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Till statsrådet

dåvarandebemyndigade regeringenbeslut den september 1990Genom 20
Åsbrink kommitté fem ledamöterErik tillkalla med högststatsrådet att en

föreslåfrågor försâkringsområdetmed uppdrag utreda vissa på samtatt
i försäkringsrörelselagstiftningen.ändringar

då-tillkallades dag ledamöterMed stöd bemyndigandet samma somav
professornBertil ordförande, Matsvarande justitierådet Bengtsson

docentenkonsulterande aktuarien Yngve Pettersson,Persson, numera
Welin.Viotti vice verkställande direktören PerStaffan och numera

kommittén förordnades fr.o.m. den 15 oktoberbiträdaAtt expertersom
cheljuristen Jarldirektören Olov Symrengverkställande Hertzman,1990

januariAnn-Christine Lindeblad, fr. denrådmannen 21och o.m.numera
Stellan fr.o.m. den februari 1991 eko-rådmannen Fors, 141991 numera

bankokommissarienGullbjörk, fr.o.m. den 1991Lennart 12 marsnomen
doktorn Björnfebruari ñlosoñeHansson, fr.o.m. den 27 1992Lars
Åkef.d. cheñrktuarien Unneryd,fr.o.m. den 1992Palmgren, 17 mars

Nyholm,departementsrådet Håkanfr.o.m. den september 19921 numera
Kindlund ochdepartementsrådet Peterfr.o.m. den 21 december 1992

Nyberg.den 25 januari 1993 docenten Larsfr.o.m.
kommittén förordnades fr.o.m. den oktober 1990Till sekreterare 1åt

Kettis och fr.o.m. den juli 1991departementssekreteraren Margareta 1
Åke Thimfors. beslut den december 1990hovrättsassessom Genom 20

förordnadesentledigades Ann-Christine Lindeblad och attexpertsom
LindebladSedan Ann-Christinebiträda kommittén sekreterare.som

förordnades honentledigande från uppdraget sekreterarebegärt attsom
januari biträda kommitténfr.o.m. den 19921 expert.som

Försäkringsutredningen.Kommittén har antagit namnet
Försäk-avgivit delbeünkande, nämligenKommittén har tidigare ett

ringsrörelse i förändring SOU 1991:89.1
frågor berörsKommittén, ålagts med förtur behandlaatt som avsom

i ytterligarevästeuropeiska integrationen, har funnit det lämpligtden att
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delbetänkande behandla ämnen påkallas EG-direktivenett för-påsom av
säkringsområdet. Detta betänkande, Försäkringsrörelse i förändring
överlämnas härmed.

Vi fortsätter med övriga delar utredningsuppdraget, resultatnu av vars
vi har för avsikt i slutbetänkande.att presentera ett

Stockholm den 16 december 1993

Bertil Bengtsson

Mats Persson Yngve Pettersson

Stafan Harri VlélinPer

Margareta Kettis

Åke Ihirrfors
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Sammanfattning

detta betänkande föreslås främstI vissa brådskande ändringar i för-mera
säkringsrörelselagstiftningen föranledda EG:s tredje skade- och livför-av
säkringsdirektiv. Vår avsikt underär år 1994 behandla återståendeatt
frågor faller inom uppdraget i slutbeünkande.ettsom

Enligt skallnuvarande regler vid alla former långvarig försäkring,av
framför allt livförsäkring, i princip grunder, bindandeupprättas årsom
för försäkringsbolagens verksamhet. Grunderna reglerar till delstor
beräkningen bl.a. premiereserv, försäkringspremier och återköpsvär-av
den, innehåller bestämmelserockså direkt betydelse för försäk-men av
ringsavtalet. Genom grunderna skall stadfästas efter prövningatt av
regeringen eller Finansinspektionen har kraven på soliditet och skälighet
beträffande premier och andra villkor bli tillgodosedda. Enligtansetts

tredje försåkringsdirektivEG:s får emellertid inte föreskrivas något krav
förhandsgodkärmande grunder eller försäkringsvillkor. I enlighetav

härmed föreslår vi bestämmelserna stadfästelse grunderatt om av av-
skaffas. En sådan avreglering väl förenligär med allmänna inställ-vår
ning och innebär enligt mening intevår de syftenäventyraratt man

med grunder skall tillgodose. Grundernas betydelse för tillsynensystemet
får vi emellertid anledning återkomma till i fortsattavårt arbete.att

Kontrollen livförsâkringsgrundernasöver innehåll får tills vidare ske
de skall inges till Finansinspektionen de börjarnäratt senastgenom

användas, något tillåtet enligtär EG:s regler. Samtidigt föreslår visom
bestämmelser rör enskilda försäkringsavtal in iskall direktatt tassom

avtalsvillkoren, medan grunderna fortsättningen skall behandla bolagens
Övergångsvisförsäkringstekniska riktlinj skall emellertid de nuvarandeer.

bestämmelserna grundemas innehåll i princip tillämpas gamlapåom
försäkringar.

betänkandetI har vi vidare haft ställning till frågan tillämp-att ta om
ningsområdet för de placeringsregler för försäkringsbolag enligtnya som
vad föreslagits i promemorian Ds 1993:57 skall träda i kraftsom sam-
tidigt med den lagstiftning vi föreslår. Enligt tredje generationens för-
säkringsdirektiv får särskilda placeringsrestriktioner bara gälla medel
motsvarande försäkringstekniska skulder, inte andra medel. Problemet för

del har framför allt varitvår det med EG:s synsätt möjligtär attom
tillämpa placeringsreglema också i fråga sådana återbäringsmedelom

inte enskildaännu försäkringstagare,garanteratssom men som anses
tillhöra dem Sådana medel redovisas för närvarande i åter-gemensamt.
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bäringsfonden, vilken enligt gällande intesvenska regler försäk-är en
samtidigtringsteknisk skuld. Fonden kan i anspråk för täcka för-tas att

luster. EG-direktiven emellertid ingen klar vägledning i frågan.ger
Med hänsyn till vi i fortsatta arbete skall behandla bl.a. fråganvårtatt

principerna för försäkringstekniska reserveringar har vi valt attom nu
lösning innebär placeringsreglema tillsföreslå de särskildaatten som

vidare tillämpas försäkringstekniska skulder enligt gällande deñni-på
tion. Samtidigt föreslår vi Finansinspektionen får möjlighet gripaatt att
in försäkringsbolag vid placering återbäringsmedlen skulleettom av
åsidosätta vederbörliga riskspridningskrav. alternativ har vi funnitDetta

minst ingripande övergångslösningen.den enklaste ochvara
funnit vissa trafikförsäkringVi har vidare frågor rörande måsteatt tas

Övervägandevid harmonisering försäkringsregler. skålmed EG:supp en
föreskrifter riskklassindclningtala för nuvarande ochattsynes om

produktfrihetpncmieberâkning inte förenliga med den principâr om som
gäller inom vi har därför föreslagit bestämmelserna häromEG, och att
slopas. har vi föreslagit kravet förhandsanmälanDessutom påatt av
trañkförsâkringspremier skall utgå.

föreslår ändringar ivad vi vissa andra smärre lag-Utöver sagtsnusom
vilka huvudsakligen innebärstiftningen försäkringsrörelse, en anpass-om

till reform-ning till vissa detaljer i reglering eller ñljdåndringar deEG:s
förslag här har omtalats.som
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Författningsförslag

1 Förslag till

ändring försäkringsrörelselagen 1982:713iLag om

Härigenom föreskrivs i fråga försäkringsrörelselagen 1982:713om
dels kap. 5-7 skall upphöra gälla,7 §§att att
dels nuvarande kap. skall betecknas kap. kap. 22 6 § 7 3 7 §att

skall betecknas kap. kap. skall betecknas kap. 5 kap.7 4 7 3 § 7 7
skall skall kap.4 § betecknas 7 kap. 6 § och 7 kap. 8 § betecknas 7 7

dels kap. 5 och 3-5, och kap.10 §§, 2 kap. 8 18 §§, 7 3-7 §§1att nya
15 kap. kap. 5 kap. och skall haoch 8 8 10 § 12 8 13 §§samt

följande lydelse,
dels det i lagen skall införas paragrafer, kap. ochtvå 7 2 8 §§,att nya
följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydeLse

kap.1

5

Bestämmelserna livförsäkring, Bestämmelserna livförsåkring,om om
med undantag förlkap. med undantag förlkap.8a§ 8a§

7 kap. och kap. och22, 23 26 §§, 7 22, 23 26 §§,samt samt
får tillämpas för skadeförsäk- får tillämpas ñr skadeförsäk-- -
ringar i kap. 3 ringar i kap.2 § 2 3 §som avses a som avses a
första stycket ochklasserna 2 första stycket klasserna och1 1 2

för avgångsbidragsförsäk- för avgångsbidragsförsäk-samt samt
ringar, ringar,
behöver inte tillämpas för sådana behöver, 7 kap. 2 inteutom
livförsäkringar i tillämpas för sådana livñrsåk-som avses

kap. b första stycket klas- ringar kap. b2 3 § i 2 3 §som avses
b och premien första stycket klasserna b och1 4 år 1serna om

beräknad och bestämd för längst 4 premien beräknad ochärom
fem bestämd för femår. längst år.
Ersättning, i form livränta eller sjukränta, tillhör enderautgessom av

livförsäkring eller försäkring beroende vilket dessa slagpåannan av av
försäkringar har sådanmeddelats. Har ränta inköpts i ettsom en
livförsälcringsbolag, skall den i detta bolag till livförsäkring.dock höra

Senaste lydelse 1993:1304.
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Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

För sådan livränta eller sjukränta För sådan livränta eller sjukränta
tillhör försäkring liv-än tillhör försäkring liv-änsom annan som annan

försäkring gäller de särskilda be- försäkring gäller de särskilda be-
stämmelserna livförsäkring i stämmelsema livförsäkring iom om

kap.2 3 och §§, kap.4 7 9 kap.7 9 och10 §§,11a, a, a
10 och 11 §§, 8 kap. 18 kap.§ 8 kap.18 § 14 och21samt samta
14 kap. och21 24-28 §§. 24-28 §§.

10

frågaI livförsäkringar, I fråga livförsäkringar,om som om som
gäller endast för dödsfall och med- gäller endast för dödsfall och med-
delas för tid längst fem delasår för tid längst fem åren av en av
eller premie är beräk- eller premie är beräk-mot moten som en som
nad och bestämd för längst fem nad och bestämdår för längst fem år
i sänder, får undantag frånmedges i sänder, får undantag medges från
bestämmelserna livförsäkring. bestämmelserna livförsäkring.om om
Från bestämmelserna förbud bestämmelsernaFrån förbudom om

fondemission i 4 kap. och fondemission1 § i kap.4 § ochmot 1mot
vinstutdelning i kap.12 2 § vinstutdelning i 12 kap. be-2samt
bestämmelserna kapitalbas, stämmelserna beräkningom om av
garantibelopp och solvensmarginal kap.premiereserv i 7 2 § samt
i kap. 8 kap.1 § 7 22, bestämmelserna23 kapitalbas,samta om
och får26 §§ dock undantag inte garantibelopp och solvensmarginal
medges. i kap.1 8 § 7 kap. 22, 23samta

och 26 §§ fâr dock undantag inte
medges.

Undantag från denna lag får frågamedges i âterförsäk-mottagnaom
ringar, i den detmån prövas skäligt. Undantag för bolagmottagandeett

i fjärde stycket 3 skall förenligt med Sveriges förplik-som avses vara
telser i fråga direkt försäkring enligt avtalet den 2 maj 1992om om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om försäkringsbolag driver rörelse i utlandet, får sådana avvikelserett
från denna lag medges föranleds hänsyn till utländsk rätt ellersom av
rättstillämpning.

frågaI skadeförsäkringar får undantag från denna lag medges förom
ömsesidiga försäkringsbolag driver skadeförsäkringsrörelsesom
förutsättningunder verksamheten inte omfattar kredit- eller borgens-att

försäkring eller ansvarsförsäkring sådanän enligt 2 kap. 3 §annan som a
tredje stycket behandlas underordnad, den årliga premieinkomstenattsom
från skadeförsäkringsrörelsen inte överstiger belopp motsvarandeett en
miljon minst hälften denna premieinkomst härrör frånsamt attecu av
bolagets delägare,

2Senastelydelse 1993:1304.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lokala skadeförsäkringsbolag meddelar endast försäkring enligt2. som
formkap. 3 § första stycket klass 18 assistans i naturaförmaner2 a av

vilkasoch årliga premieinkomst inte överstiger belopp motsvarandeett
200 000 ecu,

ömsesidiga försäkringsbolag enligt3. avtal med sådantett annatsom
bolag det mottagande bolaget fullt återförsäkrar alla sina avtalut om
direkt försäkring eller överlåter samtliga sina förpliktelser enligt
försäkringsavtalen.

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

kap.2

3

Stiftama skall bolags- Stiftarna skall bolags-upprätta upprättaen en
ordning skall underställas ordning skall underställassom som
regeringen ñr stadfistelse. Till regeringen för stadfästelse. Till
ansökan koncession skall fogas ansökan koncession fogasskallom om

plan för den tilltänkta verksam- plan för den tilltänkta verksam-en en
bolagetsheten. rörelse sådan heten. Regeringen eller, efterAvser

grunderförsäkring för vilken skall regeringens bemyndigande, Finans-
enligt eller därför inspektionen får föreskrif-6 § meddelaupprättas att

med stöd kap. bestämmel- vad verksamhetsplanen skall1 5 § terav om
liiförsäkring tillämpas innehålla.serna om

skall grunderna tillfogas verksam-
hetsplanen. Regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, Finans-
inspektionen får meddela föreskrif-

vad verksamhetsplanen skallter om
innehålla.

Regeringen bolagsord- Regeringenprövar prövar bolagsord-att att
ningen och grunderna ningenöverens- överensstämmer med denna

med denna lag och med lagstämmer och med andra författningar
andra författningar och i och i vad särskildamansamt samtom om
vad man särskilda bestämmelser bestämmelser behövs med hänsyn
behövs med hänsyn till omfattning- till omfattningen och arten av

och bolagets verksam- bolagets verksamhet.artenen av
het.

