettstor ettsom
Även begränsnings-bolaget får dessahur enhandsengagemang ha.stora

för både liv- och skadeförsäkringsbolag. Bestämmelsernaregler gäller om
försäkringsbolag.i andraenhandsengagemang gäller även engagemang

enligttillgångsslag skall ställas i relation till utgörsbas varjeDen som
försäkrings-tillgångar krävs för täckandeförslaget de totala avsomav

i registeralltså skall finnas dettekniska skulder och upptagna somsom
register-skyldiga föra enligt En sådanförsäkringsbolagen är 10att

skadeförsäkrings-införs förslag förföringsskyldighet enligt vårt även
bolagen.

investeringen i enskilt tillgângsslagBeträffande den maximalt tillåtna ett
derivatinstrument, följt direktivförslag,vi, med undantag för EGshar

föreslagitmaximalt tillåtna enhandsengagemang harmedan vi i fråga om
Motivenmotsvarande regler.uppstramning i förhållande till EGsen

enskilti avsnitt 6.3.5. Direktiven tillåterhärför har att ettangetts
för tillåtet innehav vaduppställer lägre procentgränser änmedlemsland

ligga begränsningar kanföljer direktiven. detta fårI attansesavsom
i direktiven. bör än gånginga sådana Detställas även när angetts enupp

direk-i avseende länge endast ärframhållas EG-reglema detta än såatt
har vi inteändras. bakgrund häravtivförslag kan komma Motattsom

begränsning i frågasärskildheller uppställa någonansett tvungna attoss
för sådanabegränsningsregelderivatinstrument andra stycket En6.om

värderingtill svårigheterna i frågainstrument skulle, med hänsyn avom
emellertid anledningintill omöjlig tillämpa. Vi fårdessa, näst attattvara

värderingsreglema.till frågan i samband medåterkomma vår översyn av
derivatinstrumentsyftet med användadock framhållasDet bör att att

tillgångarförvaltningen försäkringsbolagetseffektiviseraskall att avvara
risker.valutakursförluster eller andra In-skydda dessaoch motatt
risknivån iför väsentligt ökainte användassåledesfår attstrumenten

högredärigenom uppnåportföljer förförsäkringsbolagens att en
ñnansinspek-placeringsneglerna. så fall kankringgå Iavkastning eller

stycket.regeln i förstastöd den allmnnationen ingripa med av
tredjeochbegränsningsreglema i andraunderstrykasDet bör att

allmännaoch detinte absoluta reglerstyckena maximiregler ochär att
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riskspridningskravet i paragrafens första stycke avgörande förär
begränsningsreglemas tillämpning. Finansinspektionen kan sålunda med

stycket uppställa krav visst tillgångsslagstöd första på medatt ettav
hänsyn till förpliktelser i det särskilda fallet inte fårbolagets medräknas
eller visst tillgångsslag skall mindre andel tillgångs-utgöraatt ett en av

vad maximiregeln medger. Därvid bör inspektionen i frågaänmassan
enhandsengagemang också bevaka koncentrationen till vissattom en

bransch inte blir alltför Inspektionen kan givetvis ingripaäven närstor.
tillgång i visst fall framstår osäker den inte duger förså atten som

täckning försäkringstekniska skulder. Begränsningsreglema kommerav
sannolikt medföra flera försäkringsbolag behöver omdisponera sinaattatt

bli såvittplaceringar. Detta torde aktuellt särskilt bolagens innehavavser
bostadsobligationer. framgått motiveringenSom den allmänna harav av

generellt särbehandlavi inte funnit skäl dessa obligationer. kanDetatt
omdisponeringaremellertid inte krävas skall ske omedelbart vidatt

Vilagens ikraftträdande. har därför föreslagit särskild övergångsregelen
för avveckling sådana innehav inte inom försomav ryms ramen
riskspridningsreglema jfr avsnitt 6.5.

framgår inledningen till paragrafens andra tredje styckeSom av resp.
kan Finansinspektionen också medge dels andra slag tillgångar änatt av
de uppräknade får användas för täckande försäkringstekniska skulder,av
dels innehaven får vad i den kompletterandestörre änatt somvara anges
riskspridningsregeln i tredje stycket. Sådant medgivande kan dock endast

förutsättningi det enskilda fallet under det finns särskilda skäl förattges
det.

Fjärde regler valutamatchning. Bestämmelsenstycket upptar om
innebär minst försäkringsbolags förpliktelser i80 procent ettatt av en

tillgångar i ienskild valuta valuta eller ECU.måste motsvaras av samma
artikel i förslaget till det tredje skadeförsäk-Bestämmelsen 21motsvarar

ringsdirektivet. artikel delar den bilaga till det andraDenna ersätter av
valutamatchningsregler.skadeförsäkringsdirektivet Motsva-upptarsom

livförsäkringsbolagens irande regler finns för del bilaga till förslaget till
det inte i vilken valutadet tredje livförsäkringsdirektivet. angivitsOm en

EG-direktivenförpliktelse det i denskall fullgöras skall enligt anses vara
valuta där risken finns eller i den premien betald. regelvaluta är Som

försäkringstagarendet fråga den valuta därtorde gäller ärvara om som
bosatt beträffande juridiska där styrelsen har sitteller, säte.personer,

sista stycket framgår tillgångarna skall till marknads-Av att upptas
vid kraven tredje stycket uppfyllda.värden bedömningen enligt ärom

tillgång i relation tillMarknadsvärdet enskild skall alltså ställasav en
ñnns i registretmarknadsvärdet samtliga tillgångar upptagnaav som

vid denna bedömningenligt skall understrykas det endast är10 Det att
Till-värdering i marknadsvärden skall ske i detta sammanhang.som

i registret enligtskall således fortsättningsvisgångama även upptas nuva-
principer.rande



specialmotivering220 Författningsförslag med SOU 199189

7kap.9a§

Om inte finansinspekBtionen särskilda skäl medger fär visstannatav
fall, skall de tillgångar försäkringstekniska skuldermotsvararav som
lägst åttio finnas i Sverige, dock med undantag för utländskaprocent
återförsäkringsgivares ansvarighet grundpå försäkringarav som
övertagits i form âterförsäkring fordringar hos återfärsäkrings-samtav
tagare.

Tillgångarna det register omtalas skalli i 10 § värderas enligtsom
kap. med de undantag11 i tredje och fjärdenämns styckena.som

Jordbruks-, bostads-, kontors- eller afärsfastighet och tilltomträtt
vilken här byggnad avsedd bostads-,för kontors- ellerären som
afärsändamål skuldfärbindelse med säkerhet grundpå panträttsamt av

sådani egendom får till högst sjuttio uppskattatupptas procent av
värde eller, pantvärde har fastställts för egendomen enligt gällandeom
bestämmelser lån statsmedel till främjande bostadsbyggandet,om av av
inom sjuttiofem pantvärdet och båda fallen endasti deniprocent av
utsträckning egendomen förinte utnyttjats pantsättning. Fastighet som
helt eller delvis inrättad för industriell verksamhet och tillär tomträtt
vilken hör byggnad helt eller delvis inrättad för sådanärsom
verksamhet skuldförbindelse med säkerhet grundpå ipanträttsamt av
sådan egendom får dock till högst sextio uppskattatupptas procent av
värde. För ochangivna för skuldfärbindelse medtomträtterovan
säkerhet på grund sådanai får dock fi-panträtt tomträtterav
nansinspektionen föreskriva ytterligare begränsningar med hänsyn till
tomträttsavtalets innehåll eller någon omständighet. För andraannan
fastigheter och för skuldförbindelser med säkerhet påtomträtter samt
grund sådan egendom fastställeri finansinspektionen i varjepanträttav
särskilt fall det värde får redovisas.som

Aktier dotterbolag har till ändamåli fastigheter ellerägaattsom
fastighetsbolag skall till det lägsta dettomträtter upptas av upp-

skattade värdet aktierna och det värde skulle ha fastställts enligtav som
tredje stycket fastigheterna eller skulle ha direktägtstomträttemaom

försäkringsbolaget. Om försäkringsbolaget inte äger samtliga aktierav
i fastighetsbolaget, beaktas endast så del fastighetemas värdestor av

aktieinnehavet.motsom svarar
Med det uppskattade värdet det värde försäkringsbolagetavses som

bestämt grundval särskildpå värdering.av en
Som villkor för tillgångar enligt andra9 § stycket eller aktier7att

fastighetsbolag skall fåi användas till täckande försäkringstekniskaav
skulder gäller byggnader tillgångarnaingår i brandförsäk-äratt som
rade i försäkringsbolag i lagdenna eller i utländsktett ettavsessom
försäkringsföretag drivamed rätt försäkringsrörelse landiatt ett som
onfattas avtalet utökat europeiskt ekonomisktettav om samar-
betsområde.

Paragrafens första stycke reglerar lokaliseringen de tillgångarav som
enligt 9 § försäkringstekniska skulder. Enligt förstaEGs liv-motsvarar

skadeförsälcringsdirektiv skall dessa tillgångar lokaliseraderesp. vara ,jinom det land där verksamheten bedrivs. Därvid skall tillgångar som
utgörs fordringar belägna i den där de skall betalas. Frånstatav anses
lokaliseringskravet Ikan det enskilda landet medge undantag. I förslagen
till det tredje liv- skadeförsäkringsdixektivet fâr dock endastresp.
uppställas krav tillgångarnapå skall finnas i EG-land. Vi har valtatt ett

följa de första direktiven eftersom vi har velat heltogärna släppaatt
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kravet på lokalisering i Sverige med hänsyn till någon harmoniseringatt
ännu inte kommit till stånd i fråga konkursreglema. För för-attom
månsrätten enligt skall11 § ha något säkert värde krävs ännu så länge

försäkringsbolaget haratt tillgångar i Sverige. Inte heller har vi ansett oss
kunna släppa på lokaliseringskravet i förhållande till övriga nordiska
länder jfr 19899034 76. Med hänsyn till bolagens tillgångarprop. s.
i aktier och fastigheter har vi emellertid mjukat lokaliseringskravetupp
till endast omfatta 80att tillgångarna vilket innebärprocent 20attav

tillgångarna får finnas iprocent land begränsning tillettav annat utan
EG-området. Vidare har införts möjlighet för fmansinspektionenen att
i det enskilda fallet medge undantag från lokaliseringskravet det finnsom
särskilda skäl för det. Sådana skäl kan föreligga när valutareglert.ex.
tvingar bolagen Ävenha värdehandlingar i depåatt utomlands. i andra
fall kan försäkringsbolag ha innehav utomlandsstora år svåra attsom
snabbt aweckla.

Den utformningen tredje stycket är avsedd täckanya ävenav att
bestämmelserna värdering enligt den hittillsvarande lydelsen 9 §om av
första stycket 6. Någon ändring i sak inteär avsedd.

I sista stycket har angivits de byggnader däratt skallsom avses vara
brandförsäkrade i försäkringsbolag driverett rörelse i landettsom som
omfattas EES-avtalet. Vi har det naturligt brandförsäkringansettav att
kan ske i det land där fastigheten finns.

De ändringar i övrigt vidtagits i paragrafen har skett väsentligensom
följd ändringarna i 9som en av

7kap. 10§

Ett försäkringsbolag skall föra register vid varje tidpunktett som
utvisar de tillgångar försäkringstekniskamotsvarar skulder enligtsom
9

Om tillgång, antecknats i registret, har upplåtits med sådanen som
rätt dess fulla värde inte kanatt utnyttjas till täckning försäkringsav
tekniska skulder enligt 9 skall detta antecknas i registret.

Styrelsen och verkställande direktören skall till det tillattse
Finansinspektionen sänds in dels beräkningar försäkringstekniskaav
skulder, dels kopior registret.av

Paragrafen, bestämmelserupptar registerföring de tillgångarsom om av
försäkringstekniska skulder,motsvarar tidigaresom 10 § ochmotsvarar a

innebär med vårt förslag utvidgning registerföringsskyldigheten tillen av
även skadeförsäkringsbolagatt jfr avsnitt 6.4.2. De särskildaavse

bestämmelserna skadeförsäkring bör därför utgå.om

7kap. 11§

Försäkringstagamas förmånsrätt enligt förmånsrättslagen4 §a
1970979 omfattar de tillgångar i enlighet med föreskrifterna isom
9 och 9 §§ försäkringstelaziska skulder för liiförsäkringmotsvarara
eller för sådan försäkring personförsäkringän meddelats förannan som
längre tid tio år finnsän i det registerupptagna isamt som anges
10 när bolaget försätts i konkurs eller utmätning äger rum.

Förmånsrätten följer med fordran grundas på avtalsom om
livförsåkring,
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förden meddelas längrepersonförsâkring,inteförsäkring är2. omsom
tid tio ellerän år,

ochi 2.sådan försäkring sägs 1återförsäkring avseende3. som
enligt 3.framför fordranhar företrädeenligt och 2Fordran 1

ÄvenÄndringama registerföringsskyl-redaktionella.väsentligenår om
förmåns-skallskadeförsäkring, någonomfatta allskalldigheten ävennu

skadeförsâkringavtalfordran grundas påinte följa medrätt somomsom
klargjortsharavsnitttio jfr 6.4.2. Dettatid årmeddelats för kortare än

i lagtexten.

7kap. 22 §

vidbolaget varjeskall bedrivas såverksamhetförsäkringsbolagsEtt att
betryggande soliditet.tidpunkt har en

försäkrings-uppfylltskallbetryggande SoliditetpåKravet omanses
medskulderförsäkringstelcniskadessbolagets tillgångar överstiger
föroch §§23 24solvensmarginal idet beloppminst som anges

skaddörsäkringsbolag.föroch 26 §§liiförsäkringsbolag 25isamt

ledningformulerade medhelt ochBestämmelserna i 22-29 §§ är avnya
före-soliditetförsäkringsbolagensutförliga bestämmelserde somom

framgåttskadeförsäkringsdirektiv. Somliv-i förstakommer EGs resp.
fördel inte någotdirektiven i dennaföregåendedet utrymmegerav

frågaendastdel ärvarför det för vårriktning, attavvikelser i någon om
lagstiftningsteknik.svenskutifrånregleringriktigt uttryck för EGsettge

formuleratallmäntförsta stycketparagraf iFörevarande ettupptar
grund-försäkringsbolag. Detför samtligagällersoliditetskrav. Detta

dettastycket.andra Attframgårsolvensmarginalläggande kravet på av
soliditetskravetallmännadetförutsättning föruppfylltkrav är är atten

elleremellertid regeringenkanEnligt kap. 10 §uppfyllt. 1skall anses
livförsäkringsbolagskade- ochför demedge undantagfinansinspektionen

liv-förstaartikel i detjfr 3direktiveninte omfattas resp.avsom
turistassistansdirektivet.artikel iskadeförsäkringsdirektivet och 3

7kap. 23 §
följandeliiförsâkringsbolagSolvensmarginalen för utgörett summan av

belopp
ochförsäkringdirektförfyra premiereserven mottagenprocent av
premierservenfemtonför högstmed avdragáterförsäkring, procent av

ochåterförsäkring,avgivensom avser
högstavdrag förmedrisksummor,positivationdels procenttre av

återförsäkring.för avgivenrisksummorfemtio positivaprocent av
stycketförstaskall vid tillämpningtiondelsstället förI procent avtre

försäk-dödsfall medförförsäkringarförtiondelsgälla2 procent enen
andraförhundradelsmed femtonochhögstringstid år procenttreav

femhögst år.färsäkringstiddödsfall medförförsäkringar aven
litförsäkringar19891079lageniliiförsäkringarFör omavsessom

solvensmarginalenvärdepappersfondertillanknytning utgörmed
summan av

skuldernaförsäkringstekniskadeden delfyra somprocent avav
försäkringsbolaget,investeringsrisk föravser en

förutsattskulderna i övrigt,försäkringstekniskade attprocent aven
beloppdetochtid fem årgälla längreskallförsäkringsavtalet än som
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skall täcka driftskostnaderna bestämt för tid fem ochlängre år,är än
det belopp första stycket beräknat risk-i på positivasom anges

summor.
Till den del bolaget meddelar personförsäkring livförsäk-änannan

skall för bolaget gälla också solvensmarginal beräknadring, påen
grundval premieindex enligt vad föreskrivs 25iav som

Paragrafen första livförsäkringsdirektiv,EGs artikel 19.motsvarar
Beträffande innebörden begreppet ipositiva risksummor första stycketav
2 och tredje hänvisas till avsnittstycket 3 6.2.2.

Sådan investeringsrisk i tredje stycket kan uppkomma1 t.ex.som avses
gjorda berâkningsantaganden visar sig otillräckliga och bolagetom vara

därför skjuta till medel. Vidare kan värdet utbetalning frånmåste av
ersättningsreserven vid faktiska utbetalningstillfállet,ha nedgått det
varvid bolaget får risken för mellanskillnaden.stå

Den särskilda regeln i andra stycket för dödsfallsförsåkringar med en
försäkringstid högst gäller försäkringen innehåller rättår äventreav om
till vidförlängning särskild prövning, ofta falletärutan som
gruppförsäkring.

7kap. 24 §

Solvensmarginalen litförsäkringsbolag beräknad enligt skallför 23 §ett
bolagets tillgångar qfter avdrag för alla förpliktelser ochmotsvaras av

värden medtas. Tillgångarna skall täckaimmateriellautan att
inbetalatinbetalat aktiekapital eller, för ömsesidigt försäkringsbolag,

garantikapital,
hälften eller garantikapital,icke inbetalat aktie- minst tjugo-omav

fem kapitalet inbetalats,procent av
sådana förpliktelser för bolagetreservmedel inte motsvararsom

försäkringstagarna,gentemot
balanserad vinst,
sådana vinstmedel försäkringsteknisk skuld,inte utgörsom

bestämt defemtio framtida genomsnittetvinst,procent som avav
med antalräkenskapsårens multiplicerat det årfem vinstsenaste som

försäkringsavtalens löptid, dock högst år,i tiogenomsnitt återstår av
samt

eller,där zillmering inte tillämpasför sådana försäkringar när
till det tillägg förzillmering tillämpas denna uppgårinte an-
skillnaden mellanskajfningskostnader i premieningår ensom

ochzillmerad eller delvis zillmerad premiereservpremiereserv en
det tillägg förzillmerad med faktor motsvarar an-somen

emellertidbelopp fårskafimngskostnader ingår i premien. Dettasom
skillnaden mellanoch halvinte överstiga tre procent summan aven av

samtligaförkapitalbeloppen för lirförsäkringar och premiereserven
skall minskasskillnadförsäkringsavtal där zillmering möjlig. Dennaär

anskaflhingskostnad redovisasmed beloppet för avskriven somsom
tillgång.

medräknas endaststycket och får dockBelopp första 7i 6avsessom
finansinspektionen medger det.om

finansinspektionenvad första stycket får,Utöver i omsom anges
undervärderingmedger det, medräknas belopp motsvarar avsom

balansräkning,tillgångar eller övervärdering förpliktelser i senasteav
fiumstdrdock där undervärderingen eller övervänderingen ettsom

undantagsfall.
Även vilka kapital får medråknasdenna paragraf, slaganger av somsom
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vid bedömningen kravet på solvensmarginal är uppfyllt, följer EGsom
regler jfr artikel l8 i första livförsäkringsdirektivet. förstaI stycket
punkterna ochl 2 nämns inbetalat och icke inbetalat aktiekapital. För
svenska försäkringsbolags vidkommande kan icke inbetalat aktiekapital
finnas endast i samband med nyemission under tid månaderen av sex
från registreringen emissionen. Med reservmedel i punkten 3av avses
medel ingående i konsolideringsfond och, såvitt unit-linkedbolagen,avser
reservfond. Punkterna 4-5 blir aktuella endast för unit-linkedbolagen. I
fråga punkten 5 innebär vår på återbäringsmedlens redovisningom syn
såvitt traditionella livförsäkringsbolag de enda vinstmedelavser att som
inte utgör försäkringsteknisk skuld är medel enligt kap.12 5 §som

till konsolideringsfond. Medel ingåendeavsatts i denna fond faller som
under punkten 3. Allsagts vinst skall i principnyss avsättas tillannan

den återbäringsfonden och denna skall i sin helhet kollektivnya som en-försäkringstekniskpost skuld.upptas Förhållandena i dessasom- avse-
enden kan emellertid komma förändras följdatt vårsom en av
kommande översyn återbäringssystemet och vinstutdelningsförbudet.av

Vidare kan beträffande första stycket 7 anmärkas följande. Zillmerings-
metoden utgör vanlig metod för beräkning premiereserv fören av en
livförsäkring och innebär, den tillämpas i Sverige,som att reserven
omedelbart vid försäkringsavtalet belastas med endast delen av
anskaffningskostnadema medan återstoden dessa kostnader slås påutav

under försäkringstiden. Detta innebär premiereservenreserven vidatt
början försäkringstiden blir lägre än zillmeringsmetoden inteav om
tillämpas. Skillnaden successivt under försäkringstiden.avtar Premiere-

redovisas skuldpost i bokslutet. Om zillmeringsmetodenserven som en
inte tillämpas blir således skuldposten förhållandevis större. Regeln i
punkten 7 motsvarande kompenserande tillgångspost. Be-ger en
stämmelsen är teknisk beräkningsregel. Vi har vid utformningenen avlagtexten valt i huvuddrag följa denatt formulering återfinns i detsom
första livförsäkringsdirektivetivet.

Det skall här anmärkas enligt det föreliggande förslagetatt till detnu
tredje livförsäkringsdirektivet och det tredje skadeförsäkringsdirektivet
även förlagslån skall kunna användas för täcka solvensmarginalenatt
intill belopp motsvarandeett 25 marginalen. Enligtprocent uppgiftav
godkänns också i flera EG-länder förlagslån tillgång för täckaattsom en
solvensmarginalen. Vi har emellertid böra avvakta den slutligaansett oss
utformningen de tredje direktiven, inte minst bakgrundav mot attav
soliditetsreglema i de första direktiven är absoluta och således inte
medger avvikelse i någon riktning. Frågan bör uppmärksammas vid
departementsbehandlingen vårt förslag och i fall vid fortsattavårtvartav
arbete.

7kap. 25 §

Sol vensmarginalen för skadqförsäkringsbolag skall bestämmas enligtett
vad tredjei stycketsägs på grundval det högsta följandesom tvaav av
belopp

belopp beståendearton sammanlagdaprocent premieinkom-ettav av
för direkt försäkring och återförsäkringsten undermottagen närmast

föregående räkenskapsår, med avdrag för dels däri ingående skatter
och avgifter, dels annulerade premier under tid, till den delsamma
beloppet högst tio miljoner ECU,motsvarar samt sexton procent av
återstoden premieindex, eller

tjugosex sammanlagt belopp beståendeprocent ettav av
genomsnittet utbetalade ersättningar i direkt försäkring ocha. av
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återförsäkring eller, turistassistanjörsäkring, uppkomnasåvitt avser
kostnader för för och de föregåendeassistansen närmastvart ett treav
räkenskapsåren, med avdrag för inbetalade regressbelopp under

tid,samma
den försäkring och återför-genomsnittet ersättningsreserv direktiav

säkring belöper och de räkenskapsåren,på vart ett senaste tresom av
till den del sammanlagda beloppet högst miljoner ECU,sjumotsvarar

återstodentjugotre skadeindex.samt procent av
bolaget huvudsakligen meddelar kreditförsäkring försäkringOm eller

onyfattar risker till följd hagel eller frost, skall dockstorm,som av
enligtgenomsnittet första stycket beräknas grundval de2 på sjuav

föregående räkenskapsåren.närmast
Solvensmarginalen premieindex eller skadeindex, multipliceratutgör

med direlctförsäkringens andel för samtliga skadeför-ersättningarnaav
säkringar belöpande dockdet räkenskapsåret, medpå minstsenaste
femtio procent.

Regeringen eller, q‘i‘er bemyndigande, finansinspektionenregeringens
får meddela föreskrifter premieindevc ellerberäkning avom annan
skadeindex vid .quljörsäkring med grunder.

Paragrafen i artikelEGs regler frågan jfr 16, punkterna 2 ochmotsvarar
i första skadeförsäkringsdirektivet,3 artikel i kreditförsäkringsdirekti-1.4

artikel i turistassistansdirektivet.9samtvet
Med premieinkomst i första stycket den premier och1 avses summa

andra motsvarande bidrag influtit eller upptagits fordran vidsom som
årets slut, dvs. bruttobeloppet försäkringspremierårets och bidrag.av
Uttrycket regressbelopp i första stycket de ersâttningsbelopp2 avser som
influtit tredjegrund regresskravpå motav man.

För inte paragrafen skall med de utförliga specialregleratt tyngas som
första grundbundenskadeförsâkringsdirektivet innehåller i fråga vissom
sjukförsäkring lämpligt dessaartikel har vinärmare 16.4 ansett attse- -
regler meddelasi regeringen utfärdad förordning ellertas avavupp en
fmansinspektionen.

7kap. 26§

Solvensmarginalen skadeförsäkringsbolag beräknad enligtför 25 §ett
förpliktelserskall bolagets tillgångar efter avdrag för allamotsvaras av

och Tillgångarna skall därvidimmateriella värden medtas.utan att
täcka

inbetalat aktiekapital eller, försäkringsbolag, inbetalatför ömsesidigtI .garantikapital,
hälften icke inbetalat aktie- garantikapital,eller minst tjugo-av om

inbetalats,fem kapitaletprocent av
förpliktelserochresenfond andra reservmedel inte motsvararsom

utjämningsfondbolaget försäkringstagama;för såvittgentemot avser
detkreditförsäkring dock endast till del tillgångarna överstigerför den

tredje stycket,kap.lägsta belopp föreskrivits med stöd 12 9 §asom av
balanserad ochvinst,

kräva enligt 13försäkringsbolag kanömsesidiga5. uttaxering som
till högstochkap. dock hälften uppburen uttaxering1 högst av

hälften solvensrnarginalen.av
finansinspektionenvad första stycket får,Utöver i omsom anges
undervärderingmedger det, medräknas belopp motsvarar avsom
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tillgångar eller övervärdering förpliktelser balansräkning,i senasteav
dock undervårderingen ellernär övervänderingen framstår ettsom
undantagsfall.

Paragrafen EGs regler i frågan jfr första skadeförsäkrings-motsvarar
direktivet, artikel 16 punkten 1 i fråga utjiimningsfond församt, om
kreditförsâkring, kreditförsäkringsdirektivet artikel punktenl 3. Som
framgått i kommentaren till 24 § vi bör avvakta denattanser man
slutliga utformningen det tredje skadeförsâkringsdirektivet i fråganav
huruvida förlagslån skall få användas för täcka solvensmaxginalen.att

7kap. 27§

En tredjedel solvensmarginalen för lixförsäkringsbolagett utgörav
bolagets garantifond.

Garantifonden för lixförsäkringsbolag skall tilluppgå minstett ett
belopp motsvarande 800 000 ECU

Garantifonden skall till femtiominst och till hela det beloppprocent
i andra stycket bestå tillgångar i första24 §som anges av som anges

stycket 1-5.

Paragrafen artikel i20 EGs första livfiirsiikringsdirektiv.motsvarar Enligt
artikel 20. 2b får medlemsstaterna i fråga ömsesidiga bolag före-om
skriva minimistorleken garantifondenpâ fåratt sättas ned till 600 000
ECU. Vi har emellertid inte funnit skäl utnyttja denna möjlighet.att

7kap. 28 §

En tredjedel solvensrnarginalen för skadqförsäkringsbolag utgörettav
bolagets garantifond.

Gamntifonden för skadeförsâkringsbolag skall tilluppgå minstett ett
belopp motsvarande
1 400 000 ECU, bolaget meddelar kreditförsäkring medom en
sammanlagd premieinkomst för och devart ett senaste tresom av
räkenskapsåren beloppöverstiger motsvarande 2 500 000 ECU ellerett

fyra bolagets totala premieinkomst,procent av
400 000 EC bolaget meddelar kreditfärsäkring änom sagtsannan nu
eller försäkring kap.i 1 11 § första stycket eller10-13 15,som avses
300 000 ECU, bolaget meddelar sådan försäkring i 1om som avses
kap. 11 § första stycket 1-8, eller och16 18,
200 000 ECU, bolaget meddelar sådan försäkring i 1om som avses
kap. första11 § stycket eller9 17.

Om bolagets verksamhet onyfattar flera verksamhetsgrenar, skall
endast den verksamhetsgren bealaas kräver det högsta beloppet.som

När försäkringsbolag enligt andra stycket blir skyldigt höjaett att
garantifonden till belopp motsvarande 1 400 000 ECU, skall detett
ske till minst I 000 000 ECU inom år, minst 1 200 000 ECUupp tre
inom fem ochår minst 1 400 000 ECU inom sju år.

Paragrafen artikel 17 i förstaEGs skadeförsäkringsdirektiv,motsvarar
såsom det ändrats artikel 1.5 och i1.6 kreditförsâkringsdirektivetgenom
och artikel i turistassistansdirektivet.10 Enligt artikel i skadeförsäk-17 c
ringsdirektivet får varje medlemsstat föreskriva reduktion meden en
fjärdedel minimibeloppet för garantifond hos ömsesidiga bolag. Viav en
har emellertid inte funnit skäl utnyttja denna möjlighet.att
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kap.7 29 §

Om försäkringsbolagen verksamhet under långpågått så tidinteännu
solvensmarginalen eller garantifonden kan bestämmas enligt 23-att

28 sker beräkningen med ledning den verksamhetsplanäven av som
omtalas kap.i 2 3

Eftersom solvensmarginalen och garantifonden bestäms med ledning av
verksamheten under vissa förflutna räkenskapsår beräkningenmåste när

bolag börjar sin verksamhet ske med ledning den verksamhetsplanett av
bolaget skall inge jfr artikel i9 EGs första liv- skadeförsäk-som resp.

ringsdirektiv. bolagetsHar verksamhet påbörjats inte underpågåttmen
lång tidså reglerna i 23-28 §§ kan tillämpas, skall naturligtvisatt

resultatet under tidden verksamheten pågått beaktas.

llkap.1§

Kalenderår räkenskapsår, inte följer andrautgör 12 §annatom av
stycket bokföringslagen 1976125. varje räkenskapsår skallFör
årsredovisning Denna består resultaträkning, balansräkningavges. av
och förvaltningsberättelse. resultaträkning skall ingå resultatanalys.I

I fråga iresultaträkning och balansräkning i årsredovisning ochom
årsbokslut enligt bokföringslagen igäller, förutom bestämmelserna
nämnda lag, föreskrifterna i detta kapitel.nedan

Resultatanalysen skall utvisa rörelseresultat för varjenärmare
Verksamhetsgren.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, ñnansinspektionen
får utfärda föreskrifter försâkringsbolagens löpandenärmare om
bokföring, årsbokslut och årsredovisning, därvid, särskildasamt om
skäl föreligger, meddela föreskrifter avviker från tredje stycketsom

första och8 10 § stycket andra meningen andra stycketsamt samt
från främjarbokföringslagen. Föreskrifterna skall utformas deså att en
klar försäkringsbolagets och sall-och rättvisande översikt resultatav
ning.

Paragrafens sista regeringens finansinspektionensstycke har ändrats så att
möjlighet innefattar föreskriftermeddela föreskrifter sådanaävenatt som
innebär avvikelse tredje stycke och 10 §från paragrafens 8 §samten
första och andra utvidgning föreskriftsrâtten årstyckena. Denna av av
provisorisk i verksam-och har skett för den indelningennatur att nya
hetsgrenar praktiskaenligt kap. första skall medföra1 11 § stycket inte

redovis-svårigheter för försäkringsbolagen ñnansinspektionen ioch
ningshänseende. ingår skede arbetetI vårt uppdrag iatt ett avsenare

motivetgöra skälighetsprincipen, huvudsakligaöversyn detären av som
bakom olikareglerna redovisningsmässig uppdelning mellanom en
verksamhetsgrenar. Vi anledning återkommakommer således få attatt
till dessa bestämmelser.

l1kap.5§

väsentligtvärdeEn anläggningstillgång har beståendeett somsom
föregåendeiöverstiger det belopp den uppförd till närmastärsom

intefår dockbalansräkning, Fastighetfår till högst detta värde.tas upp
skrivasinteskrivas andelar fåröver taxeringsvärdet. Aktier ochupp
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till högre värde än vad medges finansinspektionen.upp som av
beloppDet varmed uppskrivning sker kan användas till

erforderlig nedskrivning värdet andrapå anläggningstillgångar,av
det finns särskilda skäl för sådan utjämning,om en

fondemission,2. bolaget är skadeförsälcringsaktiebolag,ettom
3. avsättning till uppskrivningsfond, bolaget är skadeförsäkrings-ettom
bolag,
4. ökning de ñrsäkringstekniska skulderna eller ökning konsoli-av av
deringsfonden, bolaget livförsäkringsbolag.är ettom

Uppskrivningsfonden får i anspråk endast för de i andra styckettas
och1 angivna2 ändamålen.
För tillämpning andra stycket 4 krävs medgivandeav av

ñnansinspektionen. Medgivande skall lämnas särskilda skälom
föreligger för sådan tillämpning.en

Som följd den nuvarande återbäringsfonden enligt förslagatt vårten av
delats i konsolideringsfond och återbäringsfond har i andraupp en en
stycket 4 ordet återbäringsfonden utbytts konsolideringsfonden.mot
Eftersom den återbäringsfonden skall ingå bland de försäkringstek-nya
niska skulderna behöver möjligheten enligt den nuvarande punkten 4 att
använda uppskrivning anläggningstillgång fir ökning sådan fondav av
inte särskilt anges.

llkap.7§

Andra tillgångar än anläggningstillgångar omsättningstill-anses som
gångar.