Regeringen stadfäster bolagsord- Regeringen stadfäster bolagsord-
ningen och grunderna beviljar ningen och beviljar koncession,samt om
koncession, den planerade den planerade verksamheten kanom
verksamheten kan komma komma uppfylla kraven påantas att antas att
uppfylla kraven sund för-på sund ñrsäkringsverksamhet.en en
säkringsverksamhet. Koncession Koncession beviljas tills vidare
beviljas tills vidare eller, sär- eller, särskilda omständigheterom om
skilda omständigheter föranleder föranleder detta, för bestämd tid,
detta, för bestämd tid, högst tio högst tio och därutöver tillår, år, det
och därutöver till det löpande löpande räkenskapsårets slut. Kon-

3Senastelydelse 1993:1304.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

det skäletcession fär inteKoncession vägrasslut.räkenskapsårets av
ytterligaredet det inte behövs någotdet skäletfår inte vägras attattav

försäkringsbolag.ytterligare för-inte behövs något
säkringsbolag.

försäkringsbolaghar beviljatsförlängning koncessionVid ettsomav en
tillämpliga delar.första-tredje styckena ibestämd tid gällerför

4§4

ändras skallbolagsordningeneller grunder-bolagsordningen OmOm
stadtästas.ändringen Rege-ändringenskall ävenändras ävenna

Finansinspek-uppdrauppdra ringen kan åtRegeringen kanstadfástas.
med-i regeringens ställetionenFinansinspektionen iåt attatt rege-

fallstadfästelse i sådanastadfästelse delaställe meddelaringens som
betydelse ellerprincipiellprinci- inte ärfall intei sådana är avavsom

synnerligi övrigt intei övrigt ärbetydelse ellerpiell avsomsom
vikt.synnerlig vikt.inte är av

väsentligbolagets rörelse ellerutvidgningändringenAvser enaven
styckena iförsta-tredjegäller i övrigt 3 §omläggning rörelsen,av

tillämpliga delar.

5§5

Bolagsordningen skall ange
försäkringsbolagsamtligaför

ñrma,bolagets
skall ha sittbolagets styrelse säte,i Sverige där2. den ort

särskilt skallverksamhet, varvid detföremålet för bolagets3. anges om
återförsäk-direkt försäkringskall såvälverksamheten mottagensomavse

ring,
i Sverige,direkt försäkringdet gällerområdet för verksamheten,4. om

försäkringsrörelse iskall drivaförekommande fall, bolaget5. i ut-att
landet,

styrelseledamöter, revi-antalet deeller lägsta och högstaantalet6. av
får bolagsstämman,styrelsesuppleanter,och eventuella utsessom avsorer

uppdrag,och revisorernasför styrelseledamöternastidensamt
sammankalla bolagsstämman,7. sättet att

ordinarieförekomma den stämman,vilka ärenden skall påsom
får förfoga bolagets vinst,vilka bolagsstämman överde regler enligt9.

utsträckning bolageti vilkeni vilken utsträckning bolaget 10.10.
teckna återförsäk-återförsäk- skyldigtskyldigt teckna ärär attatt

det gäller försäk- ring,ring, annanom
liiförsäkring,ring ân

Senaste lydelse 1993:1304.
SSenaste 1993:1304.lydelse
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färsäkringsalctiebolagför
skallbolagsordningenändringeller, dettaaktiekapitaletll. utan avom

och maxi-minimikapitaletbelopp,eller högretill lägrebestämmaskunna
fjärdedelmindre äninte färminimikapitaletvarvidmikapitalet, envara

maximikapitalet,av
nominella belopp,aktiernas12.

försäkringsbolagömsesidigaför
garantikapitalet,13.

fattasbeslut skall påoch hurskall utövasrösträttenregler för hur14.
utsträckningi vilkenochskallvarvid särskiltbolagsstämman, anges om

vilkenidelegeradeutseddaskall utövas samtrösträttdelägarnas genom
skall tillkommautsträckning rösträtt garantema,

personligendelägarna ärordningvilkenoch ivilket belopp15. intill
bolagets till-uteslutandeinteförpliktelser,för bolagetsansvariga om

förpliktelser,bolagetsförgångar svarar
skallförsäkringardebeloppsammanlagtantal och16. varasomav

bildat,bolaget kantecknade innan anses
återförsäkring iskall gälla förbegränsningvilken mottagen17. som

såvälverksamhetenñrsälcringen,direktatill denförhållande avserom
återförsäkring,försäkringdirekt mottagensom

garantikapi-tecknadebetala in detskallordningi vilken18. garanterar:
talet samt

ochgarantikapitaletskall betalas påordningvilken räntaoch i19. om
skallgarantikapitaletordningvilkenoch itilldelasvinst garanternaut

återbetalas.

8§°

för ömse-aktier ellerTeckningföreller ömse-Teckning aktier avav
teckningförsäkringsbolagsidigateckningförsäkringsbolagsidiga avav

skebolaget skall påförsäkringar iske påförsäkringar i bolaget skall
original elleriteckningslistanoriginal ellerteckningslistan i

skallteckningslistanTillavskrift.skallteckningslistanavskrift. Till
koncessions-avskrifterfogaskoncessions-avskrifterfogas avav

bolagsordningen.ochbeslutetoch debolagsordningenbeslutet,
grunder 6isom anges

teckningen intekantecknats på sättförsäkringaraktier ellerHar annat
Finansinspek-felet hosanmälertecknarenbolaget,gällandegöras omav

registrering.ñre bolagetstionen
ogiltig.teckningenmed villkor, ärtecknatsförsäkringaraktier ellerHar
regist-ñre bolagetsFinansinspektionenhosinte anmältsogiltighetenHar

villkoret.kan åberopahan intebunden fastänrering, dock tecknarenär

Senaste 1991:1767.lydelse
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18

Innan försäkringsbolaget har registrerats, kan det inte förvärva rättigheter
eller ikläda sig skyldigheter. Det kan inte heller söka, kära eller in-svara
för domstol eller någon myndighet. Styrelsen kan dock föra talanannan
i mål rörande bolagsbildningen och i övrigt vidta åtgärder för erhållaatt
de tecknade aktiebeloppen eller de belopp tecknats garantikapi-som som
tal.

För åtgärd vidtas bo-på För åtgärd vidtas bo-påen som en som
lagets vägnar före registreringen lagets förevägnar registreringen

de har deltagit i åtgär- de har deltagit i åtgär-svarar som svarar som
den eller beslutet denna soli- den eller beslutet denna soli-om om
dariskt. När bolaget har registre- dariskt. När bolaget har registre-

övergår bolaget,pårats, övergåransvaret på bolaget,rats, ansvaret
förpliktelsen följer bolags- förpliktelsen följer bolags-om av om av

ordningen, teckningslistan eller ordningen eller teckningslistan eller
grunderna eller ha tillkommit efter har tillkommit efter det bolagetatt
det bolaget har bildats. har bildats.att

llar avtal för bolaget slutits före registreringenett med medkontra-en
hent visste bolaget inte registrerat, kan denne,att någotsom var om

inte följer avtalet, frånträda detta endastannat av
bolaget inte har anmälts för registrering inom den tid före-om som

skrivs i 13 § eller
2. Finansinspektionen lagakraftägande beslut harettom genom av-

skrivit sådan anmälan eller vägrat registrering bolaget.en av
Visste medkontrahenten inte bolaget oregistrerat, kan han från-att var

träda avtalet innan bolaget har registrerats.

7 kap.

2§

Premiereserven för liiförsäkrings-
rörelsen skall beräknas sa denatt
alltid motsvarar summan av pre-

förmiereserverna försäkringvarje
ökad med för bolagetett gemen-

beräknat särskilt tilläggsamt som
behövligt för för-mötaattanses

luster försäkringarattgenom upp-
hör förtid.i Premiereserven för en
försäkring skillnaden mellanutgör
det förväntade kapitalvärdet av
bolagets framtida utgifter för för-
säkringen och det förväntade kapi-
talvärdet de bolagetpremierav
ytterligare kan ha uppbära föratt

7Senastelydelse 1993:1304.
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prospektiv beräk-försäkringen
aktuarielltningsmetod. Annan

beräkningsmetod fårvedertagen
användas pnemiereservens stor-om

med sådan metodlek motsvararen
denerhålls enligtdenminst som

beräkningsmetodenprospektiva
eller den metoden möj-inte ärom

försäkringen.lig tillämpa föratt
grundasskall påBeräkningen

antagandensådana 5 §isägssom
och andra styckena.första

eller, efter regering-Regeringen
Finansinspek-bemyndigande,ens

föreskrif-meddelartionen närmare
beräkning premiereservter avom

litförsäkringsrörelsen. Före-för
det medskrifterna skall, inteom

försäkringarnas beskaf-hänsyn till
undan-fenhet finns anledning till

högsta tillåtna antagan-tag, ange
försäk-den räntdot för varjeom

ring.

3§8

skall grunderdet livförsäkringarlivförsäkringar skall, FörFör om
förförsäkringar-med hänsyn till upprättasinte

försäkringspre-anledning beräkningsärskilda finnsnatur avnas
för mier och premiereserv,till undantag, grunder upprättas

tekniskaberäkning åter-beräkning försäkringspre- 2. avav
köpsvärden,mier, samt

försäkrings-återbäring tillberäkning2. premiereserv,av
tillförsäkringstagarnas3. rätt tagarna.

och fribrev,återköp
försäkringsbrevbelåning av

bolaget,hos
underlåtenhetverkan5. attav

betala premie,
försäkringstagarens närrätt

andra fallförsäkringen i än som
.eller upphör förtidi 5 i3avses

eller bolaget hari övrigt inte an-
för försäkringsfallet,svar

återbäring till försäkrings-
tagarna,

Senaste 6 § 1993:1304.lydelse förutvarande 2 kap.av
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skyldighet teckna återför-att
säkring och

förräntning försäkrings-av
belopp förfallit till betalning.som

andra skadeförsäkringarOm än Om andra skadeförsäkringar än
sådana beträffande vilka bestäm- sådana beträffande vilka bestäm-
melsema livförsäkring tilläm- melsema livförsälcring tilläm-om om

med stöd kap. 5l § skall med stöd kap. 51 § skallpas av pas av
meddelas för längre tid än tio år, meddelas ñr längre tid än tio är,
skall grunder förupprättas beräk- skall grunder förupprättas beräk-
ning premiereserv för försäk- ning premiereserv för försäk-av av
ringarna liksom för bestämmande ringarna. Regeringen eller, qier

försäkringstagarnas bemyndigande,regeringens Finans-rätt närav
försäkringen upphör förtid elleri inspektionen får medge undantag
bolaget i övrigt inte har för härifrån, det med hänsyn tillansvar om

försäkringsfallet. försäkringarnas särskilda natur
finns anledning till det.

För sådan livränta eller sjuk- För sådan livränta eller sjuk-
ränta, enligt kap. 5 tillhör1 § ränta, enligt kap. 51 § tillhörsom som

försäkring livñrsäkring,än försäkring livförsäkring,änannan annan
skall grunder upprättas för beräk- skall grunder upprättas för beräk-
ning premiereserv och till ning premiereserv och tekniskarättav av
återköp. återköpsvârden.

Om grunder för litförsäkring
finns ytterligare bestämmelser i
7kap. 2-8 §§ och kap.12 8§
andra stycket vilka tillämpligai
delar gäller för premiereserv-även
grunder enligt tredje stycket.

Regeringen eller, qfter regering-
bemyndigande, Finansinspek-ens

fårtionen meddela före-närmare
skriñer utformningenom av grun-
derna.

4§

De grunder inämnts 2 kap. De grunder nämnts i skall3 §som som
skall6§ bolagets bolagets förmågaatt trygga att trygga attavse avse

förmåga fullgöra sina förpliktel- fullgöra sina förpliktelseratt enligt
enligt ingångna försäkringsavtal ingångna försäkringsavtal ochser att

och meddela försäkringar till meddela försäkringaratt till kost-en en
kostnad skäligär med hänsyn nad skäligär med hänsyn tillsom som
till försäkringens försäkringensart. art.

Om gnmderna inte längre fyller Om grunderna inte längre fyller
det avsedda ändamålet skall styrel- det avsedda ändamålet skall styrel-

och verkställande direktören och verkställande direktörensen sen
vidta åtgärder för få vidta åtgärder för ändragenast att genast att

grunderna ändrade. grunderna.
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5 §

försäk-beräkningGrundema förförsäk-beräkningförGrunderna avav
premiegrundernaringspremierpremiegnmdemaringspremier

premiereserv-premiereservochpremiereserv-premiereservoch
livförsäkringsrörel-förgrundemalivförsäkringsrörel-förgrunderna

antagandendeinnehållaskallantagandeninnehållaskall senomsen
riskmått,andraochdödlighetriskmått, rän-andradödlighet och om

driftskostnaderräntefotdriftskostnader. Grun- samttefot somsamt
Grundernaberäkningen.krävs förföreskrif-innehållaocksåfårderna

föreskrifterinnehållaocksåfårsäkerhetstillägg.särskilda omter om
säkerhetstillägg.särskilda

drifts-räntefotriskmått,och andra samtdödlighetAntagandena om
för detbetryggandesigförde kanskall väljas så vartkostnader att anses
kravetfrånAvvikelserfrågadet ärförsäkringsrörelseslag om.somav

idetdock skefårbetryggandeskallför sigantagandevarje omatt vara
föranledersäkerhetstilläggsärskildaföreskrifterfinnsgrunderna somom

detta.
skallPremiereservgrunderna

premiereservenbestämmas så att
alltid utgör summan av

förvän-mellan detskillnaden
bolagetskapitalvärdettade av

löpande fär-utgifter förframtida
förväntade kapi-detochsäkringar

bolagetde premiertalvärdet av
uppbära förhaytterligare kan att

ochförsäkringardessa
behöv-det belopp ansessom

förlusterligt för attmötaatt genom
förtid.upphör iförsäkringar

innehållerpremiegrundernaOm
säkerhets-särskildaföreskrifter om

premiereservgrunder-skalltillägg,
skallhänsynvilketpå sättangena

säkerhetstilläggtill dessa närtas
framtida utgifterkapitalvärdet av

beräknas.
huru-fråganbedömandeskall VidPremiereservgrunderna av

premiereservgrun-ändringvidaberäkningförreglerinnehålla avav
försäk-tecknaderedanfördemadel premiereservenden somav

varjeskall förbör ske,för- ringarbelöpa på varjeskall anses
säker-till denantagande hänsynfrågan tasbedömandeVidsäkring. av

antagandenövrigafinns ihetpremiereserv-ändringhuruvida somav
försäkringarifrågavarandeför samtför-tecknaderedanförgrundema

säker-särskildastorleken detillvarjeförskallske,säkringar bör av
hetstilläggen.säker-dentillantagande hänsyn tas

antagandenövrigaifinnshet som
försäkringarifrågavarandeför samt

säker-särskildadestorlekentill av
hetstilläggen.
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Första-tredje styckena gäller i
tillämpliga delar för premie-även
reservgrunder enligt 3 § tredje
stycket.

6§

Om det på grund ändrade för- Om det på grund ändrade för-av av
hållanden krävs väsentlig ökning hållanden krävs väsentlig ökningen en

premiereserven för redan teck- premiereserven för redan teck-av av
livförsäkringar,nade får särskilda nade livförsäkringar eller för sådan

premiereservgrunder övergångs- livränta eller sjukränta enligtsom
grunder stadfästas för bestämd kap.1 5 § tillhör försäkringen annan
tid. litförsäkring, får särskildaän

premiereservgrunder övergångs-
grunder för bestämdupprättas en
tid.