Värdehandlingar, försäkringstekniska skulder enligtmotsom svarar
kap.7 andra9 § stycket och2 får till högre värde än vadtas upp

följer bestämmelserna i bokföringslagen. fårDe dock högstsom tasav
till värde i föregåendenärmast balansräkning eller,upp samma som om

värdehandlingen anskaffats under räkenskapsåret, anskaffningsvärdet.
Detta gäller endast värdehandlingama kan till värde,avyttras ettom

detta högre värde, vid tidpunktermotsvarar fårsom som anses
tillfredsställande med hänsyn till de försäkringsutfästelser som
värdehandlingarna säkerställer.

Andra vändehandlingar deän i andra stycket ochsom avses som
utgörs reversfordringar förfaller eller kan sägas tillav som upp
betalning försäkringsbolaget först efter längre tid än får,år,ettav om
det finns särskilda skäl till det, över det verkliga värdet, docktas upp
högst till anskaffningsvärdet.

Ändringama i andra stycket är följd de placeringsreglema i 7en av nya
kap. 9 § FRL. Den särskilda redovisningsregeln infördes 1948 årsgenom
försäkringsrörelselag i samband med bestämmelserna årsredo-att om
visning omarbetades och motiverades med försäkringsbolagensatt
kapitalplaceringar för säkerstållande utñstelser försäkrings-gentemotav

regel sker på lång sikttagarna och det uteslutande frågaärattsom om
värdehandlingar normalt infrias till sitt nominella belopp. sambandIsom
med pantsättningsreglema ändrades och bestämmelsernaatt särskiltom
förvar upphävdes ifrågasatte dåvarande försäkringsinspektionen inteom
bestämmelsen borde upphävas. Försäkringsförbundet ansåg emellertid att
det fanns del försäkringsbolag har relativt innehavett storten som av
värdehandlingar för vilka regeln gäller och konsekvensernaatt ettav
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härtillupphävande borde bättre. Med hänsyn departements-belysas ansåg
chefen borde och i stället ifrågan anstå tas ett annatatt upp samman-
hang; Vi har för avsikt i samband med vårjfr 19899034 81. attsprop

redovisningsregler återkomma tillgenomgripande FRLzsöversynmer av
frågan.

avsiktenVi i sak ändra bestämmelsenhar således inte utanavsett att nu
omfatta obligationeri fortsättningen huvudsakligen skallär den ävenatt

Inskränkningarna i stycket, andra ochoch andra skuldförbindelser. andra
tredje förhindra regeln får räckviddmeningarna, bör kunna att en som
inte avsedd.är

l1hp10§

försäkringstekniskabalansräkningen skall särskildaI poster tas uppsom
i Omfattar bolagets rörelseskulder återförsäkrares andelar dessa.och

beträffande varje verksam-olika verksamhetsgrenar, skall sådana poster
hetsgren redovisas särskilt.

ellerLivförsäkringsbolag redovisar återbäringsfond ensom en
särskild blandkonsolideringsfond skall dennata postsomupp

varje verksamhetsgren.skulderna, särskilt redovisad för
aktiekapitalet bundetlivförsäkringsaktiebolagI tas egetupp som

kapital.
kapital skall delas i bundetSkadeförsäkringsbolags egetegna upp

kapital kapital ansamlad förlust. Under bundetoch fritt eller egeteget
reservfond och uppskrivningsfond.kapital skall aktiekapital,tas upp

fria fonder,ansamlad förlust skallUnder fritt kapital eller taseget upp
nettovinst eller förlustför sig, balanserad vinst eller förlust samtvar

för förlust och förlust för räkenskapsåreträkenskapsåret. Balanserad tas
därvid avdragsposter.upp som

Ändringen definitioneni andra stycket följd denär av nya aven
återbäringsfonden skallåterbâringsmedel. del den nuvarandeDen somav

jfr kap. 5 och kap. omfattasutgöra försäkringsteknisk skuld 12 § 7 1 §
Återstoden,första stycke. den kon-förevarande paragrafsav nya

solideringsfonden, enligt andra stycket motsvarandeskall redovisas på
skull omtalashittills gällt för återbäringsfonden. tydlighetenssätt Försom

även återbäringsfonden i detta stycke.

Återbäringsfonden, konsolideringsfonden förlusttäckning ioch
livförsäkringsbolag

umm5§

Livförsäkringsbolag skall årsvinsten livförsäkringsrörelsensätta påav
till återbäringsfond konsolideringqfond inteeller i den månen en
vinsten garantiavtal elleri anspråk för betalning enligträntatas av

Livförsäkringsbolag får årsvinstenföljer denna lag. avsätta påannat av
försäkringsrörelse livförsäkringsrörelse till återbä-änannan en

ringsfond konsolideringsfond för sådan rörelse.eller annan

kommit tillDen återbäringsmedlens redovisning,ändrade påsynen som
ändringar i 5-8 nuvarandeuttryck i kap. har föranlett §§. Den7 1

fonder,återbäringsfonden för livförsäkringsrörelsen har delats i tvåupp
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konsolideringsfond och återbäringsfond. Uppdelningen denen en ny av
nuvarande återbäringsfonden har behandlatsnärmare i avsnitt 6.3.6.
Konsolideringsfonden skall bestå medel behövs för försäk-av som
ringsbolagens konsolidering medan återbäringsfonden endast skall bestå

medel skall återgå till försäkringstagama i form återbäring.av som av
Någon uttrycklig regel för fördelningen mellan fonderna har inte
uppställts. minstaDet belopp finnasmåste i konsolideringsfondensom
följer emellertid soliditetsreglema i kap.7 22-29 Vidare§§. hänvisasav
till punkten i4 övergângsbestämmelserna.

Den nuvarande möjligheten för livförsälcringsbolag årsvinsten påatt av
försäkringsrörelse än livförsäkringsrörelse göra avsättning tillannan en

särskild âterbäringsfond också särskild konsolideringsfond.avser nu en
Till följd den definitionen livförsâkringsbolag kommer annanav nya av
försäkringsrörelse än livförsäkringsrörelse endast innefatta sådanatt
sjuk- och olycksfallsförsäkring meddelas i samband livförsäk-medsom
ring.

Konsolideringsfond kan användas på motsvarande den hittills-sätt som
varande återbäringsfonden, dvs. för återbäring och förlusttâckning. Den

återbäringsfonden Far däremot i princip endast i anspråk förnya tas
âterbäring och skall redovisas försäkringsteknisk skuld enligt kap.7som
l Bara i de särskilda fall i kan8 § återbäringsfondensom anges
användas för förlusttäckning.

12kap.6§

Konsolideringsfond i livförsäkringsbolag får användas endast för återhä-
ring och förlusttäckning enligt 7 Finansinspektionen kan medge att
sådan fond minskas i andra fall detnär finns särskilda skäl till det.

Aterb¢1ring.sfond får användas endast för återbäring och färlusttäck-
enligtning 8

paragrafen framgårAv för vilka ändamål fonderna kan i anspråk jfrtas
kommentaren till 5 §.

l2kap. 7§

Om det uppkommer förlust livförsäkringsrörelsenpå inom etten
livförsäkringsbolag, skall förlusten täckas konsoliderings-attgenom

fonden för denna rörelse minskas.
Om livförsäkringsbolaget meddelar även försäkring änannan

livförsäkring och förlusten livförsäkringsrörelsenpå inte kan täckas på
detta sätt, skall den täckas medel till framtidaatt avsattsgenom som
förfogande fir sådan försäkring används. konsolideringsfondHarannan
för den andra försäkringsrörelsen bildats, skall medel denna fondur
därvid i anspråk sist.tas

det uppkommerOm förlust den andra försäkringsrörelsenpå och om
denna inte kan täckas medel till framtida förfogande föravsattsav som
sådan försäkring, skall förlusten täckas konsoliderings-attannan genom

fonden för livförsäkringsrörelsen minskas.

Paragrafen bestämmelser förlusttäckning. Tekniskt harupptar om
paragrafen ändrats endast âterbäringsfond medatt ersattsgenom
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konsolideringsfond. fondDenna kommer således kunna användas föratt
förlusttäckning motsvarande hittills i frågapå sätt gällt återhä-som om
ringsfond.

kap. §12 8

livförsäkringsrörelsenOm förlust i ömsesidigt livförsäkrings-på etten
bolag inte kan täckas det ipå sätt 7 skall förlusten, i densom anges

garantikapitalet,mån den överstiger utjämnas första handiattgenom
återbäringsfonden och andra hand bolagets ansvarigheti för löpande
livförsäkringar och tilldelad återbäring ned.sätts

edsättningenN skall verkställas skäligt medpå sätt är hänsynett som
till förlustens orsak och andra omsfindigheter. nedsättningen skallFör
grunder nedsättningsgrunder stadfästelseupprättas. Om nedsätt-av
ningsgrunderna gäller bestämmelserna i kap.2 3

ändringen i paragrafen framgår för förlusttäckningAv det fall inteatt,
kan ske enligt återbäringsfonden7 skall i anspråk innan bolagetstas
ansvarighet för försäkringarlöpande och tilldelad återbäring ned.sätts
Liksom vid sådan nedsättninggäller skall för ianspråktagande äter-ett av
bäringsfonden särskilda nedsiittningsgrunder upprättas och stadfästas
enligt bestämmelserna i kap2 3

12kap.9a§

Skadqförsäkringsbolag meddelar kreditförsäkring skall inrättasom en
utjc1mning.sfond för kreditförsäkring får användas endast försom
förlusttäclazing sådan Verksamhetsgren.av

Första stycket gäller dock bolag årliga premieinkomst förinte vars
kreditförsäkring understiger belopp motsvarande dels 2 500 000ett

bolagets totala premieinkomst.ECU, dels fyra procent av
bemyndigande, finansinspektionenRegeringen eller, qter regeringens

föreskrifter beräkning ugjdmningsfond för kreditför-närmareger om av
säkring.

I paragrafen, helt uppställs krav skadeförsäkringsbolagär påsom ny,
utjämningsfond.meddelar kreditförsäkring upprättaattsom en

ikreditförsäkringsdirektivet.Bestämmelsen artikel punktenl 3motsvarar
inrättande utjämningsfond för kreditförsäkring kanFrån kravet på av

enligt direktivet undantag kreditförsäkringsverksamheten ärgöras avom
viss till undantagangiven mindre omfattning. möjlighet harDenna

direktivet fyra alternativautnyttjats i paragrafens andra stycke. I anges
fondens undgå belasta lagenmetoder för beräkning storlek. För att attav

vi valt låtamed dessa detaljerade beräkningsmetoder har att
föreskrifter fonden.regeringen finansinspektionen Dennanärmare omge

finansinspektionenskan också komma påverka utformningenatt av
föreskrifter i den s.k. normalplanen.rörande säkerhetsreserv

kreditförsäkring säkerhet utöverUtjämningsfonden för utgör en
denna endast till den delsolvensmarginalen och får användas för täckaatt

minsta fonden skall tillfondens storlek överstiger det belopp uppgåsom
föreskrivits med stöd tredje stycket 7 kap. 26 §enligt vad seavsom

första stycket 3.
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kap.19 §11

Finansinspektionen får meddela de erinringar i fråga försäkrings-om
bolagets verksamhet inspektionen behövliga.som anser

Finansinspektionen skall förelägga bolaget eller styrelsen inomatt
viss tid vidta erforderliga åtgärder, inspektionen finner attom

avvikelse skett från denna lag, trañkskadelagen 19751410 eller
lagen 1976357 motortävlingsförsäkring eller föreskrifter harom som
meddelats med stöd dessa lagar eller från bolagsordningen ellerav
grunderna, sådana finns,om

bolagsordningen2. eller grunderna inte längre är tillfredsställande med
hänsyn till omfattningen och beskaffenheten bolagets rörelse,av
3. de tillgångar skall försäkringstekniska skulder inte ärmotsvarasom
tillräckliga,
4.försäkringsbeståndet inte är tillräckligt för erforderlig riskutjämning
eller

det i övrigt finns allvarliga anmärkningar försäkringsbolagetsmot
verksamhet.

Om försäkringsbolags solvensmarginal understiger vad före-ett som
skrivs kap.i 7 23-26 skall§§, finansinspektionen förelägga bolaget
eller dess styrelse plan för återställa sundupprättaatt atten en
finansiell ställning och överlämna planen till inspektionen för god-
kännande. Understiger solvensmarginalen värdet den gartmtifondav

omtalas 7kap.i 27 eller 28 skall inspektionen förelägga bolagetsom
eller styrelsen och fär godkännande överlämna planupprättaatt en

korfristig finansiering.som avser
Om föreläggande enligt andra ellerett tredje stycket inte har följts

inom den bestämda tiden och det anmärkta förhållandet inte heller på
något harsätt undanröjts, skall finansinspektionenannat göra anmälan

detta till regeringen.om
Innebär missfärhállandet försäkringsbolaget inte följer gällandeatt

bestämmelser redovisning och täckning försäkringsteløiiskaom av
skulder eller uppfyller bolaget gällandeinte krav på garuntifond, får
regeringen inskränka bolagets fritt förfoga tillgångarsinarätt överatt
i Sverige eller förbjuda bolaget förfoga dem.överatt

koncessionEn kan förklaras bolagetregeringenav om
inte längre uppfyller kraven för etablering,
inte inom tid vidtagitangiven de åtgärder den planupptagits isom

omtalas tredjei stycket,som
i fall allvarligt åsidosätter gällande bestämmelser förannat

verksamheten.

Ändringar-na innebär finansinspektionen, i enlighet med EGs regler,att
kan ingripa och i sista hand hos regeringen väcka frågannu om

förverkande koncessionen, enbart den soliditetskravenpå grund attav
inte har uppfyllts. Med tanke viktenpå tillgodose dessa krav tillattav
skydd för försäkringstagama bör paragrafen tillämpas isträngt sådana
fall. Finansinspektionen intebör tveka ingripa, missförhåll-ävenatt om

Ärandena obetydliga.är dessa större betydelse bör det kunnamera av
medföra regeringen enligheti med EGs regler förbudbeslutaratt om- -
för försäkringsbolaget fritt förfoga sinaöver tillgångar i Sverige eller,att
i mycket allvarliga fall, misterbolaget koncessionen. Förbudet böratt
självfallet inte längregå än vad är nödvändigt för att tryggasom
Soliditeten, och det bör hävas så detta syfte kan uppfyllt.snart anses
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Frågan dornstolsprövning iförverkandebeslut har berörts denom av
allmänna motiveringen avsnitt 6.4.1.

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den januaril 1993.
försäkringsbolag2. För vid ikraftträdande förenar direktlagenssom

livförsäkringsrörelse med försäkringsrörelse sådanänannan som
omtalas i kap. 4 § tillämpas kap. andra stycket och § i deras1 l 3 § 4
lydelse före den januari1 1993, dock längst den 31 decembert.o.m.
1993.

Överstiger försäkringsbolags innehav sådana tillgångarett av som
skall försâkringstekniska enligtskulder 7 kap. andra9 §motsvara
stycket de belopp i tredje skallparagrafens stycke, densom anges
överskjutande delen ha januariden 1996.1avyttrats senast
4. de medel vid tidpunkten för lagens ikraftträdande finnsAv som

till återbäringsfond och värderegleringsneserv för pensionsför-avsatta
säkring skall till återbäringsfonden minstföras

kvotdelså medlen förhållandet mellan åstor motsvarara. av som ena
sidan vad bolaget i enlighet sinamed grunder för återbåringavsatt
allokerad återbäring, andra sidanå återbâringsfonden ochsumman av
försäkringsbolagets dolda ellerreserver,

vad återstår efter avdrag belopp motsvarande två gångerettsom av
försäkringsbolagets solvensmarginal, beräknad enligt kap. första7 23 §
och andra stycket.

Övergångsbestämmelserna motiverats i dethar föregående. Punkten 2
innebär de bolag i livförsäkring tillsammansdag meddelar medatt som

personförsäkring kompletterande sjuk- ellerän olycks-annan
fallsförsâlcring övergångsvis får fortsätta härmed. innebär vidareDen att
reglerna livförsäkring skall gälla för sådana bolag under övergångs-om
tiden. tredje generationens direktiv bör utformningenOm antas, av
separationsprincipen i kap. andra stycket ändras det under3 § sål att
vissa förutsättningar blir tillåtet blanda liv- och skadeförsäkringsverk-att
samhet. Skulle detta bli aktuellt under departementsbehandlingen vårtav
förslag blir punkten i övergångsbestämmelserna inaktuell.2 således

Vad gäller alternativ förpunkten bolagen. framgått4 två Somges av
den allmänna motiveringen avsnitt 6.3.6 regeln i huvudalter-utgör 4 a
nativet. alternativ innebär skall föras tillDetta det minsta beloppatt som
återbäringsfonden beräknas följandepå sätt.

återbäringsfond värderegleringsreserv+
för P-försäkring

allokerad X
återbäring återbåringsfond dolda+ reserver

framgårSom hänvisningen till behöver vid regelnsgrundernaav man
tillämpning inte obetydliga medel habeakta de i allmänhet kansom
allokerats för återbâring grunder,vid försäkring utan t.ex. grupp-
livförsäkring.
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7.2 Förslaget till lag ändring 1950272i lagenom
förrätt utländska försäkringsföretag drivaattom

försäkringsrörelse i Sverige

1§

Utländskt försäkringsföretag får här i riket driva försäkringsrörelse i
enlighet med vad föreskrivs denna lag,i företaget har fåttsom om
tillstånd koncession till detta.

Rörelsen skall drivasi Sverige generalagent sysslomangenom som
eller, företaget omfattas avtalet utökat europeiskt ekono-ettom av om

samarbetsomrádemiskt EES-företag, filial elleragentur,genom
ständig Härvid landrepresentation. det där företagetsannan anses

huvudkontor beläget dess hemland.är som
[fråga EES-företag tillämpas ellerinte 9 §§om a

andra tredjestycket, 13 § stycket, eller10 § 15 16, 16a 25 Föra,
sådana företag finns särskilda bestämmelser hi 37-37 §§.

Finansinspektionen skall efter ansökan förhandsbeskedlämna om
huruvida koncession enligt första stycket krävs för planeraden
verksamhet.

förhandsbesked enligt fjärde bindandeEtt stycket är för den
myndighet har lämnat beskedet. regeringenOm har beslutat i frågasom

förhandsbesked finansinspektionenär även bunden detta besked.om av
det finns särskilda skäl och företagets reglemente tillåter det, fårOm

utländskt försäkringsföretag har erhållit koncession medgesett attsom
driva rörelse här i riket försäkringsrönelse. Medgivandeänannan

regeringen regeringenslämnas eller, efter bemyndigande, finans-av
inspektionen.

det finns skäl, får medgivande enligtOm stycket återkallassjätteett
den får lämna sådant medgivande.somav

innebär försäkringsföretagVårt förslag utländska skall kunna drivaatt
försäkringsrörelse i Sverige, dels i dag generalagentsom genom som

dels företagetsyssloman, är EES-företag ellerett agenturom genom- -
filial eller ständig representation.någon Med ständiggenom annan annan
representation i enlighet med artikel i det andra liv-3avses resp.
skadeförsäkringsdirektivet kontor sköts företagetsett som av egen
personal eller oberoende med bemyndigandepermanent attpersonen

för försäkringsföretagethandla på sätt agentur.samma som en
är åstadkomma harmonisering med regler i frågaAvsikten EGsatt om

verksamhetsförutsättningama för agenturerfilialer från landett som
EES-avtalet från tredje land jfr första liv- ochomfattas ettav resp.

skadedirektivet andra direktiven skall emellertid6 3. Detart. samt art.
förändringar vi föreslår inte tillräckliga införunderstrykas de är EES-att

Justeringar kommer behöva ske med anledning denavtalet. t.ex. att av
Bestämmelserna i lagen, med den utformning vifria tjänstehandeln.

utländska försäkringsföretagföreslår, kan då endast gälla för som
fria tjänstehandelnetablerat sig i Sverige. fråga den måste görasI om

flera ställningstaganden, bl.a. och i vilka fall auktorisation skallandra om
faller emellertid uppdrag och vi har förutsattkrävas. Detta utanför vårt

det fortsatta anpassningsarbetet i denna del sker inom finansdepar-att
tementet.
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enligtdriva verksamhetutländska företag kanvilkaolika sätt påDe
möjligheten förDärtill kommeri paragrafens andra stycke.lagen anges

från utländskt, iförsäkringförsäkringsbolag förmedlasvenskt ettatt
detta avseendeförsäkringsföretag §. lkoncessionerat 1Sverige icke a

verksamhetsförutsättningama mellan EES-iskillnadinte någongörs
utländska företag.företag andraoch

hemlandmedi andra stycketförtydligande syfte harI attangetts avses
sitt huvudkontor.företaget hardet land där

i vissaolika reglermedför såledesHarmoniseringen med EGs regler att
företag.andra utländskaför EES-företag ochgällaavseenden kommer att

förregler ängälla strängareEES-företag får i principfrågaI om
vissa lagensangivitstredje stycket harsvenska försäkringsbolag. I att av
bl.a. frågaEES-företagen. ärskall tillämpas Detparagrafer inte på om

svensktvärdehandlingar iskyldighet deponerarörandebestämmelser att
tillsynen företagen. Förreglerarbestämmelserbankinstitut och avsom

i h §§.bestämmelserna 37-37gäller i stället deEES-företagen nya
Ändringama redaktionella.väsentligeni övrigt är

1a§

utländskt försäk-första stycket fårföljer §vad 1Utöver ettavsom
tillståndFinansinspektionen lämnatförutsättningunderringsföretag, att

risker i dettaförsäkringar avseendemarknadsföradärtill, i Sverige
harförsäkringsbolagförmedlingskerland, det ett somavgenomom

ellertillhör koncernbåda företagenkoncession i Sverige och de samma
varandra.samarbetsavtal medhar

verksamheten kanstycket skall lämnasTillstånd enligt första om
lag. förutsätt-enlighet med denna Omutövadkomma bli iattantas
Finansinspektionenföreligger, fårinteningar för tillstånd längre

tillståndet förverkat.förklara

förmedlamöjlighetförsäkringsbolagssvenskaParagrafen reglerar att
koncessionerade företag.utländska ickeförsäkringar från

förenlighetmed krav påsundhetskravetandra stycket harI ersatts ett
verksamheten. Desundhet ikrav påvari också liggermed lagen ett

samband medsundhetskravet iavskaffandemotiven förnärmare av
avsnittmotiveringeni den allmännaredovisatskoncessionsprövning har

för dengiltighet ävenmotivdessa ägerVi har6.4.1. ansett att
paragraf.fråga i förevarandetillståndsprövning ärvarom

2§

livförsäkringsrörelse,drivaförsäkringsföxetag får här i riketUtländskt
sådan rörelse,drivasitt hemland harföretaget iendast samträtt attom

harhemlandetföretaget iendastförsäkringsrörelse, rätt attomannan
livförsäkring.försäkring, änslagavseende någotdriva rörelse annanav

livförsäk-inte med direktriket fårförsäkringsföretag här iUtländskt
sambandän iförsäkringsrörelseförenaringsrörelse annatsom avser

olycksfallsförsäkring.meddelad sjuk- ellermed lirförsäkring
såvittlivförsäkring,lagBestämmelserna i denna utom avserom

i frågagäller ocksåSoliditetbestämmelserna i 16 person-omaom
avgångsbi-olycksfallsförsäkring,sjuk- ochslagförsäkringar annatav

dock intebehöverarbetslöshetsförsäkring. Dedragsfärsäkring samt
förantingenmeddelatspersonförsäkringar hartillämpas för sådana som
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tid längst fem år eller premie beräknadär ochmoten av en som
bestämd för längst fem iår sänder.

Ersättning, i form livränta eller sjukränta, tillhör enderautgessom av
livförsäkring eller försäkring beroende på vilket dessa slagannan av av
försäkringar har meddelats. Har sådan ränta inköpts i ettsom en
livförsäkringsbolag, skall den dock i detta bolag höra till livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta tillhör försäkring änsom annan
livförsäkring gäller de särskilda bestämmelserna livförsäkring i 6 §om
åttonde stycket, tredje7 § stycket, första9 § stycket, 10-12 §§, 15 §
tredje och fjärde styckena, 17, och24 28 §§, 37 b femte stycket,§

andra37 § stycket d första37 § och tredje styckena.samtc

Paragrafens andra stycke har ändrats följd den föreslagnasom en av
gränsdragningen mellan liv- och skadeförsäkringsbolag, vilken överens-
stämmer med EGs regler. Beträffande ändringen i tredje stycket hänvisas

Ändringarnatill kommentaren till kap.1 5 FRL.§ i paragrafens sista
stycke är följd dels placeringsreglema enligt förslagvårt gälleratten av
såväl liv- skadeförsäkringsbolag, dels vissa lagensattsom av av
bestämmelser inte skall tillämpas EES-företagpå har medutan ersatts
särskilda bestämmelser för dessa företag.

6§

Ansökan koncession görs hos regeringen. I ansökningen skallom anges
den verksamhetsgren, rörelsen skall Ansökningen skallsom avse.
inlämnas till fmansinspektionen och åtföljdvara av

handlingar styrker generalagentens behörighet enligt 4som
2. det för företaget gällande reglementet;

bevis3. företaget i sitt hemland driver försäkringsröxelse enligt 2 §att
första stycket jämte behörigen styrkt uppgift den tid detta ägtom rum

anmärkningar, myndigheterna i företagets hemlandsamt om som av
under de kan ha framställtsåren företagets verksamhet,tresenaste mot
och dessutom företagets årsredovisningar och revisionsberättelser för
den tid företaget varit i verksamhet, dock längst för de tio senaste
åren;
4. behörig fullmakt för generalagenten företagetspå här ivägnaratt
riket driva försäkringsrörelsen stämning och själv ellersamt att ta emot

tala och i alla rättsförhâllanden har sambandgenom annan svara som
med försäkringsrörelsen;
5. bevis företaget detpå sätt och deunder villkor, finans-att som
inspektionen godkänner, i bankinstitut har deponerat värdehandlingar
till värde 300 gånger det basbelopp enligt lagenett motsvararsom
1962381 allmän försäkring gällde då ansökningen lämnadesom som
m;
6. plan för den tilltänkta verksamheten.en

Deponering enligt första stycket 5 skall ske särskilt för livförsäkring
och särskilt för försäkring.annan

Deponeringen skall ske i värdehandlingar, Finansinspektionensom
godtagit. Inspektionen får bestämma deponeringen får ske med detatt
lägre belopp inspektionen med hänsyn till rörelsens omfattning ochsom
beskaffenhet skäligt. Sådant beslut får inspektionen återkallaanser om
det finns skäl till det.

Finansinspektionen får, qter ansökan därom, bqria företag, harsom
beviljats auktorisation landi omfattas avtalet utökatett ettsom av om
europeiskt ekonomiskt samarbetsomrâde, från skyldigheten göraatt
deponering enligt första stycket 5.
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Den första stycket omtalade verksamhetsplanen skalli 6 ange
de slag risker företaget försäkra i Sverige,attav avser
de försäkringsvillkor verksamhetenföretaget använda förattavser

i Sverigremietargflere,
de föreller de grunder företaget användaattavser

verksamheten i Sverige,
de för återförsäkring företaget tillämpa förprinciper attavser

verksamheten i Sverige,
företagets solvensmarginal enligt vad ochi 7 kap. 23-26sägssom

försäkringsrörelselagen29 1982713,
uppskattning kostnaderna för etablera företagets verksam-atten av

het med uppgift de medel avsedda täcka demi Sverige är attom som
och, företaget meddela sådan försäkring i 1attom avser som avses
kap. § första stycket försäkringsrörelselagen, uppgift de11 18 om
medel avsedda täcka företagets åtaganden den verksam-iär attsom
hetsgrenen, samt

uppställning utvisande sannolika inkomster och utgifter för denen
verksamhet skall drivas Sverige under de räken-i närmastetresom
skapsåren, med rörande balansräkningarrta underen prognos samma
tid för denna verksamhet.

Föreskrifterna femte stycket och femte stycketi 2 i såvitt avser
premietariffer, gäller dock förinte

de verksamhetsgrenar kap. första stycketi 1 11 § 4-7, 11som anges
eller försäkringsrörelselagen,12

de verksamhetsgrenar kap. första stycketi 1 11 § 14som anges
eller försäkringsrörelselagen,15 försäkringstagaren näringsid-ärom
kare och den försäkrade risken dennes ellernäringsverksamhet,avser

de verksamhetsgrenar kap. första stycket3. i 1 11 §som anges
eller10, 13 försäkringsrörelselagen försäkringstagaren16 ärom

näringsidkare och följande förutsättningar uppfylldaminst två ärtreav
försäkringstagaren har balansomslutning tilluppgår minsta. en som
belopp motsvarande 6 200 ECU,000ett
försäkringstagaren har tillomsättning uppgår minst etten som

belopp motsvarande 800 ECU,12 000
försäkringstagaren underhar det räkenskapsåret hafl isenastec.

anställda.genomsnitt minst 250 personer
försäkringstagaren koncern koncernredovis-Om ingår i en som avger
skall förutsättningarna stycket gälla koncernen.ning i sjätte 3
grunder omtalas femte stycket skallDe i 3 underställassom rege-

ringen för stadfástelse.

Bestämmelsen i första stycket 5 storleken det belopp skallpåom som
deponeras oförenlig med regler minimikravEGs ettsynes som

till fjärdedel minsta garantifond företagetuppgående den skallen av som
ha jfr Vi har därför inte det nödvändigt föreslå16 §. ansett atta nu

ändring inågon detta avseende. Bestämmelsen bör emellertid överses
inför den fortsatta anpassningen till EES-avtalet.

det fjärde stycket föreskrivs i enlighet medI EGs regler attnya
Finansinspektionen kan medge undantag från deponeringskravet i fråga

företag auktorisation ihar EES-land.annatom som
femte i förstaDet stycket vad planen stycket skall6nya anger

innehålla jfr det första livförsäkringsdirektivet och första27.2 detart. g
skadeförsäkringsdirektivet Enligt EG-direktiven skall till23.2 g.art.
planen fogas balans- och resultaträkningen avseende de tre senaste
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räkenskapsåren, eller företaget drivit verksamhet under kortare tid,om
för de avslutade räkenskapsåren. Detta har inte angivits särskilt eftersom
det redan i första stycket uppställs3 regler täcker krav. SjätteEGssom
stycket undantagen i fråga risker jfr kommentaren tillupptar storaom

kap.2 3 § FRL.
Ändringama i paragrafen i övrigt är väsentligen redaktionell art.av

7§

Regeringen beviljar koncession den planerade verksamheten kanom
komma bli utävad enlighet medi denna lag. I sambandantas att

därmed godkänner regeringen generalagenten.
Koncession beviljas tills vidare eller, det finns särskildaom

omständigheter, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver till det
löpande räkenskapsårets slut.

Innan koncession meddelas för rörelse, livförsäkring,som avser
prövar regeringen de upprättade grunderna för verksamhetenom
överensstämmer med denna lag och andra författningar. I samband med
beviljande koncession stadfäster regeringen grunderna för verksam-av
heten.

ansökanAvser endast utvidgning beviljad koncession till verk-av ny
samhetsgren eller utbyte koncession för viss Verksamhetsgren motav
koncession för får ñnansinspektionen besluta i ärendet iannan gren,
regeringens ställe, ärendet inte är principiell betydelse eller iom av
övrigt synnerlig vikt.av

förstaI stycket har sundhetskravet med krav förenlighetpåersatts ett
med denna lag och i tredje stycket har bestämmelsen regeringen skallatt
pröva särskilda bestämmelser behövs med hänsyn till omfattningenom
och beskaffenheten den tilltänkta rörelsen Motivenutgått. härför harav

i avsnitt 6.4.1 och i6.4.3 kommentaren till 2 kap. 3 § FRL.angetts samt

8§

Sedan koncession beviljats, skall de i 37a och b Omnämnda,37 §§
vid ansökningen fogade handlingarna förvaras hos Finansinspektionen.

beviljandeOm koncession och godkännande generalagent skallav av
fmansinspektionen låta införa kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

Paragrafen hänvisar också till och b37 37 §§ där det för EES-nu a
företagen vilka handlingar skall fogas till koncessionsansökan.anges som

10§

åliggerDet generalagenten för varje räkenskapsår enligt formulär,att
fastställs ñnansinspektionen, upprätta redogörelse för företagetssom av

verksamhet inom riket.
För livförsäkringsverksamhet skall redogörelsen enligt första stycket

innehålla bevis värdet den företaget gjorda depositionenattom av av
enligt första6 § stycket 5 det basbelopp enligt300 gångermotsvarar
lagen 1962381 allmän försäkring gällde vid räkenskapsåretsom som

den ytterligareutgång. För deposition, föreskrivsutöver vad i 6 §som
första stycket denna bestämmelse kan tillupphov gällersom ge
bestämmelserna i tredje6 § stycket.

I redogörelsen skall, under beteckningen försäkringstekniska skulder,
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skuld det vid tidpunkt beräknade värdet före-tassom upp samma av
ansvarighet grundpåtagets av

löpande försäkringar premiereserv,
försäkringsersättningar2. för inträffade försäkringsfall ersättnings-

reserv,
utgifterna3. för reglering inträffade försäkringsfall skadebehand-av

lingsreserv och
4. sådan tilldelad återbäring inte har förfallit till betalning.som

Ändringarna är redaktionell sista harI stycket punkterna och 54art.av
sammanförts till punkt kan4. Det anmärkas redovis-vår påatten syn
ningen icke tilldelade återbäringsmedel, föranlett ändringar iav som
motsvarande bestämmelse i FRL 7 kap. inte medför§,1 någon
följdändring för de utländska företagen, vilka inte omfattas av
bestämmelser återbäringsfond eller återbäringsgrunder.om

13§

Tillgångar motsvarande värdet försäkringstekniska skulder skallav
placeras enligheti med bestämmelserna 7kap. försäkringsrörelse-i 9 §
lagen 1982713.

de tillgångarI skall värdet de försäkringstekniskamotsvarasom av
skulderna får räknas in deponeringen90 enligt 6 och 10 §§procent av
under förutsättning deponeringen till den delen består vändehand-att av
lingar kap. andrai 7 9 stycket färsäkringsrörelselagen§som anges

Om inte finansinspektionen särskilda skäl medger annat visstav
fall, skall de tillgångar värdet försäkringstelotiskamotsvararsom av
skulder finnas dockSverige, med undantag för utländskai áterförsäk-
ringsgivares ansvarighet på grund försäkringar övertagits iav som

form áterförsäkring fordringar hos áterförsäkringstagare. Isamtav
gäller vid tillämpningenövrigt denna paragraf bestämmelserna i 7av

kap. 9 andra§ sjätte styckena försäkringsrärelselagen.a -
Paragrafen, reglerar de utländska försäkringsföretagens placeringar,som
har ändrats för överensstämma med de placeringsreglerna i FRLatt nya
7 kap. och9 9 och krav enligt§§ EGs det första liv- skadeför-a resp.
säkringsdirektivet artikel 28 24. Detta innebär bl.a. ävenattresp.
skadeförsäkring omfattas de placeringsreglerna. Beträffandeav nya
innebörden dessa hänvisas till avsnitt 6.3 och kommentaren till kap.7av
9 § FRL.

Någon särreglering för utländska försäkringsföretag beträffande de till-
gångsslag enligt blir tillåtnaFRL för försäkringsbolagens place-som
ringar, torde inte erforderlig. Den nuvarande särskildavara
bestämmelsen för utländska företag frågai tillgångsslagom som anges
i punkten i den9 hittillsvarande lydelsen kap.7 § första stycket9av
FRL, har med de placeringsreglerna förlorat sin aktualitet. Det skallnya
här påpekas förslagen till tredje liv- skadeförsäkringsdirektivatt ett resp.
i sin nuvarande utformning inte medger placeringsreglerna såvittatt avser
acceptabla tillgångsslag och riskspridningskrav skärps i förhållande till
EG-reglema i fråga och filialer huvudkontor inommedagenturerom

EG-land. Vi har inte följt direktivförslagen i detta avseende medannat
hänsyn till den osäkerhet råder dessas slutliga utformning.som om
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frågaI krav lokalisering tillgångarna bör för utländskapåom av
försäkringsföretag krävas samtliga tillgångar ñrsäk-att motsvararsom
ringstekniska skulder med de undantag i tredje stycket skallsom anges
finnas i Sverige jfr det första liv- skadeförsäkringsdirektivet, artresp.
28 EES-företag24. För får emellertid inte uppställas strängareresp.
krav för svenska bolag.än EES-företagen omfattas därför inte av
förevarande lagrum iregleras detta avseende särskilt i f37utan
Däremot har EES-företagen inte undantagits från tillämpningen andraav
stycket, även krav deponering intepå uppställs för dessa företag. Denom
deponering redan kan ha skett bör emellertid få medräknas försom
täckande försäkringstekniska skulder.av

15§

Generalagenten skall föra register vid varje tidpunkt utvisar deett som
tillgångar de försäkringstekniska skulderna enligt 13motsvararsom

tillgång,Om antecknats i registret, har upplåtits med sådanen som
rått dess fulla värde inte kan utnyttjas till täckning försäkrings-att av
tekniska skulder enligt skall13 detta antecknas i registret.

Försäkringstagarnas förmånsrätt enligt 4 § förmånsrättslagena
1970979 omfattar de tillgångar försäkringstekrtiskamotsvararsom
skulder för liiförsäkring och i enlighet med föreskrifterna isom

finns13 § i registret, företaget försätts i konkursnär ellerupptagna
utmätning äger eller särskild administration träder in.rum

Förmånsrätten följer med fordran grundas avtal livförsäk-påsom om
ring eller avtalpå återförsäkring livförsäkring.avseende fordranEnom

grundpå avtal livförsäkring har företräde framför återförsäk-ettav om
ringstagares fordran.

Generalagenten skall till det till finansinspektionen sänds inattse
dels beräkningar de försäkringstekniska skulderna, dels kopiorav av
registret.

Paragrafen innehåller bestämmelser registerföringsskyldighet ochom
förmånsrätt. Den innebär med förslag skadeförsäkrings-vårt ävenatt
bolagen blir skyldiga föra register de tillgångaröveratt motsvararsom

försäkringstekniskade skulderna jfr avsnitt 6.4.2. Förmånsrätt skall
emellertid följa endast fordranmed grundas livförsäkring.på Dettasom

Ändringarnahar klargjorts i lagtexten. i övrigt är redaktionella.

16a§

utländskt försäkringsföretagEtt skall bedriva verksamheten så att
företaget vid tidpunkt harvarje betryggande soliditet. Kravet påen
betryggande Soliditet skall uppfyllt företagets verksamhet ianses om

uppfyllerSverige de krav 7 kap. försäkrings-i 22- 29 §§som anges
rörelselagen 1982713. Garantifonden för verksamheten i Sverige
skall dock för litférsakring uppgå till beloppminst ett motsvararsom

och för skndeförsäkring400 000 EC U till halva det minimibeloppminst
kap. andra styckenai 7 28 § och tredje försäkringsrörelse-som anges

lagen. Därvid får den deposition skall enligt första6 §görassom
stycket 5 inräknas garantifonden.i

Tillgångar motsvarande solvensrnarginalen för företagets verksamhet
beräknad enligti Sverige, kap. eller försäkringsrörelselagen,7 23 25 §

skall finnas i Sverige.
Finansinspektionen får, äter ansökan därom, medge företagatt som
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beviljats auktorisation land orrgfattas avtalet utökati ett ettsom av om
europeiskt ekonomiskt solvensmar-samarbetsområde, vid berälming av
ginalen får hänsyn till företagets verksamhet också det landet ochita

tillgångar motsvarande gamntifonden fär finnas där.att

Paragrafen försâkringsföretagsär helt och reglerar utländskany
soliditetskrav avseende i Sverige. Vid tillämpningenmed på rörelsen av

kap.7 22-29 §§ försäkringsrörelselagen det således endast verksam-är
heten i Sverige skall inte hela jfrbeaktas och företagets verksamhetsom
det första livförsäkringsdirektivet och det första skadeförsäkrings-29art.
direktivet företag25. Ett erhållit auktorisation i EG-art. ett annatsom
land kan emellertid solvenskravenansöka vissa förmåner, bl.a. attom
beräknas med hänsyn till verksamheten i det andra landet setagen
artikel i första artikel i det första30 livförsâkringsdirektivet och 26
skadeförsäkringsdirektivet artikel i turist-det ändras 12såsom genom
assistansdirektivet.

förSom framgår tredje stycket skall paragrafen inte tillämpas§lav
foga bevis frånEES-företag. Dessa skall vid sin koncessionsansökan

hemlandets tillsynsmyndighet uppfyllda jfrsolvenskraven ärattom
bolagets37 Solvenskraven skall då uppfyllda med avseende§. påa vara
Sverige.totala verksamhet således inte endast den skall drivas ioch som

Under sin hela tiden uppfylla hemlandetsverksamhet skall bolaget
solvenskrav, vilka förutsätts desamma de föreslagna svenskavara som

hemlandetsreglerna. inte kraven uppfyllda ankommer detOm är på
tillsynsmyndighet vidta åtgärder.att

2s§

utländskaFinansinspektionen i frågafår meddela de erinringar om
föxsäkringsñretags verksamhet i riket inspektionenhär ansersom
behövliga.

tid vidtaFinansinspektionen inom vissskall förelägga företaget att
erforderliga åtgärder, inspektionen finner attom

meddelatsavvikelse från föreskrifter harskett denna lag eller som
sådana ñnns,med stöd denna lag eller grunderna, omav

omfatt-hänsyn tillgrunderna inte längre tillfredsställande medär
rörelse,ningen och beskaffenheten bolagetsav

minskatsbeloppi bankinstitut enligt eller 15 deponerat3. 10 §a
i värde ellervärdehandlingarna nedgåttavsevärtatt av annangenom

anledning,
försäkringstekniskadetillgångar värdetde motsvarar avsom

solvensrnarginal ochkravenskulderna inte tillräckliga eller påär
1982713§§försäkringsrörelselagengamntifond kap.enligt 7 22-29

elleruppfyllts enligt vad 16iinte asom anges
försäkringsföretagetsanmärkningarallvarligadet i övrigt finns mot

verksamhet.
vadsolvensmarginal understigerutländskt försäkringsföretagsOm ett

skallförsäkringsrörelselagenföreskrivs §§7 kap. 23-26isom
förplanfinansinspektionen förelägga företaget upprätta attatt en

tillplanenoch överlämnaställningåterställa sund finansiellen
värdetsolvensmarginalenUnderstigerinspektionen för godkännande.

försäkringsrö-7kap. eller 28 §§den omtalas i 27garuntifondav som
och förföretagetföreläggarelselagen, skall inspektionen upprättaatt

kortfristig finansiering.godkännande planöverlämna som avseren
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Om föreläggande enligt ellerandra tredje stycket inte har följtsett
inom den bestämda tiden och det förhållandetanmärkta inte heller på

har undanröjts,något sätt skall Finansinspektionen anmälangöraannat
till regeringen.dettaom

Innebär missförhállandet försäkringsföretaget följer gällandeinteatt
bestämmelser redovisning och täckning försäkringstelatiskaom av
skulder eller uppfyller företaget gällande krav garantifond, färinte på

inskränka företagetsregeringen fritt förfoga tillgångarsinarätt överatt
eller förbjuda företageti Sverige förfoga dem.överatt

regeringen finnerOm så svåra missförhållanden föreligga, försäk-att
ringsverksamheten bör upphöra, kan regeringen förklara koncessionen
förverkad.

Beslut varigenom koncessionen förklarats förverkad, skall finans-av
inspektionen kungöras i Inrikes Tidningar.Post- och

Jfr kommentaren till 1911 FRL.

Särskilda bestämmelser för EES-företag

37§

för EESföretagKoncession driva försäkringsrörelse här riketiett att
enligt första stycket skall1 § Företaget vid rörelsensregeringen.ges av
bedrivandeföreträdas ombud med stadigvarande hemvist riket.iettav

sådant ombudFör gäller tillämpliga delar vad lageni i sägssom om
generalagent.

för skadeförsäkringsbolagKøncession skall bestämda verksam-avse
hetsgrenar enligt vad kap. kap. niondei 1 11 § 2 3 §samtsom anges
stycket försäkringsrörelselagen 1982713.

första stycket framgårAv det är regeringen beviljar koncessionatt som
enligt lagens första paragraf. framgår rörelsen drivasDär skallatt genom

filial eller ständig representation. sin skallI rörelseagentur, annan
företaget företrädasdärvid ombud med stadigvarande hemvist iettav
Sverige jfr det första liv-resp. skadeförsäkringsdirektivet artikel l0.1d.
Ombudet kan såväl fysisk juridisk det falletIvara som person. senare
skall huvudkontoret finnas i Sverige och den juridiska skall i sinpersonen

fysisk med stadigvarande hemvist i Sverige. Förtur utse en person
ombudet gäller i tillämpliga delar vad i lagen generalagentsägssom om
för andra utländska företag.

Liksom för skadeförsäk-svenska försäkringsbolag skall koncession för
ringsbolag bestämda enligtverksamhetsgrenar kap. § FRL.1 ll Avavse

skäl angivits i till paragrafen har vi intekommentaren densamma som
det nödvändigt införa klassificering verksamhetsgrenaransett att en av

för livförsälcringsbolagen.

37a§

ansökanAnsökan koncession skall till finansinspektionen. Tillingesom
skall fogas

företagets bolagsordning förteckning styrelseledamöterjämte överen
och verkställande ledningen,ingående denipersoner

myndighet företagets hemland debevis utfärdat behörig iav om
deonfattas företagets verksamhet,verksamhetsgrenar fårsom omav
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verksamhetsgrenar faktiskt omfattas företagets verksamhet,som av omi storleken företagets solvensmarginali och garantifond enligt reglernaav
i 7 kap.i 23-29 §§ försäkringsrörelselagen 1982713 desamt om
tillgångar bi 37 första§ stycketsom avses

plan den tilltänkta verksamhetenöver i Sverige enligt vaden som
bi 37 ochnärmare anges

fullmakt för sådant ombud företrädai 37 § före-ett attsom avses
tredje vid domstolar och vid andra myndigheter.taget gentemot man,

Paragrafen, vad skall bifogas koncessionsansökan, harsom anger som
utformats i enlighet med EGs första liv- skadeförsâkringsdirektivresp.
art. 10.1.

37b§

Den verksamhetsplan omtalas i 37 skall§ 3som a ange
de slag risker företaget försäkra i Sverige,attav avser
de försäkringsvillkor företaget använda i Sverige,attavser
de premietargfier eller de grunder företaget använda iattavser

Sverige,
de principer för återförsäkring företaget tillämpa i Sverige,attavser
företagets solvensmarginal enligt vad kap.i 7 23-26 ochsägssom

29 försäkringsrörelselagen 1982713,
uppskattning kostnaderna för etablera företagets verksam-en attav

het i Sverige med uppgift de medel avsedda täcka demär attom som
och, företaget meddela sådan försäkring i 1attom avser som anges
kap. 11 första stycket§ försäkringsrörelselagen,18 uppgift deom
medel avsedda täcka företagets åtaganden dennai verksam-är attsom
hetsgren, samt

uppställning utvisande sannolika inkomster och utgifter för denen
verksamhet skall drivas under dei Sverige räken-närmastetresom
skapsåren, med rörande balansrälmingama underen prognos samma
tid för denna verksamhet.

Föreskrifterna förstai stycket och2 i första stycket såvitt avser
premietariffer, gäller dock förinte

de verksamhetsgrenar kap.i 1 första stycket11 § 4-7, 11som anges
eller 12 försäkringsrörelselagen,

de verksamhetsgrenar kap.i 1 första stycket11 § 14som anges
eller 15 försäkringsrörelselagen, försäkringstagaren närings-ärom
idkare och den försäkrade risken dennes ellernäringsverksamhet,avser

de verksamhetsgrenar kap. första stycketi 1 11 §som anges
10, eller försäkringsrörelselagen,13 16 försäkringstagaren ärom

näringsidkare och minst två följande förutsättningar uppfylldaärtreav
försäkringstagaren har balansomslutning tilluppgår minsta. en som
belopp motsvarande 6 200 000 ECU,ett

försäkringstagaren har tillomsättning uppgår minst etten som
belopp motsvarande 12 800 000 ECU,

försäkringstagaren har haftunder det räkenskapsåret isenastec.
anställda.genomsnitt minst 250 personer

försäkringstagarenOm koncern koncemredovis-ingår i en som avger
ning skall förutsättningarna andra stycket gälla koncernen.i 3

Vd verksamhetsplanen och resul-skall fogas balansräkningar
taträkningar för deföretagets rörelse avseende och ett trevart av

räkenskapsåren verksamhet undereller, företaget drivitsenaste om
kortare tid, för de avslutade räkenskapsåren.
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grunder skall underställasDe omtalas första stycketi 3som
stadfästelse.förregeringen

granskning,Planen skall, uppgifter iakttagelser vid dessjämte om
hemland för yttrande.överlämnas till behöriga myndigheter företagetsi

Paragrafen innehåller bestämmelser den verksamhetsplan skallsomom
skadeföisâlcringsdirek-bifogas koncessionsansökan jfr första liv- resp.

tillsynsmyndighettivet sjätte stycket framgår hemlandetsart.11. Av att
vissskall sig planen. sådant yttrande inte inkommit inomöver Omyttra

tid skall det yttrande till företagets förmån.ett avgettsanses som om
framgårDetta 37av c

37c§

enligt ochbeviljar koncession, ansökan har skett 37Regeringen aom
blib den kan komma37 §§ och planerade verksamheten antas att

utövad enlighet skall det ombud företagetmed denna lag. Härvidi
ombudets allmännagodtas, det skulle ha uppfyllt de krav päutsett om

anseende gäller vid kon-och yrkesmässiga kvalifikationer ensom
enligt försäkringsrörelselagencessionsprövning kap. 1982713.2 3 §

samband med beviljandet stadfisterI koncession regeringen grun-av
derna för verksamheten.

koncession finns särskildaEn skall gälla tills vidare eller, detom
omständigheter, för bestämd och därutöver till dettid, högst år,tio
löpande räkenskapsårets slut.

Om yttrande b fjärde stycketi 37 § inte inomavgetts tresom avses
månader qter det de överlämnade handlingarna behö-mottagitsatt av

myndigheter företagets hemland, skall detriga i ettsom omanses
yttrande till företagets förmån.avgetts

Paragrafen Liksombestämmelser beviljande koncession. förupptar avom
andra utländska företag försäkringsbolag kravoch för svenska uppställs

förenlighet med lagen vari ligger krav sundhet ipå också pâett
verksamheten detta inte uttryckligen jfr avsnitt ochäven 6.4.1om anges

Koncessionsprövningen motsvarande för6.4.3. ske sättavses som
svenska bolag.

37d§

grunderna ändras skall ändringen kanOm stadfästas. Regeringenäven
uppdra finansinspekzionen meddela stad-át ställei regeringensatt
fästelse sådana fall principiell betydelse elleri iinte ärsom av som
övrigt inte synnerlig vila.är av

Vid ansökan förlängning eller utvidgningkoncessionom av enav en
koncession till verksamhetsgrenar ochtillämpas 37 § 2 3 samtnya a

b och37 uppställning omtalas 37b första stycket37 §§. Den i §c som
skall7 vid förlängning koncession företagets ekonomiskaav en avse

ställning vid tidpunkten för ansökan förlängning.om
ändring ellerHar grunder stadfästs eller har förlängningav

utvidgning koncession ombud godtagits skallbeviljats eller nyttav
finansinspektionen låta införa kungörelse därom och InrikesPost-i
Tidningar
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37e§

rörelse härdrivaför EES-företagAnsökan medgivande ett att annanom
finansinspektionen ochskall tillförsäkringsrörelse ingesi riket än vara
gällande den med ansökanåtföljd fullmakt 37 §ianges aav som

avsedda rörelsen.

i 9vad sägs 9Innehållet i d och §§37 37 motsvarar aresp.some
bestämmelser försärskildaredaktionella skäl brutits tillhar utmen av

EES-företagen.

37f§

försäk-tillgångar hos EES-företagI fråga sådana motsvararsomom
försäkrings-kap.skulder gäller bestämmelserna i 7 9 §ringstelmiska a

rörelselagen 1982713.

15.2direktivenenligt de första 17.2EES-företag finnsFör art. resp.
i frågamedge lättnaderenskilda landetmöjligheter för det att om
förslaget tilldetta skettlokaliseringskravet. svenska bolag harFör genom

innebärande 20första stycket FRL,ändring i kap. 9 §7 procentatt ava
uppmjukningtillgångarna finnas utanför Sveriges gränser. Dennafår av
svenska försäk-hänsyn till delokaliseringskravet har gjorts med

EES-ñretag får inteaktier och fastigheter.ringsbolagens tillgångar i
Vi därför föreslagitsvenska bolag. harbehandlas änsträngare motsva-

för EES-företagen.uppmjukning lokaliseringskravetrande av

37g§

de fråga EELS‘-Finansinspektionen får meddela erinringar i ettom
behövliga.inspektionenhär riketföretags verksamhet i ansersom

tid vidtaförelägga företagetFinansinspektionen skall inom vissatt
inspektionen finnererforderliga åtgärder, attom

meddelatseller föreskrifter hardenna lagavvikelse skett från som
grunderna, sådana finns,denna lag ellermed stöd omav
tillfredsställande med hänsyn till omfatt-grunderna längreinte är

rörelse,beskafienheten företagetsochningen av
försäkringsteloiiskavärdet dede tillgångar motsvarar avsom

skulderna tillräckliga ellerinte är
verksamhet.företagetsdet övrigt allvarliga anmärkningari mot

har följts den be-föreläggande enligt andra stycket inomOm inteett
hellerstämda tiden och det anmärkta förhållandet på någotinte annat

tilldettaundanrojts, skall finansinspektionen anmälansätt göra om
regeringen.

redovisningEES-företag bestämmelserFöljer inte gällandeett om
efter haoch täckning försäkringstelaiiska får regeringen,skulder attav

förbjuda företagethemlandunderrättar tillsynsmyndigheten i företagets ,fritt förfoga tillgångarsina i Sverige.överatt
hemland inskränker före-tillsynsmyndigheten EES-företagsOm i ett

deteller förbjudertillgångarfritt förfoga sinarätt över atttagets att
myndigheten finans-skallförfoga tillgångarna, på begäranöver av

tillgångarbeträfande företagets ividta åtgärderinspektionen samma
Sverige.

Finansinspektionens möjligheterförsta styckena reglerasI och andra att
EES-företagensmeddela erinringar och förelägganden i fråga om
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verksamhet. Bestämmelserna härom i allt väsentligt vadmotsvarar som
gäller enligt FRL och i fråga andra utländska företags verksamhet.om
En skillnad år inspektionen inte kan förelägga EES-företagatt vidtaett att
åtgärder i fråga soliditetskraven. Eftersom kraven företagetsom avser
totala verksamhet skall hemlandets tillsynsmyndighet utfärda bevis om
storleken solvensmarginal och garantifond bifogas koncessions-attav
ansökan. Det ankommer också på denna tillsynsmyndighet övervakaatt

solvensmarginal och garantifond inteatt nedgår under minimikraven.

37h§

En koncession enligt 37 eller d37 § kan förklaras förver-gettssom c
kad regeringen, företagetav om

inte längre uppfirller kraven för etablering i Sverige, eller
i fall allvarligt åsidosätter gällande bestämmelser för verksam-annat

heten i Sverige, särskilt reglerna redovisning och täckningom av
försäkringstelaziska skulder

Före regeringens beslut skall samråd ske med tillsynsmyndigheten i
företagets hemland, beslutetinte särskilda skäl bör meddelasom av
omedelbart.

företagetsOm koncession förklarats förverkad företagetsi hemland,
skall koncession gälleräven enligt eller37 d37 § förklarassom c
förverkad.

beslutOm färverkande meddelas omedelbart skall tillsynsmyn-om
digheten företagetsi hemland underrättas härom.genast
Beslut, varigenom koncessionen förklarats färverkad, skall finans-av

inspektionen kungöras ochi Post- Inrikes Tidningar.

Paragrafen, bestämmelser förverkande koncession,upptarsom om av
i det26 första livförsâkringsdirektivetmotsvarar ochart. i det22art

första skadeförsäkringsdirektivet.

Om undantag från lagens tillämplighet m.m.

38§

Denna lag tillämpas i frågainte återförsâkringsrönelse. Angåendeom
trañkförsäkringsrörelse meddelas vissa särskilda bestämmelser i
tmfiIg6rsdkring.sf6roniningen 1976359.

frågaI livförsâkring endast för dödsfall, vilken meddelas förom en
tid längst fem år eller premie beräknadär och bestämdmotav som
för längst fem iår sänder, får regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, ñnansinspektionen medge undantag från de särskilda
bestämmelserna angående livförsäkring i mån behov,samt, av
föreskriva bestämmelser, särskilt gäller försäkring änatt som annan
livförsâkring, skall tillämpas i stället. Från bestämmelserna soliditetom
i 16 §får dock undantag medges.intea

Tilliigget i andra stycket har skett följd anpassningen till EGssom en av
regler jfr kommentaren till kap.1 10 § FRL.

Andringarna i övrigtär redaktionella.
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Övergångsbestämmelser

träder i kraft januariDenna lag den 1993.1
ikraftträdandeförsäkringsföretag vid lagensutländsktFör som

försäkringsrörelseförenar direkt livförsäkringsrörelse med änannan
omtalas i kap. försäkringsrörelselagen 1982713,sådan 4 §1som

januari docktillämpas andra stycket i dess lydelse före den 1993,2 § 1
längst den 31 december 1993.t.o.m.

sådanaOverstiger utländskt försäkringsföretags innehav3. ett av
försäkringstekniska skulder enligt vadtillgångar skall motsvarasom

försäkringsrörelselageni kap. andra stycketsägs 13 § 7 9 §samtsom
paragrafs tredje stycke, skall denbelopp i sistnämndade angessom

den januariöverskjutande delen ha 1996.1avyttrats senast

motiveringen, avsnitt 6.5.har behandlats i den allmännaBestämmelserna
hänvisas också till kommentaren till FRLsBeträffande punkten 2

Övergångsbestämmelser punkten 2.

7.3 ändring i lagenFörslaget till lag om
till19891079 livförsäkringar med anknytningom

värdepappersfonder

7§

regeringen eller, efter regeringensñnns särskilda skäl fårdetOm
frånmedge undantagbemyndigande, finansinspektionen

vadförsäkringsrörelselagen utöveri 1982713bestämmelserna som
bestämmelserna verksam-föreskrivs i kap. § den lagen. Från1 10 om

ochsoliditet 7kap. 22-24, 27 29kap. och och ihetsplan i 2 3 4 §§ om
dock undantag medges.försäkringsrörelselagen får inte§§

Ändringen inte strid med EGsbestämmelsen skall iskett för ståhar att
och 10 §§ FRL.regler. Jfr till kap. 5kommentaren 1

8§

redovisalag fårenligt dennaförsäkringsbolag driver rörelseEtt som
färsäkringstelatiska skuldernademotsvarande den delbelopp somav

de begränsningarinvesteringsrisk försäkringsbolagetför utanenavser
stycketförsäkringsrörelselagentredjekap. §i 7 9som anges

1982713.

traditionellaförplaceringsregler föreslåstill deMed hänsyn nya som
iplaceringsreglema FRLförsäkringsbolag undantaget från nuavser

ihar behandlatsBestämmelsenförsäkringsbolagets fondandelar.endast
motiveringen avsnitt 6.3.5den allmänna
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7.4 Förslaget till lag ändring i lagenom
1947576 statlig inkomstskattom

2 § 6 mom.

Med livförsäkringsföretag förstås i denna lag företag försäkrings-vars
rörelse endast livförsäkring eller liiförsäkring och sambandiavser
därmed meddelad sjuk- eller olycksfallsförsäkring. Med skadeförsäk-
ringsföretag förstås försäkringsföretag livförsäkringsföretag.änannat
Utländskt försäkringsföretag, drivit försäkringsrörelse här i riket,som
bedöms med hänsyn endast till den rörelse företaget drivit här.som

Understödsförening, vilken enligt sina stadgar får meddela annan
kapitalförsäkring än sådan omfattar kapitalunderstöd högstpåsom
1000 kr för medlem, i denna lag livförsäkringsföretag ianses som
fråga verksamhet är hânförlig till livförsäkring.om som

Såsom nettointäkt försäkringsrörelse, drivits inländsktav som av
livförsäkringsföretag, nettointäkten företagets kapital- ochanses av
fastighetsförvaltning med undantag för den del intäkten belöperav som
på pensionsförsâkringar, vilka företaget meddelat direkt eller meddelat
i återförsäkring inländsktåt försäkringsföretag.

N ettointâkt inte undantagits från beskattning enligt tredje stycketsom
skall beräknas enligt reglerna för näringsverksamhet enligt denna lag.
För den del nettoinükten undantagits från beskattning enligtav som
nämnda stycke och pensionsförsâlcringar gäller särskildasom avser
regler i lagen 1990661 avkastningsskatt pensionsmedel.påom

Såsom nettointäkt försäkringsrörelse, drivits inländsktav som av
skadeförsäkringsföretag, överskottet försåkringsrörelsen medanses av
undantag för den del intäkten belöper pá avgángsbidragsförsäk-av som
ringar, meddelade enligt grunder fastställts kollektivavtali mellansom
arbetsmarknadens huvudorganisatiøner.

Vid beräkning överskottet försäkringsrörelse, drivitsav av som av
inländskt skadeñrsälcringsföretag, får från bruttointäkten avdrag göras
förutom för driftkostnader, i kommunalskattelagen,23 § försom avses
avgifter och bidrag, utgivits till kommun, förening ellersom samman-
slutning och understödja verksamhetatt med syftesom attavser
förebygga skador, vilka fäller inom för den företaget bedriv-ramen av

rörelsen, för ökning försäkringstekniska skulder för räk-na av egen
ning, för ökning säkerhetsreserv för utbetald återbâring ochsamtav
verkställd premieåterbetalning.

Med försäkringstekniska skulder för räkning förstås sådanaegen
skulder enligt kap.7 förstal § stycket försäkringsrörelselagen
1982713 premiereserv, ersättningsreserv, skadebehandlingsreserv,
tilldelad återbäring och medel finns till dterbdringsfondavsattasom
minskade med värdet återförsäkringsgivares ansvarighet.av

Med säkerhetsreserv förstås den skadeförsäkringsföretag fårreserv
redovisa enligt regeringen eller efter regeringens bemyndigandeen av

finansinspektionen fastställd normalplan.av
Minskning försäkringstekniska skulder för räkning, säker-av egen av

hetsreserv, regleringsfond för trafikförsäkring och minskningav av av
utjämningsfonderna säkerhetsreserv skall intäkt.av anses som

Utöver vad stadgas får avdrag inte ske för avsättning tillovan
omedelbar eller framtida vinstutdelning till försäkringstagare.

Bestämmelserna i detta inländskt livförsäkringsföretagmoment om
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utländskthar tillämpning försäkringsrörelsemotsvarande på som
livförsäkringsföretag drivit i riket.här

skadeför-Beträffande försäkringsrörelse, här drivits utländsktsom av
skattepliktig nettointäktsäkringsföretag, här i riket ettanses som

härföretagets premieinkomstbelopp motsvarande tvâ procent avav
förstås bruttobeloppetbedriven försäkringsrörelse. Med premieinkomst

återförsäkrings-försäkringspremier, dvs. avdrag förårets utanav
premier.

nödvändigtbestämmelserna i dettaBlir det grundpå moment attav
försâkringsföre-mellan olika delardela intäkt eller avdrag ettavupp

verksamhet, skall fördelningen intäkten eller avdraget göras påtags av
skäligt sätt.