Har bolaget tillfälligt lidit Har bolaget tillfälligt liditav- av
sevärd förlust till följd till- sevärd förlust till följdatt till-av attav
gångarna sjunkit i värde eller död- gångarna sjunkit i värde eller död-
ligheten överstigit vad har ligheten överstigit vad harsom an- som an-
tagits i grunderna eller tagits i grunderna ellergenom genom
andra liknande omständigheter, får andra liknande omständigheter, får
övergångsgrunder dessutom stad- övergångsgrunder dessutom upp-

fästas, det inte finns anledning det inte finnsrättas, anledningom om
bolaget skall råkaatt påanta att bolaget skall råkaatt anta pâatt

obestånd och grunderna kan obestånd och grunderna kanom om
främja försäkringstagamas främja försäkringstagamasanses anses

intresse. intresse.
I övergångsgrundema får, I övergángsgrunderna får,utan utan

hinder bestämmelserna i 3 § hinder bestämmelserna i 2av om av
premiereservgrunder, föreskrivas föreskrivas vid beräkningatt av

vid beräkning premiereser-att premiereserven det förväntadeav
det förväntade kapitalvärdet kapitalvärdet bolagets framtidaven av av

bolagets framtida utgifter skall utgifter skall minskas med kapital-
minskas med kapitalvärdet den värdet den vinst väntasav av som
vinst väntas uppkomma i uppkomma i rörelsen under den tidsom
rörelsen under den tid övergångs- övergângsgrundema gäller.
grundema gäller.

Utan synnerliga skäl får övergângsgrunder inte gälla under längre
sammanhängande tid tioän år.

För stadfästelse övergångs-av
grunderna gäller kap.2 4 Som
villkor för stadfästelsenfár bestäm-

bolaget deti registerattmas som
i 10a§ skall införa ävenanges

andra tillgångar demän som avses
där.
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7§

till för-återbåringförGrundernaåterbåringbeträjfandeGrunderna
innehållaskallsäkringstagamaskall inne-försäkringstagamatill

fördelningochberäkningförreglerförreglerhålla
användningåterbäringåterbårings- samtanvändning avavav

återbäringsfonden.fonden,
återbäringtilldelning samtav

áterbärings-förräntning av
medel.

tilldelning åter-Reglerna för av
tilldelningenhurskallbäring ange

áterbä-tilldeladeske. Denskall
omedelbartutbetalasskallringen

tid-bestämdeller vid senareen
tillgodoräknasocksåellerpunkt

nedsättningförsäkringstagaren som
fär-utvidgningellerpremien avav

säkringsförmánerna.
följeränsättpåinte görasfår annatåterbäring avUtfástelse somom

återbâring.tilldelningreglerna avom

8§

demedsamtidigtSenast att gmn-
harliiförsäkringarförder som

6stycket,första§i 3angetts
skall deanvändas,börjareller 7§

Finansinspektionen.tillställas
försäkringsbolagetUnderläter

grundernauppfyllerellerdetta,
enligtgällerkravdeinte som
vidtainspektionenfårdenna lag,

§kap. 11åtgärd enligt 19 mot
bolaget.

fogasskallill grunderna en
konsekvenserför deredogörelse

försäkringstagar-förfärgrunderna
försäkringsbolaget. Rege-ochna

regeringensqtereller,ringen
Finansinspektionenbemyndigande,

föreskriftermeddelafår närmare
skall inne-redogörelsenvadom

hålla.
ochförstaBestämmelserna i
vidgäller ocksåstyckenaandra

grunder.ändring av

15§

dessellerförsäkringsbolagEttdessellerförsäkringsbolag om-Ett om-
enskildafördel förtillfår intebudenskild för-medgefâr intebud en
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såkringstagare eller försäkringstagare elleren grupp av grupper av
försäkringstagare direkt eller in- försäkringstagare, på sätt änannat
direkt nedsättning livförsäk- áterbäring, medge direktav genom
ringspremier bolaget bestämt eller indirekt nedsättning desom av
enligt fastställda gnmder. Ned- livförsäkringspremier bolagetsom
sättning får dockpremier ske bestämt enligt upprättade grunder.av

áterbâring i överensstäm-genom
melse med fastställda grunden

8kap.

8§

Beslut ändring grunderna Beslut antagande och ändringom av om
Ändringenfattas styrelsen. skall grunder fattas styrelsen.av av av

sedan den stadfästs anmälasgenast
för registrering styrelsen ellerav

Ändrings-verkställande direktören.
beslutet får inte verkställas förrän
det har registrerats.

kap.10

5 §

Den kan inte revisorvara som
styrelseledamot,är verkställande direktör eller innehar befattningen

i ledande ställning i försäkringsbolaget eller dess dotterföretag eller bi-
träder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets
kontroll dâröver,

2. är anställd hos bolaget eller på något intarsätt underordnadannat en
eller beroende ställning till detta eller till någon under eller1som avses
är verksam i företag den yrkesmässigt biträder bolagetsamma som som
vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll
dâröver,

gift3 är med eller sammanlever under äktenskapsliknande förhållanden.
med eller är syskon eller släkting i rått eller nedstigande led tillupp- en

under ellerl är besvågrad med sådan i rättperson som avses en person
eller nedstigande led eller så den är gift med den andresattupp- ene

syskon, eller
4. på sätt än belå-annat 4. på sätt än belå-annatgenom genom

ning livñrsäkringsbrev enligt ning livförsälcringsbrev medav av
grunderna står i låneslculd till stöd försäkringsavtal står iav
bolaget eller något företag i låneskuld till bolagetannat eller något

koncern eller har förpliktel- företag i koncernannatsamma samma
för vilka sådant företag har eller har förpliktelserett för vilkaser ett

ställt säkerhet. sådant företag har ställt säkerhet.
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intestycketförstaenligtrevisorintedenkandotterföretag somI vara
moderbolaget.irevisorbehörigår att vara

ellerförstaenligtanlita någoninterevisionenvidfårRevisorerna som
sin tjänstibolagenrevisor. Harbehöriginte årstycket attandra vara

inter-denskötahuvudsakligenelleruteslutandeuppgiftmedanställda att
utsträck-i denanställdasådanaanlitadockrevisorernafårrevisionenna

revisionssed.godmedförenligtdet årning

kap.12

§8

livförsâk-ömsesidigtilivförsâkringsrörelsen ettpåförlustOm en
iförlusten,skalli 7det sättpåtäckaskaninteringsbolag angessom

bolagetsutjämnas attgarantikapitalet,överstiger genomdenmånden
ned.återbäring sättstilldeladochlivförsâkringarlöpandeföransvarighet

verkställasskallNedsättningenverkställasskallNedsättningen
medskäligtärsättmed påskäligt ettär somsättpå ett som ochorsakförlustenstillhänsynochorsakförlustenstillhänsyn
ned-Föromsñndigheter.andraned-Föromsñndigheter.andra

nedsätt-grunderskallsättningennedsätt-grunderskallsättningen
upprättas.ningsgrunderstad-Omupprättas.ningsgrunder

nedsättningsgrundernafästelse av
kap.2ibestämmelsernagäller

3

13

första§i 12Bestämmelsernaförsta§i 12Bestämmelserna
förhinderinte någotstycket utgörförhinderinte någotutgörstycket

medenlighetiñrsäkringsbolagmed attenlighetiförsäkringsbolag att
försäkringsavtalenibestämmelserlånlämnagrundernaireglerna

försäk-isäkerhetlånlämna motñrsälcringsbrev.isäkerhetmot
ringsbrev.

finnsdetfrån 12undantagmedgekanFinansinspektionen om
till detta.skälsynnerliga

1995.januarikraft den 1iträderlagDenna
fort-gällerikraftträdandelagensförestadfästsharGrunder2. som

bestämmelserlagsdennatillämpasdem omändringVidfarande. av
grimder.ändring av

skall,ikraftträdandelagensföremeddelatsharförsäkringarFör3. som
ochstycketförsta4 §styckena,första-tredje§kap. 3för 7ställeti

9Senaste 1991:1767.lydelse
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7 första§ stycket, tillämpas kap.2 första6 § stycket 1-7 och andra
och tredje styckena kap.7 2 första§samt stycket, 5-7 §§ och 8 § första
stycket i deras lydelse före ikraftträdandet, i den intemån till för-
säkringsvillkoren har överförts bestämmelserna i gnmdema om

villkoren för försäkringstagamas rätt till återköp,
försäkringstagamas2. tillrätt fribrev,

3. belåning försäkringsbrev hos bolaget,av
4. verkan underlåtenhet betala premie,attav

försäkringstagarens rätt försäkringennär i andra fall än som avses
i 2 eller 4 upphör i förtid eller bolaget i övrigt inte har föransvar
försäkringsfallet,

6. villkoren för tilldelning återbäring, ochav
7. förråntning försäkringsbelopp förfallit till betalning.av som
Vid tillämpning 7 kap. 8 § gäller dock 7 kap. 3 § första stycket ochav

7 § även för försäkringar har meddelats före lagens ikraftträdande.som
4. Om bolagsordningen efter utgången år 1994 strider denmotav nya

lagen, skall styrelsen dröjsmål lägga fram förslagutan till bolagsstämman
ändringar bolagsordningen så den överensstämmerom medatt denav nya

lagen.
Om grunderna efter utgången år 1994 strider den lagen,motav nya

skall styrelsen besluta ändring dessa.genast om av



ärfattningsförslagF108SOU 1993:

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

tillFörslag2

utländskaför1950:272 rätti lagenändringLag omom
Sverigeiförsäkringsrörelsedrivaförsäkringsföretag att

förrätt1950:272lageni frågaföreskrivsHärigenom omom
Sverigeförsäkringsrörelse idrivaförsäkringsföretagutländska att

gälla,skall upphöradels 38 § attatt
skall utgå,före §38rubriken närmastdels att

lydelse,följandeskall ha25och1910-12,2dels att a,
följandeparagraf, 12införasskalllagendet idels avaatt en ny

lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2§2

sådandrivabarai landethärfårförsäkringsföretagutländsktEtt
hemland.i sittdriverdetförsäkringsrörelse som

försäkringarsådanalagi dennaskadeförsäkring angesMed somavses
livförsäkringMed1982:713.försäkringsrörelselagen§ av-kap. 3i 2 a

försäkringsrörelselagen.b §i kap. 32försäkringarsådana angessomses
rörelsemedendastförenaslandethär ifårlivförsäkringsrörelseDirekt

livförsäkring.återförsäkringavseende av
lagi dennaBestämmelsernalagi dennaBestämmelserna omom

förundantagmedlivförsäkring,förundantagmedlivförsäkring,
1616 aa

sjuk-förocksåtillämpasfårsjuk-förocksåtillämpasfâr -- olycksfallsförsäkringarocholycksfallsförsäkringaroch
första§i kap. 3första 2§kap. 3i 2 aavsessomaavsessom

och 2lklassernastycketoch 2lstycket klasserna
försäkringsrörelselagen samtförsäkringsrörelselagen samt

avgångsbidragsförsäkring-föravgångsbidragsföákring-för
ar,ar,

fjärde§10behöver,förtillämpasintebehöver utom-- förtillämpasstycket, intelivförsäkringarsådana som
livförsäkringarsådanaförstab §i 2kap. 3 somavses

förstab §kap. 3i 2ochb 4klasserna 1stycket avsesom
och 4bklasserna 1stycketbe-beräknad ochpremien är

försäkringsrörelselagenfem år.stämd för längst om
be-ochberäknadpremien är

fem år.stämd för längst
i formErsättning, utgesi formErsättning, avutges somavsom

tillhörsjukränta,ellerlivräntatillhörsjukränta,ellerlivränta
ellerlivförsäkringenderaellerlivförsäkringendera annanannan

vilketberoende påförsäkringvilketberoende påförsäkring avav
harförsäkringarslagdessaharförsäkringarslag somdessa avsomav

1982:1083.lLagen rubrikförfattningenslydelse1989:1082. Senasteomtryckt av
zSenaste 1993:1305.lydelse
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meddelats. Har sådan in-ränta meddelats. Har sådan ränta in-en en
köpts i lixförsäkringsbolag, köptsett i lixförsäkringdäretag,ett
skall den dock i detta bolag höra skall den dock i detta företag höra
till livförsåkring. till livförsåkring.

För sådan livrânta eller sjukrânta För sådan livrânta eller sjukrânta
tillhör försäkring än liv- tillhör försäkring liv-som änannan som annan

försâlcring gäller de särskilda be- försäkring gäller de särskilda be-
ståmmelsema livförsäkring i ståmmelserna livförsåkring iom om
6 sjunde§ stycket, 7 § tredje 6 sjunde§ stycket, 10, 13styc- 14,samt
ket, 9 första§ stycket, 10-13 15, 17 och 28 §§ isamt tillämpliga
14, 15, 17 och 28 §§ i tillämpliga delar.
delar.

2a§3

Denna lag gäller inte áterförsäk-
ring. Angående trafikförsäkring
meddelas vissa särskilda bestäm-
melser trufkskadelageni
1975:1410.

ifråga liiförsäkring endastom
för dödsfall, meddelas försom en
tid längst fem ellerårav mot en
premie beräknad och be-ärsom
stämd för längst fem år sänder,i
fdr regeringen eller, qter rege-
ringens bemyndigande, Finans-
inspektionen medge undantag från
de särskilda bestämmelserna om
liiförsäkring i behov,månsamt, av
besluta bestämmelseratt sär-som
skilt gäller skaddörsäkring skall
tillämpas stället.i Frán bestäm-
melserna beräkning premie-om av

i 10 förde§ stycket fårreserv
dock undantag inte medges.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen
får i fråga sådan livförsäkring i 2 kap. 3 b första§ stycketom som avses
klass försåkringsrörelselagen3 1982:713 medge undantag från 13 §
och, det finns särskilda skäl, från övriga bestämmelser livförsåk-om om
ring. Ett undantag skall förenligt med Sveriges förpliktelser i frågavara

försäkring enligt avtalet den 2 maj 1992 Europeiska ekonomiskaom om
samarbetsområdet.

3Senastelydelse 1993:1305.
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6§

in tillskall lämnasregeringen. Ansökanhoskoncession görsAnsökan om
medregeringenden tillskall överlämnaFinansinspektionen egetsom

yttrande.
verksamheten,tilltänktaför dendels planskall fogasTill ansökan en

Finans-de villkor,och underdet sättbevis företaget pådels att som
värdehandlingar tillbankinstitut har deponeratigodkänner,inspektionen

lagenenligtdet basbelopp300 gångervärde motsvararett som
lämnadesansökningengällde dåförsäkringallmän1962:381 somom

m.
ochför livförsäkringsärskiltskall skeandra stycketenligtDeponering

skadeförsäkring.ñrsärskilt
god-Finansinspektionenvårdehandlingar,skall ske iDeponeringen som

det lägrefår ske meddeponeringenInspektionen får bestämmatagit. att
omfattning och be-rörelsenstillmed hänsyninspektionenbelopp som

återkalla detinspektionenfårSådant beslutskäligt.skaffenhet omanser
till det.finns skäl

undantagfär medge företagFinansinspektionenBestämmelser attom
finns ii vissa fall 23deponeringfrån skyldigheten göraatt a

Finansinspektionenbemyndigande,regeringenseller, efterRegeringen
skall inne-verksamhetsplanenföreskrifter vadmeddelafår närmare om

ansökan.fogas tillskallhandlingarytterligareoch vilkahålla som
lixför-skallrörelsenOm avse

enligtskall 11 §säkring, upprättas
verksamhe-förgrundersärskilda

skall bifogasGrunderna,ten. som
skallkoncession,ansökningen om

för stad-underställas regeringen
fästelse.