Ändringarna kap.har skett följd den lydelsen 4 §1nya avsom en av
och kap.7 § FRL.1

Övergångsbestämmelser

kraft januariDenna lag träder i den 1993.1
vid ikraftträdande förenar livförsäk-För försäkringsbolag lagens2. som

kompletterande sjuk- ellerringsrörelse personförsäkringmed änannan
olycksfallsförsäkring tillämpas första och tredje styckena i deras lydelse
före januariden l 1993.

Jfr Övergångsbestämmelser.kommentaren till punkten i2 FRLs
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Bilaga l

Kommittédirektiv

Översyn försäkringsbolagens verksamhetav m.m

Dir. 199056

Beslut vid regeringssammanträde 1990-09-20

ÄsbrinkStatsrådet anför.

Mitt förslag

föreslårJag kommitté tillkallas med uppgift utreda vissaatt atten
förhållanden försäkringsomrâdetpå föreslå ändringar i försäkrings-samt
rörelselagstiftningen. Syftet med utredningen skapaär rationellaatt mera
rörelseregler för försäkringsbolagen och åstadkomma regelsystematt ett

är förenligt med det inom EG.som
En omarbetning försäkringsbolagen rörelsenegler är angelägenav av

flera skäl. Den snabba utvecklingen internationellt integrerademot
fmansmarknader och anpassningen till innebärEG lagstiftningen måsteatt
moderniseras. Därtill har vissa regler i försäkringsrörelselagstiftningen
egenskaper till del hämmar effektiviteten i branschen; bl.a. ärsom en
placeringsregler, återbäringssystem och med grunder inomsystemet
livförsäkring i behov översyn.av

Kommitténs arbete skall bedrivas skyndsamt.

Bolagsstruktur och reglering

Vid sidan de allmänna trygghetssystemen socialförsäkringarav genom
drivs försäkringsverksamheten i Sverige enskilda försäkrings-m.m. av

bolag understödsföreningar. enskilda försäkringsbolagenDe kansamt
antingen aktiebolag eller ömsesidiga bolag. Fösäkringsaktiebolagenvara

ägs sina aktieägare, medan de ömsesidiga bolagen sinaägsav av
försäkringstagare. Efter verksamhetens geografiska omfattning brukar
bolagen delas i riksbolag, lokala bolag och mindrestörre lokalaupp
bolag.

Försäkringsbolagens verksamhet omfattar antal försäkrings-ett stort
och kan delas i personförsäkring och skadeförsäkring. Tillgrenar upp

personförsâkring hänförs enligt försäkringsrörelselagen 1982713
livförsâkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, arbetslöshetsförsäk-
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ring och avgångsbidragsförsäkring. försäkringAnnan skadeförsäkring.är
På motsvarande delassätt bolagen in i liv- och skadeförsäkringsbolag.

Livförsäkringsbolagen får i princip bara meddela personförsäkring,
medan skadeförsäkringsbolagen får meddela skadeförsäkring samt
sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Vid utgången år 1989 sammanlagt 528 försäkringsbolag verk-av var
i Sverige, därav 13 utländska. Försäkringsbranschen år emeller-samma

tid starkt koncentrerad och domineras begränsat antalett storaav
koncerner driver både liv- och skadeförsâkringsrörelse.som

De svenska försäkringsbolagens verksamhet regleras huvudsakligen
försäkringsrörelselagen 1982713. innehållerLagen dels närings-av

rättsliga bestämmelser bl.a. rätten driva försâkringsrörelse,attom
tekniska fonder, grunder för försâkringsverksamheten och offentlig
tillsyn, dels associationsrättsliga regler för försâkringsaktiebolag och
ömsesidiga försäkringsbolag. De utländska försäkringsbolagens verk-
samhet regleras i lagen 1950272 förrått utländska försäkrings-om
företag driva försäkringsrörelse i Sverige; omtrycktatt 1989 1082. Denna
lag innehåller rörelseregler till del överensstämmer med vadstorsom

gäller för de svenska försäkringsbolagen verksamhet.som
Sedan den februaril finns1990 möjlighet livförsäkrings-att starta

bolag meddelar livförsäkring aktiefondsanknytning.med Special-som
bestämmelser för denna försâkringsform finns i lagen 19891079 om
livförsäkringar med aktiefondsanknytning.

Civilrättsliga bestämmelser avtalsförhållandet försäkrings-mellanom
bolaget och dess kunder ñnns i lagen försäkringsavtal1927277 ochom
i konsumentförsâkringslagen Försäkringsrättskommittén1980238. har
föreslagit dessa lagar skall ersättas personförsäkringslag ochatt av en en
skadeförsäkringslag se SOU 198656 och 198988. Förslagen övervägs
för närvarande inom justitiedepartementet.

speciellEn försäkringsverksamhet bedrivstyp under-av av
stödsföreningama. En under-stödsförening är sådan förening fören
inbördes bistånd har till ändamål affärsmässigt drivandeatt, utansom

försäkringsrörelse, meddela personförsäkring änav annan
arbetslöshetsförsäkring. Föreningarna skall huvudregel slutnasom vara
i den bemärkelsen de huvudsakligen är avsedda för anställda i visstatt
eller vissa företag, tillhörande viss yrkesgrupp ellerpersoner
liknande. Deras verksamhet regleras lagen 1972262 under-av om
stödsfcireningar. försäkringsförhållandetFör mellan föreningen och
medlemmarna gäller försâkringsavtalslagens bestämmelser om
personförsäkring. Lagen understödsföreningar för närvarandeom ses
över understödsföreningsutredningen Fi 198801, skall läggaav som
fram förslag till lagstiftning under år följande1990. I den redogö-ny
relsen behandlas inte föreningarnas förhållanden.

Den enskilda försäkringsverksamheten understår tillsyn försäkrings-av
inspektionen. Inspektionens huvuduppgifter är tillsynutöva överatt
försäkringsbolagen verka för sund utveckling försäkringsvä-samt en av
sendet. Inspektionen skall också följa utvecklingen informeraoch omav
pris- och konlcurrensförhållanden inom försäkringsväsendet förasamt
kartellregister.
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granskasavseendeni vissaFörsäkringsbolagens verksamhet kan också
marknadsföringslagenstödKonsumentombudsmannen KO med avav

med stödNOoch näringsfrihetsombudsmannen19751418 avav
konkurrenslagen 1982729.

under längprinciperlagstiftning uttryck för radGällande somger en
verksamhet.försäkringsbolagenstid varit centrala för de svenska

soliditet skallförsäkringsbolagensSoliditetsprincipen innebär att vara
försäkrings-sina förpliktelserde alltid kan fullgörasådan gentemotatt

Soliditetsprincipen ärenligt försäkringsavtal.ingångnatagarna en
bl.a.lagstiftningen till uttryckprincip och kommer igrundläggande

placeringfondbildning ochsärskilda regler för grunder, avgenom
särskilda regler skall upprättastillgångar. Grunder är ettomsom

olycksfallsförsäkringsjuk- ellerförsäkringsbolag meddelar livförsäkring,
längreförsäkring förför tid fem eller slaglängre än år annat enav

till bådekomplementavtalstid tio Grunderän år. är att anse som
bestämmelser beräk-bolagsordning och innehålleravtalsvillkor och om

återbäring.återköpsvärden ochpremier, premiereserv,ning bl.a.av
för försäkringen ellerkostnadernaSkälighetsprincipen innebär främst att

tillför livförsäkring med hänsynskäligt avvägda,premierna skall vara
riskskadeförsäkring med hänsyn till denförsäkringens och förart som

för försäkringentäcka, nödiga omkostnaderförsäkringen avseddär att
Principen försäkringstagamasi övrigt.omständigheternasamt om

skall kunnalagstadgade formerförsäkringstagama iinflytande innebär att
innebärSeparationsprincipeni företagen.sig gällandegöra att samma

slaglivförsäkringsrörelse ochföretag får driva bådeinte annat av
livförsäkringsbolag gäller också ömse-försäkringsrörelse. För en

till aktieägare ellervinst inte får delassidighetsprincip innebär utattsom
tilllivförsäkxingsrörelsen skall sättasärsvinstenoch påattgaranter av en

svenska konventionellagäller dock baraåterbäringsfond. principDenna
livförsäkringmeddelarförsäkringsbolaglivförsäkringsbolag, inte som

heller utländska bolag ärinteaktiefondsanknytning, ochmed som
utländska1950 lag; någramed stöd årsverksamma här i landet av

ocksåsig i Sverige. finnsinte etablerat Detlivförsäkringsbolag har dock
inte får drivaförsäkringsbolaginnebärbestämmelse att annansomen

kvantitativgjordes ävenförsäkringsrörelse. Tidigarerörelse än en
1985koncessionsansökningar, årmarknadsbedömning vid upp-men

kvalitativformell ochbehovsprincip.s.k.hävdes denna Förutom en
bedömningiställetprövning vid koncessionsansökningargörs numera en

denskall beviljaskoncessionverksamheten innebär att omsomav
utvecklingmed sundinte oförenligplanerade verksamheten avenanses

försäkringsväsendet.

kapitalförvaltareFörsäkringsbolagen som

1900-taletSverige underdet iandra länder harLiksom i många
i sinförsäkringsföretagen,kapital tillallt mängderkanaliserats större som

Försäkringsföre-tillgångar.i olikainflutna medelplacerat typertur av
penning-,aktörer påkommit bli myckethar därigenom att storatagen
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obligations-, aktie- och fastighetsmarknadema. Vid utgången år 1989av
värdet försäkringsbolagens kapitalplaceringar 520 miljardervar av ca

kronor. Genom sina tillgångar och den förrnögenhetsförvaltningstora
försäkringsbolagen utövar har de betydelsefull roll på densom en

svenska kapitalmarknaden.
Livförsäkringsbolagen för den största delen samtligasvarar av

försäkringsföretags placeringar. De fem största livförsäkringsbolagen
hanterar 80 % försâkringsbolagens samtliga placeringar.ca av

Omfattningen det kapital livförsäkringsbolagen förvaltar har ökatav
Ökningenväsentligt under det decenniet. beror på tidigaresenaste att

kapitalårs avkastat medel lagts till det totala kapitalet även påsom men
hushållens försåkringssparande visat stark tillväxt.att delEn storen av

totalavkastningen utgörs värdeökningar vissapå de förvaltadeav av
tillgångarna, främst aktier och fastigheter. Expansionen hushållensav
försäkringssparande kan, åtminstone delvis, förklaras deav
skatteförmåner varit förknippade med sparande i pensionsförsäkring.som

Utredningar m.m.

Under 1970- och 1980-talen har försåkringsrörelselagstiftningen varit
föremål för omfattande översyn, främst i försåkringsverksamhets-en
kommittén FVK, även i kreditmarknadskommittén KMK.men
Utredningsuppdragen för FVK och KMK formulerades i skede närett
Sverige utifrån ekonomiskt perspektiv kunde land medett ettses som- -
relativt slutna gränser. Detta förhållande har sedan dess väsentligt
förändrats den pågående internationaliseringen där valutaregle-genom
ringens avskaffande och intentionen anpassning till EGs regel-om en

år centrala delar. Genom utvecklingen kom vissa direktivenssystem av
riktlinjer bli otidsenliga redan innan utredningsuppdragen slutfördes.att
En konsekvens har blivit flera de förslag utredningarnaatt av som

kommit mindre väl med denpresenterat pågående utvecklingenatt passa
på de finansiella marknaderna.

FVKs huvuduppgift undersöka huruvida det fanns skäl ändraatt attvar
de principiella krav gäller för försäkringsrörvelse i Sverige. Ensom annan
viktig uppgift behandla frågor angående den offentliga tillsynenattvar

försäkringsverksamhet,över där särskild hänsyn skulle till utvecklin-tas
det konsumentpolitiska området. FVK slutförde sitt uppdrag årgen

efter sju1987 betänkanden Utredningen resulterade i bl.a.att avgetts. en
lagstiftning försäkringsmäklare och ändring koncessionssys-om en av

innebarDen bl.a. behovsprincipen bort.temet. att togssenare
föreslogFVK i betänkandet SOU 19868 Soliditet och skälighet i

försäkringsverksamheten regeringen skulle uppdra försäkrings-åtatt
inspektionen i samråd med branschen utreda det nuvarandeatt om

med grunder bör behållas oförändrat eller förenklas och görassystemet
mindre detaljerat hur det skall förfaras med sådana slagsamt av
personförsäkringar för vilka grunder för närvarande inte erfordras.

FVK föreslog också den tilltänkta utredningsgruppen skulle få iatt
uppdrag undersöka det inom för soliditets- och skäliglrets-att om ramen
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principerna livförsäkringgår åstadkomma återbäringssystem inomatt ett
bättre än det nuvarande beaktar försäkringstagamas intressen ochsom

tillgodoser deras önskemål.
I betänkandet 198758 Försäkringsväsendet i framtiden före-SOU

slog kommittén bl.a. placeringsregler försäkringsbolagenför samtnya
behandlades förbudet driva rörelse.mot att annan

KMKs uppgift i fråga försäkringsbolagen främst granskaattom var
utvecklingen försäkringsbolagens finansförvaltning vidoch behovav
föreslå regler i fråga försäkringsbolagens i förstaplaceringar, handom
sådana sker på penningmarknaden. Kommittén avslutade sitt uppdragsom

iår 1988 och med avlämnandet betänkandet SOU 198829 Förnyelseav
kreditmarknaden.av

Enligt uppfattningKMKs finns ingen anledning föreslå särskildaatt
bestämmelser reglerar försäkringsbolagens placeringar påsom
penningmarknaden. Kommittén föreslår emellertid samlad översynatt en
görs försäkringsrörelselagstiftningen, bl.a. för alternativaövervägaattav
former för försäkringsbolagens aktieplaceringar. För hejda den alltmeratt
tilltagande sammanblandningen och kreditgivning försäkrings-ägande iav
bolagens verksamhet fann kommittén det nödvändigt i avvaktan pâ detatt
föreslagna utredningsarbetet föreslå vissa provisoriska begränsningar av
bolagens möjligheter inneha placeringsaktier. Som komplement tillatt
nuvarande femprocentsbegränsning, innebär försäkringsbolagatt ettsom
inte försäkringsinspektionens fårmedgivande andeläga störreutan av
aktierna i svenskt eller utländskt aktiebolag femänett motsvararsom

röstetalet, föreslog kommittén tiogränsprocent procentav en om av
aktiekapitalet i Vidareenskilt aktiebolag. föreslog kommitténett ett
generellt tak för enskilda försäkringsbolags möjligheter inneha aktieratt
överhuvud taget.

skrivelseI till finansdepartementet den juni har försäkrings-3 1988en
inspektionen aktualiserat vissa beträffande livförsäkringsbolagensfrågor
verksamhet enligt inspektionens mening bör bli föremål försom en
prövning. frågor behandlas bl.a. omfattningDe är desom m.m. av
försäkringstekniska grunderna, försäkringsbolagens vad gällersamarbete

regler för premiesättningen, ränteantagandet i grundernagemensamma
och internationellt förekommande försäkringsprodukter.

Näringsfrihetsombudsmannen skrivelse till finans-NO ihar en
departementet den oktober från3 1988 påpekat det konkurrenssyn-att
punkt angeläget med vissa försäkringsrörelselagstift-är ändringar i
ningen, i synnerhet vad gäller livförsäkring. kritiserar särskilt detNO
ränteantagande bolagen tillämpar, tillämpningen för samtligaettsom av
bolag antagande driftskostnademas storlek ömse-gemensamt samtom
sidighetsprincipen. denna bakgrund förordar medMot NO att systemet
grunder för livförsäkring utreds slopandeoch frågan ettatt avom
vinstutdelningsförbudet under övervägande.tas
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Betydelsefulla strukturförändringar

Ökad internationell konkurrens

Inom den europeiska gemenskapen EG pågår omfattande lagstift-ett
ningsarbete syftar till integrera medlemsländernas finansiellaattsom
marknader. Målet är alla institutioner inom EG skall kommaatt att
konkurrera på lika villkor. Liknande integrationssträvanden förekommer

inomäven andra internationella organisationer, OECD. Sverigest.ex.
intresse delta i västeuropeisk integrationatt medför dennaav atten
utveckling i hög grad kommer påverka de svenska försäkrings-att
bolagen, främst i form ökad konkurrens i Sverige, ocksåav men genom
ökade avsättningsmöj ligheter utländskapå marknader.

Även skattereformen kan komma påverka de svenska försäkrings-att
bolagens konkurrenssituation utländska försäkringsgivare,gentemot
eftersom skatteuttaget pensionssparandepå kommer bli högre iatt
Sverige än i flera andra länder se l98990zll0, SkU30, rskr.prop.
356. Detta medför risk för del det långsiktiga sparandet flyttaratt en av
utomlands. Det finns emellertid inga större erfarenheter hur känsligaav
försäkringstagare är för skatteolikheter detta slag. Att tecknaav
försäkring utomlands innebär även risker och praktiska olägenheter
jämfört med inom landet. Föratt motverka kraftiga kapitalutflö-attspara
den kan bli konsekvensen högre inhemsk beskattning harsom av en- -
samtidigt införts särskild skatt premierpå för utländska livförsäkrin-en
gar.

Hur framgångsrik den utländska konkurrensen kan bli den svenskapå
marknaden är emellertid beroende tillgången till försäljningskanaler,av
eftersom försäkring tradition är hemmamarknadsorienterad. vadI månav
utländska bolag kan sälja försäkringar etablering dotter-utan genom-
bolag eller generalagent får sannolikt betydelse. Sedan den 1stor-
januari 1990 får sådan försäljning ske försäkringsmäklare. Sedangenom
den 1 augusti 1990 kan sådan försäljning skeäven försäkrings-ettgenom
bolag med svensk koncession, de båda företagen tillhörom samma
koncern eller har samarbetsavtal med varandra. Med avtal mellanett
EFTA och EG kommer sannolikt utländska bolag få större möjligheteratt

sälja försäkringar i Sverigeatt etablerade här.utan att vara

Minskat samarbete branscheninom

Försäkringsbolagen har tidigare tradition haft nära samarbeteettav
beträffande premienivåer och produktutveckling. Samarbetet angående
tariffer inom skadeförsäkring upphörde emellertid redan i slutet 1960-av
talet. De årens utveckling innebär samarbetet minskatsenaste även påatt
livförsäkringsområdet; bl.a. har tidigarekartellöverenskommelse om

premiesättning upphört och bolagen har börjat anlita mäklaregemensam
ñrsäljningskanal. I praktiken medförde det tidigare samarbetetsom en

för livförsäkringsbolagen premienivå samtidigt produktut-gemensam som
vecklingen skedde under samförstånd och produktutbudet därigenom kom

bli mycket likartat mellan de olika bolagen.att
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Finansiell bmnschglidning

Under år har det funnits tendens till s.k. branschglidningsenare en
mellan olika finansiella verksamheter. Försäkringsbolag, banker och
andra ñnansiella företag vill kunna erbjuda sina kunder brett utbudett
finansiella tjänster och har därför utvidgat sina verksamheter detpå
finansiella området. tillhandahållandeGenom brett utbud finansiellaettav
tjänster erbjuds kunderna samlad rådgivning och lösning sinapåen
finansiella problem. Det är även vanligt bankerna olikaatt genom
samarbetsformer säljer livförsäkringar via sina kontorsnät.

En långtgående form branschglidning är när olika finansiella företagav
går ihop i koncern. Den svenska lagstiftningen medger emeller-samma
tid inte starka organisatoriska samband mellan försäkringsbolag och
banker. Frågan sådana samband skall tillåtas övervägs för närvar-om
ande inom finansdepartementet och förslag sådan integra-görett som
tion möjlig inomväntas kort. I de flesta länderna inom EG är det möjligt
för försäkringsbolag och andra finansiella företag ingå iatt samma
koncern.

Utvidgade placeringsmájligheter

Genom valutaliberaliseringen har försäkringsbolagen fått möjlighe-större
placera i tillgångar i utländsk valuta.ter Detta betydelsefulltatt är för en

rationell kapitalförvaltning. Redan under åren 1989 och har hel1990 en
del förvärv utländska aktier och fastigheter skett led i dennaettav som
anpassning, utveckling sannolikt kommer fortsätta deunderatten som
närmaste åren.

Nya försäkringsfonner

Som tidigare nämnts öppnades den februari1 1990 möjligheter för en ny
livförsäkring i Sverige, livförsäkringtyp med aktiefondsanknytning.av

Försäkringsformen, meddelas särskilda livförsäkringsbolag,som av
skiljer sig från den konventionella livförsäkringen flerapå punkter. En
väsentlig skillnad är det är försäkringtagaren själv bestämmeratt som
placeringsinriktning välja i vilken eller vilka fonder försäk-attgenom
ringssparandet skall placeras. Därigenom väljer han också den finansiella
risk förknippadär med sparande i försäkringen. Försäkringsformensom
är vidare unik för den renodlar riskrörelse och kapitalförvaltning påatt

intesätt sker i konventionell livförsäkring. Försäkringsriskernaett som
hanteras försäkringsbolagen medan förvaltningen sparandet skötsav av

självsándiga fondbolag. En viktig skillnad aktiebolagär attav annan som
meddelar denna försäkringsform kan dela till aktieägarna, vilketvinstut
inte är möjligt för konventionella livförsâlcringsbolag.

Den försäkringsformen likheter med internationellthar storanya
förekommande försäkringar. Konstruktionen innebär emellertid tvåatt
parallella livförsäkringssystem ikommer existera Sverige.att
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Behovet översynav

Det decenniets snabba utveckling de finansiella marknadernasenaste av
med starka inslag liberalisering och internationalisering har i olikaav
avseenden väsentligt påverkat försäkringsbranschen. Från ha varitatt en
sektor med relativt låg förändringsgrad där produktutveckling och-
premiesättning under lång tid omfattande branschsamarbetestyrts ettav
samtidigt försäkringsrörelselagstiftning och valutaneglering motverkatsom
konkurrens har branschen under kommitår möta alltattsenare en-
hårdare konkurrenssituation med krav på ökad flexibilitet och an-
passningsförmåga. Dessa förändringar ställer krav på detstoranu
regelverk omgärdar försäkringsbolagen. jagSom återkommer till isom
det följande har gällande regelsystem också egenskaper inte i allasom
avseenden tillfredsställandeär med hänsyn till försäkringstagamas
intressen.

Mot denna bakgrund jag vissa förhållanden försäkringsom-påattanser
rådet måste utredas i syfte skapa rationella rörelseregler föratt mera
försäkringsbolagen. En väsentlig utgångspunkt därvidär den svenskaatt
lagstiftningen skall harmoniseras med motsvarande regelsystem inom EG.
Regeringen har i propositionen Sverige och den västeuropeiskaom
integrationen prop. 19878866 uttalat det ligger i Sveriges intresseatt

delta i långtgående västeuropeisk integration.att För närvarande pågåren
förhandlingar mellan EFTA-statema och EG avtalett ettom om
europeiskt ekonomiskt samarbetsområde. EFTA-statema och EG har
förklarat sig överens EGs nuvarande regelverk lacquisattvara om
communautaire skall utgöra grunden för förhandlingarna. vissa delarPå

försäkringsområdet, särskilt i fråga livförsäkring, har detav om
emellertid inte ännu klarats vad skall gälla inom EG.ut som

En viktig uppgift i utredningsarbetet är utforma regleratt som
försäkringsbolagen har tillräcklig soliditet. Lagstiftnin-garanterar att en

skall vidare utformas den främjarså effektiv konkurrensattgen en
mellan försäkringsbolagen, vilket bl.a. förutsätter föreliggandeatt
konkurrenshinder undanröjs. De svenska försäkringsbolagen skall också

långtså möjligt konkurrensförutsättningar utländskages samma som
försäkringsgivare.

Jag föreslår särskild kommitté tillsätts för försäkrings-överatt atten se
rörelselagstiftningen. Kommitténs uppdrag bör begränsas till att avse
försäkringsbolagens verksamhet, dvs. understödsföneningarna skall
lämnas utanför den aktuella översynen. den avgränsningenFör talarnu
dels den omständigheten det under kommerår 1990 läggas framatt att

förslag till lagstiftning föreningarnas verksamhet, dels detett ny om
förhållandet understödsföreningarnas verksamhet är sådanatt artav en
och omfattning bara litet fåtal kan komma bliväntas omfattadeatt ett att

avtal mellan EFTA-statema och får iEG. Detett ettav senare samman-
hang övervägas hur föreningarnas verksamhet skall till detanpassas
regelsystem i framtiden kommer gälla för försäkringsbolagen.attsom

Även frågor tillsyn försäkringsverksamhetöver i allmänhet börom
lämnas utanför uppdraget. Endast för de fall kommitténs förslag innebär
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uppenbara förändringar vad gäller tillsyn bör särskild uppmärksamhet
ägnas dessaåt frågor. Bankinspektionens försäkringsinspektionensoch
verksamhet föremålär för särskild utredning i sammanhang dir.annat
199012.

Riktlinjer för kommitténs arbete

Som nämnts är väsentlig förutgångspunkt utredningsarbetet attovan en
de regler i framtiden skall gälla i Sverige inte strider mot motsvaran-som
de regler inom förslagEG. De till förändringar kommittén föreslårsom
skall därför inte i stridsta med EGs regelsystem. Till närmare ledning
för arbetet i övrigt vill jag anföra ñljande.

Behovet regleringsinsatserav

Utgångspunkten för över huvud särreglera och särskildutövaatt taget
kontroll vissöver verksamhet är det finns särskilda skälatten som
motiverar detta, någon form skyddsintresse.t.ex. av

Försäkring innebär risk överförs från till viaatt part etten en annan
avtal. Ett specifikt drag hos försäkringsavtalet försäkringstagarenär att
i förväg betalar för skydd han inte i vilken han kommermånett vetsom

utnyttja. Försäkringen utnyttjas endast då försäkringsfall verkligenatt
inträffar och utbetalning sker. livförsälcringInom kombineras ofta
försäkringen med sparande där försäkringstagaren under lång tidett
inbetalar betydande premiebelopp. Försäkringstagaren vill därför givetvis
kunna lita på sparandet småningom kommer utbetalas iså enlighetatt att
med avtalet.

Försäkringsverksamhetens speciella karaktär och ekonomiska betydelse
har traditionellt motivera särskild reglering skydd föransetts en som
försäkringstagama. reglering verksamhetenEn ligger emellertid ävenav
i försäkringsgivarnas intresse, eftersom verksamheten beroendeär attav
försäkringstagarna bedömer bolagen trovärdiga och kapabla attsom
uppfylla ingångna avtal. konsekvens livförsäkringsavtalSom atten av
ofta sträcker sig tidsperiod och dessutomöver lång oftast kombinerasen
med långsiktigt sparande, är regleringen livförsäkringsverksamhetett av

omfattande den gäller skadeförsäkringsverksamhet.änmer som
Alltför detaljrik och omfattande reglering emellertid medförakan

samhällsekonomiska kostnader i form hämmad konkurrens ochav
produktutveckling ökad byråkrati. inte alltid lättDet avgöraärsamt att

gränsen gär mellan nödvändiga regleringsinsatser reglervar resp. som
beskär handlingsfriheten i vad samhällseko-större utsträckning ärän som
nomiskt motiverat. konsekvens den pågående inter-En av
nationaliseringsprocessen det i framtiden kommer ställasär attatt nya
krav regleringsinsatserde försäkringsbolagen. Väl avvägdapå svenska
blir inte skall medföradå särskilt betydelsefulla för lagstiftningenatt

försäkringsgi-negativa konsekvenser för sig försäkringstagare ellervare
vare.

Kommittén bör analys skyddsintressenagöra samhällsekonomisken av
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försäkringsverksamheten och bakgrund denna görainom mot av en
Kommitténbedömning erforderliga regleringsinsatser.övergripande av

principer skall tillmätasdärvid fri bedöma hittillsvarandeär att om
väsentligtframtiden sammanhanget detvikt i idag. I är attsamma som

föreligger mellan skade- ochkommittén klargör de skillnader som
reglering.motiverar olika gradlivförsäkringsverksamhet och avsom

tidshorisont sparande egenskaperSkillnader i och förekomst är somav
skade- livförsäk-särskilt påverkar skyddsintressenas karaktär inom resp.

ringsverksamhet.

och kostnadsskälighetOmprövning principen premie-av om

syftar till hållaförsäkringsrörelselagen finns flera reglerI attsom
livförsäkrings-för försäkringar skälig nivå. andrakostnaderna Förpâ en

livförsäkring gällerbolag sådana meddelar aktiefondsanknutenän som
livrörelsen tillbl.a. skyldighet den årsvinst belöper påavsättaatt ensom

aktieägareåterbäringsfond förbud vinstutdelning till ellersamt mot
livförsäkringsbolag grunder skallFör gäller vidare upprättasgaranter. att

för beräkning premier. har vinstutdelningsförbudet ochSammantagetav
återbäringsskyldigheten förinnebära den slutliga kostnadenansetts att en
livförsäkring blir skälig, det i efterhand sig inbetaldaäven visar attom
premier följd väl tilltagna isäkerhetsmarginaler legatsom en av- -
överkant. skadeförsäkring finns bestämmelse innebärFör atten som
premiesättningen skall skälig med till riskbl.a. hänsyn denvara
försäkringen avsedd liknande bestämmelse för trafikför-är täcka. Enatt
säkringspremier finns i trafrktörsäkringsförordningen.

Kommittén skall bedömning principen premie- ochgöra en av om om
kostnadsskälighet till försäk-även i fortsättningen bör komma uttryck i
ringsrörelselagen och trafrkförsäkringsförordningen. internationelltI ett
perspektiv det möjligt regler med stöd skälighetsprincipenär att som av

premiesättningen strida fri prissättning och fristyr motanses en
konkurrens.

förbudetOmprövning för liférsdkringsbolag lämna vinstutdelningattav

Kommittén bör det med hänsyn till försäkringstagamaspröva om
intressen är möjligt upphäva det vinstutdelningsförbud och denatt
skyldighet vinsten återbäringsfondavsätta hela livrörelsen tillpåatt en

gäller för konventionella livförsäkringsbolag. Utdelningsförbudetsom nu
förefaller tämligen unikt för Sverige kan hämskooch påvara vara en
konkurrensen inom försäkringsbranschen.

det fallFör kommittén finner det lämpligt avskaffa utdel-att
ningsförbudet bör särskilt i fall vilket deöverväga och så på sättman om
befintliga bolagen vinstutdelningskall kunna fogas in i där ärett system
tillåten. Kommittén förutsättningarna förbör även undersöka att
konventionell livförsäkring livförsäkring aktiefondsanknytningoch med
skall kunna meddelas försäkringsbolag. Därvid skallav samma
kommittén i försäkringsrörelselagen införliva de special-överväga att



SOU 199189 Bilaga 2611

bestämmelser gäller för livförsäkring med aktiefondsanknytning ochsom
för närvarande finns i den särskilda försäkringar.lagen sådanasom om

Kommittén får bedöma bolag väljer dela vinst tillatt utom som
aktieägare skall regleras på sätt än andra bolag.annat

En komplicerande faktor i sammanhanget ändringar iär hän-att ett
seende ofta föranleder ändringar även i andra avseenden. följdSom en

de starka samband föreligger mellan olika regler i försäkringsrö-av som
relselagen får upphävande vinstutdelningsförbudet konsekvenserett av
bl.a. för hur placeringsregler, återbäringssystem grunder församt
beräkning premier återbäring till försäkringstagare lämpligenav resp.
utformas för regelsystemet skall tillgodose försäkrings-att sammantaget

intressen.tagarnas

Uttryckliga regler Soliditetom

försäkringsrörelselagenI finns flertal regler syftar till uppnåett attsom
de allmänna mål soliditetsprincipen kan innebära.sägas Dessa reglersom

både tillgångar och skulder i försäkringsbolagens balansräkningar.avser
Reglerna innebär emellertid ingen närmare precisering hur stortav
kapital erfordras, deutöver medel de försåkringstek-motsvararsom som
niska skulderna, för ñrsäkringsbolagen vid behov skall kunna utjämnaatt
variationer i ersättningsbelopp täcka de förluster kansamt som upp-
komma i verksamheten.