7§5

den§ ochskett enligt 6ansökan harkoncessionRegeringen beviljar om
sunduppfylla kraven påkan kommaplanerade verksamheten attantas en

regeringendärmed godkännersambandñrsâkringsverksamhet. I
det intedet skäletKoncession får inte vägrasgeneralagenten. attav

försäkringsgivare.ytterligarebehövs någon
omständig-finns särskildaeller, dettills vidareKoncession beviljas om

löpandetill detoch därutövertiobestämd tid, högst år,heter, för
slut.räkenskapsårets

med beviljandetsambandI av
stadfäster regeringenkoncessionen

grunder förupprättadeenligt 11 §

Senaste 1305.1993:lydelse
sSenaste 1993:1305.lydelse
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verksamheten dessa överens-om
med denna lagstämmer och andra

författningar.
Koncession skall meddelas i enlighet med den indelning isom anges

2 kap. 3 och b3 §§ försäkringsrörelselagen 1982:713.a
Avser ansökan endast ändring beviljad koncession får Finansinspek-av

tionen besluta i ärendet i regeringens ställe, ärendet inte är prin-om av
cipiell betydelse eller i övrigt synnerlig vikt.av

9§°

Ã ändring stadfästa grunderav
skall ock sökas regeringens stad-
fästelse. I regeringens ställe äger
Finansinspektionen besluta isâdant
ärende, det icke princi-ärom av
piell betydelse eller eljest av syn-
nerlig vikt. Ansökningen skall in-
lämnas till Finansinspektionen.

Ansökan förlängning kon- Ansökan förlängning kon-om av om av
cession, beviljats för bestämd cession, beviljats för bestämdsom som
tid, skall prövas den myndighet tid, skall prövas den myndighetav av

beviljat koncessionen. Ansök- beviljat koncessionen. Ansök-som som
ningen skall inlämnas till Finans- ningen skall inlämnas till Finans-
inspektionen sist månader ñre inspektionen månadersex senast sex
utgången den löpande konces- före utgången den löpande kon-av av
sionen. cessionen.

Utses generalagent, skall företaget hos Finansinspektionen söka dessny
godkännande generalagenten.av

Har ändring grunder stadfästs Har förlängning koncessionav av
eller har förlängning koncession beviljats eller generalagentav ny
beviljats eller generalagent blivit godkänd, skall Finansinspek-ny
blivit godkänd, skall Finansinspek- tionen låta införa kungörelse därom
tionen låta införa kungörelse därom i Post- och Inrikes Tidningar.
i Post- och Inrikes Tidningar.

10

Det åligger generalagenten för varje räkenskapsåratt enligt formulär,
fastställs Finansinspektionen, upprätta redogörelse för företagetssom av

verksamhet inom landet.
livförsäkringsverksamhetFör skall redogörelsen enligt första stycket

innehålla bevis värdet den företagetatt gjorda depositionenom av av
enligt 6 § andra stycket 300 gånger det basbeloppmotsvarar enligt lagen
1962:381 allmän försäkring gällde vid räkenskapsåretsom utgång.som

denFör ytterligare deposition, utöver vad föreskrivs i 6 § andrasom

Senaste lydelse 1993:1305.
7Senastelydelse 1993:1305.
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bestämmelsernaupphov till gällerbestämmelse kanstycket, denna gesom
i fjärde stycket.6 §

försäkringstekniska skulder,beteckningenskall, underI redogörelsen
företagetsberäknade värdetvid tidpunktskuld dettas avsammasom upp

grundansvarighet på av
premiereserv,löpande försäkringar

ersättnings-försåkringsfallför inträffadeförsäkringsersättningar2.
reserv,

skadebehand-försäkringsfallreglering inträffadeutgifterna för3. av
lin gsreserv ,

inte harlivförsäkringsrörelsenåterbäring inomsådan tilldelad4. som
betalning ochförfallit till

livförsäk-ñrsäkringsrörelseåterbäring än5. sådan tilldelad inom annan
förfallit till betalning.ringsrörelse inte harsom

Vid beräkning premiereservav
litförsäkringsrörelsen gällerför

försäkringsrörelselagen7kap. §2
1982:713.

11§

grunderlitförsäkringar skalllivförsäkring ickeskola, FörFör om
försäk-för beräkningmed hänsyn till försäkringens upprättassär- av

premiereservringspremier ochtill undan-skilda anledningnatur
tekniskaberäkning åter-föreligger, grunder upprättas samttag av

köpsvänlen.beträffande
beräkning försäkringspre-av
och premiereserv;mier
försäkringstagares tillrätt

ochåterköp fribrev;
belöning försäkringsbrevav

hos företaget;
underlátenverkan premie-av

betalning;
försäkringstagares5. rätt när,

anledningannorledes än somav
försäkringenunder eller2avses

eljestföretagetförtid ellerupphör i
försäk-ansvarighet förfritt frånär

ringsfall;
försäkrings-förräntning av

betalning.tillbelopp förfallitsom
sjuk-sådan livränta ellerFör

enligt tillhör2 §ränta, annansom
skallförsäkring litförsäkring,än

för beräkninggrunder upprättas av
och tekniska åter-premiereserv

köpsvärden.
eller, efter regering-Regeringen

Finansinspek-bemyndigande,ens
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meddelafár före-tionen närmare
utformningenskrifter om grun-av

derna.

12§

Med avseende de i under förstapå § För dei § stycket angivna11 11
skall vad förangivna grunderna grunderna beräkning för-1-4 i av

första-fjärde7kap. 4 § styck- säkringspremier och3 premiereserv
§§försäkringsrörelse-5-7 för de andra stycketi 11 §samt samtena

stadgas grunderna förlagen 1982:713 beräkningangivnaäga
motsvarande tillämpning. Beträf gäller 7kap.premiereserv 5av

övergångsgrunder försäkringsrörelselagenfande enligt 7 och 6
första-fjärde styckena tillämpliga delar.kap. § 1982:713 i4

lag gäller vadnämnda i 9§ här
fråga ändringiärovan om av

stadgat stadfästelsegrunder om
och kungörande därav. villSåsom

stadfästelsekor för övergångs-av
fär bestämmas, före-grunder att

skall införa tillgångar utövertaget
vad de försäkrings-motsvararsom
tekniska skulderna deti register

i 15som avses

I2a§

samtidigt med grunderSenast att
har första styck-i 11 §angettssom

användas, skall debörjar till-et
ställas Finansinspektionen. Under-
låter försäkringsföretaget detta,
eller uppfyller grunderna deinte

gällerkrav enligt denna lag,som
får inspektionen vidta åtgärd enligt

företaget.25 § mot
Till grunderna skall fogas en

förredogörelse de konsekvenser
förgrunderna får försäkringstagar-

försäkringyöretaget.och Rege-na
eller, efterringen regeringens

bemyndigande, Finansinspektionen
får meddela föresla-mernärmare

vad redogörelsen skall inne-om
hålla.

Bestämmelserna förstai och
andra styckena gäller också vid
ändring grunder:av
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19§

Ä försäkringsföretag eller dessde lirförsäkringspremier; Ettsom
utländskt försäkringsföretag företrädare får till fördel förjämlikt inte

fastställda grunder bestämt för enskilda försäkringstagare ellersin
rörelse här riket, till fördel försäkringstagare, påi má grupper av

enskild äterbäring,för försäkringstagare eller sätt änannat genom
medge direkt indirekt ned-försäkringstagare varken ellergrupp av

direkt eller indirekt nedsättning de lixförsäkringspremi-sättning av
företaget företaget enligt upprättademedgivas sigvare av er som

grunder bestämt rörelse häreller dess ombud annorledes för sinän
landet.återbäring. igenom

25

i fråga utländska försäk-Finansinspektionen får meddela de erinringar om
behövliga.ringsföretags verksamhet här i landet inspektionensom anser

skall förelägga företaget vidta rättelseFinansinspektionen att om
inspektionen Finner att

från denna lag avvikelse skett från denna lag,avvikelse skett
föreskrifter medde- trafikskadelagen ellereller har 1975:1410som

föreskrifter meddelats medmed stöd denna lag eller harlats av som
finns, stöd dessa lagar eller grunder-grunderna, sådana avom

ñnns,sådanana, om
till-grunderna inte längre till- grunderna inte längre är2. är 2.

fredsställande med till fredsställande med hänsyn tillhänsyn om-om-
beskaffenheten fattningen och beskaffenhetenfattningen och av av

bolagets rörelse, företagets rörelse,
bankinstitut enligt 15 deponerat belopp minskatsi 10 eller §3. ge-a

i anled-värdehandlingama nedgått värde elleravsevärtatt av annannom
ning,

försäkringstekniskade tillgångar värdet de4. motsvararsom av
tillräckliga ellerskulderna inte är

det i övrigt finns allvarliga anmärkningar försäkringsföretagetsmot
verksamhet.

försäkringsföretags kapitalbas understiger solvens-Om utländsktett
marginalen enligt eller 25 försäkringsrörelselagen7 kap. 23 §

skall Finansinspektionen förelägga företaget1982:713, upprättaatt en
plan för återställa sund finansiell ställning och överlämna planenatt en
till inspektionen för godkännande. kapitalbasen understiger de nivåerOm

för intei 16 eller garantibeloppet livñrsälcringsrörelseangessom a om
sammansättning i stycket, skallhar sådan 16 § tredjeen som anges a

inspektionen förelägga företaget godkännandeupprätta och för över-att
lämna plan för skyndsamt återställande kapitalbasen.en av

:Senaste 1305.1993:lydelse
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Vad i tredje stycket skall inte gälla i de fall företagetsägssom
medgetts förmåner enligt och myndighet Finans-23 § någon äna annan
inspektionen har tillsyn soliditeten. den utländska myndighetöver Om

kontrollerar företagets soliditet förbjuder det helt eller delvisattsom
förfoga sina tillgångar skall, begäran myndigheten, Finans-över på av
inspektionen vidta åtgärder beträffande företagets tillgångar isamma
Sverige.

enligt följtsföreläggande andra eller tredje stycket inte har inomOm ett
det förhållandet inte hellerden bestämda tiden och anmärkta på något

undanröjts, skall Finansinspektionen anmäla detta tillharsättannat rege-
ringen.

företaget gällande bestämmelser redovisning och täck-Följer inte om
uppfyller företaget inte gällandening försäkringstekniska skulder ellerav

får Finansinspek-krav garantibelopp, regeringen efter anmälanpå av
förbjuda företaget helt eller delvis förfoga sina tillgångar.tionen överatt

företaget medgetts förmåner enligt och myndig-23 § någonOm annana
Finansinspektionen har tillsyn Soliditeten skall regeringen,het överän

vidtas, den behöriga myndighet kontrollerarinnan åtgärd underrätta som
företagets soliditet.

Finansinspektionen får besluta hur verksamheten skall drivas efter ett
i fjärde sjättesådant beslut och styckena.som avses

förverkad missför-Regeringen kan förklara koncessionen så svåraom
hållanden föreligger försäkringsverksamheten bör upphöra.att

förmåner enligt auktorisationföretaget medgetts 23 § och dessOm a
företagetsförklarats förverkad utländsk myndighet kontrollerarav en som

Soliditet, skall Finansinspektionen vidta erforderliga åtgärder. skäletOm
till auktorisationen förklarats förverkad företagets Soliditetär äratt att

förklara företagets koncession iotillräcklig, skall regeringen genast
Sverige förverkad.

förklaras förverkad, skall Finans-Beslut, varigenom koncessionen av
inspektionen kungöras i och Inrikes Tidningar.Post-

kraftDenna lag träder i den januari 1995.1
stadfästsGrunder har före lagens ikraftträdande gäller fort-som

farande. Vid ändring dem tillämpas denna lags bestämmelser änd-av om
ring grunder.av

livförsäkringar före ikraftträdandeFör har meddelats lagenssom
skall, i stället för första stycket, tillämpas och kap. 5-711 § ll § 7 §§
försäkringsrörelselagen i deras lydelse före ikraftträdandet, i1982:713
den inte till försäkringsvillkoren har överförts bestämmelserna imån
grunderna om

villkoren för försäkringstagares till återköp,rätt
fribrev,försäkringstagares rätt till

belåning försäkringsbrev hos företaget,av
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4. verkan underlåten premiebetalning,av
försåkringstagares rätt försäkringennär i andra fall än isom avses
eller2 upphör i förtid4 eller företaget i övrigt inte har föransvar

försäkringsfallet, och
förräntning6. försäkringsbelopp förfallit till betalning.av som

För sådan livränta eller sjukränta enligt tillhör2 § försäk-som annan
ring livförsäkringän gäller, i stället för 11 § andra stycket, vad som

i första stycket i tillämpliga delar, försäkringen har meddelatssagts om
före lagens ikraftträdande.

Vid tillämpning och12 12 gäller§§ dock förstall § och andraav a
styckena ñr försäkringaräven har meddelats ñre lagens ikraftträ-som
dande.

4. Om grunderna efter utgången år 1994 strider den lagen,motav nya
skall försåkringsföretaget besluta ändring dessa.genast om av





SOU 1081993:

Inledningl

september dir.regeringsbeslut den 199020direktivVåra ettgenomgavs
lämnats iför direktiven har vårtfyllig redogörelserelativt1990:56. En

ff.förändring SOU 1991:89 79Försäkringsrörelse i 1delbetänkande s.
till det betänkandet.intagna i bilagahelhet 1Direktiven i dess är

förslagdelbetänkande medhade överlämnat vårtvi i oktoberNär 1991
ekonomiskaEuropeiskaanledning avtalettill lagstiftning med sam-omav

i återståendefram förslagavsikt läggaarbetsområdet vårEES, attvar
Inledningsvis bedrevs ocksåslutbetänkande.uppdraget idelar ettav

detunder arbetets gångEmellertiddetta mål.arbetet med antogssom
tredje livförsâk-9249EEG och detskadeförsäkringsdirektivettredje

direktiv skall enligt planernaringsdirektivet 9296EEG. Dessa ettom
därför i förstaVi ñckingå i det avtalet.tilläggsprotokoll till EES-avtalet
uppdragstyckenförslag i de vårtinrikta utarbetahand på att somavoss

försâkringsdirektiven. grundtredje Pâi deberördes bestämmelser avav
dessabehövde förslag iEG-direktiven varaitidsfristerde som anges

återståendeEftersom vårtlämnas före år 1993.delar utgången upp-av
tidsskälkonstaterade vi detandra frågoromfattar åtskilligadrag att av

Viinnevarandeslutbetänkande under år.möjligtinte ettatt avgevar
vid harmoni-jämte de frågor måsteövervägde dock tasatt ensom upp
förslag vissapåförsäkringsdirektiven ävensering med de tredje avge

föreliggerstarka sambandområden. följd deandra Som somaven
framstod emellertidförsåkringsrörelselagstiftningenolika imellan regler

intelämplig. Vi fann de ämnenmindresådan uppdelning att somsomen
iordning i stället börtillmed hänsyn EG:sbehöver behandlas etttas upp

sammanhang.
depåbetänkande koncentrerati dettaVi har sålunda att anpassaoss

i tredjetill vissa regler deförsäkringsrörelsebestämmelsernasvenska om
bl.a. principlivförsälcringsdirektiven. Däri fastslåsskade- och omen

syfteendast ii denna frihet får görasInskränkningarproduktfrihet. att
också till uttryckPrincipen kommerhänsyn.tillgodose allmänna genom

premietariffer och försäkrings-förhandsgodkännandeförbudett mot av
första hand dedessa regler ihar funnit berörvillkor Såvitt vim.m.

försäkringsverksam-grunder förstadfästabestämmelsernasvenska om
trañk-särskilda reglerna fördessutom demening kanheten. Enligt vår

ipremiesâttning, kommatill skäligsyftarförsäkringsrörelse, ensom
livförsäkringsdirektivetVidare i tredjeregler.konflikt med EG:s ges

försäkringstekniska skulder iberäkningförriktlinjernågra allmänna av
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livförsäkringsrörelse, med vilka de svenska bestämmelserna premie-om
punkter behöver harmoniseras.på några betänkandetI ocksåtasreserven

vissa frågor rörande försäkringsbolagens återbâringsmedel. Frågornaupp
vilkengäller främst i omfattning placeringsregler skall tillämpligavara

sådana Till fråganpå medel. i vilken utsträckning försäkringstekniskaom
reserveringar skall för framtidagöras återbäring återkommer vi i vårt
fortsatta arbete.

emellertidDet bör påpekas betänkandet inte alla lagändring-att tar upp
förerfordras harmonisering med de tredje skade- och livför-som enar

säkringsdirektiven. de inte fallerPå punkter inom för vårtsom ramen
uppdrag, b1.a. det gäller den gränsöverskridandenär verksamheten, ut-
förs det behövliga utredningsarbetet inom Finansdepartementet. lag-De
ändringar vi föreslår berör därför försäkringsrörelselagenendastsom

och lagen 1950:272 för utländska försäkringsföretag1982:713 rättom
driva försäkringsrörelse i Sverige, och inte alls den nyligenatt antagna

lagen EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige.1993: 1302 om
likhet med flera lagförslag i förra betänkande får den lagtextI vårt som

vi lägger fram delvis provisorisk grund fortsattapå vår över-nu anses av
lagstiftningen. Vi kommer då rad grundläggandeatt tasyn av upp en

försäkringsverksamheten,frågor gäller och det troligt dettaär attsom
kommer leda till väsentliga ändringar i ordning. prin-nuvarande Denatt

hållning vicipiella har intagit och kommer prägla det fort-attsom som
försäkringsrörelsearbetet i väsentliga delar bör tillåtasärsatta att att

fungera villkor andra företag ipå marknadsekonomin. Ensamma som
följd denna särskilda regler för försäkringsgivamasär verk-attav syn
samhet i allmänhet bör motiveras hänsyn till försäkringstagama.av

kommittén har under denna del arbetetInom 26 sammanträdenav
hållits. har vi haft överläggningar med företrädare för Finans-Dessutom
inspektionen och försäkringsbranschen och med praktiskt verksamma för-

Vidaresäkringsmän. har vi följt det arbete har bedrivits Redovis-som av
ningskommittén Ju 1991:07.

iVi har denna utredningsetapp lagt vikt vid studera för-även att
hållandena utomlands, framgåttvarvid, det föregående, särskildsom av

har riktatsuppmärksamhet EG:s ordning. En kommitténsmot experterav
och båda sekreterarna har deltagit i seminarium Bryssel,i gälldeett som
frågor direktivbestämmelsers införlivande med nationell lagstiftning.om
Uppgifter förhållanden i andra länder har inhämtats b1.a. från till-om
synsmyndigheter och branschorganisationer.

efterUnder tiden första betänkande har vi efter remissvårt avgett
till Finansdepartementetyttranden betänkandet Kreditförsäkringöver -

aktuella problem SOU och inom departementetNågra 1992:30 en upp-
rättad tilläggspromemoria EES-regler försäkringsområdet. Vidarepåom

vi till Justitiedepartementet remissvarhar departementspro-överavgett
memoriema Skydd för skadelidandes anspråk trañkskadeersättningpå vid
försäkringsgivarens insolvens 1993:35Ds och Ny försäkringsavtalslag

1993:39.Ds
Vi har i utsträckning parallellt de frågormed diskuteras istor som

detta beänkande arbetat med övriga delar utredningsuppdraget. Dettaav
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arbete fortsätter Resultatet vi i slutbetänk-att presentera ettnu. avser
ande.

skall i kapitelNärmast 2 lämnas redogörelse för nuvarande svenskaen
förhållanden. Därefter beskrivs i kapitel 3 de EG-regler försäkrings-på
området har intresse i detta sammanhang. kapitel uppgifterI 4som ges

förhållandena i några andra europeiska länder. allmänna motivenDeom
till förslag följer sedan i kapitel och Kapitel innehållervåra 6 7. 8
specialmotivering. I bilaga finns utdrag EG:s försäkringsdirektiv.en ur
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förhållandenSvenska2

2.1 Inledning

huvudsakligenreglerasverksamhetförsäkringsbolagenssvenskaDe av
associations-finnslagenFRL. Iförsåkringsrörelselagen 1982:7l3;
försäkrings-bestämmelser hurförsäkringsbolagen,rättsliga regler för om

offentliga tillsynendenföreskrifterbedrivas ochskallverksamheten om
livförsäkringsbolagvissaSpecialbestämmelser förverksamheten.över

anknytning till värde-medlivförsäkringar1079finns i lagen 1989: om
Sverigeverksamhet iförsäkringsföretagensutländskapappersfonder. De

försäkringsföretagför utländska1950:272 rättlagenregleras omgenom
innehåller reglerLUFförsåkringsrörelse i Sverige LUF.driva somatt

bestämmelser imedlikartadeeller äröverensstämmeravseendeni flera
utländskatillämpas förinteemellertid i fortsättningenskallLUFFRL.

försäkringsgivareEES-land. Sådanaiförsäkringsgivare med säte ett annat
EES-försäkringsgivaresomfattas lagen 1993:1302i ställetskall omav

lagensamtidigt med denRiksdagen harverksamhet i Sverige. anta-nya
betingadförsäkringsrörelse ärlagstiftning förändradgit också somannan

rskr.199394:NU5,bet.199293:257,EG-rättsakter se prop.av
samtidigt medi kraftträdalagstiftningen199394:39. Den avsesnya

EES-avtalet.
reglernacivilrättsligavissa desammanhang hari detta ävenIntresse av

försäkrings-1927:77finns i dag i lagenförsäkringsavtal. Dessa omom
förslagEnligt1980:38.konsumentförsäkringslagenochavtal FAL ett

1995januaridenskall lagarna 1Justitiedepartementetinomutarbetat
trafikför-Förförsäkringsavtalslag 1993:39.se Dsmedersättas en ny

1975:trafikskadelagen 1410;bestämmelser isärskildadelsäkringens ges
1976:359.trafikförsäkringsförordningenochomtryckt 1977:949

tiderunder allaförsäkringsrörelselagstiftningen harHuvudsyftet med
s.k.ekonomiska förluster. Denförsäkringstagamavarit skydda motatt

lång-försäkringsgivamassyftar tillsoliditetsprincipen, att tryggasom
avtal, harenligt ingångnaförpliktelserfullgöra sinasiktiga förmåga att

soliditetsprin-lagstiftning. LUFroll i denna Icentraldärför motsvarasen
bl.aprinciperför dessa ärsäkerhetsprincipen. Uttryckden s.k.cipen av

grunderbestämmelsernaförsäkringstekniska skulder ochreglerna omom
lagstiftningenfunnits iharRegler däromförsäkringsverksamheten.för

i dvs. 1903 årslagarna ämnet,alltsedan de förstaförsäkringsrörelseom
tillkomsteninnehåll har sedanreglersförsäkringsrörelse. Dessalagar om
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förändrats i endast begränsad utsträckning. Bestämmelser beräkningom
försäkringstekniska skulder dels i stadgandena grunder,upptasav om

dels i bolagens grunder.
de försäkringsbolagenFör svenska gäller soliditetsprincipenutöver en
allmän grundsats; skälighetsprincipen. Denna princip, framförannan som

allt går prerniesättningenpå skall skälig, lagfástes för livför-ut att vara
säkringsverksamhet och förår 1948 skadeförsäkringens del 1950.âr För
trañkförsäkringsanstaltema gäller speciella regler syftar till skäligsom en
premiesättning. Dessa överensstämmer i väsentliga delar med de krav

uppställdes då trafikförsäkringen lagen 1929:77 trafik-som genom om
försäkring å motorfordon blev obligatorisk.

Nedan skall nuvarande reglering och förhållanden rörande grunder, för-
säkringstekniska skulder i livförsäkringsrörelse och trañkförsäkringsverk-
samhet beskrivas. Eftersom åtskilliga bestämmelserna har överförts iav

oförändrade från äldre lagstiftning, får i fallmånga motiv ochstort sett
vägledande synpunkter för tillämpningen reglerna isökas förarbetenaav
till den äldre regleringen. De särskilda bestämmelserna för utländska
försäkringsgivare med isäte EES-land skall skäl iannat angettsav som
kapitel inte behandlas1 närmare här.

2.2 Grunder för försäkringsverksamheten m.m.

försäkringsbolagSvenska

försäkringsbolagsAvser rörelse livförsäkring eller slagett annat av
försäkring för längre tid än tio år skall särskilda förregler verksamheten,
s.k. grunder, upprättas. Bestämmelserna grunder behöver enligtom

kap. 5 förstal § stycket FRL i dess ännu inte ikraftträdda lydelse- -
emellertid inte tillämpas för försäkring meddelas tillägg tillsom som
konventionell livförsäkring eller för sjuk- eller olycksfallsförsäkring, om
premien är beräknad och bestämd för längst fem âr. Femársgränsen har

bl.a. för underlätta tillkomsten kombinerade enhctsförsäkrin-satts att av
vilket har bedömts värdefullt, särskilt inom gruppförsäkringsområdetgar,

se 1961:171 208. Dispens från kravet på grunder kan enligtprop. s.
kap. första1 10 § stycket FRL i fråga livförsäkringar gällerges om som

endast för dödsfall och meddelas för tid längst fem ellerår moten av en
premie är beräknad och bestämd för längst fem i sänder.år Syftetsom
med dispensmöjligheten är främst i fråga tekniskt enkla formeratt om av
livförsäkring låta bolagen driva verksamheten grunder. Undantags-utan
möjligheten har utnyttjats för grupplivförsäkring vissoch individuell liv-
försäkring prop. 198182:180 143 även 1961:171 f189s. se prop. s.
och 300 Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring grupplivför-samt
säkring tecknas enbart grunder.utannumera

Grunderna för livförsäkringar skall enligt kap.2 6 § första stycket FRL
innehålla bestämmelser följande ämnen: beräkning försäkrings-om av
premier, beräkning prerniereserv, försäkringstagamas tillrätt återköpav
och fribrev, belåning försäkringsbrev hos bolaget, verkan under-av av
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försäkringen ilåtenhet betala premie, försäkringstagarens närrättatt
i förtid eller bolaget i övrigt inte har förandra fall upphör ansvar

till ñrsäkringstagama, skyldighet tecknaförsäkringsfallet, återbäring att
förfallit tillåterförsåikring och förräntning försäkringsbeloppav som

grunder kan dockbetalning. Undantag från skyldigheten upprättaatt
särskilda Möjligheten tillmed hänsyn till försäkringensmedges natur.

livförsäkring speciellberor vissa former är såundantag på att av av
anledning fullständiga grunderkaraktär saknas upprätta prop.att att

infördesUndantagsbestämmelsen då denl98l82zl8O 154. avsågs.
skadelivräntor 1961:171främst se 288prop. s.

skall förEnligt kap. andra stycket FRL i dess lydelse2 6 § nya --
skadeförsäkringar sådana beträffande vilka skall tillämpasandra än

tiolivförsäkring och meddelas för längre tid änbestämmelserna somom
för bestäm-för beräkning premiereservgrunder upprättasår samtav
förtid ellerförsäkringen upphör imande försäkringstagarnas rätt närav

försäkringsfallet. Bestämmelserna ibolaget i övrigt inte har föransvar
brandförsäkringar 1992932257 190.stycket främst prop.andra s.avser

för långvariginte krav premiegrunderSedan år 1948 gäller något på
till premie-slopades då med hänsynskadeförsäkring. Detta krav att

för premieberäkningen endastgrunderna inte innehöll reglernågra utan
utgångspunktpremiereserven skulle beräknas medföreskrift huren om

och 1948:50från bolagets premiesättning SOU 1946:34 307se s. prop.
292.s.

försäkring livför-livränta eller sjukränta tillhör änFör som annan
paragrafens tredje grunder ñrskall enligt stycke upprättassäkring

premiereserv till återköp. Bestämmelsen följdberäkning och rätt ärav en
skall tillhöra sin moderförsälcring och detliv- och sjukräntor attattav

i dessa fallangeläget ha säkerhetssystem även prop.att ettanses
1981822180 154.s.

underställs enligt kap.Grunderna försäkringsbolagen och 2antas av
enligt paragrafensregeringen för stadfästelse. De skall ännu3 § FRL -

ikraftträdda biläggas den verksamhetsplan skall fogasinte lydelse som-
grundernatill ansökningen koncession. Regeringen prövar attom

med andra författningar och iöverensstämmer med FRL och samt om
särskilda bestämmelser med till omfattningen ochvad mån behövs hänsyn
bolagets verksamhet. Också ändring grunderna skall fäst-arten av av
regeringen Finansinspektionen kap. § FRL. Be-ställas eller 2 4avav

styrelsen.slut ändring grunderna fattas enligt kap. FRL8 8 § avom av
Ändringen för registreringskall sedan den stadfästs anmälasgenast av

Ändringsbeslutet inte verk-styrelsen eller verkställande direktören. får
ställas förrän det har registrerats.