I fråga livförsäkring lämnar de allmänt hållna reglerna stortom
för försäkringsbolagen själva definiera och bestämmautrymme att

storleken konsolideringskapitalet,på dels möjligheterna attgenom
betämma erforderligt kollektivt konsolideringskapital, dels dengenom
tilldelningsteknik tillämpas.som

Kommittén skall lämna förslag till soliditetsregler närmare deänsom
nuvarande preciserar hur konsolideringskapital erfordras förstort som

kravet betryggande soliditetpå skall uppfyllt. Strävandenaatt anses vara
harmonisera det svenska medregelsystemet det inom innebärEGatt att
soliditetsreglerde i framtiden skall gälla för svenska försäkringsbo-som

lag inte får strida reglerna inom EG. Inom EG harmot enats attman om
tillämpa kritisk s.k. solvensmarginal,gräns, hurför långt ned värdeten

försäkringsgivares s.k. fria tillgångar får sjunka innan särskildaav en
åtgärder vidtas tillsynsmyndigheten i syfte få försäkringsgivarenatt attav
återvinna erforderlig soliditet. I kommitténsammanhanget bör överväga

ändringar de svenska redovisningsreglerna nödvändiga förär attom av
det svenska skall kunna till det internationella.systemet anpassas

Kommittén skall även bedömning återbäringsgrundemasgöra en av om
allmänt hållna bestämmelser beträffande det kollektiva kon-
solideringskapitalet bör bibehållas. grunderna framgår inteAv klart hur
detta kapital skall utnyttjas. Vidare med kollektivtgör kon-systemet
solideringskapital det möjligt för försäkringsbolag tillfälligt marknads-att
föra återbäringsräntor inte den aktuella, verkligamotsvararsom
avkastningsnivån.
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Fletxiblare för grunder inom lixförsäkringsystem

Kommittén bör pröva det möjligtär skapa enklare ochatt ettom
flexiblare för grunder inom livförsäkring avkallsystem påutan att ge
de väsentliga syften grunderna tillgodoser. I vilken utsträckningsom
grunder behövs och hur dessa skallnärmare utformas får kommittén
bedöma bl.a. med hänsyn till övriga soliditetsregler finnerman
nödvändiga. Detaljbeskrivningar den förekommer i deartav som
nuvarande grunderna skall i möjligaste eliminerasman eller begränsas.
Systemet bör flexibeltpå möjliggörasätt introduktion försäk-ett av nya
ringslösningar och utformat så det kan tillämpas deatt utanvara
specialbestämmelser finns i lagen livföisäkringar medsom om
aktiefondsanknytning. Kommittén bör vidare undersöka ett nyttom
grundsystem även bör kunna gälla för redan ingångna avtal.

Nuvarande för stadfästelse grunder innebär detsystem ärattav
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, försäkringsinspektionen

stadfäster grunderna och i vissa avseenden godkänner de produktersom
finns angivna i verksmhetsplanen. Förfarandet kan därigenom sägassom

innebära det regeringenär eller försäkringsinspektionenatt ytterst som
fastställer för föisäkringsbolagens vinstnivå och konkurrensenramarna
dem emellan. För skapa förutsättningar för effektivare konkurrensatt en
mellan försäkringsbolagen bör kommittén söka finna inteett system som
får dessa effekter.

NO har vid flera tillfällen påpekat det från konkurrenssynpunkt äratt
angeläget med förändringar med premie-systemetav gemensamma
grunder. harNO särskilt kritiserat det ränteantagande tillämpas isom
grunderna, även tillämpningen för samtliga bolagett gemensamtmen av
antagande driftskostnademas storlek, eftersom detta lett till attom
livförsäkringsbolag, med undantag, kommitnågot tillämpaatt samma
premier. NO skillnader i bolagens effektivitet skall kunnaattmenar
återspeglas i form olika driftskostnader och för bolagenstora att ettav

antagande därför verkar konkurienshämmande. inteDetgemensamt anses
tillräckligt skillnader i driftskostnader småningom återspeglas isåatt
skillnader i återbäringen.

Enligt meningNOs är med grunder även orsak tillsystemet att
produktutvecklingen, vid internationell jämförelse, varit eftersatt inomen
svensk livförsäkring. jagSom berört i tidigare avsnitt har förändringar
i produktsortiment och premiesättning tidigare föregåtts diskussionerav
mellan bolagen och förutsatt samförstånd.

skrivelseI till finansdepartementet den 25 april jämställd-1990 haren
JÄMOhetsombudsmannen hemställt det i samband med översynatt av

regleringen försäkringsomrâdetpå utreds det i fortsättningenäven börom
tillåtet låta skillnader i medellivslängd mellan kvinnormän ochvara

Ävenpåverka beräkningen livförsäkringspremier. Tjänstemännensav
Centralorganisation TCO har i skrivelse till finansdepartementet denen

april hemställt4 1990 det utreds det skall tillåtet göraatt attom vara
åtskillnad mellan och kvinnor i försäkringssammanhang.män Denna
fråga bereds för närvarande inom regeringskansliet.
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Kommittén är emellertid oförhindrad behandlaallmänt frågoratt
rörande differentiering riskgrupper inom försâkringkollektiv videttav
beräkning premier försäkringstekniskaoch skulder fördelningsamtav

återbäring.av
Den teknik under lång tid tillämpats vid fördelning driftskostna-som av

der enskilda livförsâkringar,på den zillmeringen, syftar tills.k. att
försäkringstagaren själv skall bära den kostnad bolaget åsamkats vidsom
försäljningen hans försäkring. Vanligen utbetalas till försäljarenav en
provision redan vid försäljningen. Provisionen beräknadär under
antagandet premiebetalningarna fullföljs enligt ingånget avtal. Dettaatt
innebär vidare försäkringstagarnas behållning redan vid tecknandetatt
belastas med hela försäljningskostnaden och andra initiala kostnader. I
praktiken medför detta ofta del de första premiebetal-årensatt storen av
ningar till täcka driftskostnader.går att

Denna teknik medför försäkringstagare, i förtid avbryteratt en som
premiebetalningarna, i alla fall belastas med omkostnader som om
premierna betalats enligt avtalet. Tekniken därigenomkan sägas strida

tankarna försäkringstagarensbakom fria uppsägningsrätt. Sommot en
konsekvens de för kunden höga kostnaderna för avbryta avtaletattav
och byta bolag bidrar zillmeringstekniken vidare till försäkringsbolagatt
i praktiken förlorainte riskerar kunder redan ingått försäkrings-att som

påbörjatsavtal. Inom branschen har utredning med principer fören nya
fördelning driftskostnader för provisionssystemet.och samband medIav

grunderna bör kommitténöversynen uppmärksamma berörda frågorav nu
i syfte till provisionssystemen inte orimliga konsekvenseratt attse ger
för försäkringstagarna.

Översyn áterbäringssystemetav

Flera faktorer talar för nuvarande återbäringssystem inom livförsåk-att
ring inte i alla försäkringstagamasavseenden beaktar intressen; bl.a. är
den teknik de individuellavarmed återbäringen fördelas på försäkringarna
för kunden tekniskt komplicerad och därigenom ñrstå.svår Iatt
konsekvens härmed har iförsäkringstagaren regel bristfälliga kunskaper

vad de försäkringsbolagen återbäringsräntorna iannonseradeom av
praktiken innebär.

Huvudprincipen i det nuvarande iär allt överskottsystemet att
verksamheten skall till försåkringstagarna eller förmånstagarna iåtergå
form återbäring försäkringar-och fördelas i proportion till de enskildaav

bidrag till överskottet. Samtidigt skall emellertid överskottet tjänanas
konsolideringskapital för livförsäkringsverksamheten, vilket medförsom

inte tilldelas enskildauppkommet överskott omedelbart kan deatt
försäkringarna delvis kvarhållas bolagen iåtminstone måsteutan av
konsolideringssyfte.

bortser från del produkter introducerats marknadenOm påman en som
under tid har den materiella konkurrensen mellan försäkrings-såsenare

följerbolagen begränsats till tillämpade återbäringssystem. Dessa
emellertid struktur. Huvuddelen uppkommet överskottgemensam aven
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allokeras till de enskilda försäkringarna med hänsyn till deras bidrag till
Återståendeöverskottet. del uppkommet överskott s.k.utgörav

kollektiv konsolidering. Allokeringen överskott till de enskildaav
försäkringsama är förberedelse för kommande tilldelningen en av
återbäring. När tilldelningen sker övergår överskottet till försäkringen,

dessförinnan det bolagets tillgång tjänarär och då komp-men som en
letterande konsolidering utöver det kollektiva konsolideringskapitalet. En
allokering överskott utgör således ingen garanti förav en senare
tilldelning áterbäring i motsvarande bolags ekonomiskamån. Om ettav
utveckling kräver konsolideringsmedel i kan detta innebäraanspråkatt tas

allokerade överskottsmedel endast delvis tilldelas återbäring.att som
Under decennier har emellertid inte förfaringssättsådantettsenare
aktualiserats.

Tilldelning återbäringsmedel kan ske olika heltpå sätt. Denav
dominerande formen för tilldelning återbäring knuten till försäk-ärav
ringsfallet, dvs. då utbetalning avtalade försäkringsbelopp blir aktuell,av
och sällan tilldelas âterbäiing under den löpande försäkringstiden.mera

bidrarDetta till höja nivån ackumulerade överskottsmedel föratt av
vilka placeringsföreskrifterna mindreär rigorösa för de tillgångarän som

de försäkringstekniska skulderna. förhållande kan haDettamotsvarar
stimulerat livförsäkringsbolagen senarelägga tilldelningen återhä-att av
ringsmedel.

Med något enstaka undantag fastställer bolagen sina återbäringsräntor
inte bara grundvalpå redovisade överskottsmedel medävenutanav
hänsyn till prognosticerade övervärden bland tillgångarna. De senaste
årens höga återbäringsräntor har i utsträckning sin förklaring istor
optimistiska bolagen gjort, och marknadsföringen deprognoser som av
höga återbäringsräntoma har uppenbarligen syftat till lockaatt nya
försäkringstagare.

försäkringsbolagNär marknadsför återbäringsräntor bygger påsom
vilka inte infrias, tvingas de i anspråk kapital byggtsatt taprognoser som

tidigare generationer och fördela tidigaredetta bland såvälupp av som
nytillkomna försäkringstagare. Under ingrep försäkringsinspek-år 1989
tionen engångsbetalda korta kapitalförsäkringar i syfte undvikamot att
sådana snedfördelningar. emellertidDet är önskvärt fördelningenatt av
återbäringsmedlen sker acceptabelt sådana ingripandenpå sättett utan att
behöver helt rättvis fördelning torde visserligengöras. En svår attvara
åstadkomma, åtminstone till rimlig kostnad, nuvarande förfarandeen men
borde kunna förbättras.

Kommittén bör undersöka förutsättningarna för åstadkomma elleratt ett
flera áterbäringssystem tillgodoser försäk-bättre det nuvarandeänsom

konsolideringringstagarnas intressen och samtidigt möter kravet på den
enskilda försäkringsbolaget. angelägeterfordras för det Det är attsom

framtida utformas sund konkurrens mellanåterbäringssystem så att en
livförsäkringsbolagen främjas och förutsättningar skapas för denså att

jämföra effektiviteten hos olika försäk-enskilde försäkringstagaren att
Kommittén undersöka vilket dessa syften kanringsbolag. bör på sätt

exempelvis återbäringssystem helt eller delvisuppnås, attgenom nya
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särskiltregleras i grunderna. sammanhanget kommitténI bör
vinstutdel-uppmärksamma den betydelse eventuellt avskaffandeett av

ningsförbudet får för den framtida återbäringssystemet;utformningen av
bl.a. i fall former det skallmåste över vägas och så i vilkaom vara

för försäkringsbolagmöjligt meddela livförsäkringar inte rättatt som ger
till återbäring.

Nya placeringsregler

Som skydd för försäkringstagama lagstiftaren förhindrahar velat att
försäkringsbolag placerar de förvaltade tillgångarna i alltför riskfyllda och
äventyrliga objekt. varierar,Ju kraftigare avkastningen placer ingpå en
desto riskfylld skadeförsäkringden. För de flesta typermera anses av
kan bolagen relativt fritt bestämma vilka tillgångar de önskar placera

livförsäkringFör och försäkring där avtalstiden tioär längre än årannan
placeringsreglemaär konstruerade del de försäkringstek-så att storen av

niska skulderna placeras i obligationer eller andra tillgångarmåste som
betraktas särskilt säkra, bl.a. fast egendom och fordringar medsom
säkerhet i form ipantrâtt sådan egendom.av

Eftersom de åtaganden traditionella livförsäkringsbolag görsom
uttrycks i nominella placeringarbelopp, innebär i obligationer eller-

tillgångarandra nominell förräntning bolagen har godaattsom ger -
möjligheter uppfylla ingångna avtal. placeringsbestämmelsernaAttatt
främst innefattar obligationer fastigheter innebäroch emellertid inte att
kapitalförvaltningen nödvändigtvis från ekonomisk synpunktsker på ett
effektivt Placeringar isätt. exempelvis aktier har historiskt visserligen
visat sig innebära finansielltstörre risktagande på kort och medellångett
sikt placeringar i obligationer, i gengäld sälletän har i gettsmen en
kompensation i form högre avkastning. Med den placeringshorisontav

livförsäkringsbolagen har placeringar i tillgångarbehöver med störresom
finansiellt risktagande obligationer inte nödvändigtvis detän äventyra
grundläggande skyddet för försäkringstagarna, förutsatt tillgångarnaatt
fördelas antal tillgångsslag.på ett stort

placeringsrestriktionEn gäller både liv- och skadeförsäkringsbolagsom
och tillkommit konsekvens för försäkrings-förbudetsom som en av-

bolag driva rörelse den femprocentsregeln,är s.k.att annan som-
innebär försäkringsbolag inte får andel aktiernaförvärva störreatt aven
i enskilt aktiebolag fem det totalaänett motsvarar procentsom av
röstvärdet i bolaget.

Det huvudsakliga motivet för förbudet rörelse har varit detmot annan
allmänna kravet försäkringsbolagen betryggande soliditet.på haatt en
Undantag från förbudet kan medges det finns särskilda skäl. Förom
dispens naturligtkrävs i allmänhet verksamheten har samband medatt
den försäkringsrörelsen.egentliga

förbudInom EG-ländema gäller också principiellt motett annan
naturligverksamhet. Bedömningen vilken verksamhet harsom enav

anknytning till från land till land.försäkringsrörelsen varierar dock Som
regel omfattar förbudet inte verksamheter bedrivna dotterbolag.av
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Enligt FVKs mening innebär förbudet rörelse försäk-mot attannan
ringsbolag bör ha större ägarengagemang i finansiella koncerner,
banker och andra företag driver finansiell rörelse. Inte hellersom anses
det försäkringsbolag skall kunna medverka i s.k. finanshusatt och
finansiella supermarkets avsedda för allmän placeringsservice eller
skatteplanering.

En drivkraft bakom den allt intensivare branschglidning skettsom
under mellanår försäkringsbolag och andra finansiella före ärsenare tag
de effektivitetsvinster kan erhållas då olika verksamheter integrerassom
eller samordnas. På det finansiella området är stordriftsfördelama särskilt
påtagliga i försäljningsledet och beträffande datahanteringen. Mycket talar
för utvidgade integrationsmöjligheter innebäratt strukturomvandlingen

är önskvärd från samhällsekonomisk synpunkt. Mot denna bakgrundsom
framstår FVKs tolkning förbudet rörelse relativt snäv.motav annan som
Även detnär gäller verksamheter utanför det finansiella intogområdet
kommittén förhållandevis restriktiv hållning.en

Ur riskspridningssynpunkt är det önskvärt inte bara att
försäkringsbolagen fördelar sina kapitalinnehav olikapå slags tillgångar

obligationer, fastigheter och aktier också de fördelar sinautan attsom
aktieinnehav flerapå olika aktiebolag. försäkringsbolagAtt inte kan
förvärva aktier för femän röstvärdet i enskilt bolagprocent ettmer av
är ingen garanti för tillfredsställande rislaspridning. För litetetten
försäkringsbolag kan det betydande risktagande förvärvaett attvara
aktier motsvarande fem röstvärdet i aktiebolag.procent ett stortav

Som framgått är dock femprocentsregeln främst utflöde förbudetett av
rörelse och inte tillkommen riskspridningsskäl.mot Vad gällerannan av

förbudet rörelse torde inte rådamot någon tveksamhet attannan om
försäkringsbolag bör förhindrade direkt i regi bedrivaattvara egen annan
verksamhet. Det är emellertid inte självklart försäkringstagarnasatt
intressen åsidosätts försäkringsbolag tillåts sig i andraom engagera
verksamheter via dotterbolag. förutsättningEn är dock försäkringsbo-att
lagets insatser i dotterbolaget inte utgör alltför andel de totalastoren av
tillgångarna i försäkringsbolaget.

Kommittén skall göra utvärdering nuvarande placeringsregler. Ien av
syfte skapa ekonomiskt effektiva placeringsregleratt skall kommittén

i vadpröva mån det möjligtär i placeringsreglerna även innefattaatt
andra slag tillgångar än de tillåtnaär i dag. frågaI försäk-av som om
ringsbolags möjligheter vid kapitalförvaltningen sig i andraatt engagera
verksamheter bör kommittén från det arbeteutgå inompågårsom
finansdepartementet med anledning branschglidningen mellan olikaav
finansiella verksamheter. Kommittén bör vidare beakta utformningen av
försäkringsbolags placeringsregler i andra länder.

Kommittén bör även det bör införasöverväga begränsningarom av
försäkringsbolagens möjligheter lån. För närvarande finns inteatt ta upp
några generella regler förbjuder försäkringsbolag lån.att tasom upp
Förbudet rörelse har emellertid tolkats försäkringsbola-såmot attannan

möjligheter lån begränsade.äratt tagens upp
För kapitalförvaltare ingår lån ofta naturlig del i kapitalför-en som en
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valtningen. väsentligt öka riskerna iUpptagande lån kan emellertidav en
portfölj. Vid kommitténöversynen placeringsreglema skall prövaav
under vilka förutsättningar i vilken upptagande lån kanoch omfattning av

förenligt med försäkringsbolagens verksamhet.anses
Kommittén bör bedömning utvidgade placerings-även göra en av om

möjligheter innebär risk för försäkringsbolagen blir alltföratt en
maktfaktor i tidensdominerande den svenska ekonomin. Den senaste

utveckling internationellt integrerade finansmarknader innebärmot
emellertid fått den därförmaktaspekten dimension och böratt ny sesen
i ljuset den tilltagande intemationaliseringen.av

Regler för byte litförsäkringsbolagav

Försåkringstagare i konventionella livförsäkringsbolag har endast
tillbegränsade möjligheter flytta sina försäkringar från bolagatt ett ett

väl slutits. de fall byte ändå möjligt sig,sedan avtal I är terannat som
framgått, sådant alternativ oftast inte realistiskt bakgrund demotett av

livförsäkringar medkostnader detta medför. Vidsom
möjligheter delsaktiefondsanknytning har försäkringstagare emellertid

välja vilket fondbolag skall förvalta sparandedelenvid tecknandetatt som
i avtalstiden förvaltare försäkringensförsäkringen, dels under bytaatt av

Liksom vid konventionella livförsäkringar dock möjlighe-sparandedel. är
därigenombegränsade vad gäller byte försäkringsbolag ochterna av

välja vilket skall hanteraockså möjligheterna fritt bolagatt som
försäkringsriskema.

konkurrensen mellan försäkringsbolag skullekanDet antas att
fullt livförsâkringarförbättras ytterligare möjlighet flyttaatt utgavsom

sådana utvidgademellan olika försäkringsbolag. Frågan över-om
flyttningsmöjligheter tidigare berörts bl.a. i 19899har 034 omprop.

iförsäkringsrörelselagen, anfördesändringar i 44 Somm.m.
överflyttningar emellertid vissa problemföranleder sådanapropositionen

vidare i riktning kaninnan dennamåste klarläggas närmare tas.stegsom
mellan livförsäkringsbolagen börsyfte konkurrensenI ökaatt

försäkringstagarekommittén föreslå regler rättöverväga attatt som ger
Därvid väsentligtflytta försäkring från bolag till är detett ett annat.en
hälsoprövningkommittén de problem bl.a. med kanbelyseratt som

bolag tillförsäkringstagare vill försäkring frånflytta sinuppstå när etten
hälsa ha försämratsExempelvis kan försäkringstagaresett annat. en

inte villdet mottagande bolaget övertaunder försäkringstiden så att
försäkringen tidigare villkor. Kommittén vidare utreda sådanapå bör om

försäkringsbeståndensfå negativa effekter påöverflyttningar kan
försäkringstagaresammansättningar, visst urvalt.ex. att ettgenom

förutsättnin-skattemässigai enda bolag. Vidare dekoncentreras måsteett
klarläggas.för sådana överflyttningargarna

de civilrättsligaKommittén i detta sammanhang uppmärksammabör
justitiedepartementet medaspekterna och beakta det arbete ipågårsom

Personförsäkringslag.anledning betänkandet 198656SOUav
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Redovisning utredningsuppdragetav

Det område skall utredas kännetecknas komplexitet, intestorsom av
minst beroende denpå invecklade teknik och prissättning försäk-som

Ävenringsverksamheten bygger på. kommittén i sitt arbete till delom en
kan utgå från det material FVK sammanställt bör utred-som
ningsmaterialet kompletteras bl.a. med relevanta internationella jämförel-

Kommittén bör arbeta utifrån samhällsekonomiskt synsätt ochettser.
beakta de strukturförändringar sker både inom och utanför landetssom

ochgränser kan väntas få betydelse för försäkringsbranschen istorsom
framtiden. Detta är väsentligt för framtida lagstiftning skallatt en en
rimlig varaktighet. Vidare bör kommittén löpande hålla sig informerad

det arbete pågår inom regeringskansliet med anledning detom som av
europeiska integrationsarbetet.

Kommitténs uppdrag är mycket omfattande. Uppdraget ocksåär av
brådskande Utredningsarbetet bör därför bedrivas i därnatur. etapper
kommittén med förtur behandlar de frågor påverkas densom av
västeuropeiska integrationen. Detta torde främst gälla försäkringsbolagens
soliditets- och placeringsregler i den mån det nödvändigtär medsamt,
hänsyn till utformningen placeringsreglema, frågoräven berörav som
âterbäringssystemets utformning. Kommittén bör arbeta skyndsamt och
slutföra den första före utgången oktober 1991.etappen av

Kommittén skall beakta de direktiv dir. 19845 och 198843 som
utfärdats till samtliga kommittéer och särskilda utredare.

Hemställan

hänvisningMed till vad jag anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar det statsråd föredrar lagstiftningsärenden gällersom som
det affärsmässiga försäkringsväsendet

tillkalla kommitté omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976119 med högst fem ledamöter med uppdrag utreda vissaatt-
frågor försäkringsområdetpå föreslå ändringar i försäkringsrörelse-samt
lagstiftningen,

ledamöterna ordförande,att utse attaven vara
besluta sakkunniga, sekreterare och biträdeatt åtexperter, annatom

kommittén.Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnadernaatt att
skall belasta sjunde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemstållan.
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Bilaga 2

Placeringsregler i några enskilda EG-länder

Sammanfattning

I bilagan kortfattad beskrivning placeringsreglerna i Danmark,ges en av
Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Sammanställningen baseras på
uppgifter i författningstexter på material erhållits bl.a.samt annat som
vid besök i dessa länder.

I samtliga länder gäller, åtminstone vad beträffar livförsäkring,
särskilda placeringsregler för den bundna förmögenheten. Denna

närmast de nuvarande försäkringstekniska skulderna imotsvaras av
Sverige plus icke tilldelade återbäringsmedel.

De bundna medlen får regel endast placeras i vissa särskiltsom
angivna slag tillgångar. Till skillnad från i Sverige får de emellertidav
även placeras bl.a. i aktier. Ofta gäller också särskilda begränsningar för
hur mycket försäkringsbolag får placera i och tillgångsslagett ett samma
eller i enskilt företag eller enskild fastighet. Dessa risksprid-ett en
ningskrav uttrycks antingen i generella eller relateras till dentenner
bundna förmögenheten alternativt balansomslutningen, eller är en
kombination dessa båda varianter.av

Med undantag för eventuella riskspridningskrav kan s.k. fria medel i
princip placeras fritt.

direktNågon motsvarighet till den s.k. femprocentsregeln finns inte i
något de här berörda länderna, inteoch heller i något EGsannatav av
medlemsländer. förklaring tillEn detta förbudetär rörelseatt mot annan

regel inte tolkas lika isnävt Sverige. inte ovanligtDet är attsom som
försäkringsbolag tillåts sig i andra verksamheter via dotterbolag.engagera

Danmark

Placeringsreglema för försäkringsbolagen återfinns i den danska lov om
forsikringsvirksomhed .

För livförsäkring gäller huvuddelen, minst 60 %, medelatt av
motsvarande de forsikfingsmzessige hensaettelsema skall placeras i vissa
särskilt angivna slag tillgångar, främst sådana räntebärande tillgångarav

säkrabetraktas särskilt denFör resterande delen densom som av

l De forsikringsmaassige hensaattelernai livförsâkxing innefattar fråntill skillnad de
försäkringstekniska i återbäringsmedelskulderna Sverige ickeäven tilldelade och

%90utgör de danska livförsäkringsbolagens balansomslutningar.ca av
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bundna sektorn finns inga begränsningar beträffande valet tillgångs-av
till %slag. Upp 40 den bundna sektorn kan således placeras fritt,av

i aktier.t.ex.
Några motsvarande placeringsbegränsningar gäller inte beträffande

skadeförsäkringsverksamhet.
livförsäkringsbolagFör gäller vidare riskspridningskrav innebärett som
livbolag inte får placera i aktier i och lämna kredit till enskiltatt ett ett

företag till högre belopp vad försäkrings-än 2 %ett motsom svarar av
bolagets samlade balansomslutning. Regeln, således omfattarävensom
fria medel, dock inte tillämpligär vid koncernförhållanden.

Liksom i Sverige gäller iäven Danmark förbud rörelse.ett mot annan
Förbudet hindrar intedock försäkringsbolag bedriva försäkringsnäraatt
verksamheter; försäkringsbolag kan stadigvarandeett t.ex. som en
placering uppföra, och förvaltaäga fast egendom. Förbudet hindrar inte
heller försäkringsbolag via dotterföretag sigägnar åt sådana verksam-att
heter står under Finanstilsynets tillsyn. övrigtI kan försäkringsbolagsom
inte ha bestämmande inflytande i enskilda företag. Vid bedömningen av
vad bestämmandeär inflytande beaktas bl.a. förvärvadedetsom
företagets ägarstruktur. Försäkringsföretagen kan dock indirekt skaffa sig
betydande ägarintressen i näringslivet fleratvâ eller försäk-attgenom
ringsföretag tillsammans kan äga kapitalformidlingsaktieselskab, dvs.ett

aktiebolag har till uppgift förvärva ägarandelar eller i övrigtett attsom
placera medel i eller flera näringsverksamheter. kapitalformid-Fören
lingsaktieselskab gäller inte begränsningar beträffande placerings-några
möjlighetema. bolagDessa kan alltså i sin moderföretag tilltur vara
andra näringslivsföretag. För livbolags insatser i kapitalformid-ett ett
lingsaktieselskab gäller den nämnda tváprocentsbegränsningenovan
enbart de bundna medlen och inte hela balansomslutningen.

Frankrike

de franskaFör försäkringsbolagen gäller den bundna förmögenhetenatt
enbart får placeras i vissa särskilt tillgångar. Minst %angivna slag 34av

dessa medel måste investeringar i statsobligationer ellermotsvarasav av
obligationer med statlig garanti. För andra kategorier tillgångar gällerav
enbart beträffandemaxgränser hur andel den bundna förmögenhe-stor av

får placeras i enskilt tillgångsslag hur mycket denten ettsom avresp.
bundna förmögenheten får i enskilt företagplaceras ellerettsom en
enskild fastighet För börsnoterade aktier och obligationer gälleretc. en

vardera fastmaxgräns på 66 % den bundna förmögenheten, förav
egendom % och för %. Fordrin-40 kassa- och banktillgodohavanden 15

âterförsäkringsgivarepå i allmnhet inte alls för täckaaccepteras attgar
de tekniska reserverna.

Investeringar i enskilt till beloppföretag kan görasett ettupp som
5 % den bundna förmögenheten, vilket kan helautgöramotsvarar av

aktiekapitalet i det förvärvade företaget. Vid aktieplaceringar som
omfattar % aktiekapitalet i det förvärvade företaget skallän 10mer av
dock tillsynsmyndigheten informeras. till % den bundnaUpp 10 av
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förmögenheten kan placeras i enskild egendom eller värdepappersfonden
s.k. UCIT.

För de fria medlen gäller inga placeringsbegränsningar alls.
Placeringsreglerna medger försäkringsbolag via dotterbolag kanatt

bedriva rörelse än försäkringsverksamhet. Inom för denannan ramen
rörelsen får försäkringsbolag endast sig sådanaägna verksamheteregna
särskilt i tillsynslagen och därmed jämställd verksamhet.som anges

Storbritannien

I Storbritannien för placeringsbegränsningarär uppbyggt enligtsystemet
andra principer i Danmark, Frankrike,än Tyskland och Sverige, vilket
sammanhänger med regelsystemet i utformatär på sätt.att stort ett annat
Inom vissa kan försäkringsbolag populärt uttryckt drivaettramar - -
verksamheten efter gottñnnande, förutsatt det tilleget att attser

information det möjligt förgör allmänheten bilda sigpresentera attsom
uppfattning bolagets utveckling och soliditet. För möjliggöraatten om

kontroll bolagen är solventa för underlätta den löpandesamt attav om
kontrollen bolagens verksamhet bolagenär ålagda förse tillsynsor-attav

med detaljerad statistik.ganet
Med undantag nystartade bolag, för vilka särskild tillsyn krävs,av

finns inga restriktioner för vilka slags tillgångar försäkringsbolagettsom
får eller måste placera faktiskaDe placeringar-na dock destyrs av
särskilda värderings- och begränsningsregler tillämpas vid tillsynensom

försäkringsbolagen. Dessa regler detaljerade och bl.a.är hurav anger
olika slags tillgångar skall värderas i vilken omfattning desamt accep-

för täckande den bundna förmögenheten. bundnateras Denav
förmögenheten utgörs försäkringstekniska skulder och delav aven
solvensmarginalen. Sammantagna fungerar bestämmelserna i praktiken

riskspridningsregler.som
Värderingsreglerna innebär tillgångarna i princip skall tillatt tas upp

sina marknadsvärden. marknadsvärderingOm är svår göra,attresp. en
falletär beträffande fastigheter, gäller dock andra regler. Vissat.ex.som

tillgångar ikan detta avseende betraktas värdelösa, vilkett.o.m. som
särskilt gäller värdering inte kan objektivtgöras på sätt.ettom en

Begränsningsreglema i vilken utsträckning värdetanger som av en
enskild tillgång eller enskilt tillgångsslag beräknat enligt de särskildaett
värderingsreglerna tillåts matcha den bundna förmögenheten. För vissa
tillgångsslag, bl.a. statsobligationer, kontanter inlåningoch i bank gäller
inga begränsningar alls. Begränsningsreglerna är till övervägande delen
inriktade förpå sätta enhandsengagemang och maxgränsernaatt ramar
varierar mellan 110 % till 7 12 % den bundna förmögenheten.av
Sådana maxgränser gäller bl.a. för aktier, fastigheter, derivatinstrument

krediter och andra skuldförbindelser. Exempelvis får 5 %samt max av
den bundna förrnögenheten aktier och obligationermotsvaras av
hänförliga till enskilt företag och %till vissa slags krediter1ett upp av
till enskild privatperson. aktieinnehavNär det gäller i enskiltetten
företag gäller %gränserna l 2 12 % beroende aktien ipåresp. om
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fråga är börsnoterad eller inte. börDet poängteras försäkringsbolagenatt
får ha större innehav bl.a. enskilda aktier än vad begränsningsreglernaav

det överskjutande värdet godkänns då inte för matchninganger, men
de bundna medlen.av

hellerInte i Storbritannien finns någon motsvarighet till den svenska
Ägerfemprocentsregeln. försäkringsbolag aktier för minst 13ett av

röstvärdet i enskilt företag gäller dock särskilda värvderingsregler förett
dessa aktier.

De särskilda begränsningsreglema omfattar 95 % de brittiskaca av
livförsâkringsbolagens balansomslutningar. Som redan påpekats omfattar
bestämmelserna även del solvensmarginalen. För övriga fria medelen av
gäller dock inte några begränsningar.

betydelseAv i sammanhanget ocksåär aktuariemas ställning i de
brittiska försäkringsbolagen. Aktuariema, ingå imåste bolagenssom
styrelser, är huvudansvariga för tillgångar och skulder matchas påatt ett
lämpligt liksomsätt, för den information i detta avseende skallsom
lämnas till tillsynsmyndigheten. Aktuariema måste också godkännas av
tillsynsmyndigheten.