beslut antagande eller ändringEftersom stadfästelsen ettav om av
fattat,grunder endast bekräftelse det beslut bolaget harutgör en av som

förordning.den inte karaktär normgivningha t.ex.anses av som en
inte strida regerings-Bestämmelserna grunder därför motom anses

formens föreskrifter normgivningsmaktens fördelning prop.om
1981822180 och148 Ds E 1980:6 169s. s.
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Grunderna bindande för försäkringsbolagensär verksamhet. Om av-
vikelse har skett från Finansinspektionen enligtgrunderna, skall kap.19

förelägga viss tid vidta§ FRL bolaget eller styrelsen inom rättelse.11 att
Grunderna, och speciellt premie- och premiereservgrunderna, har allt-

sedan den första lagen försäkringsrörelse spela roll föransetts storom en
försäkringsbolags bestånd och utveckling. Detta har särskiltett trygga

gällt bolag meddelar livförsäkringar med dess ofta långa försäk-som
ringstider och bundna premier. Beräkningarna för sådana försäkringar

avlägsen framtid och väsentligare felaktigheter i beräkningsgrun-avser en
derna kan få allvarliga följder för Med hänsyn härtill ochstora grupper.
då grunderna i dessa fall baserade komplicerade beräkningar ochär på

vetenskapliga ñrutsättningar, harför den allmänheten svårlattligastora
särskild prövning viddessa grunder böra äga redanansetts rumen av

bolagets bildande bl.a.se NJA H 1904 11.s.
kap. grundema för verksam-I 7 FRL närmare bestämmelserges om

heten. Enligt kap. skall grunderna bolagets7 2 § FRL att tryggaavse
förmåga fullgöra sina förpliktelser enligt ingångna avtal ochatt att

till för-meddela försäkringar till kostnad skälig med hänsynären som
grunderna inte fyller det avsedda ändamålet,säkringens Om längreart.

direktören vidta åtgärder förskall styrelsen och verkställande attgenast
paragrafen fastslås sålunda principernafå grunderna ändrade. Genom att

skälighet gälla för grundbunden försäkring.soliditet och skall Be-om
krav grunderna skallstämmelsema innebära på såattett varaanses

ibeskaffade de båda principerna under växlande förhållandenyttreatt
principen fårmöjliga utsträckning kan upprätthållas. Ingenderastörsta

bekostnadsålunda ensidigt tillgodoses den andras SOU 1946:34på
nödvändigtAnordningen med stadfästa grunder har36. sagts ettvaras.

garantier föroch ändamålsenligt instrument för skapa goda attatt
soliditets- och skälighetskraven blir uppfyllda försäkringstagarnamot

256.SOU 1960:11 s.
kap. första och andra styckena lämnas regler grunder-I 7 3 § FRL om

för beräkning ñrsäkringspremier premiegrundema och premiere-avna
premiereservgrundema för livförsäkringsrörelsen. Premiereserven,serv
omfattar bolagets löpande försäkringar, enligtansvarighet för skallsom

skadebehandlings-kap. § FRL tillsammans med ersättningsreserven,7 1
tilldelad försäkringstekniska skulderoch återbäring tasreserven upp som

livförsäkringsbolags balansräkning. Enligt kap. ochi 7 9 9 FRLett a
motsvarande försäkringstekniska skulder för livförsäk-skall beloppett

redovisas i vissa angivna tillgångar. place-ringar alltid slag Dessaav
nyligen föreslagits 1993:57. Enligt för-ringsregler har ändrade se Ds

slaget skall de bestämmelserna träda i kraft den januari 1995.1nya
Premie- och premiereservgrundema för livförsäkringsrörelsen skall

innehålla antaganden dödlighet och andra riskmått, räntefot samtom
driftskostnader. grunder får också innehålla föreskrifterDessa sär-om

sâkerhetstillägg. Livförsäkringspremien oftaskilda utgörs sålunda av
riskpremie, självadvs. belopp täcka försäkringsrisken,ett avsett att
omkostnadspremie, sparpremie fråga inte riskförsäk-om är om en ren

säkerhetstillägg Försäkringsekonomi,och Palmgren, 48.ring 1992, s.
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Antagandena dödlighet och andra riskmått, räntefot drifts-samtom
kostnadaer skall väljas de kan för sig betryggande för detså att vartanses
slag försäkringsrörelse det fråga betyder varjeär Detta attav som om.
enskilt antagande skall innehålla säkerhetsmarginal, s.k. implicitetten
säkerhetstillägg SOU och 50 Appeltofft-Hahn,1946:34 38 Kom-samts.

rtill försäkringsrörelselagen, Avvikelser från1983, 101. kravetmentar s.
varje antagande för sig skall betryggande får dock det iskeatt vara om

finns föreskriftergrunderna särskilda säkerhetstillägg föranlederom som
detta. iIngår grunderna sådana eller explicita tillägg kangemensamma
bolaget alltså jämka säkerhetsmarginalema i de enskilda antagandenapå
och undvika premienivån blir onödigt hög ibid.att

det inteDärutöver några bestämmelser för valet de olika beräk-ges av
ningsantagandena i premie- och premiereservgrunderna. ankommerDet
främst bolagsledningen till väl anpassade tillpå grunderna äratt attse
växlande förhållanden jfr kap. och kan fler-8 7 8 §§ FRL. Nämnas att

livförsäkringsbolagtalet helårlig räntefot fyra ipåantar procenten ca
sina premiereservgrunder. vanligenpremie- och Räntefoten minskas dock
något den belastas med bl.a. driftskostnader.attgenom

Varken i den nuvarande eller den föreslagna lagstiftningen försäk-om
ringsavtal premiesâttningen.reglerges om

föreskrivs premiereserven för liv-kap. § tredje stycket FRL hurI 7 3
skillnadenförsäkringsrörelsen skall beräknas. Denna skall alltid utgöra

kapitalvårdet bolagets framtida utgifter förmellan det förväntade av
utbetalning försäkringsbelopp och driftskost-löpande försäkringar av

kapitalvärdet de premier bolaget ytterligarenader och det förväntade av
tillägg detför dessa försäkringar med beloppkan ha uppbäraatt av som

försäkringar upphör ibehövligt för förlustermöta attatt genomanses
prospektivförtidsannulationer. s.k. beräkningsmetod skallförtid s.k. En

innehåller föreskriftersålunda premiegrundema sär-tillämpas. Om om
enligt fjärde stycketskilda säkerhetstillägg, skall premiereservgrunderna

skall till dessa säkerhetstillâggparagrafen på vilket sätt hänsyn tasange
kapitalvärdet beräknas.när framtida utgifterav

Premiereserven uppfattas således kollektivt begrepp. Denettsom
totala premiereserven de individuella premiereservemautgör summan av

50. Premiereservgrundema skall enligt sistaSOU 1946:34 7 kap. 3 §s.
stycket FRL emellertid innehålla regler för beräkning den delav av
premiereserven skall varje försäkring. innebärbelöpa på Dettasom anses
dock inte krav ständigt individuelltnågot på premiereserven hållsatt
uppdelad Appeltofft-Hahn, 102.a.a. s.

Vid bedömande frågan huruvida ändring premiereservgrundernaav av
för redan tecknade försäkringar bör ske, skall enligt förstyckesamma
varje antagande hänsyn till den säkerhet finns i övrigatas som an-
taganden för ifrågavarande försäkringar till storleken de särskildasamt av
säkerhetstilläggen. Således premiereservgrundemaskall för beståndet
betraktas helhet. Vidare skall hänsyn endast till grunderdetassom en

gäller för ifrågavarandedet beståndet ibid.som
det ändradeOm på grund förhållanden krävs väsentlig ökningav en av
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premiereserven för redan livförsäkringar,tecknade får enligt 7 kap. §4
första stycket särskildaFRL premiereservgrunder övergängsgrunder
stadfästas för tid.bestämd Den situation bolagär påettatten som avses

underskottgrund ändrade förhållanden får räkna med framtida SOUav
1946:34 och Appeltofft-Hahn, tillfälligt87 104. Har bolagets. a.a. s.
lidit avsevärd förlust till följd tillgångarna sjunkit i ellervärdeattav
dödligheten överstigit vad har antagits i grunderna eller andrasom genom
liknande omsündigheter, får övergångsgrunder enligt andra stycket dess-

stadfästas, det inte finns anledning bolaget skall råkautom att anta attom
obeståndpå och grunderna kan främja törsäkringstagamasom anses

intresse. I övergångsgrundema får enligt paragrafens tredje stycke, utan
hinder bestämmelserna i premiereservgrunder, föreskrivas3 § attav om
vid beräkning premiereserven det förväntade kapitalvärdet bolagetsav av
framtida minskasutgifter skall med kapitalvârdet den vinst väntasav som
uppkomma i rörelsen under den tid övergångsgrtmderna gäller. Utan
synnerliga skäl får övergångsgrunder enligt fjärde stycket inte gälla under

Övergångsgrundernatidlängre sammanhängande tio skall enligtän år.
sista stycket paragrafen stadfästas. fårSom villkor för stadfästelsen

i det register enligt skallbestämmas bolaget 7 kap. 10 § FRLatt som a
utvisa de tillgångar de försäkringstekniska skulderna förmotsvararsom
livförsäkringar skall införa andra tillgångar dem där.även än som avses

försäkringstagamasGrunderna för till återköp och fribrev skallrätt
enligt kap.7 5 § FRL villkoren för erhålla denna De skallrätt.attange

innehålla regler för beräkning återköps- och fribrevsvärden.även av
Återköp innebär försäkringsbolaget försäkringenköper tillbakaatt av

försäkringstaganen under försäkringstiden. de inbetalade premiernaOm
skall täcka framtida risk eller förväntad utbetalning sparkapitalen en av
och premiereserv har bildats, har försäkringstaganen tillgodo-etten
havande hos bolaget. Detta kallas i grunderna försäkringens tekniska
återköpsvärde och i princip försäkringens andel i den samlademotsvarar
premiereserven kan också understiga denna andel, ök-t.ex.men om en
ning premiereserven för redan tecknade försäkringar behövt ske påav
grund ändrade förhållanden. försäkringenOm har återköpsvärdeettav
får försäkringstagaren motsvarande belopp försäkringsbolaget.frånut
Flertalet vanliga livförsäkringar kan återköpas. pensionsförsäkringarFör
gäller begränsningardock i till återköp i anvisningarna tillrätten 31 §

Återköpkommunalskattelagen 1928:370. sådana försäkringar får skeav
endast det tekniska återköpsvärdet till högst kr elleruppgår 10 000om

särskilda skäl föreligger och Skattemyndigheten särskildpå ansökanom
medger återköp. Bolagen har i sina återköpsgrunder därför intagit en

vilkenbestämmelse enligt till återköp inte föreligger vid försäkringrätt
för vilken återköpsrätten undantagits i anvisningar. försäk-dessa Av
ringstekniska skäl har bolagen i sina undantagit livs-grunder dessutom
fallsförsäkring och överlevelseförsäkring från till återköp. Vidrätten
sådana försäkringar kan den försäkrades eller medförsäkrades död med-
föra utbetalningarna aldrig påbörjas eller de innan till-upphöratt att
godohavandet förbrukats, varför förutsatta arvsvinsterhar skulle kunna
bortfalla återköp medges se Bergelv, Livförsäkringsteknik, uppl.3om
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Även1990, 37. för livförsäkringar får återköpas gäller vissas. som
inskränkningar i återköpsgrunderna. Dessa engångsbetalda försäk-avser
ringar eller försäkringarandra med koncentrerad premiebetalning. Med
något undantag begränsas för sådana försäkringar återköpsvärdet under
tio från försäkringensår tecknande till det tekniska âterköpsvärde som
skulle förgälla kapitalförsäkring med försäkrings-sammansatten samma
tid, dock lägst tio år, och med jämn premiebetalning under tio år på

försäkringsbelopp. förlupenBeroende försäkringstidpå reducerassamma
den återköp åtkomliga delen försäkringstagarens till-genastgenom av
godohavande. De inte tillgängliga medlen ingår i kvarståendegenast en
livförsäkring på reducerat försäkringsbelopp. bestämmelseDenna har
tidigare motiverats med försäkringstagarna inte skall kunna skaffa sigatt
skattefördelar belåna sådana försäkringar bl.a.se SOUattgenom
1986:56 f293 och Hanseus, Livförsäkringsrätt, 1986, 92. En sådans. s.
återköpsspärr berättigad hinder försäk-ett mot attanses numera som en
ringstagare utnyttjar tillfälligt hög återbäringsränta försäkrings-påen
tagarkollektivets bekostnad.

Om den löpande premiebetalningen upphör återköp inte sker,men
ändras försäkringen till premiefri försäkring med nedsatt försäkrings-en
belopp, s.k. fribrev. Fribrevsvärdet beräknas försäkringensså tekniskaatt
âterköpsvärde omedelbart efter ändringen är detsamma före änd-som
ringen.

Enligt 7 kap. skall6 § FRL grunderna för belåning försäkringsbnevav
hos bolaget villkoren för belåningen. skallDe även innehålla be-ange
stämmelser lånevände, räntefot och verkan underlåtenhet betalaattom av
ränta. Kapitalförsäkring enligt skattelagstiftningen får, med vissa undan-

och efter viss kvaliñceringstid i grunderna, belånas intilltag som anges
det belopp, varmed den kan återköpas. riskförsäkringar,Rena kapitalför-
säkringar för livsfall och livränteförsäkringar får inte belånas. berorDetta
pâ sådana försäkringar antingen inte berättigar till återköp eller haratt ett
återköpsvärde Bergelv, 37. Beträffande räntefoten haravtarsom a.a. s.
i praxis godkänts i grunderna endast fixeras de principer efter vilkaatt
räntesatsen skall bestämmas. I grunderna för belåning ñrsäkringsbrevav

oftagörs hänvisningar till reglerna för beräkning tekniskt âterköpsvär-av
de.

FAL innehåller inte någon regel tillrätt återköp eller fribrev.om
Frågan har överlämnats till FRL och försäkringsbolagens grunder se

FAL och101 § SOU 1925:21 197. Enligt förslaget till försäk-s. en ny
ringsavtalslag kap.12 3 § skall dock försäkringstagaren ha rätt näratt

helst säga individuell personförsäkring, varmed förståssom upp en en
individuell liv-, sjuk- eller olycksfallsförsäkring. Han skall därvid ha rätt

försäkringenfå tilländrad premiefri försäkring elleratt på sättatt som
inärmare försäkringsvillkoren få den återköpt försäkrings-anges av

bolaget, i den intemån rätt till återköp saknas på grund försäkringensav
försäkringstagarenOm har krävarätt återköp, har hanart. också rättatt

i stället beläna försäkringen hos bolaget i den utsträckningatt som anges
i villkoren. individuellNär personförsäkring upphör gälla i för-atten
säkringsbolaget, skall enligt 12 kap. 7 förslaget§ bolaget ställa försäkrin-
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övrigtbolaget iförfogande,försäkringstagarens äventillvärde omgens
fritt frånär ansvar.

enligtpremierna skallbetalaunderlåtenhetför verkanGrunderna attav
kan kommaansvarighetvilken ordning bolagetsiFRL7 kap. 7 § ange

villkorengrundernaVidare skallövrigt förändras.eller iupphöraatt ange
âterupplivning. metodkraft Enträda iförsäkringen skallåterför att

livför-de svenskatillämpas allmäntautomatiska fribrevmed s.k. av
gäller förförsäkringen ansökaninnebärsäkringsbolagen. Denna utanatt

fribrevsvärde.sitt
möjligheter sägaförsäkringsbolagetsreglerFAL attI 13 § uppomges

inteenligt lagenvilka dock 17 §premiedröjsmål,vidförsäkringsavtalet
finns intepersonförsäkring. FAL någonIgrundbundentillämpliga förär

försäk-förslaget tillåterupplivnjng.till Iråttbestämmelse en nyom
såvälemellertid regleroch §§kap. 3ringsavtalslag 14 2 upptas om

personför-individuellåterupplivnjngpremiedröjsmålverkan avsomav
säkring.

försiktighetväljs medpremiegrundernaantagandena iGenom att upp-
5 FRLEnligt kap. §livförsäkringsrörelsen. 12överskott pånormaltstår

tillrörelseårsvinsten sådanpålivförsäkringsbolag avsättaskall en
betalningi anspråk ñrvinsteninteåterbäringsfond, i den mån tas av

får livförsäk-Vidareföljer FRL.garantiavtal ellerenligtränta annat av
försäkrings-ârsvinstenparagrafen pâden avsättaringsbolag enligt annan

återbäringsfond för sådanlivförsäkringsrörelse tillrörelse än annanen
Återbäringsfond FRLfår enligt 12 kap. 6 §livförsäkringsbolagirörelse.

förlusttâckning enligt närmareåterbäring och förföranvändas endast
därtill kansärskilda skäldet finnsFRL. Ombestämmelser i 12 kap. 7 §

fall.minskas i andrafonden ävenmedgeFinansinspektionen att
ÖverskottsmedlenÅterbäringsfonden försäkringstagarna.tillhöraanses

utsträckningi sådanförsäkringstagamaåterbäras tillemellertid intefår
till försäk-medel skall återgååterbäringsfonden helt töms. Dessaatt

anspråk föride inte måstei den månringstagarna, att tryggatas
265,1981822180försäkringsbelopp prop.utbetalningavtalsenlig s.av
skallMedelAppeltofft-Hahn, 198.och1946:34 77SOU a.a. s.s.

framtida förluster.eventuellatillgängliga för mötafinnasalltså att
Återbäringsmedel försäkringstekniska skuldernaomfattas deinte avsom

livförsäk-kapitalbasen förin ikunna räknas§ FRLskall enligt 7 kap. 22
199293:257 117.ringsrörelse se s.prop.

beträffande återbäringgrunderbestämmelserkap. FRLI 7 8 § omges
Återbäringsgrunderna regler förinnehållaskallförsäkringstagama.till

för-återbäringtilldelningåterbäringsfonden,användning samtavav
återbäringsmedel.räntning av

grunder varjebestämmelser ienligtåterbâring tillkommertillRätt
varje slutdet vid årsåterbäringsgrundernaiförsäkring. Vidare attanges

tilldelningenmotsvarandebeloppskallåterbäringsfonden uttas ett avur
i fallskerfond därutöverdennaåterbäring under året samt att uttag ur

och §§ FRL.i kap. 6 712som avses
följeråterbäringssystementillämpadebolagenDe gemensamenav
avkastning redanjämte påuppkommertotala överskottstruktur. Det som



45förhållandenSvenska108SOU 1993:

kollektivtoch s.k.återbäringskapitaliuppdelas s.k.kapitaluppsamlat
konsolideringskapital.

huvuddelenvanligeninnebärâterbäringskapitalet attförReglerna av
försäkringar. Dennaenskildafördelas påsuccessivtöverskottuppkommet

vanligenåterbäringsränta,hjälpmedbl.aallokering skers.k. somav en
prognosticeradeöverskottsmedel ochredovisadegrundvalfastställs på av

fortlöpandeberäknasförsäkringvarjeFörtillgångarna.övervärden på en
be-försäkringenskillnaden mellan påutgörretrospektiv somreserv,

konsolideringskapi-avsättningar tillutgifter,ochlöpande inkomster t.ex.
tekniska åter-detochretrospektivamellan denSkillnadental. reserven

grund förtilloch liggervinsttekniskaförsäkringenskallasköpsvärdet
till deöverskottAllokeringåterbâring.tilldelningochberäkning avav

tilldelningkommandeförförberedelseförsäkringarna ärenskilda enen
tilldelning.förgarantiinte någonutgöråterbäring, senareenmenav

blirochförsäkringentillöverskottetövergårskertilldelningnärFörst
redovisasskallbindande förmånbetraktadärmed somatt somsom en

fåråterbäringsgrunderbolagsEnligt mångaskuld.försäkringsteknisk
âterbäringsfondenäni vidare måninte skeåterbäring atttilldelning av

förpremiereserventill femtidpunkt uppgår procentvarjevid egenav
räkning.

frihetbolagenstorlek harkonsolideringskapitalets storkollektivaDet
flertalettillämpas. Iåterbäringsántordesjälvabestämma somatt genom

konsolideringskapitalkollektivtendaståterbäringsgrunder sägs att som
med hän-erhållandeförerforderligtbedömsvadskall enavupptas som

avvägdlämpligtövrigtiförhållandenaomfattning ochtill rörelsenssyn
konsolidering.total

andrakap. 8 §enligtskall 7återbäringtilldelningReglerna för av
återbäringentilldeladeskall ske. DentilldelningenhurFRLstycket ange

ellertidpunktbestämdvidelleromedelbartutbetalasskall senareen
ellerpremiennedsättningförsäkringstagarentillgodoräknasockså avsom

huvudsaki dag iskerTilldelningenförsäkringsförmânema.utvidgning av
fallen ärbådabeloppshöjning. Ivinstsamlingmetoderna resp.genom

för-utbetalningmedsambandförst itilldelning skerhuvudregeln avatt
i för-sparandettilltilläggvinstsamling görsVidsäkringsersättning. ett

försäkringsförmånema ut-beloppshöjning innebärmedan attsäkringen,
skall också nämnassparande. Här attrisksåvälividgas fråga somom

dåförsäkringstagarentillutbetalasförsäkringåterbäring påallokerad en
återköps.försäkringen

paragrafen inte görastredje stycketenligtfåråterbäringUtfästelse om
återbäring.tilldelningreglernaföljeränsättpå avannat omavsom

ackvisitioneniutfästelserosakligamotverkafrämstsyfteRegelns är att
Appeltofft-Hahn,och2541948:50återbäring prop.framtida a.a.s.om

harunder 1992försäkringsbranschen årnämnaskan108. Här an-atts.
livförsäk-vid privatinformationförsäkringsbolagensförriktlinjertagit
innanförsäkringskundenbl.a.denna sägssparande. Imed attring en

fåkanbegäranhan på ettinformerasskallmeddelasförsäkring attom
denframgåbladet skallåterbäringsränta. Avangående bolagetsfaktablad

årligabolagetsliksomåterbäringsränta,begreppetinnebördennärmare av
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genomsnittsränta för och de fem kalenderåren.vart ett senasteav
Dessutom skall upplysas uppgift aktuell återbäringsräntaatt inteen om
skall löfte framtida återbäring.ettses som om

I FAL inte några bestämmelser återbäring. Enligt kap.12 ll §ges om
förslaget till försäkringsavtalslag skall dock, försäkringstagarenen ny om
enligt försäkringsavtalet har tillrätt återbäring, villkoren ñr indi-av en
viduell personförsäkring framgå i vilken form återbäringen tillgodoräk-

försäkringstagaren och han har rätt välja form.attnas om senare annan
Bestämmelser grunder vidare i 12 kap. 8 § FRL. Enligt denom ges

paragrafen skall, förlust livförsäkringsrörelsenpå i ömsesidigtettom en
livförsäkringsbolag inte kan täckas användning återbärings-genom av
fonden enligt reglerna i kap.12 7 § FRL, förlusten, i den mån den över-
stiger garantikapitalet, utjämnas bolagets ansvarighet förattgenom
löpande livförsälcringar och tilldelad återbäring sätts ned. Nedsättningen
skall verkställas på sätt skäligtär med hänsyn tillett förlustens orsaksom
och andra omständigheter. För nedsättningen skall grunder nedsättnings-
grunder upprättas. Om stadfästelse nedsättningsgrunderna gäller be-av
stämmelserna i kap.2 3 § FRL.

Reglerna i FRL grunder tillämpligaär även för försäkringsbolagom
lyder under lagen livförsäkringar med anknytning till värdepap-som om

persfonder. Enligt 7 § den lagen får emellertid regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, Finansinspektionen medge undantag från be-
stämmelsema i FRL, det finns särskilda skäl till det. Vidare ärom
sådana bolag enligt 10 inte§ skyldiga sätta årsvinsten tillatt av en
återbäringsfond. Det kan nämnas premiereserven i fondförsäkrings-att
rörelse i princip utgörs fondvärdet, dvs. det fondförvaltade resultatetav

inbetalda premier efter avdrag för eventuella kostnader, och åter-av att
bäring normalt inte förekommer Palmgren, 48.a.a. s.

Grundema till sin rättsliga komplement till bolags-natur ettanses vara
ordningen. praktiskaAv skäl har det dock inte lämpligtansetts att tynga
bolagsordningens innehåll med de efter hand allt omfattande regler-mera

i grunderna, särskilt när dessa regler är inveckladeså delägarna ina att
allmänhet saknar förutsättningar bedöma dem. Någon klaratt gräns har
likväl inte upprätthållits sig i lagstiftning eller i praxis mellanvare- -
bolagsordning och grunder. Lämpligheten hålla grunderna utbrutnaattav
från bolagsordningen har särskilt påtaglig då frågasagts är änd-vara om
ring grundemas innehåll. Ett förfarande med beslut bolags-tungrott påav
stämma behöver då inte tillämpas SOU 1946:34 305.s.

Emellertid har grunderna också självständig betydelse deattgenom
innehåller privaträttsliga föreskrifter. Nu tillämpaderent allmänna villkor
för livförsäkring hänvisar bl.a. till de grunder för bolagets verksamhet

ellerär blir fastställda enligt försäkringsrörelselagen. vissI mindresom
utsträckning, rörande dröjsmål medt.ex. premiebetalningen, upptar
villkoren bestämmelser ingår i gnmdema. deOm närmaresamma som
bestämmelserna angående verkan utebliven premie beträffandesamtav
rätten till fribrev, återköp, försäkringslån, återbäring och ränta hänvisar
villkoren till grunderna. Om grunderna skulle strida försäkringsvill-mot
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uppl.Försäkringsrätt, 2företräde Hellner,villkoren hakoren anses
51.uppl. 1991,Avtalsrätt II, 3Adlercreutz,jfr60; även1965, s.s.

att försäkringstagarnaavtalstidenändras underkanGrunderna utan
medger det,försäkringsavtaletpremien höjs. Omdock inte såhörs, att
ändringsamband medavtalstiden ihöjas underpremienkan aven

förutsätt-beträffandeprincipervedertagnafrångrunderna. Detta avsteg
förhållan-egenartadedemotiveratsavtal harändringningarna för avav

livför-särskiltochförsäkringsutfästelsenutmärkande förden ärsom
inte kangrunderändringomständighetensäkringsavtalet. Den att av

garantibetryggandehar utgörastadfästelsegenomföras ansettsutan en
rättsanspråk prop.befogadeförsäkringstagamaskränkningmot av

SOUäven1980:6 170;195 f Ds Eoch148198182:180 samt ses.s.
306.1946:34 s.

får§kap. 6försäkringsavtalslag 12 etttillEnligt förslaget nyen
eller någonförsäkringensgrunddet behövs påbolag, art annanavavom

individuelländraförbehåll rättomständighet, görasärskild att per-enom
gäller,pxemieperiod. Detsammabörjanvidsonförsäkring omnyav en

tillsynsmyndigheten.godkännasändringen skallinnebärförbehållet att av
inte deändring inte tillåtas,förslagetenligtallmänhet börI omen

väsentligt ändras Dsförsäkringenförutsättningarna förekonomiska
1993:39 303.s.

äterköpsgrunderpremiereserv- ochpremie-,Livförsäkringsbolagens var
överenskommelserfannsidentiska. Bl.a.utsträckningii årmånga stor

och deBranschsamarbetetpremienivåer. gemensammagemensammaom
särskiltkritiseras,emellertidgrunderna komiantagandena att av

där-konkurrensenden friahävdadeNäringsfrihetsombudsmannen attsom
ff.255Försäkringstidskrift 1988Nordiskbl.a.hämmades seigenom s.
förindividuellai dag ärvarför grundernahörsammades,Kritiken mer

avseendebåde medskilda grundertillämparBolagenbolag.varje numera
fortfarande oftadockgrunderBolagens ärinnehåll.ochutseendepå upp-

uppträder i denoch metoder. De yttrelikartade mönsterbyggda efter
bestämmelsermedsamlingenblad. Imed lösatjocka pärmarformen av

föravsnitt, där grundernasärskiltförsäkring ivarje etttypupptas av
förfullständiga formlerharbolagnågotförsäkringen Knappastanges.

iåterbäringelleråterköpsvärdenpremiereserv,premier,beräkning av
itillgängliga bolagsgemensammaformlersådanasina grunder. Länge var

hosendast interntdokumenteradefinnspublikationer. Formlema numera
i datorer.beräkningsprogramolikaunderlag förbolagen, främst som

änd-genomgripandegjordesbranschsamarbeteintimtUnder åren av
Antaletrelativt sällan.grundernaberäkningsantagandena iringar av
eftersträvathar bolagenVid ändringarnadärefter ökat. attändringar har

redanalltså ävenförsäkringsbeståndet,helagällagrundernafå de attnya
ändringarnafall låtitemellertid i vissaBolagen harförsäkringar.tecknade

Ändringarna verkanmedförsäkringar.nytecknadeverkan endast påfå
för återhä-gällt grundernafrämstförsäkringar harmeddeladeredanpå

beräkningmetoder förBl.a. har samttill försäkringstagarna.ring
Dessutom iräntefotenharändrats.driftskostnaderantaganden grun-om

försäkringargällandetillämpning påändringar medVidjusterats.derna
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har bolagen och tillsynsmyndigheten genomgående till desett att sam-
inte har inneburit någon försämringmantaget för försäkringstagarna.

Utländska försäkringsföretag

Bestämmelserna för utländska försäkringsföretag har utformats väsent-
ligen med reglerna för svenska försäkringsbolag förebilder sesom prop.
1950:94 15 och 198283:24 33. Också i LUF sålundas. upptasprop. s.
regler redovisning försäkringstekniska skulder och bestämmelserom av

skyldighet upprätta grunder 10-12 §§, vilka iatt huvudsak överens-om
stämmer med reglerna därom i FRL.

Enligt LUF gäller dock kravet på grunder endast för livförsälcringar
enligt sista2 § stycket LUF, för sådan livräntasamt, eller sjukränta som

tillhör försäkring livförsäkring.än Enligt det stadgandet gällerannan
nämligen bestämmelserna grunder för livförsäkring i tillämpligaom
delar.