Tyskland

Placeringsbegränsningarna för de tyska försäkringsbolagen uttrycks både
i generella och i form detaljerade bestämmelser.termer Enligtav en
generell regel skall försäkringsbolags hela förmögenhet, dvs.ett såväl
fria bundna tillgångar, lämplig blandning och spridningsom genom en
placeras så största möjliga säkerhet och räntabilitetatt uppnås och så att
bolagen alltid har erforderlig likviditet. Den tillsynspraxis därviden som
tillämpas investeringarär i aktier i enskilt företag maximaltatt fårett
göras till värde motsvarande % försäkringsbolagets2ettupp av
balansomslutning. Beaktas även obligationer och lån kanm.m. samman-

investeringar i enskilt företagtagna dock tilluppgå %ett 10 av
försäkringsbolagen balansomslutning.

Några ytterligare regler för placering fria medel finns inte.av
Försäkringsbolagen är dock skyldiga till tillsynsmyndigheten anmälaatt
förvärv fastigheter och förvärv aktier i främmande företag,av av om
förvärvet överstiger % det förvärvade10 företagets aktiekapital, samtav
förvärv i företag till vilka försäkringsbolagen står i beroendeställning.

För belopp motsvarande den bundna förmögenheten gäller detaljerade
placeringsregler för både liv- och skadeförsäkringsbolag. Den bundna
förmögenheten får endast placeras i vissa särskilt angivna tillgångsslag,
däribland fast egendom och fordringar med säkerhet i form panträttav
i sådan egendom, obligationer och börsnoterade aktier. För varje
tillgångskategori gäller maxgräns, liksom för investeringar i enskildaen
företag och fastigheter tillUpp 25 % den bundna förmögenhetenm.m. av
får placeras i aktier, 50 % i inhemska obligationer, 50 % i kassa-t.ex.
och banktillgodohavanden och 50 % i lån med säkerhet i form av

i fastpanträtt egendom. 5 % de bundna medlen får placeras helt fritt.av
Förvärv dotterbolag kan inte ske inom för den bundnaav ramen
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förmögenheten; maximalt % aktiekapitalet10 i enskilt företag fårettav
förvärvas för dessa medel.

Då de bundna medlen utgör % livbolagens90 %67ca av resp. ca av
skadcbolagens balansomslutningar omfattar de särskilda placeringsregler-

del föxsâkringsbolagens placeringar.storna en av
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Bilaga 3

Utdrag EGs direktivur

Nedan regler placering och Soliditet från direktivEGs påpresenteras om
försäkringsområdet. de fallI det föreligger godkända svenska versioner

direktiven bestämmelsernaåterges svenska. övrigapå I fall redovisasav
reglerna på engelska.

Rådets första direktiv den 24 juli 1973 samordning lagarav om av
och andra författningar angående och driva direkträtten att starta
försäkringsrörelse försäkringavseende livförsäkringänannan
73239EEG Första skadeförsälcringsdirektivet

Avdelning l

Allmärma bestämmelser

Artikel 1

Detta direktiv och driva självständig direkt försäk-rör rätten att starta
ringsverksamhet, försäkringsföretagutövad etablerade i med-av en
lemsstat eller önskar etablera sig där, avseende försäkringsklasserdesom

i bilaga till detta direktiv.som anges

Avdelning n

Regler avseende företag med huvudkontor inom
gemenskapen

Avsnitt försäkringsverksamhetB Villkor för utövande av

Artikel 15

försäkringsföretagVarje inom territorium utövarmedlemsstat ettvars
tekniskatillräckligaverksamhet skall föreskriva företaget avsätteratt

reserver.

gällandede iStorleken skall bestämmas enligtdessa statenav reserver
gällandereglerna regler enligt i medlemsstateneller, sådana saknas,om

praxis.



Bilaga 199189276 3 SOU

tekniska skall täckas likvärdiga och kungruenta2. De reservema av
tillgångar ibelägna det land där verksamheten bedrivs. Medlemsstaterna
kan emellertid medge lättnader beträffande tillgångarnas kongruens och
lokalisering.

i tillgångarnasReglerna det land där verksamheten skall bestämmautövas
och där befogat, i vilken utsträckning de får användas tillså ärart,

täckning tekniska tillgångar skallde hur sådanasamtav reservema,
värderas.

medlemsstat medger tekniska täcks fordringar3. Om att aven reserver
tillåts.återförsäkrare, skall den fastställa det procenttalpå som

inteMedlemsstaten får i sådant fall, bestämmelserna under punkttrots
tillgångar fordringar skallkräva de sådanaatt motsvarar varasom

belägna inom dess territorium.

Tillsynsmyndigheten4. i den medlemsstat där företagets huvudkontor
ligger skall kontrollera företagets balansräkning utvisar tillgångaratt att
finns de tekniska för de åtaganden företagetmotsvararsom reservema
ingått i alla de länder där det bedriver verksamhet.

Artikel 16

Varje medlemsstat skall föreskriva företagalla har sittatt som
huvudkontor inom dess territorium skall upprätthålla tillräckligen
solvensmarginal i förhållande till sin totala verksamhet.

Solvensmarginalen skall tillgångar i företaget friaärmotsvaras av som
från alla förutsebara förpliktelser, med avdrag för immateriella värden. .
Här skall främst ingå

inbetaldadet aktiekapitalet eller, när det gäller ömsesidigtett-
försäkringsföretag, det faktiska garantikapitalet,
hälften inteännu inbetalt aktiekapital eller garantikapital, så snartav-

inbetaldaden delen kapitalnämnda till 25 %,uppgårav
lagstadgade friaoch inte ingångnareserver motsvararreserver som-

försäkringsâtaganden,
balanserad vinst,-
fordran ömsesidigt eller liknande försäkringsföretag medettsom-
variabla bidrag kan ha sinapå medlemmar i form begärda extraav
bidrag inom visst verksamhetsår, med belopp uppgående tillett ett
hälften skillnaden mellan maximalt bidrag och faktiskt infordradeav
bidrag, varvid sådana bidrag inte får täcka 50 %änextra mer av
marginalen,

begäranpå och efter uppvisande dokumentation från företagetav-
efter medgivande tillsynsmyndighetema i varje medlemsstatsamt av

där företaget bedriver verksamhet, de dolda reserver som
elleruppkommer undervärdering tillgångarnagenom av
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övervârdering skulderna i balansräkningen, i utsträckningdenav
sådana dolda inte betecknas exceptionella.reserver som

Graden övervärdering tekniska bestäms i förhållande tillav av reserver
deras storlek, beräknad företaget enlighet med nationellaiav
bestämmelser; i avvaktan på samordning de tekniskasenare av reservema
kan emellertid belopp motsvarande 75 % skillnaden mellanett av

för riskerutestående beräknad försâkringsföretaget ettreserven av som
fast belopp minimiprocentsatsmed premierna, och det beloppen av som
skulle ha erhållits vid beräkning avtal för avtal ñrutsattav reserven -

den lag gäller i landet valfrihetmedger mellan dessa metodertvåatt som
används till täckning till % solvensmarginalen.20av upp av-

2. Solvensmarginalen skall bestämmas i förhållande till antingen det
årliga premie- bidragsbeloppeteller eller till genomsnittet av
skadebeloppen för de räkenskapsåren. Dock skall, då dettre senaste
gäller försâkringsföretag huvudsakligen meddelar försäkringsom
avseende endast fleraeller hagel- eller frostrisker, destorm-,aven

sju räkenskapsåren referensperiod förutgöra beräkningen densenaste av
genomsnittliga skadebelastningen.

3. Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 17 skall solvens-
marginalens storlek lika följandemed det högsta beräknings-tvåvara av
resultat

Första premiebaseratresultatet

de premier eller bidrag hänför sig till all direkt försäkringsverk-som-
samhet, inklusive underordnade risker, under det föregåendenärmast
räkenskapsåret läggs ihop;
till detta läggs premierna för återförsâkring under närmastmottagen-
föregående räkenskapsår;
från detta belopp dras det totala beloppet för under det senaste-
räkenskapsåret eller bidrag,annullerade premier liksom det samman-
lagda beloppet för skatter och avgifter premier eller bidragpå som
ingår i totalbeloppet.

Detta belopp delas i två delar, vilka skall tillden första uppgå 10av
miljoner enhetermonetära medan %den restbeloppet;andra utgör 18

% dessa beloppsandelar16 ihop.sedan fram och läggsräknasresp. av

Det första resultatet fås multiplicering sålunda framrâknadedengenom av
med relationstalet för föregående räkenskapsårnärmast mellansumman

det skadebelopp företaget för efter återförsäkring och detsom svarar
totala skadebeloppet, vilket relationstal inte får mindre %.än 50vara
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Andra resultatet baserat skadeersättningarpå

de skadeersättningsbelopp utbetalats inom för direktsom- ramen
försäkringsverksamhet utan avdrag för skador åvilar återförsäkraresom
och retrocessionärer under de i punkt angivna2 perioderna, skall räknas
ihop,

till detta läggs de skadeersättningar utbetalats undersumman av- som
perioder för åtaganden övertagits återförsäkring ellersamma som genom

retrocession,

till detta läggs beloppet för de avsättningar gjorts för skador- som som
inte är reglerade och fastställts vid utgången föregåendenärmastsom av
räkenskapsår både med avseende på direkt försäkringsverksamhet och
återförsälcring,

från detta belopp dras de skadeersättningar utbetalatssumman av- som
under de i punkt 2 angivna tidsperiodema,

från återstående belopp dras beloppet för avsättning gjorts för- som
täckning skador inte är reglerade och fastställts vid börjanav som som

det räkenskapsår föregått sist avslutade räkenskapsårav theatsom
of the second financialcommencement preceding the last financialyear

föryear vilka räkenskaper ñreligger, både med avseende direktpå
försäkring och áterförsäkring.

En tredjedel eller sjundedel det erhållna beloppet, beroende påen av
vilken referensperiod skall användas enligt punkt skall delas i tvåsom
delar, den första skall tilluppgå sju miljoner monetära enheter,varav
medan den andra utgör resterande belopp; %26 respektive %23 av
dessa andelar skall därefter räknas fram och läggas ihop.

Det andra resultatet erhålls multiplicering det sålunda erhållnagenom av
beloppet med relationstalet för närmast föregående räkenskapsår mellan
det skadebelopp företaget för efter återförsâkring och det totalaansvarar
skadebeloppet, vilket relationstal inte får mindre än 50 %.vara

4. De procenttal skall tillämpas beloppsandelarnapå enligt punkt 3som
skall nedsättas till tredjedel för sjukförsäkring meddelats påen som
liknande tekniska grunder gäller för livförsäkring, förutsatt attsom

inbetalda premier beräknadeär med hjälp sjukdomsfallstabeller ochav-
enligt matematiska metoder används för försäkring,som

förupprättas ökad livslängd,en reserv-
premietillågg utdebiteras i syfte skapaett säkerhetsmarginalatt en av-

tillräcklig storlek,
försäkringstagaren kan säga försäkringsavtalet före utgångensenastupp-

det tredje försäkringsåret,av



3 279BilagaSOU 199189

reservation ellerförsäkringsavtalet innehåller höjning premiernaför av-
också gällerersättningama löpande avtal.nedsättning när detav

Artikel 17

solvensmarginalen garantifonden.En tredjedel skall utgöraav

inte i de2. Garantifonden får underskrida enhetera 400 000 monetära
eller vissa riskerfall där verksamheten omfattar samtliga deav

bilagani försäkringsklassema i punkt iingår någon Aavsom
och 15;under 10, 12, 13, 1411,nr

omfattarenheter i de fall där verksamheten300 000 monetära
risker i försäkrings-samtliga eller vissa de ingår någonav av.som

i i bilagan under ochklassema punkt 8A nr
16;

omfattarsamtligaverksamheten200 enheter i de fall där000 monetära
ñrsâkringsklassema ivissa de risker ingår ieller någonsom avav

bilagan ochpunkt i under 17.9A nr

risker,verksamhet omfattar flera klasser eller flerabOm företagets
högstaskall endast klass eller risk beaktas kräver detden som

beloppet.

medmedlemsstat föreskriva nedsättningcVa.1je enskild kan en en
ömsesidigafjärdedel garantifonden, det gällerminsta närav

motsvarande karaktär.eller organisationerorganisationer av

Avdelning III

ñlialeretablerade eller tillinom gemenskapenRegler för agenturer
gemenskapenföretag huvudkontor utanförmed

Artikel 23

minstföretaget uppfyllerbevilja auktorisation2.En medlemsstat kan om
följande villkor

storlektillgångarinnehar land där verksamheten bedrivse det i det av en
mini-föreskrivnaminst hälften det i artikel 17.2motsvarar avsom

fjärdedel dettamivändet för garantifonden och deponerar aven
minimibelopp säkerhet;som

Artikel 24

tillräckliga tekniskaskall ålägga företagen avsättaMedlemsstaterna att
respektive landsförsäkringsåtaganden inomtill täckningreserver av

ellersigterritorium. Medlemsstaterna skall försäkra att agenturenom
likvärdigaiñlialen formhar täckning för sådana tekniska reserver av

tillgångar.kräver, kongruentaoch, i den utsträckning medlemsstaten så
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Den lag gäller i respektive medlemsstat skall tillämpas vid beräk-som
ningen de tekniska fastställandet investeringsslag samtav reservema, av
vid värderingen tillgångarna.av

Medlemsstaten skall föreskriva de tillgångar deatt representerarsom
inomtekniska skall finnas dess territorium. Dock skallreserverna

bestämmelserna i artikel 15.3 gälla.

Artikel 25

Varje medlemsstat skall ålägga inom sitt territorium etablerade
eller filialer hålla solvensmarginal i form tillgångaragenturer att en av

fria från alla förutsebara åtaganden med avdrag för immateriella värden.
Solvensmarginalen skall beräknas i enlighet med bestämmelserna i artikel
16.3. Vid beräkningen marginalen skall dock hänsyn endast tilltasav
premier eller bidrag skadekostnader hänför sig till densamt som av

eller filialen bedrivna verksamheten.agenturen

2. En tredjedel solvensmarginalen skall utgöra garantifonden. Dennaav
garantifond får dock inte mindre hälftenän det minimibeloppvara av

föreskrivs i artikel 17.2. Den initialdeposition skall enligtgörassom som
artikel 23.2 skall inräknas i garantifonden.e

tillgångar3. De solvensmarginalen skall till minstmotsvarar ettsom
belopp motsvarande garantifonden finnas i den där verksamhetenstat
bedrivs och dettautöver inom gemenskapen.
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Bilaga

KlassificeringA. risker i försäkringsklasserav
Olycksfall inklusive1 arbetsskador och yrkessjukdomar
fästa försäkringsbelopp
skadeersättningar
kombinationer båda ovanståendeav
passagerarskada

Sjukdom
fasta försäkringsbelopp
skadeersättningar
kombinationer båda ovanståendeav

Landfordon andra spårbundnaän
All skada eller förlustpå av
motordrivna landfordon
andra landfordon

Spárbundna fordon
All skada eller förlust spårbundna fordonav

Lufêfartyg
All skada eller förlustpå luftfartygav

Fartyg högsjöfartyg, fartyg för insjö-, flod- och
kanaltrañk
All skada eller förlustpå av
flod- och kanalfartyg
insjéfanyg
högsjöfartyg

Godstmnsport vanor, bagage och allt godsannat
All skada på eller förlust gods under eller bagage,transportav

transportmedeloavsett

Brand och naturkrafter
All skada på eller förlust egendom egendomannan änav som
omfattas klasserna och6 7 orsakasav som av
brand
explosion
storm

naturkraft än stormannan
atomenergi
jordskred



199189Bilaga SOU282 3

egendomskada påAnnan
egendomAll skada eller förlust egendom änpå annanav som

7 hagel elleromfattas klasserna 6 och orsakas avav som
stöld, med undantagfrost eller händelse,någon t.ex.somav annan

för dem nämnts under 8som

Motorfonionsansvar10.
All ansvarighet uppkommer användning motor-avsom genom

inklusivedrivna landfordon frakförarens ansvar

Lufgfartygsansvarll.
användning luftfartygAll ansvarighet uppkommer genom avsom

fmktföraxensinklusive ansvar

och kanalfartyghögsjö-, insjö-, flod-12. Fartygsansvar
användning fartyg,All ansvarighet uppkommer genom avsom

i insjöar, floder eller kanalerskepp eller båtar högsjöfart, på
inklusive fraktförarens ansvar

Allmän ansvarighet13.
ansvarighet under och 12All än sådan 10, 11annan som anges

Kredit.
insolvens allmän
exportkredit
avbetalningskredit
hypoteksknedit
lantbrukskredit

Borgen
.

borgen direkt
borgen indirekt

Ekonomiska förluster olika slagav.
arbetslöshetsrisker
inkomstförlust allmän
dåligt väder
förlust förmånav

omkostnaderfortlöpande allmänna
oförutsedda handelsomkostnader
förlust nedgång i marknadsvärdetill följd av

intäktsförlusthyres- eller
vad nämntsindirekt handelsförlust än ovanannan som

förenad med handelekonomisk förlust
ekonomisk förlustannan

Rättsskydd17.
angelägenheteri rättsligaRättegångskostnader och andra kostnader
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Rådets direktiv den 10 december 1984 ändring, särskiltmed vadav
gäller turistassistans, första skadeförsäkringsdirektivetav
84641EEG

Article 9

Article of the First Directive supplemented the16 3 hereby by
following subparagraph

of risks listed‘In the under in of theNo 18 point theA Annex,case
of claims paid used calculate the second result claims basisamount to

shall be the borne the undertaking in of assistancecosts respect
given. Such shall be calculated with nationalin accordance thecosts
provisions of the Member in whose territory head officeState the of
the undertaking situed.

Article I 0

In article of First Directive,17 the the second indent of paragraph 2 a
hereby replaced by the following

in the risks- 300 000 ECU where all of the includedcase or some
in of the classes listed in point of the underA Annex Nosone

and16 18 covered‘are

Article 12

Article herebyof the First Directive replaced following26 by the

Article 26

obtainedundertaking which has requested authorization fromAny or
apply for the followingthan Member advantagesStatemore one may

jointlywhich be granted onlymay

the margin referred shall be calculated insolvency in Article 25a to
carriesrelation the entire business within thewhichto on

inCommunity; such shall be taken only of theaccountcase,
effectedoperations all the branches establishedagencies or

within the Community for the of this calculation;purposes

b the deposit required shall lodged inunder Article be only23 2 e
of those Member States;one

inthe representing the shall be localizedc fundassets guarantee any
of the Member in carries its activities.States whichone on

Application for in paragraphbenefit from the advantages providedto
shall1 be made the of the Member Statesauthoritiesto competent
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concerned. The application the authority of the Member Statestatemust
which in future supervise the solvency of the entire business of theto
agencies branches established within the Community. Reasons mustor
be given for the choice of authority made by the undertaking. The
deposit shall be lodged with that Member State.

3. The advantages provided for in paragraph only be grantedl may
the authorities of all Member States in which applicationcompetent an
has been made them. They shall take effect from the time whentoagree
the selected supervisory authority informs the other supervisory

solvencyofauthorities that will supervise the of the entirestate
business of the agencies branches within the Community.or

MemberThe supervisory authority selected shall obtain from the other
States the information for the supervision of the overallnecessary
solvency of the agencies and branches established in their territory.

the of4. At of the Member States concerned, therequest one or more
advantages granted under this Article shall be withdrawn simultaneously
by all Member States concerned.

Article 14

In point of theA the First DirectiveAnnex the following classto
hereby added before the last sentence

18.Assistance
Assistance for who into difficulties while travelling,getpersons
while from home while from their permanentaway or away
residence.‘
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Rådets direktiv 22 juni 1987 ändring, kredit-den med vad gällerav
och borgensförsäkring, första skadeförsäkringsdirektivetav

87343EEG

Article I

The following Article shall be inserted

‘Article 15a
Each Member shall itsState require undertakings established on

territory and underwriting risks included in pointunder class 14 A
of the hereinafter referred credit insuranceAnnex to to setas up

equalization for the offsetting technical deficitan reserve purpose any
above—average claims ratio financialarising in that class foror a

year.

2. The equalization be calculated, under the rules laidmustreserve
down each Member in with of the fourState, accordance one
methods in point D of the which shall be regardedAnnexset out as
being equivalent.

3. Up the calculated in accordance with the methodsto amount set
in point ofD the the equalization shall beAnnex,out reserve

disregarded for of calculating the solvency margin.purposes

Member establishments from4. States the obligationexempt tomay
equalization for credit insurance business where theset up an reserve

premiums contributions receivable in of credit insurancerespector
less than % of premiums4 the total contributions receivableare or

by them and less than 2 500 000 ECU.

4. In Article the second shall be replaced the16 2, sentence
following text

‘In the however, of undertakings essentially underwritewhichcase,
only of the risks of credit, hail frost, the laststorm,or moreone or

financial shall be reference period for thetaken theseven years as
of claims’burdenaverage

The first indent of Article shall be replaced the17 2 a
following indents
- ECU in the where of the risks included1 400 000 allcase or some

in listedthe class in point of the under No 14AnnexA are
This provision undertaking for whichcovered. shall apply to every

the of premiums contributions due in this classannual amount or
for each of the last three financial exceeded 500 ECU2 000years

contributions receivable% of the total of premiums4 amountor or
the undertaking concerned;
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400 in000 ECU the where all of the risks includedcase or some-
in of the classes listed in point of theA underAnnex Nos 10,one
11, 12, 13 and 15 and, insofar the first indent does apply,notas
No 14.

The following subparagraph shall be added Article 17 2to

dWhere undertaking carrying credit insurance requiredan on
increase the fund nefened in subparagraph firstto a, indent,to
1 400 000 ECU, the Member State concernedto shall allow such

undertaking

period of three which bring the fund 1 000 000to toa years up-
ECU,

period of ñve bring fundthe 2001 000 ECU,to toa years up-

period of bring the fund l 400 000 ECU.to toa seven years up-

These periods shall from the date from which the conditionsrun
referred in the first indent of subparagraph fulfilled.‘to a are

Point D in the thisAnnex Directive shall be added the Annex.to to
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Annex

D. calculating for creditMethods of the equalization thereserve
insurance class

Method No I

of risks included in the insurance in point1.In the class of A Norespect
undertaking shallhereinafter referred credit insurance‘ the14 to as

which technicalequalization shall be chargedset toup reserve anyan
deficit arising in that class for financiala year.

financial receive 75 % of technical2.Such shall in each anyreserve year
%insurance subject limit ofsurplus arising credit business, 12toon a

contributions until has reached 150of the premiums thenet reserveor
% premiums contributionsof the highest annual ofamount net or
received during the previous five financial years.

Method No 2

point1.In of risks included the of insurance listed inthe classrespect
the undertakingNo hereinafter referred credit insuranceA 14 to as

shall equalization which shall be chargedset to anyup an reserve
financialtechnical deficit arising in that class for a year.

equilization % of the2.The minimum of the shall be 134amount reserve
received annually during theof the premiums contributionsaverage or

previous subtraction of the cessions andfive financial afteryears
addition reinsuranceof the acceptances.

successive receive 75in of financial3.Such shall each the yearsreserve
until% of technical surplus arising in that class the atreserveany

in with paragraphleast equal minimum calculated accordance 2.theto

calculation of the4.Member down for thelay special rulesStates may
inof andor the of the annual levytheamount amount excessreserve

of the minimum laid down this Directive.amounts

Method No 3

in pointequalization shall be formed for class 14 A1.An reserve
for ofhereinafter credit insurance’ thereferred to purposeas

financial in thatoffsetting claims ratio forabove-average yearaany
class of insurance.
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2.Ihe equalization shall be calculated the basis of the methodreserve on
below.set out

All calculations shall relate income and expenditure for theto
insurers account.own

An in of claims shortfall for each financialamount respect any year
shall be placed the equalization until has reached,to reserve or
restored the requiredto, amount.

There shall be deemed be claims shortfall the claims ratio forto a
financial lower than the claims ratio for thea year average

reference period. The in the claims shortfall shallamount respect ot
be arrived by multiplying the difference between the ratios byat two
the earned premiums for the financial year.

The required shall be equal six times the standard devitionamount to
of the claims ratios in the reference period from the claimsaverage
ratio, multiplied by the earned premiums for the financial year.

Where claims for financial in inamountany year are excess, an
thereof shall be taken from the equalizationrespect Claimsreserve.

shall be deemed be in the claims ratio for the financialto excess
higher than the claims ratio. The amountvin respectyear average

of the claims shall be arrived multiplying the differenceatexcess
between the ratios by the earned premiums for the financialtwo
year.

Irrespective of claims experience, 3,5 % of the required ofamount
the equalization shall be first placed that eachtoreserve reserve
financial until its required has been reached restored.amountyear or

yearsandThe lenght of the reference period shall be less than 15not
than 30 No equalization need be formednot more years. reserve

underwriting loss has been noted during the reference period.no

The required of the equalization and theamountamount toreserve
be taken from be reduced the claims ratio for themay average
reference period in conjunction with the ratio show that theexpenses
premiums include safety margin.a

Method No 4

equalization1.An shall be formed for class in point14 Areserve
hereinafter referred credit insurance‘ for the. ofto as purpose
offsetting above-average claims ratio for financial in thatany a year
class of insurance.
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basis of the method2.The equalization shall be calculated thereserve on
below.set out .

expenditure for theAll calculations shall relate income andto
insurers account.own

financialin of claims shortfall for eachAn amount respect any year
shall be placed the equalization until has reached theto reserve
maximum required amount.

ratio forshortfall claimsThere shall be deemed be claims theto a
ratio for thefinancial lower than the claimsa year average

reference claims shortfall shallperiod. The in of theamount respect
the ratios bybe arrived by multiplying the difference betweenat two

premiums forthe earned the financial year.

theequal six timesThe maximum required shall beamount to
in reference period from thestandard deviation of the claims ratio the

multiplied premiums for theclaims ratio, by the earnedaverage
financial year.

in inWhere claims for financial amountyear are excess, anany
untilequalizationthereof shall be taken from therespect reserve
deemedrequired Claims shall behas reached the minimum amount.

higher thanclaims ratio for the financialbe in theto yearexcess
claimsof theclaims ratio. The inthe amount respect excessaverage

thebetweenshall arrived multiplying the differencebe twoat
financialratios the earned premiums for theby year.

thethree timesminimum shall be equalThe required toamount
thereference fromdeviation claims ratio in thestandard of the

premiums for theearnedclaims ratio multiplied by theaverage
financial year.

15 andless thanThe length of the reference period shall be not years
formedneed beequalizationthan No30not reserveyears.more

reference period.thebeen noted duringunderwriting loss hasno

and theequalizationof theBoth required amount toamounts reserve
reducedbefrombe takenbe placed the amountto to mayor

withconjunctionperiod inclaims ratio for the referencethe average
marginsafetyincludepremiumsratio show that thethe aexpenses

standardtheone-and—a-half timesmargin thanthat safetyand more
suchperiod. Inreferenceclaims ratio in thedeviation of the casea

quotientmultiplied by thein question shall bethe amounts or one-
margin.safetydeviation and thestandardand-a—half times the
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direktivRådets andra 22 juni 1988 samordningden lagarav om av
författningar försäkringoch andra direktangående änannan

livförsäkring 88357EEG skadeförsälcringsdirektivetAndra

Article 6

For the of applying the first subparagraph of Article 15 and2purposes
Articel of first Directive, whith24 the the Member shall complyStates

this Directivel regards the matching rules.Annex to as

Annex 1

Matching rules

head offices8.The Member authorize undertakings whetherStates may -
branches hold matchingnot to assets amount nottoor cover an-

exceeding % of their commitments in particular20 a currency.

leastHowever, total in all currencies combined beassets must at
commitments currencies combined.equal total in allto

preceding9.Each Member provide that, whenever under theState may
procedures commitment expressed in thehas be covered byto assetsa

of Member this requirement shall also be consideredState,currency a
inbe satisfied when 50 % of the in expressed ECU.to to assetsup
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Kommissionens förslag till tredje direktiv samordningrådets om av
lagar författningaroch andra angående direkt försäkring änannan
livförsäkring COM90348

Article 15

Article 15 of the First Directive followingreplaced the

Article 15

l.The home undertakingMember State shall require insuranceevery
establish sufficient technical of its entireprovisions into respect

business.

home Member require insurance undertaking2.The State shall every
entire business bythe technical provisions in of itsto respectcover

matching in with Article of the Second Directive.accordance 6assets
Community, theseIn of business written in the Europeanrmpect

localised in Member of the Europeanbe Stateassets must a
however, permitCommunity. The home Member State may,

localization ofrelaxations in the rules the assets.on

Article 17

invested havingrepresenting provisions shall beAssets the technical
ofand durationregard the kind of business transacted, and theto nature

the yield and value.including possible future variations in theirassets,

Article 18

1.The home insurance undertakingMember shall allowState toevery
categoriesthe technical provisions from the followingamongstcover

of assets.

market instruments issueda debt securities, bonds otherand money
authority; guaranteed by Statelocal loansState to oraa or or

local authority;

issuedinstrumentsmarketb debt securities, bonds and other money
undertakings;guaranteed byundertakings; secured loans to or

h;listed underthosenatural other thanc secured loans to persons

partici-variable yieldtransferabled transferable shares and other
pations;

transferableininvestmentsunits in undertakings for collectivee
securities and other investment pools;
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futures,f hedging instruments, such options, swaps;as

buildings;land andg

shipsland, buildings,h loans guaranteed mortgage oron
aircraft;

institutions;i cash bank and in hand, deposits with creditat

determined ini reinsurance of technical provisions,amounts
of the underlying reinsuranceaccordance with the stipulations

contracts;

undertakings;k deposits with by cedingand debts owed

ofintermediaries arisingl debts owed by policy-holders and out
premiums earneddirect and reinsurance % ofoperations, 30toup

in the financial year;

and accruedaccrued interest and and otherm prepaymentsrent
income;

deferred acquisitionn costs;

subrogation;receivable result of salvage ando amounts as a

recognized recoveries;p tax

claims against funds;q guarantee

tangible fixed land and buildings;r other thanassets,

reversionary interests.s

and2.Notwithstanding paragraph particular circumstances thein at
insurance theunder-takings the home Member Staterequest, may, on
basis of duly categories of formotivated decision, allow other assetsa
the of covering Articletechnical provisions, subject 17.topurpose

Article 19

undertaking1.The home insuranceMember State shall require toevery
invest thanno more

50 % of total of technical provisions, of reinsurance,a the the net
in the of listed in Article 1b;18category assets
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b 50 % of the total of the technical of reinsurance,provisions, net
in the categories of listed and h, takenin Article 18 1gassets
together;

% of the total of the of reinsurance,c 80 technical provisions, net
in the categories of listed in Article and t, takenld,(e)18assets

oftogether, which than % comprise the10 shall categorymoreno
of listed in Article 18 1f unlisted transferable shares andassets or
other transferable variable yield participations taken together;

d 5 % of the total of the technical provisions, of reinsurance,net
in the of listed in Article 18 1c;category assets

% of the total of the technical provisions, of reinsurance,e 10 net
in piece of land buildings, of pieces of suchany one or or a numer
buildings;

f % of the total of the technical provisions, of reinsurance,10 net
in loan guaranteed by land, buildings, shipsmortgageany one a on

aircraft;or

technical provisions,g 10 % of the total of the of reinsurance,net
taken together in transferable shares, other transferable variable yield
participations, debentures and other bonds of undertakingany one

undertaking;and loans to any one

2.Member shall require insurance undertakings invest inStates not to
particular categories localize their inof particularassets to assets aor
Member State.

3.Notwithstanding paragraph in particular circumstances and theat
insurance underta.kings the home theMember Staterequest, may, on
basis of duly motivated decision, allow exceptions the rules laidtoa
down in points of paragraph of this Article, subjecta g 1to to
Article 17.

Article 20

the of, and by, the insuranceAt proof being shownrequest upon
undertaking, hiddenthe home Member allowState any reservesmay
resulting from the undervaluation for technicalof assets as cover
provisions in far ofthose hidden exceptionalnotso as anreserves are
nature.

If hidden recognized for technical provisions,reserves are as cover an
adequate of latent and selling shall be deducted.amount taxes expenses



SOU294 Bilaga 3 199189

Article 21

Numbers and8 9 of Annex 1 the Second Directive replacedto theare
following

8. Insurance undertakings hold non-matching assets tomay cover an
exceeding 20 % ofamount theirnot commitments in particulara

currency.

9. Each Member State provide that, when under the precedingmay
procedures commitment has be covered by expressed into assetsa
the of Member State, this requirement shall also becurrency a
considered be satisfied when theto expressed in ECU.assets are

Rådets första direktiv den 5 1979 samordning lagarav mars om av
och andra författningar angående rätten och driva direktatt starta
livförsäkringsrörelse 79267EEG Första livförsäkringsdirektivet

Avdelning 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Detta direktiv rör rätten och driva självständig direkt försäk-att starta
ringsverksamhet, utövad försäkringsföretag etablerade i med-av en
lemsstat eller önskar etablera sig där, avseende de formersom av
verksamhet nedan.som anges

1.Följande försäkringsformer, när dessa grundar sig på avtal

alivförsälcring, dvs. försäkring omfattar särskilt kapitalförsäk-som
ring för livsläll ocheller dödsfall, livförsäkring med återbetalning av
erlagda premier, tontiner, försäkring utfaller vid äktenskapssom
ingående och försäkring utfaller vid födelsen,som

blivmntor,

cti11§.ggsf6rsikringar meddelas livförsäkringsföretag, dvs.som av
försäkring personskada inklusive arbetsoförmåga, försäkringmot mot
dödsfall på grund olyckshändelse och försäkring invaliditetmotav
förorsakad olyckshändelse eller sjukdom, i de fall dessa försäk-av
ringar tecknas tillägg till livförsâkring.som
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Avdelning II

företag inomRegler avseende med huvudkontor gemen-
skapen

Avsnitt B

Villkor utövandeför försäkringsverksamhetav

Artikel 17

1.Varje medlemsstat inom territorium försäkringsföretag utövarettvars
skall föreskriva företaget tillräckliga tekniskaverksamhet avsätteratt

inklusive premiereserv.reserver,

Storleken de tekniska inklusive premiereserven, skallav reserverna,
ibestämmas enligt de gällande reglerna eller, sådana reglerstaten om

saknas, enligt i medlemsstaten gällande praxis.

2.De tekniska inklusive premiereserven, skall täckas avreservema,
likvärdiga tillgångar belägna i land verksam-och kongruenta det där
heten bedrivs. Medlemsstaterna kan emellertid medge lättnader
beträffande tillgângarnas kongruens och lokalisering. lättnader vid

tillgångartillämpningen regeln likvärdiga skall medges medav om
hänsyn livförsäkring i första hand långfristigtill sådan utgörssom av
kapitalförsäkring.

i det land där verksamheten skall bestämmandeReglerna utövas vara
och befogat, i vilken utsträckning detillgångar-nas där så ärför art,

täckning de tekniska inklusivefår användas till av reserverna,
premiereserv, sådana tillgångar skall värderas.hursamt

3.0m medlemsstat medger tekniska inklusive premie-atten reserver,
skall fastställatäcks fordringar återförsäkmre, den detpåreserv, av

tillåts. Medlemsstaten får i sådant fall,procenttal trotssom
bestämmelserna under punkt inte kräva de tillgångaratt som

inomsådana fordringar skall dess område.belägnamotsvarar vara

i företagets huvudkontor4.Tillsynsmyndigheten den medlemsstat där
företagets balansräkning utvisar tillgångarligger skall kontrollera att att

inklusive premiereserven,finns de tekniskamotsvarar reserverna,som
det bedriverför de åtaganden företaget ingått i alla de länder där

verksamhet.

Artikel 18

har sitt huvudkon-Varje medlemsstat skall föreskriva alla företagatt som
solvensmarginaltillräckliginom dess territorium skall upprätthållator en

i förhållande verksamhet.till sin totala
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Solvensmarginalen skall utgöras

tillgångar1.av i företaget friaär från alla förutsebara förpliktelser,som 1
med avdrag för immateriella vården; här iskall främst ingå

det inbetalda aktiekapitalet eller, detnär gäller ömsesidigtett-
försäkringsföretag, det inbetalda garantibeloppet,

hälften inteännu inbetalt aktiekapital eller garantikapital, såav-
den inbetalda delen nämnda kapitalsnart till 25 %,uppgårav

-lagstadgade och fria inte ingångnamotsvararreserver som
försäkringsåtaganden,

balanserad vinst;-

2. i den utsträckning detta medges i nationell lag de vinstreser-som av
redovisas i balansräkningen, dessa kan användas tillver som om

täckning förluster och inte har för utdelning till försäk-avsattsav
ringstagama;

3. efter ansökan med bifogade intyg ingiven företaget till tillsyns-av
myndigheten i den medlemsstat där företagets huvudkontor belägetär
och med denna myndighets medgivande, a

a belopp motsvarande 50 % företagets framtida vinst;ettav av
vinstens storlek erhålls multiplicering den uppskattadegenom av
årsvinsten med faktor försåkringsavtalensmotsvararen som
genomsnittliga återstående giltighetstid; faktordenna får inte
överstiga den10; uppskattade årsvinsten skall utgöra det aritmetiska
genomsnittet de vinster gjorts under de fem åren i desenasteav som
verksamhetsgrenar i artikelsom anges

Grunderna för beräkning den faktor med vilken den uppskattade fav
årsvinsten skall multipliceras, och de lvilken vinstenposter av
består, skall fastställas överenskommelse mellan degenom
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i samråd med kom-
missionen. I avvaktan på sådan överenskommelse skall dessaen
frågor bestämmas enligt lagstiftningen i den medlemsstat inom vars
territorium företaget huvudkontor, eller filial sinbedriveragentur
verksamhet.

behörigaNär de myndigheterna definierat begreppet uppnådd
vinst, skall kommissionen framlägga förslag för harmoniseringett

detta begrepp direktiv harmoniseringettav genom om av
försäkringsföretagens årsredovisningar och genomförandeom av
sådan samordning i artikel i direktiv1.2 78660EEG,som anges

mig
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bom zillmering inte tillämpas eller, zillmering tillämpasnär denna
inte tillägg föruppgår till de försäljningskostnader ingår isom
premien, skillnaden mellan zillmerad delvis zillmeradellerav en
premiereserv och premiereserv zillmerad med faktoren en som

tillägg försäljningskostnaderdet för ingår i premien;motsvara som
detta belopp får emellertid inte överstiga 3,5 % av summan av
skillnaderna mellan kapitalbeloppen för livförsälcringar premie-och

för samtliga försäkringsavtal där zillmering möjlig;är dennareserven
skillnad skall minskas med försäljningskost-beloppet för avskriven
nad redovisas tillgång;som som

tillstånd beviljas tillsynsmyndigheternacom i berörda med-av
lemsstater företaget bedriver sindär verksamhet, doldaav reserver

uppkommit undervärdering tillgångar och övervärde-som genom av
ring skulder, bortsett från premiereserven, i den utsträckningav
sådana dolda inte betecknas exceptionella.reserver som

Artikel 19

Med förbehåll för bestämmelserna i artikel skall minsta solvens-20
marginalen bestämmas följande beroende vilken försäkrings-på sätt, på
klass som avses

försäkringsverksamheta För sådan i artikel och1.1som avses a
med undantag för försäkring investeringsfonderknuten till skall
minsta solvensmarginalen följande resultatutgöras tvåav summan av

första resultatet-

Ett värde % direktpremiereserven avseende4motsvararsom av
försäkringsverksamhet återförsäkringavdrag för avgiven ochutan

återförsâkring, skall multipliceras med relationstalet förmottagen
närmast föregående räkenskapsår mellan den totala premiereserven

avdrag avgivenmed för återförsäkring och premiereservemas
bruttobelopp enligt dock får relationstal inte lägredettaovan; vara

85 %;än

andra resultatet-

försäkringsavtal, där risksumman inte negativ, multiplicerasFör är
värde motsvarande % företaget0,3 den risksummaett av som

påtagit sig för, med relationstalet för föregåendenärmastansvaret
räkenskapsår mellan den totala risksumman företaget förblirsom
ansvarigt för efter avgiven återförsâkring och retrocession och den

risksummantotala för avgiven återförsäkring; dock fåravdragutan
detta relationstal inte lägre 50 %.änvara
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När det gäller temporär dödsfallsförsåkring med längsta löptiden av
skallår ovannämnda multiplikationsfaktor %; för sådanatre 0,1vara

försäkringar med löptid på än högst femår, skallårtreen mer men
denna faktor 0,15 %.vara

b När det gäller sådan tilläggsförsâkring i artikel skall1.1som avses c
minsta solvensmarginalen resultatet följande beräkning;motsvara av

de premier eller bidrag, inklusive underordnade risker, hänförsom-
sig till direkt försäkringsverksamhet, under det närmast föregående
räkenskapsåret läggs ihop;

till detta läggs premierna för återförsäkring undermottagen-
närmast föregående räkenskapsår;

från detta belbpp dras det totala beloppet för under det senaste-
räkenskapsåret annulerade premier eller bidrag, liksom det
sammanlagda beloppet för skatter och avgifter premierpå eller
bidrag ingår i totalbeloppet.som

Det sålunda erhållna beloppet delas i delar,två vilka den förstaav
skall till högstuppgå miljoner10 monetära enheter, medan den andra
utgör restbeloppet; % respektive18 16 % dessa beloppsandelarav
räknas sedan fram och läggs ihop.

Resultatet erhålls multiplicering den sålunda framräknadegenom av
med relationstalet för föregåendenärmast räkenskapsårsumman

mellan det skadebelopp efterföretaget för återförsäkringsom svarar
och det skadebeloppet,totala vilket relationstal inte får mindrevara
än 50 %.

försäkringe För i artikel b1.1 och och är knuten tillsom avses a som
investeringsfonder, skall minsta solvensmarginalen motsvara

% premiereserven4 beräknad på det försätt detav som anges-
första resultatet i punkt i artikel,denna i den utsträckninga
försäkringsföretaget sig investeringsrisk,påtar % den1samten av
sålunda beräknade i utsträckningden företaget inte påtarreserven
sig investeringsrisk,någon och förutsatt försäkringsavtaletsatt
löptid överstiger fem år och det belopp avsätts till täckningsom av
förvaltningskostnadema enligt försäkringsavtalet fastställts för en
period överstiger fem årsom

plus

% risksumman0,3 beräknad enligt vad under andraav som anges-
resultatet, första artikel,stycket i punkt idenna den utsträckninga,
företaget täcker dödsfallsrisk.en

4
al

,ii
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Artikel 20

tredjedel minsta fastställd1.En solvensmarginalen, enligt artikel 19,av
skall garantifonden. Med förbehåll minstutgöra för punkt 2 skall 50
% fonden enligtutgöras artiklarna 18.1 och 18.2.posteravav

Garantifonden skall emellertid minsta uppgå till 800 000 monetära
enheter.

Varje enskild medlemsstat får föreskriva minimistorleken förb att
garantifonden tillfår nedsättas enheter, det600 000 monetära när

ömsesidigagäller och organisationer tontiner.motsvarande samt

minsta garantifond i skall ded Den b och utgörassom avses c ava,
i artiklarna och18.1 18.2.poster som anges

Avdelning III

Regler för inom gemenskapen etablerade elleragenturer
filialer till företag med huvudkontor utanför gemenskapen

Artikel 27

2.En får bevilja auktorisation företaget uppfyller minstmedlemsstat om
följande villkor

innehar tillgångar där verksamheten bedrivse det i den stat av en
istorlek minst hälften det artikel föreskrivna20.2motsvarar avsom a

ochminimibeloppet för garantifonden deponerar fjärdedel dettaen av
minimibelopp säkerhet;som

Artikel 28

Medlemsstaterna företagen tillräckliga sådanaskall ålägga avsättaatt
täckning försäkringsâtaganden inomi artikel 17 tillreserver avsom avses

respektive lands territorium. Medlemsstaterna skall försäkra sig attom
filialen ieller har täckning formför sådanaagenturen reserver av

likvärdiga kongruentaoch, i den utsträckning kräver,medlemsstaten så
tillgångar.

i respektive skall tillämpas vid beräk-Den lag gäller medlemsstatsom
ningen investeringsslag och vidsådana vid fastställandetreserver,av av

vid fastställandevärderingen tillgångarna, där erfordras,såsamt avav
i täckning dessavilken utsträckning tillgångarna får användas för av
reserver.

Medlemsstaten skall föreskriva de tillgångar täcker dessaatt reserversom
iskall bestämmelsernafinnas inom dess territorium. Dock skall här

artikel gälla.17.3
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Artikel 29

1.Varje inom sitt territorium etablerademedlemsstat skall ålägga
eller filialer hålla solvensmarginal i form sådanaagenturer att aven

solvensmarginalen skalltillgångar i artikel Minsta18.som anges
iberäknas enlighet med artikel Vid beräkningen marginalen19. av

ñlialen bedrivnaskall dock hänsyn endast till den elleravtas agenturen
verksamheten.

solvensmarginalen garantifonden.2.En tredjedel skall utgöraav

garantifond får dock inte mindre hälften detDenna änvara av
initialdepositionminimibelopp föreskrivs i artikel 20.2 Densom a.

enligt artikel skall inräknas i garantifonden.skall göras 27.2som e

Garantifonden och denna fonds minsta värde skall sammansattvara
enligt bestämmelserna i artikel 20.

skall till minsttillgångar minsta solvensmarginalen3.De motsvararsom
garantifonden finnas i medlemsstat därbelopp motsvarande denett

verksamheten bedrivs och detta inom gemenskapen.utöver

Artikel 30

beviljats auktorisation ihar ansökt eller änLFöretag mer ensom om
följande ñrmáner, får medges endastmedlemsstat kan ansöka om som

gemensamt,

solvensmarginal i artikel skall beräknasaden 29 påangessom
bedriver inomgrundval hela den verksamhet företagetav som

verksamhetgemenskapen, varvid hänsyn skall endast till dentas som
etablerade inomsamtliga eller filialerutövas agenturer gemen-av

skapen,

enligtbden deposition fordras artikel 27.2 skall göras endastesom
i de berörda medlemsstaterna,en av

får till vilkencde tillgångar garantifonden lokaliserasmotsvararsom
bedriverhelst de medlemsstater där företaget verksamhet.som av

skall hos deansökan åtnjuta förmåner enligt punkt göras2.En 1att
medlemsstaterna. ansökningenbehöriga myndigheterna i de berörda I

tillsyn deskall den myndighet i framtiden skall utöva avanges som
soliditetinom gemenskapen etablerade frlialemas eller agenturernas

med samlade verksamhet. valavseende på deras Företagets av
med-myndighet skall motiveras. Depositionen skall i dengöras

ilemsstaten.
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3.Förmånerna enligt punkt får beviljas endast de behörigal om
myndigheterna i samtliga medlemsstater tillstållts ansökansom en
medger detta. Förmånerna skall börja gälla från och med det datum då
den utvalda tillsynsmyndigheten meddelar de övriga tillsynsmyn-
dighetema den sigåtar övervaka inomde gemenskapenatt att
etablerade eller ñlialernas Soliditet med avseende deraspåagenturernas
samlade verksamhet.

Den utvalda tillsynsmyndigheten skall från de övriga medlemsstaterna
erhålla den information behövs för tillsynen den samladesom av
Soliditeten för de och filialer inometableras derasagenturer som
territorium.

4.På begäran eller flera de berörda medlemsstaterna skall deav en av
enligt denna artikel beviljade förmånerna återkallas samtidigt allaav
berörda medlemsstater.
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Kommissionens förslag till rådets tredje direktiv samordning avom
författningarlagar och andra direkt livförsäkringangáende

COM9157

Article 15

Article of the First Directive17 replaced by the following

Article 17

1.Ihe home Member shall require undertakingState toevery assurance
establish sufficient technical mathematicalprovisions, including
provisions, in of its entire business.respect

The of such provisions shall be determined according theamount to
following principles

A

i The of the mathematical provisions shall be calculatedamount
sufficiently prudent actuarial valuation of all liabilitiesfuture for alla

existing policies, including

all guaranteed benefits, including guaranteed surrender values,-
bonuses which have already been guaranteed, whether described as-

vested, declared allotted,or
options available the policy-holder under the of theto terms-

contracts,
including commissions,expenses,-

taking credit for future premiums due.

3.The home Member shall require undertakingState toevery assurance
the technical provisions in of its entire business byrespectcover

matching In of inbusiness written the Europeanassets. respect
Community, these be localized of thein Member Stateassets must a
European Community. The home however, permitMember State may,
relaxations in the rules the localization of assets.on

Article I 7

representing the technical invested havingAssets provisions shall be
regard the kind of business duration oftransacted, and the andto nature

includingthe possible future variations yield and value.in theirassets,
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Article 18

1.The home Member State shall allow undertaking toevery assurance
the technical provisions only from the followingcover amongst

categories of assets

adebt securities, bonds and other market instruments issuedmoney
State local authority; loans guaranteed by Statetoa or or a or

local authority;

bdebt securities, bonds and other market instruments issuedmoney
undertakings; secured loans guaranteed undertakings;to or

csecured loans natural other than those listedto under h;persons

dtransferable shares and other transferable variable yield partici-
pations;

eunits in undertakings for collective investments in transferable
securities and other investment pools;

fhedging instruments, such options, futures,as swaps;

gland and buildings;

hloans guaranteed by land, buildings, ships aircraft;mortgage on or

icash bank and in hand, deposits with credit institutions;at

jreinsurance of technical provisions determined inamounts
accordance with stipulationsthe of the underlying reinsurance
contracts;

kdeposits with debts owedand ceding undertakings

ldebts owed by policy-holders and intermediaries arising ofout
direct and reinsurance operations, % of30 premiums earnedtoup
in the financial year;

maccrued interest and otherand and accruedrent prepayments
income;

ndeferred acquisition costs;

oamounts receivable result of salvage and subrogation;as a

precognized recoveries;tax
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qclaims against funds;guarantee

land and buildings;rtangible fixed other thanassets,

sreversionary interests;

policies.tloans on

thecircumstances andNotwithstanding paragraph in particular2. at
theMember Stateundertakings the homerequest, may, onassurance

categories ofbasis decision, allow otherof duly motivated assetsa
Articleprovisions, subjectfor of covering technicalthe topurpose

17.

Article I9

undertakingrequirel.The home Member shallState toassuranceevery
invest thanno more

reinsurance,provisions, ofa50 % of the total of the technical net
in of listed Article 1b;the 18category assets

of reinsurance,% of total of the technical provisions,b50 the net
and h, takenin the categories of listed in Article 1g18assets

together;

reinsurance,provisions, of% of the total of the technicalc80 net
and f,in categories of listed in Article 1d, ethe 18assets

shall comprise thetaken together, of which than 10 %no more
transferableunlistedof listed in Article 1f18assetscategory or

participations takenvariable yieldshares and other transferable
together;

limit, conditionwaive the %The home Member State 80 onmay
reduced 5 %;% limit laid down in pointthat the 10 g to

reinsurance, inprovisions, ofd5 % of the total of the technical net
listed Articlethe of 18 1c;category assets

reinsurance,technical provisions, of% of the total of thee10 net
pieces of suchbuildings, number ofin piece of land or aany one or

buildings;

provisions, of reinsurance,technicalD10 % of the total of the net
shipsbuildings,land,guaranteed byin loan mortgage onaany one

aircraft;or

of reinsurance,technical provisions,% total of theof thegl0 net
yieldtransferable variableshares, otherin transferabletaken together
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participations, debentures other bonds of undertaking andas any one
loans undertaking.to any one

2.Member States shall require undertakings invest innot toassurance
particular categories of localize their in particularassets to assetsor a
Member State.

3.Notwithstanding paragraph in particular circumstances and theat
undertakings the home Member State therequest,assurance may, on

basis of duly motivated decision, allow exceptions the rules laida to
down in points a g of paragraph of this Article,to 1 subject to
Article 17.

Article 20

At the of, and proof being shownrequest by, theupon assurance
undertaking, the home Member State allow hiddenmay any reserves
resulting from the undervaluation of for technicalassets as cover
provisions in far those hidden of exceptionalnotso as reserves are an
nature.

If hidden recognized for technical provisions,reserves are as cover
adequate of latent and selling shall beamount taxesan expenses

deducted.

Article 21

For the of the first subparagraph of Article and Article17 3purposes
28 of the First Directive, Member States shall comply with Annex 1 to
this Directive regards the matching rules.as

Annex 1

Matching rules

The in which the assurers commitments payable shall becurrency are
determined in accordance with the following rules

5.Undertakings authorized matchingholdnot to assets toare cover an
exceeding of commitments in20 % their particularamount not a

currency.

However, total in all currencies combined be leastassets must at
equal total commitments in all combined.currenciesto

6.Each Member State provide that, whenever under the precedingmay
procedures commitment has be covered by expressed in theto assetsa

of Member this requirementState, shall also be consideredcurrency a
satisfiedbe when the into expressedassets are ecus.
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Bilaga 4

Några använda begrepp
Vid utarbetandet nedanstående ordförklaringar har i första handav
använts Försäkringstermer, utgiven Svenska Försäkringsföreningen.av
I den mån förklaringarna innehåller begrepp finns ochupptagnasom
förklarade i denna ordlista har dessa markerats med kursivstil.
Förklaringarna skall inte uppfattas normerande, endastutansom som
hjälpmedel vid läsningen detta betänkande.av

aktuarie, försäkringsmatematiker
tjänsteman med viss, finansinspektionen föreskriven matematiskstatis-av
tisk utbildning, enligt försäkringsrörelselagen skall finnas i bolagsom

meddelar liiförsäkring eller sjuk- eller olycksfallsförsäkring försom
längre tid femän år och skall ha överinseende över bolagetssom
försäkringstekniska utredningar och beräkningar

aktuariell risk
risk i själva försäkringsrörelsen kan enskild försäkring,t.ex.som avse en

viss försäkringsgren eller försäkringstypen en

allokerad åter-bäring
överskottsmedel försäkringsbolag sätter för tillföraett attsom av senare
försäkringstagarna till skillnad från tilldelad áterbäring inte ärmen som

bindande förmån enligt nuvarande lagstiftningen

annuitet inom livförsäkring
periodiskt förmånutgående liiförsäkring utbetalningendär är bestämdav

pågå under viss tid oberoende någon försäkrad livatt av persons

arvsvinst
liv.sfall.sf6rsdkrings andel i premiereserver frigörs grundpåen som av

dödsfall bland de livsfallsförsäkrade i och försäkringskollektivett samma
och därvid fördelas depå kvarlevande i förhållande till derassom
risksummor

branschglidning
inom för och eller företagföretagatt ettramen samma grupp av

marknadsföra olika slags finansiella tjänster
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captive, captivebolag
moderbolag inte ärförsäkringsbolag inom koncern, ettvarsensom

eller återför-uppgift försäkraförsäkringsbolag, har till uteslutande att
koncembolagsoch övrigavalda delar moderbolagetssäkra av

risker

cedent
mindre delellercederar störredirektförsäkringsbolag avensom avger

försäkringsbolagandraaffär i återförsäkring tillsin direkta

talensde lagstora
observationerflerregel innebärerfarenheten grundadpå att av ensom

grundadesäkrare blir därpådestoslumpmässig företeelse görs,som
slutsatser

delägardebentures
bolagstill betalningvinstandelsbevis medförslag rätt etturav som

tillgångarna ellerviss kvotdeltillgångar med belopp motsvarar avsom
bolagets aktiermarknadskursenberäknas med utgångspunkt i påsom

direkt försäkring
direktáterfärsäkring avtaltill skillnad från utgörförsäkring ettsom

försäkringstagaremellan ñrsäkringsgivare och enen

dödsfallsförsäkring
utbetalas endast vid denlitförsäkring innebär försäkringsbeloppetattsom

försäkrades död

ersättningsreserv
det beräknadeskuldpost i försâkringsbolags balansräkning utgörett som

inträffade försäk-samlade ansvarighet grundvärdet bolagets på avav
tilldelad áterbäringringsfall, vartill ifråga litförsäkring kommerom --

betalatsförfallit till betalning inteännu utsom men

finansiell risk
risker förekommande isammanfattande benämning rad olikaen en

likviditets- kreditriskerkapitalförvaltningen, bl valuta-, ochränte-,a

fondförsäkring
linked-insurance.Se unit

fondpapper
eller fordringsrätteraktie och obligation sådana andra delägarrâttersamt

ochi värdepappersfondutgivna för allmän omsättning, andelärsom
aktiebrev iaktieägares för räkning förvararden hansrätt gentemot som

utländskt depåbevisbolagett

fribrev
premiefri litförsäkring med nedsatt försäkringsbelopp närgällersom
pnemiebetalningen avbrutits före premiebetalningstidens slut
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fribrevsvärde
belopp vartill försäkringsbeloppet för lirfärsäkring nedsättsen om
premiebetalningen upphör tidigare än avtalatssom

förlagsbevis
skuldförbindelse utfärdad kreditinstitut eller industriföretagav som
medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägare

försäkringsfall
händelse täcks villkoren i gällande ñrsäkringsavtal ochettsom av som
därför normalt utlöser försäkringsgivarens ersättningsskyldighet

försäkringsgren
underindelning verksamhetsgrenav

försäkringsmatematiker
Se akruarie

försäkringstekniska skulder
sammanfattande benämning värdetpå försäkringsbolags förpliktel-ettav

sina försäkringstagare och förmånstagaregentemot och enligtser som
nuvarande lagstiftning omfattar följande i försäkringsbolagenposter
balansräkning premiereserv, ersättningsreserv, skadebehandlingsreserv
och tilldelad áterbäring

garantikapital
kapital, tillskjutet i fysisk eller juridisk och avsett attpengar av person
utgöra och rörelsekapital för ömsesidigtstart- försäkringsbolagett

grunder
särskilda regler enligt försäkringsrörelselagen skall upprättas ettsom om
försäkringsbolags rörelse lixférsdkring, sjuk— eller olycksfallsför-avser
säkring för längre tid än fem år eller slag försäkring för längreannat av
tid än tio år. Grunderna är komplement till bolagsordningatt anse som
och avtalsvillkor och innehåller bestämmelser beräkning bl.a.om av
premier, premiereserv, áterköpsvärde och áterbäring.

gruppf6rsikring
kollektiv försäkring enligt gruppavtal meddelas åt flertalett ettsom
fysiska eller juridiska och gäller för de försäkrade förpersoner som var
sig längeså de tillhör gruppen

indirekt försäkring, återförsäkringmottagen
affär försäkringsbolag i form áterfärsâkringett från andrasom mottarav
försäkringsbolag

informationsasymmetri
förhållande innebär i avtal har olika kunskapatt parterna ettsom om
omständigheter betydelse för avtaletav

kapitalförsäkring
lixférsdkring i vilken försäkringsgivarens betalningsskyldighet vid
f0rsdkring.sfall är bestämd till i avtalet angivet beloppett
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k-försäkring
ikapitalförsäkring kommunalskattelagens mening. sådan försäkringFör

inte avdragsgillär premien medan däremot utfallande belopp fritt frånär
inkomstskatt.

kollektivt konsolideringskapital i livförsälcringsbolag
i flertalet livförsâkringsbolags återbäringsgrunder förekommande
beteckning för den del konsolideringskapitalet till skillnad frånav som
återbäringsmedlen inte allokerad till befintliga livförsäkringstagarnaär de

i stället kvarhålls kollektivt kapital för bolagetsutan ett att tryggasom
långsiktiga konsolidering

koncessionssystem
innebär tillståndstvång för försäkringsbolag, dvs det krävssystem som

tillstånd koncession regeringen för det skall få börja drivaattav
försäkringsrörelse eller få utvidga redan bedriven tillrörelse nya grenar

konsolideringskapital
skillnaden mellan marknadsvärdet tillgångar och skulder i ettav
försäkringsbolag; jfr kollektivt konsolideringskapital

kontributionsmetod
metod syfte är i möjligastörsta utsträckning basera fördelningenattvars

återbäringen i lixförsäkring på de enskilda försäkringarnas individuellaav
bidrag till bolagets samlade överskott

konvertibelt skuldebrev
skuldebrev kan aktiebolag bank- och försäkrings-änutges annatsom av
aktiebolag och skall innehålla utfästelse från bolaget bor-attsom en
genären har rätt helt eller delvis utbyta sin fordran enligt skuldebrevetatt

aktier i bolagetmot

livförsäkring
persoryförsäkring där utbetalning försäkringsersättningar beroendeärav

viss eller vissa livav personers

livränta
periodisk utbetalning eller i försäk-fortgår länge någon någrasåsom
ringsavtalet angivna leverpersoner

livsfallsförsäkring
försäkring försäkrade uppleverenligt vilken utbetalning skall ske denom
viss ålder

lånedebentures
till återbetalning lån medslag vinstandelsbevis medför rätt ettavav som

nominellt eventuellt indexberäknat beloppeller

riskmoralisk
riskmomentet i försäkring betingas den försäkradesden del en som avav

moraliska egenskaper
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återförsäkringmottagen
Se indirekt försäkring.

moturval
snedvridning eller utformning premiesâttningen innebärogynnsam av som

dåliga risker bättrepå riskers bekostnadatt gynnas

normalplan för skadeförsâkringsbolag
försäkringsinspektionen utfärdad plan för beräkning och redovisningav

färsäkringstekrziska skulder för redovisning säkerhetsreservsamtav av

oktrojsystem
innebär tillståndstvång för banker, dvs det krävs tillståndsystem som

oktroj regeringen för företag skall få driva bankrörelseatt ettav

option
rätt till bestämt pris i framtiden få köpa eller sälja tillgångaratt etten

eller vid framtidarätt tidpunkt få belopp räknasatt påett uten en som
grundval ändringar i kursindex eller liknandeettav

pensionsförsäkring
försäkring avsedd försäkringstagarens eller de efterlevandesatt trygga
försörjning regelbundet återkommande utbetalningargenom

personförsäkring
försäkring där f‘rs£1kring.sfallets inträffande beroendeär eller fleraav en

hälsa,liv, ålder arbetsförmågaellerpersoners

p-försälcring
pensionsförsäkring i kommunalskattelagens mening
För sådan försäkring är avdragsgill inompremien vissa gränser medan
däremot utfallande belopp inkomstbeskattas.

premie
förutberäknad, i förskottsvisregel erlagd avgift för försäkringsskydd
under viss tid

premiereserv
skuldpost i försäkringsbolags balansräkning värdetutgörett som av
bolagets samlade ansvarighet för löpande försäkringar

reassurans
áterförsäkring.Se

reservfond i skadeförsäkringsbolag
i försäkringsrörelselagen reglerad fond i den den förekommermånsom -

utgör del bolagets bundna kapital och till vilken, detnären av egna-
gäller försäkringsaktiebolag, vissa obligatoriska avsättningar skall göras

retrocession
återförsäkring återförsákringav
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risk
Termen risk används försälcringsområdetpå i flera betydelser, varav
nedanstående de vanligasteär

fara kan hota enskild familj eller företagettsom en person, en
2. objekt eller intresse skyddas försäkringsom genom

enskild3. skyddas försäkringperson som genom
Jfr akruariell risk, finansiell risk och självrisk.

riskpoolning
förfarande varigenom individuella risker minskas eller elimineras genom

de isamlas störreatt potten

riskpremie
i livförsäkring

den del premien bedöms erforderlig för täcka självaattav som vara
försäkringsrisken

i skadeförsäkring2.
den del premien bedöms erforderlig för täcka ersättning-attav som vara

för uppkomna skadorama

risksumma inom livförsäkring
det belopp med avseende viss försäkradpå eller medförsäkrad varmed
premieneserven förändras vid vederbörandes död

separationsprincipen
i försäkringsrörelselagen fastslagen princip enligt vilken ochen samma
juridiska inte får driva försäkringsverksamhet visst slagperson av
tillsammans med försäkringsverksamhetannan

självbeháll
det högsta försâkrings- eller skadebelopp och riskpå en samma som en
försåkringsgivare håller för räkning, dvs dterjörsäkringutanegen

självrisk
skadebelopp försäkringstagaren enligt försäkringsvillkoren själv fårsom

för och alltså alltid dras från försákringsersättningensvara som av

skadebehandlingsreserv
skuldpost i försäkringsbolags balansräkning avsättning förutgörett som
förväntade driftskostnader för regleringen inträffade férsdkringsfallav

inte blivit slutreglerade före årsskiftetsom

skadeförsäkring
försäkring persorgférsakringänannan

skälighetsprincipen
grundläggande princip i försäkringsrörelselagen innebär atten som

premiesättningen inom direkt svensk bruttoaffär skall sakligtvara
motiverad och väl avvägd med hänsyn till den risk försäkringen ärsom
avsedd täcka, nödvändiga driftskostnader, konsolideringsbehov,att
kapitalavkastning omsândighetema i övrigt. Principen innehållersamt
också lagfäst krav på även andra villkor än skallpremienett att vara
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Ävenskäliga med hänsyn till det skydd försäkringen är avsedd att ge.
skaderegleringen skall skälig.vara

soliditetsprincipen
grundläggande princip i försäkringsrörelselagen, syfte ären attvars

skydda de svenska försäkringsgivarnas långsiktiga förmåga fullgöraatt
sina förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal

solvensmarginal
det belopp varmed försäkringsbolags tillgångar minst överstigamåsteett
dess försäkringstekniska skulder enligt de soliditetsregler vi föreslårnya

sundhetsprincipen
princip i försäkringsrörelselagen innebär bl.a. kon-en attsom

cessionsprövningen och tillsynen skall grundas allsidig bedömningpå en
verksamheten kan förenlig med sund utvecklingav om anses vara en av

försäkringsväsendet

säkerhetsprincipen
grundläggande princip i lagen för utländskarätt försäkringsföretagen om

driva försäkringsrörelse i Sverige,att i huvudsak motsvararsom
soliditetsprincipen i försäkringsrörelselagen

säkerhetsreserv
frivillig i skadeförsäkringsbolags balansräkning utgörreserv som en
kollektiv förstärkning premie- och ersdttningsreservemaav

tariff
regelverk för premiesättning bl.a. innehåller uppställningar deöversom
premiesatser för olika försäkringsformer och riskslag tillämpas inomsom
skadeförsäkring

termin
avtal köp tillgångar i avtalet bestämt pris skallmot ettom av som
levereras vid framtida tidpunkt eller avtal betalning mellanatten om

i framtiden skall skeparterna på grundval ändringar i kursindexettav
eller liknande

tilldelad återbäring
överskottsmedel tilldelats enskild försäkringstagare försom en

omedelbar eller utbetalning, nedsättning premien ellersenare av
utvidgning försäkringsförmánema och därmed betraktaär attav som som

utfäst och bestämd förmånen
2. skuldpost i försäkringsbolags balansräkning omfattarett som summan

de återbäringsbelopp tilldelats bolagets försäkringstagareav som men
ännu inte förfallit till betalning

understödsförening
förening för inbördes bistånd affärsmässigt drivandeutansom av-
försäkringsrörelse har till ändamål meddela persorfdrsdkringatt annan-
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arbetslöshetsförsäkring. Föreningen skall vidare förän med undantag-
vissa äldre föreningar sluten.vara-
unit linked-insurance, fonmrsfikring
livförsäkringsform kännetecknas försäkringstagaren vidattsom av
försäkringens tecknande välja försäkringsgivarenkan mellan antalett av
erbjudna placeringsalternativ för skall inbetalasde premier som

uljämningsfond
frivillig fond i skadeförsäkringsbolag syfte utjämna kastningarär attvars
i riskförloppet

uttaxering i ömsesidigt skadeförsâkringsbolag
förfarande med vissa undantag kan tillgripas delägarna imot ettsom - -

täckaömsesidigt försäkringsbolag saknar möjlighetbolaget attom
uppkommen förlust

valutamatchning
innebär internationellt minimerametod verksamma företag föratt attsom

valutarisker i sinasina görligaste balanserar skulder i olika utländskamån
tillgångarvalutor med i valutorsamma

Verksamhetsgren
försäkringsbolags verksamhet enligt gällande föreskrifterdel ettav som

sârredovisas i årsredovisningenskall

vinstandelsbevis
delvisvilkas avkastning helt elleraktiebolag utfärdade skuldebrev ärav

beroende utdelningen till aktieägare i bolaget eller bolagets vinst;av av
jfr deläganiebentunes och ldnedebentures

zillmering
för beräkning för lixfdrsdkring, innebärmetod premiereservav somen

omedelbart vid försäkringens tecknande belastas med delatt reserven en
anskaffningskostnadema medan den resterande delen dessaav av

försäkringstidenkostnader fördelas successivt under

áterbäring
tilldelat eller föröverskottsmedel försäkringsbolag sätter attettsom av

allokemd återbäring och tilldeladtillföra försäkringstagama; jfrsenare
återbäring

återbäringsfond
livförsâkringsbolags balansräkning till vilken bolaget enligtskuldpost i ett

med vissa undantag avsättagällande lagstiftning skyldigtär att - -
livförsäkringsrörelsenårsvinsten på

återförsåkring, reassurans
andraförsäkringsbolag hosriskfördelningsmetod innebär ettattsom

sitteller mindre del påförsäkringsbolag försäkrar större ansvaren av
försäkrings- eller återförsäkringsavtalgrund ingångnaav
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återköp livförsäkringav
livförsäkringsbolags till försäkringstagare eller panthavareutbetalning av

lhfdrsdkring jämtedet återköpsvärdet förtidsannuleradaktuella på en
áterbäring

livförsäkringåterköpsvärde inom
lixförsäkring videnligt gällande återköpsgrunder prospektivt värde av

aktuellaviss tidpunkt; belopp försälcringstagarens dåett motsvararsom
fordran försäkringsbolaget

ömsesidigt försäkringsbolag
sinaförsäkringsbolag till skillnad från föxsâkringsaktiebolag ägs avsom

sakförsäkringförsäkringstagare, vilka det gäller direkt harnär ett--
förpliktelserbegränsat, subsidiärt för bolagetsansvar

ömsesidighetsprincipen
innebär livföisälcringsbolagprincip i försäkringsrörelselagen atten som

inte får vinst till aktieägare och årsvinsten pådela eller attut garanter
livförsâkringsrörelsen dterbdringsfondtillskall sättas av en
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Reservationer och särskilda yttranden

Reservation ledamoten Mats Perssonav

7 kap. 9 försäkringsrörelselagen§

Utredningen föreslår i kap.7 9 § tredje stycket FRL placeringsregler
innebär, de tillgångaratt de försäkringstekniskamotsvararsom av som

skulderna får högst

50 % placeras i företagsobligationera.
50 % placeras i fastigheter

%80 placeras i aktierc.

Jag förordar i stället maximigrêinserna

%a.40
b.40 %
c.40 %

Motivering

Den risk placeringsreglema syftar till begränsa det realaattsom avser
värdet efter hänsyn till inflationen tillgångarna. torde dockDetav vara
omöjligt på objektivt sätt huruvidaatt avgöra företagsobligationerett är

eller mindre riskabla fastigheterän och huruvida fastigheter ärmer mer
eller mindre riskabla än aktier. sinPå höjd kan studera hur dessaman
tillgångsslag har utvecklats historiskt detta högst ofullkomligmen ger en
information hur de kommer utvecklas i framtiden. Detta erkännerattom
också utredningen, och den därför till sistaccepterar att procentsatsema
måste väljas eller mindre på känn, efterän någramer snarare
vetenskapliga kriterier.

När valt procentsiffroma har då helt passivt kopierat deman man
siffror finns i EG-kommissionens förslag till tredje liv- ochsom
skadeförsäkringsdirektiv. Dessa inteär emellertid utformade som
rekommendationer, endast minimikrav riskspridning.på Deutan som
utgör minsta nämnare EG-länderna kundeen gemensam som enas om,
och de valdes i princip på ingetså sätt EG-land skulle haut att mer
liberala placeringsregler dessa, förän enskilt tillgångsslag.något

När Sverige ska välja placeringsregler det fritt väljastår attnu oss
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uppfyller EG-åtminstonelänge devi vill, såvilka procentsatser
bordeHuvudprincipenriskspridning.minimikrav påkommissionens

lämpligavi bedömervi väljer dedärför mestprocentsatseratt somvara
ingendet finnsskyddsintresse;försäkringstagarnasför tillgodoseatt

minimikrav.sammanfalla med EGsskulledettaanledning attatt tro,
vi inte kanutgångspunktvälja ärdå Ensiffror börVilka attman

mindreellertillgångsslagen ärdehuruvida någotavgöra tre merav
för alladesammadärförbörde andra.riskabelt än Procentsatsema vara

omotive-sigjust aktier% förhögt 80taket såoch sätta teratttre, som
beståportfölj inte börbalanseradutgångspunkt ärEn att avrat. enannan

skulleminimireglertillgångsslag. Med EGsdessaendast två manav
företagsobligationer;% ioch% i aktier 20placera 80kunnat.ex. om

ioch hållet placerasheltkonsolideringsfondenfria medlen isedan de
portfölj.och riskabelmycket skevaktier får vi en

ligga undertillgångsslagenvart deför ochSåledes bör taket treett av
försäkringsbolag byggernågotförhindrar50 %. På detta sätt att uppman

förordartillgångar. Jagdessaomfattarportfölj endast två avsomen
% för allatilldärför taket sätts 40 tre.att

kraftigmycket% innebärtak på 40bör observeraMan ettatt en
harlivbolagförhållanden.nuvarande Dejämfört medliberalisering som

i sinaomkring %aktieandel 30påaktier har i dagallra påmestsatsat en
portföljer.

sofis-finnasväl kandet mycketframhållas,Slutligen bör att mer
riskexponeringsinvilja ökakan tänkasförsäkringstagaretikerade som

portföljer t.ex.ensidigtsparande iplacera sitt sammansattaattgenom
finnsvålinformerade risktagareochmedvetna% aktier. sådanaFör100

mängdlinked-försäkringar, därunittecknaalltid möjligheten storatt en
försäkringsbolagenbegränsningväljas.portföljer kan Enolika av

begränsningi praktiken någoninnebär därför inteplaceringsmöjligheter
placeringsmöj ligheter.försäkringsmgarensav

försäkringsrörelselagen12 kap.

konsolide-avsedd förenbartföreslås ärkonsolideringsfondDen som
förmöjlighetskapainteSyftet med fonden årringsändamål. att en

placeringsbestâmmelsema.kringgåförsäkringsbolagen att
kringgåpraktiken sättåterbåringsfonden iIdag fungerar attettsom

valt föra såsålundaBolagen harplaceringsbestämmelsema. storaatt
vuxitfall hardärför i de flestatill fond, vilkenmöjligt dennabelopp som

försäkringstekniskadesig storleken påtill storlek närmarsomen
framtiden skaiåterbäringsfondenUtredningen föreslårskulderna. attnu

deomfattas nyad.v.sförsäkringstekniska skulderna,iräknas in de av
deldock mindrekraftträdande fårVid lagensplaceringsreglema. aven

vilkenkonsolideringsfondentill denåterbäringsfonden föras över nya
fårlivförsåkringsdirektiv intetredjeförslag tillEG-kommissionensenligt

kunnaskasolvenskravetförplaceringsregler, dettaomfattas några attav
uppfyllas.

för bolagenincitamentbetydandehärmedmeningmin uppstårEnligt
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i framtiden avsätta deleratt uppkomna överskott till kon-stora av
solideringsfonden i stället för till de försäkringstekniska skulderna.
Härigenom undgår dessa medel placeringsreglema, vilka visserligen
föreslås bli liberalaavsevärt än tidigare vilka ändå utgör vissmer men en
inskränkning i bolagens handlingsfrihet. Risken blir då denatt nya
konsolideringsfonden kommer fungera på sätt den gamlaatt samma som
återbäringsfonden; den kommer bestå ständigt växandeatt av en
ñrmögenhetsmassa enligt formnågon implicit löfte tillhörsom av
försäkringstagama i praktiken är så ägarlös ochgottmen som som som
inte omfattas placeringsregler.någraav

Jag förordar därför för undvika sådan utveckling,att attman, en
maximerar konsolideringsfondens storlek till högst gånger bolagetstre
solvensmarginal.

Behovet sådant maximitak framgår tydligt utredningensettav av
förslag till Övergångsbestämmelser. stipulerasDär maximibelopp förett
de medel vid lagens ikraftträdande får föras frånöver den gamlasom
återbåringsfonden till den konsolideringsfonden för solvenskravetattnya
ska kunna uppfyllas. Om det inte funnes risknågon för bolagen skulleatt
försöka undgå placeringsbestämmelsema föra över betydandeattgenom
medel till konsolideringsfonden, skulle sådant maximitak i övergångs-ett
reglerna obehövligt. däremot riskenOm verklig,är det inkonse-ärvara
kvent sätta maximitak enbart på det belopp får tillföras kon-att ett som
solideringsfonden vid lagens ikraftträdande och inte de belopppå fårsom
tillföras fonden från framtida överskott.

Det kan motsägelsefullt sätta maximigråns för bolagsatt ettsynas en
konsolideringskapital; i normala fall borde sådant kapitalett stort
främja försäkringstagarnas skyddsintresse. Problemet uppstår emellertid
på grund EG-kommissionens förslag till tredje livförsäkringsdirek-attav
tiv stipulerar endast försäkringstekniskade skulderna får omfattasatt av
placeringsbestämmelser. Maximigánsen på konsolideringsfonden ska
därför inte begränsning bolagens möjligheter kon-attses som en av
solidera sig, enbart begränsning deras möjligheter låtautan attsom av en
allt större del förmögenhetsmassan undgå placeringsbeståmmelserna.av
Om något bolag skulle önska ytterligare konsolidering, kon-utöver
solideringsfondens maximibelopp solvensmarginalen,gånger kantre
detta lämpligen ske med hjälp den återbäringsfonden. Denav nya
innehåller icke tilldelade medel kan i likhetoch således med den gamla-
återbäringsfonden användas buffert tillfälliga svängningarmotsom en-
i avkastningen.
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Särskilt Olov Hertzmanyttrande expertenav

i väsentligatill placeringsregler i kap. § FRL byggerFörslaget 7 9nya
tredje direktiven för skadeför-delar EG-kommissionens förslag till depå

säkring livförsäkring. dessa förslag ännuVad kommer ärutresp. som av
slutligtosäkert. synnerhet just placeringsreglema under debatt. EttI är

möjligen ibeslut beträffande skadeförsäkringsdirektivet kan väntas
intedecember Beträffande det tredje livförsäkringsdirektivet är det1991.

säkert det blir slutligt besked under år 1992.att ett ens
meddenna bakgrund jag utredningen helst bör väntaMot attattanser

fram de ifrågavarande kan emellertid ställa miglägga reglerna. Jag
bakom den allmänna riskspridningsregeln i kap. § första stycket och7 9

övriga risksprid-har i princip inte invändningar förslaget tillnågra mot
i delar i överensstämmelse med direk-ningsregler de dessa utformats

tivförslagen i deras lydelse.senaste
begränsningar i frågaUtredningen har emellertid föreslagit om

förslagen tillenhandsengagemangen motsvarighet i de aktuella EG-utan
direktiv. Utredningen bygger i denna del allmäntpå ett omresonemang

intevikten undvika för enhandsengagemang utvecklaratt stora men
i tredjevarför föreslår de mycket detaljerade reglerna 7 kap. 9 §man

stycket punkt g -
Detaljerade blir ingripande betydelseregler enhandsengagemangom av

för viktigt fram förränbolagen. Det är därför sådana regler inte läggsatt
har säker och välövervägd grund Enligt min meningstå på.attman en

fråganbör lagreglerade begränsningar enhandsengagemang därförom av
först de tredje direktiven och utredningen föravgöras när är antagna egen

del hunnit fråganöverväga närmare.
Samtidigt utredningen vill införa de nämnda reglerna ärsom man

beredd medge övergångstid till då EG-direktiven förår 1996att en
Övergångsregelnövrigt kraft. tillmåste både och i är förantagnavara

försäkringsbolagen vid anpassningen till föreslagna intede reglernaatt
skall behöva slumpa bort sina tillgångar. enligt min meningDet är
självklart bolagen eventuella avyttringar undermåste göraatt

förhållanden. En övergångstid därför alldeles förpå år ärtregynnsamma
kort. Det gäller i synnerhet för bolagens innehav bo-stora av
stadsobligationer, med i placeringsplikten från tiden före årursprung
1987. En anpassning till de utredningen föreslagna innebärreglernaav
utförsäljningar tiotals miljarder kronor,på många något knappastsom
kan ske kort tid skadliga effekter för helapå så årtre utansom
marknaden. Enligt min mening bör övergångstiden längre.vara

fråga föreslagna lokaliseringI de reglerna valutamatchning ochom om
tillgångar konsekvenserna inte tillräckligt belysta ochår dessaav av

övervägde. Såvitt jag förstår innebörden reglerna skulle de medföraav
betydande hunnit inter-svårigheter för försäkringsbolag redanmånga som
nationalisera sin placeringsverksamhet. länge inte hänsyn tillSå man av
EG-anpassningen direkt tvingad dessa regler därförär böratt ta man
avvakta.
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Särskilt yttrande Jarl Symrengexpertenav

Jag instämmer i vad Olov Hertzman anfört placeringsbestämmelsemaom
i bl.a. kap.7 9 § FRL och vill följande.därutöver anföra

Förslagen till tredje skadeförsäkrings- och tredje livförsäkringdirektiv
innehåller bl.a. regler beräkning solvensmarginalen. Enligtnya om av
förslagen skall tillgång i marginalen räknas bl.a. subordinated loansom
capital, förlagslån, dock högst intill belopp motsvarande 25ett procent

marginalen. Utredningen har med hänvisning till direktivförslagenattav
ännu inte antagits ministerrådet inte velat föreslå motsvarande reglerav
för svenska försäkringsbolag.

Jag finner denna bedömning märklig, bl.a. med hänsyn till att
utredningen valt beakta andra delar tredje skade- och livförsäk-att av
ringsdirektiven. Utredningen har inte heller velat beakta vad faktisktsom
gäller inom EG. godkännsDär sedan länge i varierande omfattning
förlagslån tillgång i solvensmarginalen, i vissa länder väsentligtsom en

25än börDet upplysas ministerrådet remitteratprocent. attmer
kommissionens förslag till tredje skadedirektiv till the Economic and
Social Committee, i yttrande den februari28 föreslagit1991 denattsom
angivna gränsen 25 bör höjas till 50 Kommitténprocent procent.
betonade därvid den växande betydelse förlagslån har för ñnansie-som
ring verksamheter i ömsesidiga bolag. Enligt uppgift från bl.a.av
kommissionen har Spanien,endast Portugal och Grekland framfört
invändningar förlagslån får tillgodoräknas i solvensmarginalen.mot att
Andra länder, däribland Storbritannien, Frankrike och Nederländerna,
önskar kraftig höjning den föreslagna Ministerrådetgränsen.en av
kommer troligen direktivet kringnågon gång årsskiftet 199192,att anta
och med hänsyn till det för antagande direktiv försäkringsomrâ-påatt av
det räcker med kvalificerad majoritet, kan det konstateras direktivetatt
med mycket sannolikhet kommer erkänna förlagslånstor att som en
tillgång i solvensmarginalen. Mot denna bakgrund det förvånandeär att
utredningen i sitt förslag valt utesluta möjligheterna medatt att ta
förlagslån vid beräkningen solvensmarginalen.av

Kommissionens förslag i fråga förlagslånen utgör, förutomom en
anpassning till vad redan gäller bland medlemsländerna, delvis ocksåsom

anpassning till vad inom banksektorn.EG gäller för Det kanen som
därvid erinras i Sverige fick bankerna börja likställa förlagslånatt med

kapital skydd för insättama redan 1955 banklag.eget års Attsom genom
låta försäkringsbolag räkna förlagslânenmed bland tillgångarna i
solvensmarginalen skulle vidare naturligt, inte minst bakgrundmotvara

garantikapital, ömsesidiga tillgodoräkna,att bolag får inte ärav som
något slagsän förlagslån.annat ett
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Kronologisk förteckning

Flykting- och immigrationspolitiken.A. 33.BrandenpåSally Albatross.Den9-12januari 1990.
Finansielltillsyn. Fi. Fö.
Statensroll vid främjande UD. 34.HIV-smittadeexport. ersättningförav ideell skada.Ju.-Miljölagstiftningen i framtiden.M. 35.Någrafrågor i anslutningtill arbetsgivarperiodenMiljölagstiftningen i framtiden.Bilagedel. inom sjukpenningförsäkringen.
Sekretariatetskartläggningochanalys.M. 36.Ny kunskapoch förnyelse.C.
Utvärdering SBU. StatensBeredningför Ut- 37.av Räknamedmiljön Förslagtill ochnatur-
värdering medicinskmetodik.S. miljöräkenskapcr.av Fi.
Sportsligochekonomiskutvecklinginom 38.Räknamedmiljön Förslagtilltrav- ochnatur-
och galoppsporten.Fi. miljöräkenskaper.Bilagedel.Fi.
Beskattning kraftföretag.Fi 39.Säkrareförare.av K.
Lokala sjukförsäkringsregister. 40.Marknadsanpassadeservice-ochstabsfunktioner ny-10.Affarstidema.C. organisation stödettill myndigheterochav rege-ll.Affärstidema. Bilagedel.C. ringskansli.C.

l2.Ungdom och makt.C. 41.Marknadsanpassadeservice-och stabsfunktioner ny-13.Spelreglemapåarbetsmarknaden.A. organisation stödettill myndigheterochav rege-14.Denregionalabil- och körkortsadministrationen.K. ringskansli.Bilagedel.C.
15.Inf0nnationensroll handlingsunderlag 42.Aborteradefoster,som S.m.m.-styrningochekonomi.S. 43. framtidaDen länsbostadsnämnden.Bo.
16.Gemensammaregler lagstiftning,klassifikationer 44.Examination kvalitetskontroll i högskolan.U.som-och informationsteknologi.S. 45.Påföljdsfrågor.Frigivning från anstalt. Ju.m.m.17.Forskningoch utveckling epidemiologi,kvalitets- 46.Handikapp,Välfärd. Rättvisa.-säkring Sprisoch utvecklingsprojekt 47.Pa exempelpåförändringsarbetenväg inom-l8.lnformationsstrukturför hälso-ochsjukvården verksamheterför psykiskt stördaen-utvecklingsprocess. 48.Bistånd internationellaorganisationer.UD.genom
19. ÖverenskommelserStorstadenstrafiksystem. 49.Bistånd internationellaorganisationer.om genom

trafik miljöoch i Stockholms-Göteborgs-och Annex Det multilateralabiståndetsorganisationer.
Malmöregionema.K. UD.

20.Kapitalkostnaderinom försvaret.Nya former för 50.Bistånd internationellaorganisationer.genom
finansiellstyrning.Fö. Annex Sverigeochu-ländernai FN återblick.en-2l.Personrcgistreringinom arbetslivs-,forsknings-och UD.
massmedieområdena. Ju. 51.Bistånd internationellam.m. organisationer.genomÖversyn22. lagstiftningen träñberråvara. Annex Särstudier.av UD.om

23.Et1 BFR Byggforskningen 90-talet.Bo.nytt 52.Alkoholbeskattrtingen.Fi.-24.Visst gardetan Del 2 och C. 53.Forskningoch teknik för flyget. Fö.
25.Frikommunf6rs6keLErfarenheter försökenmed 54.Skola skolbarnsomsorgav helhet.U.en- -friarenämndorganisation.C. 55.Sverigesen nationalrapporttill FNskonferens miljöom26.Kommunalaentreprenader.Vad möjligt Enär och utveckling UNCED 1992.M.-analys rättslägetoch detstatligaregelverkets 56.Kompetensutvecklingav utmaning.A.en-C.roll. 57.Arbetslöshetsförsäkringen finansierings--27.Kapitalavkastningeni bytesbalansen.Tre A.systemet.

Fi.expertrapporter. 58.Ett turistråd.nytt
28.Konkurrenseni Sverige kartläggning konkur- 59.Konkurrensför ökadvälfärd.en Delav-

rensförhållandenai 61 branscher.Del l och2. C. Konkurrensför ökadvälfärd. Del
29.Periodiskahälsoundersökningari vissastatliga, Konkurrensför ökadvälfärd. Bilagor. C.

kommunalaoch landstingskommunalaanställningar. 60.Olika ändålika. Om invandrarungdomari detmen
C. mångkulturellaSverige.C.

30.Särskolan prirnärkommunalskola.U. 61 Statensbostadskreditrtämndorganisation-en och-.31.Statensarkivdepåcr.En utvecklingsplantill ar2000. dimensionering.Bo.
U. 62.Vissasärskildafrågorbeträffandeintegritets-

32.Naturvårdsverketsuppgifterochorganisation.M. skyddetpå ADB-området.Ju.
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63.Tillsynen hälso- sjukvården.ochöver
64. förvalta kulturmiljöer.Att U.
65.En samordnatvuxenstudiestöd.U.
66.Hemslöjdi samverkan.
67.Samhalligär, idag, i A.morgon.
68.Frikommunförsöket.Erfarenheter försöksverk-av

samheten frånmed statligreglering C.avsteg m.m.
69.Frikommunförsöket.Erfarenheter försöksverk-av

samhetenmed frånstatligregleringavsteg m.m.
Särskildbilaga.C.

för70.Ombudsman barnochungdom.
71.Teatemskostnadsutveckling1975-1990

medsärskildastudier Operan.Dramatenav
ochRiksteatern.U.

72.En kreativ studiemiljö högskolebiblioteketsom-
pedagogisk U.resurs.
Vänersjöfarten.73. K.
Krediter för74. utveckling.UD.
Organiserad75. rasism.A.

76.Miljön förpackningarnaoch M.
Miljön77. och förpackningarna.Livscykelanalyser

förpackningsmaterialför beräkning-
miljöbelastning.Bilaga.M.av

78.Krav på förändring synpunkterfrån-
psykiskt stördaochanhöriga.

79. framtidaDet trañksäkerhetsarbetet.K.
80.Kommunaltpartistöd.C.
81.Fastighetsleasing.Ju.
82.Drivkrafter för produktivitetochvälstånd.
83.FoU för industriellutveckling.Svenskkollektiv-

forskning 1991.
84.Smugglingoch tullbedrägeri.Fi.
85.Historiskaarrenden förslag friköpslag.till Ju.-
86.Ny hyreslag.Bo.
87.Yrkesofñoeramaspensionsålder äldersstniktur.och

Fö.
88.Stödochsamordningkring psykisktstörda

kunskapsunderlag.S.ett-
89.Försäkringsrörelsei förändring Fi.
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Justitiedepartementet Ombudsmanför barnoch [70]ungdom.
Krav påförändring synpunkterfrånpsykisktPersonregistreringinomarbetslivs-.forsknings-och -
stördaochanhöriga.[78]massmedieområdena. [21]m.m. Stödochsamordningkring psykisktstördaHIV-smittade ersättningför ideell skada.[34]- kunskapsunderlag.[88]ettPáföljdsfrågor.Frigivning frånanstalt, -[45]m.m.

Vissasärskildafrågorbeträffandeintegritetsskyddet
Kommunikationsdepartementetpå ADB-området.[62]

Fastighetsleasing.[81] Denregionalabil- ochkörkortsadministrationen.[14]
Historiska förslagarrenden till friköpslag. överenskommelser[85] Storstadenstrañksystem. om-

trafik ochmiljö i Stockholms-Göteborgs-och Malmö-
regionerna.[19]Utrikesdepartementet
Säkrareförare[39]

Statensroll vid främjande [3]export.av Vänersjöfarten[73]
Bistånd internationellaorganisationer.[48]genom Det framtidatraftksäkerhetsarbetet.[79]
Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom
Det multilateralabiståndetsorganisationer.[49] Finansdepartementet
Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom Finansielltillsyn. [2]Sverigeoch u-ländemai FN återblick. [50]en- Sportsligochekonomiskutvecklinginom ochtrav-Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom galoppsporten.[7]Särstudier.[51]

Beskattning kraftföretag.[8]avKrediter för utveckling.[74]
Kapitalavkastningeni bytesbalansen.
Tre [27]expertrapporter.Försvarsdepartementet Räknamedmiljön Förslagtill och miljö-natur-
räkenskaper.[37]Kapitalkostnaderinomförsvaret. formerNya för
Räknamedmiljön Förslagtillfinansiell och miljö-styrning. [20] natur-
räkenskaper.Bilagedel.[38]BrandenpåSally Albatross. 9-12Den januari 1990.[33]
Alkoholbeskattningen.[52]Forskningochteknik för flyget. [53]
Smugglingoch tullbedrägeri.[84]Yrkesofñceramaspensionsålderochälderssu-ttktur.[87]
Försäkringsrörelsei förändring [89]

Socialdepartementet Utbildningsdepartementet
Utvärdering SBU. StatensBeredningför Ut-värde-av Särskolan primärkommunal [30]skola.-enring medicinskmetodik.[6]av Statensarkivdepåer.En utvecklingsplantill år 2000.Lokala sjukförsäkringsregister[9] [31]Informationensroll handlingsunderlagstyrningsom - Examination kvalitetskontrolli högskolan.[44]somoch ekonomi.[15]. Skola skolbarnsomsorg helhet.[54]en- -Gemensammaregler lagstiftning,klassiñkationeroch- förvaltaAtt kulturmiljöer. [64]informationsteknologi.[16]. Ett samordnatvuxenstudiestöd.[65]Forskningochutveckling epidemiologi,kvalitetssä-- Teaternskosmadsutveckling1975-1990kring ochSprisutvecklingsprojekt.[l7]. medsärskildastudier Operan,DramatenavInforrnationsstrukturför hälso-och sjukvården en- ochRiksteatern.[71]utvecklingsprocess.[l8]. En kreativ studiemiljö högskolebiblioteketsom-Någrafrågori anslutningtill arbetsgivarperiodinomen pedagogisk [72]resurs.sjukpenningförsäkringen.[35]
Aborteradefoster, [42]m.m. ArbetsmarknadsdepartementetHandikapp.Välfärd,Rättvisa.[46]

Flykting- och immigrationspolitiken.[l]Pä exempel förändringsarbetenväg inom- Spelreglemapåarbetsmarknaden.[13]verksamheterför psykisktstörda.[47]
Tillsynen hälso-ochsjukvården.över [63]



iga utredningar 1991

Systematisk förteckning

Kompetensutveckling utmaning.[56] Frikommunförsöket.en Erfarenheter försöksverk-av-Arbetslöshetsförsåkringen tinansieringssystemet.[57] samhetenmed frånstatlig regleringavsteg— m.m.Samhalli går, i dag, i [67] Särskildbilaga. [69]morgon.
Organiseradrasism.[75] Kommunaltpartistöd.[80]

Bostadsdepartemntet Miljödepartementet
Ett BFR Byggforskningenpå90-talet.nytt [23] Miljölagstiftningen i framtiden. [4]-
Den framtidalänsbostadsnämnden.[43] Miljölagstiftningen i framtiden.Bilagedel.
Statensbostadskreditnämnd organisationoch Sekretariatetskartläggningoch analys.[5]-
dimensionering. Naturvårdsverketsuppgifteroch organisation.[32]

hyrcslag.Ny [86] Sverigesnationalrapporttill FNs konferens miljöom
och utveckling UNCED 1992.[55]-
Miljön förpackningarna.och [76]Ind ustridepartementet
Miljön förpackningarna.och LivscykelanalyserÖversyn lagstiftningen träñberråvara.[22]av om för förpackningsmatetial beräkningav-Ett turistråd.[58]nytt miljöbelastning.Bilaga.[77]

Hemslöjdi samverkan[66]
Drivkrafter för produktivitet och välstånd.[82]
FoU för industriell utveckling. Svenskkollektiv-
forskning 1991.[83]

Civildepartementet
Affärstidema.[10]
Affärstidema.Bilagedel. [11]
Ungdomochmakt.[12]
Visst gårdetan Del 2 och [24]
Frikommunförsöket.Erfarenheter försökenmedav

friare nämndorganisation.[25]en
Kommunalaentreprenader.Vad möjligt Enär analys

rättslägetochdet statliga regelverketsroll. [26]av
Konkurrenseni Sverige kartläggning konkur-en av-rensförhållandena61i branscher.Del l och [28]
Periodiskahälsoundersökningari vissastatliga, kom-
munalaoch landstingskommunalaanställningar.[29]
Ny kunskap förnyelse.och [36]
Marknadsanpassadeservice-ochstabsfunktioner ny-organisation tillstödet myndigheterochav rege-
ringskansli.[40]
Marknadsanpassadeservice-och stabsfunktioner ny-organisation stödettill myndigheterochav rege-
ringskansli.Bilagedel.[41]
Konkurrensför välfärd.ökad Del
Konkurrensför ökadvälfärd. Del
Konkurrensför välfärd.ökad Bilagor. [59]
Olika ändålika. Om invandrarungdomari detmen
mångkulturellaSverige.[60]
Frikommunförsöket.Erfarenheter försöksverk-av
samhetenmed från statlig reglering [68]avsteg m.m.
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