För långvariga skadeförsäkringar fordras således inte grunder. moti-I
framhölls den formenenda långvarig skadeförsäkringattven ut-av som

övades i Sverige brandförsäkring byggnad för all framtid,var av en
försäkringsform dessutom starkt lokalt begânsad. Under åbero-som var
pande det från utländskt intehåll visats något intresse föratt attav ta upp
denna speciella försåkringsbransch, regleransågs långvarig skadeför-om
säkring inte behöva införas i lagen prop. 1950:94 34.s.

Till skillnad de svenska livförsäkringsbolagen skall de utländskamot
livförsäkringsföretagen inte upprätta grunder beträffande återbâring till
försäkringstagama. Detta följdär skälighetsprincipen inte haratten av
tagits i LUF. Vid upprättande återbäringsgnmder för utländskaupp av
anstalter kommer nämligen in speciellapå problem,man som samman-
hänger med nödvändigheten beräkna årsöverskottet enbartpå denatt
svenska delrörelsen på sådant sätt användbart underlag erhållsett att ett
för bedömning âterbäringens skälighet 1950:94prop. ff;40av s. se
även 1965:48 och43 SOU 1986:8 253 Enligt LUF gällerprop. s. s.
inte heller krav på grunder angående skyldighetett återförsäk-att avge
ring.

Liksom enligt FRL skall grunderna bifogas ansökningen koncessionom
och underställas regeringen för stadfästelse 6 fjärde§ stycket LUF.
Bestämmelserna i LUF regeringens prövning överensstämmer medom

Ävendem i FRL 7 § tredje stycket LUF. vid ändring grunder krävsav
stadfästelse i enlighet med vad gäller enligt FRL 9 § LUF. Harsom
ändring grunder stadfästs skall Finansinspektionen införalåta kun-av
görelse därom i Post- och Inrikes Tidningar. Också enligt LUF 25 §
skall Finansinspektionen ingripa försäkringsföretag avvikermot ett som
från sina grunder.

Det skall nämnas inte något utländskt livförsäkringsföretag haratt
koncession för verksamhet i Sverige.
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trañkförsäkringsrörelse2.3 iPremiesättning m.m.

motordrivettrafikförsäkring finnas förtrafikskadelagen skallEnligt 2 §
avställt förbilregistret och interegistrerat i ärfordon är annatsamtsom

Trañkförsäkringeni trafik här i landet.motordrivet fordon brukassom
tredje till följdskada tillfogasansvarsförsäkring förär avmansomen

olycksfallsförsäkrings-ocksåinnehållertrafik med motorfordon. Den ett
personskador utgårErsättning förför skada fordonets förare.påmoment

fordonetsFörsäkringsplikten fullgörs ägare.objektiv grund.på rent av
trañkskadelagen försäkrings-enligt 5Trañkförsäkring meddelas § av

Försäkringsanstaltdärtill regeringen.fått tillståndanstalt har somavsom
trafikförsäkringmeddelatillstånd skyldig på begäranfått sådant ärhar att

ikraftträdda bestämmelsernaintekontraheringsplikt. Enligt de ännu nya
meddelas ocksåtrafikförsäkring kunnaEES-avtalet skallbetingats avsom

gräns-hemmahörande inom EESförsäkringsgivareutländska genomav
skall omfatta ävenKontraheringspliktenöverskridande verksamhet.

f och 164.199293:257 128försäkringsgivare sesådana s.prop.
meddelar enligtregeringenmyndighet bestämmerRegeringen eller som

verk-försäkringsanstaltsföreskriftertrañkskadelagen närmare7 § om
enligt lagen.samhet

utländskasåväl svenska bolagtrafikförsäkring gällerReglerna för som
förstatrafikförsäkringsrörelse här. I 38 §försäkringsgivare driversom

meddelas vissatrañkförsäkringsrörelseangåendestycket LUF sägs att
motorfordon, dentrafikförsäkringi lagensärskilda bestämmelser om

hänvisning tilltrañkskadelagen. Enden juli 1976lag 1 ersattes avsom
verk-EES-försäkringsgivareslageni kap. 5 §trañkskadelagen görs l om

i Sverige.samhet
försäkringsanstaltsföreskriftertrañkförsäkringsförordningenI ges om

drivaförsäkringsanstalt börjartrafikförsäkringsverksamhet. Innan tra-
stycket lämnaenligt förstañkförsäkringsrörelse, skall anstalten 1 § upp-

premiesatser anstaltenFinansinspektionen degift till attavsersomom
premie-ändrar deförsäkringsanstalttrafikförsäkring.tillämpa ñr Om

anstaltenFinansinspektionen, skalluppgiften tilliangettssatser som
anled-inspektionen ochanmäla detta tillandra stycketenligt genast ange

Finans-paragrafens tredje stycke meddelarEnligttill ändringen.ningen
Enligtindelningen i riskklasser.föreskrifterinspektionen närmare ettom

ochbestämmelserna i förstastycke skallinte ikraftträtt fjärdeännu nytt
härmedrisker vadinte gälla för s.k.andra styckena stora avses, se

avsnitt 3.2.
inte bestämmasenligt första styckettrafikförsäkring får 2 §Premie för

erforderlig säkerhet kanmedbelopp äntill högre motsvaraansessom
nödvändigatillägg förtäcka medförsäkringen avseddrisk ärden att om-

konkurrensskäl fårföranledsAnskaffningskostnaderkostnader. avsom
skall enligt 2 §Finansinspektionentrañkförsäkringsrörelsen.inte belasta

beräkningen nödvän-föreskriftermeddelastycket närmareandra avom
omkostnader.diga

delvis itidigarepremiesättningen,Bestämmelserna rörande gavssom
SOUtrañkförsäkringsanstaltema seförkoncessionsvillkoren t.ex.
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1960:11 har motiverats betydelsefullt188, med det för-äratt atts.
säkringstagama inte blir betungade med onödiga utgifter fråganär är om

obligatorisk försäkring. Premie tillbör därför beräknas beloppen som
den risk försäkringen med tilläggär avsedd täcka be-mot attsvarar av

motsvarandelopp omkostnaderna för försäkringen, nödig fondbildning
och skälig vinst. tillse denna vinner tillämpningAtt regel haratt ansetts

angelägen uppgift för Meddelat anstalt ävenstaten.vara en en annan
försäkring trafikförsäkring,än skall inspektionen övervaka anstaltenatt
inte påför trañkförsäkringen omkostnader rätteligen hör tillsom annan
försäkring, liksom även inte inkomster borde tillgodoräknasatt som
trañkförsäkringen tillförs försäkringsgren. Inspektionen skallannan
dessutom ha sin uppmärksamhet inte oskäligpå del ersättningar vidatt av
kollisionsolyckor pâförs trañkförsäkringen och återförsäkringen inteatt
ordnas sådantpå sätt återförsäkrarna oskälig vinst se NJAatt ges

ft.1929 308s.
trañkförsäkringen gällerFör också reglerna i FRL. Särskilt intresse i

detta sammanhang har bestämmelsen i kap. enligt19 5 vilken styrelsen
och verkställande direktören skall övervaka premiesättningen i skade-att
försäkring skäligtär avvägd med hänsyn till den risk försäkringensom

avseddär täcka, nödvändiga driftskostnader för försäkringenatt samt
omständigheterna i övrigt. paragrafen slåsGenom skälighetsprincipen fast
för skadeförsäkringens del. Denna innebär bl.a. försäkring skallatt er-
bjudas till pris.rätt avvägt Innebörden härav bl.a.är överskott iett att

försäkringsgren inte systematiskt får användas för subventioneringen av
inte bärkraftig eventuella vinstfonder inte fårsamt att ut-en annan gren

nyttjas för i dumpningssyfte tillfälligt ned premierna inomatt pressa en
viss försäkringsgren 1950:220prop. 49 och Appeltofft-Hahn,s. a.a. s.

försäkringsgren291 En får inte heller under längre period lämnaen
oförsvarligt överskott. Premien får således varken för hög ellerstora vara
för låg. Vidare skall de kriterier används vid avgränsningensom av en-
skilda premieklasser acceptabla den premiedifferentieringsamtvara som
görs sakligt motiverad SOU 1986:8 95.vara s.

Finansinspektionen skall enligt § trañkförsäkringsförordningen7 an-
mäla till regeringen försäkringsanstalt driver trafikförsäk-om en som
ringsrörelse inte iakttar tillbörlig isparsamhet fråga omkostnadernaom
för rörelsen eller beräknar premierna eller reglerar inträffade skadefall
på sätt anledning till anmärkning. Detsamma gällerett som ger om en

försäkringsanstaltsådan brister i fullgörande sina åligganden enligtav
trañkskadelagen eller trafikförsäkringsförordningen eller i övrigt driver
rörelsen på sätt anledning till allvarlig anmärkning. Regerin-ett som ger

kan grundpå sådan anmälan förelägga anstalten inom vissattgen av en
tid vidta åtgärder för rättelse eller återkalla anstaltens tillstånd med-att
dela trafikförsäkring. Bestämmelserna gäller enligt inteännu ikraftträttett
stadgande inte för gränsöverskridande verksamhet.

Ytterligare föreskrifter försäkringsanstalts verksamhet enligt trafik-om
skadelagen eller trañkförsäkringsförordningen meddelas enligt denna8 §
förordning Finansinspektionen.av
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trafikförsäkringsförordningen har till-iMed stöd bemyndigandenaav
indelning i riskklasser BFFSföreskriftersynsmyndigheten meddelat om

riskklassindelning finnas och vilkenvilken skallvari1988:6, somanges
olika bonusklasser.prerniedifferentiering skall tillämpas mellansom

underfunnits i hardärom har många år. DeBestämmelser nämntsom
År fick de denutvidgats och allt förfinats. 1970loppårens ut-mer

fortfarande.i huvudsak gällerformning som
tariffsystemskyldig tillämpatrafikförsäkringsanstaltVarje är att samma

Riskklassindelningen innebärtrañkförsäkringspremie.för beräkning av
fordonsklasser;i förordningen angivnabörjan indelning i vissatill enen

lastbil, traktor Flertalet fordons-personbil, motorcykel,privat buss, etc.
användningssätt.efter vikt eller Enindelade i undergrupperslag är t.ex.

fårför angivna fordonsklasserlångtgående indelning inom ramenmer
riskskillnadermotiverat med hänsyn tilldetta bedömstillämpas, om

fordonsklass. bolagkategorier fordon inom Mångaolikamellan resp.av
indelning. oftamöjlighet till vidgad Bl.a.utnyttjat dennahar upptas

och husbil i särskilda undergrupper.brandbil
förhållanden.därefter i viss skildafordonsklass beaktas månvarjeFör

fyra för-för privat bruk beroendeRiskpremien för personbil avsedd är av
tillvarvid skallgeografisk hänsynhållanden, nämligen dels taszon,

dels årlig körsträcka,olika geografiska områden,riskskillnader mellan
den riskmed inplacering efterbiltyp och årsmodell,bilmärke,dels en

dels tilltrafikförsäkringshänseende och bonusibilen bedöms representera
under viss tid.försäkringen varit skadefriföljd attav

samtligaskall ske efter föri och bilmärkesklasserInplacering enzoner
klassningslista. Bilmär-inplaceringsförteckningbolag resp.gemensam

bransch-Bilförsäkringskommittén, ärkesklassningen utarbetas ettsomav
flertalet bolagligger statistiska uppgifter frånTill grund härförorgan.

Inplaceringsförteckningen klassnings-ochin till detta organ.som ges
anmälaskompletteringar däri skallvidtagna ändringar ochlistan liksom

årligkörsträckeklasser, beroende påinspektionen. Indelning i femtill
körsträcka, i förordningen.anges

enhetligsamtliga bolag skall tillämpaBonusklassningen innebär att en
bonusklassema l-7,Försäkringen ibonusskala. placeras någon avav

premien, dock inte påmedför rabatt påplacering i klasserna 2-7vilka
förtäcka fasta kostnadergrundpremien beloppett t.ex.avsett att

och 75försäkringsbrev och inkasso, med mellan 20utfärdande pro-av
tillförsäkringenförsäkringsår skada flyttasEfter varje utancent.

till bonusklass krävsklass. flyttning högstahögre Förnärmaste sex
från trafikför-till utbetalningskadefria i följd. Skada lederår som

bonusklassplace-denmedför, med vissa angivna undantag,säkringen att
medenheter från ochhände sänks medring gällde skadan tvånärsom

från bolag tillförsäkringsskyddetförsäkringsår. Flyttasnästa ettett
bonusklassi bolaget i denplaceras försäkringen detannat, somnya

det gamlaDärvid skall framhållasgällt i det tidigare bolaget.skulle ha att
eftemnmälda skador.Övertagande bolagetbolaget till det rapporterar

Överföring försäkringsbolag får endast ske vidbonusrätt mellan enav
tidigast månadförsäkring varit vilandeårsförfallodag eller enom en --
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efter det försäkringen blev vilande. Utnyttjar försäkringstagare sinatt en
rätt efter skada sin försäkringsäga får dock bonusrätten överförasatt upp
till bolag oberoende årsförfallodag.annat av

Redan då trafrkförsäkringsplikten infördes innehöll koncessionsvillkoren
bestämmelse enligt vilken trañkförsäkringsanstalt borde beviljaen pre-

mierabatter vid skadefria år se SOU 1949:26 har63. Dett.ex. anta-s.
gits bakom denna bestämmelse låg tanken utsikten få bonus-att att att
rabatt skulle till försiktigare körning SOU 1974:87 68.uppmuntra s.

Till helnykter försäkringstagare får lämnas nykterhetsrabatt premien,på
dock inte grundpremien, med fempå högst procent.

Avvikelse från föreskrivnaden riskklassindelningen får, efter Fi-
nansinspektionens medgivande, göras det föreligger särskilda skäl.om
Länge hade sådana undantag tämligen begränsad räckvidd. Emellertid
medgavs avvikelser vid storkundsavtal, dvs. vid försäkring hela for-av
donsparker. Ett omfattande undantag från riskklassindelningenmer gavs

då den Nissan-ñrsäkringen,år 1987, s.k. marknadsförd Försäkrings-av
aktiebolaget Holmia, godtogs inspektionen. försäkringDenna innebärav

köpare Nissan-bil har möjlighet köpa bilen med treårigatt atten av en en
försäkring omfattar trafik-, delkasko- och vagnskadeförsåkring.som

kan iDet sammanhanget försäkringsbolagennämnas under mångaatt
i väsentliga delar följdeår den för trañkförsâkringen föreskrivna

riskklassindelningen också för delkasko- och vagnskadeförsäkring. Nu-
förekommer dock betydande variationer mellan bolagens klass-mera

indelning i försäkringar.sådana bör framhållasDet också enligtatt en
överenskommelse mellan de svenska trañkförsäkringsbolagen får ett
bolag i regel inte meddela bara kaskoförsäkring för trañkförsäkrings-ett
pliktigt fordon. Sådan försäkring får bolaget meddela endast tillsammans
med trafikförsäkring.

Den slutliga riskpremien erhålls baspremien, dvs. den delattgenom av
premien inte är grundpremie, multipliceras med faktor för varjesom en
riskförhållande. Faktorerna bestäms klasstillhörighet. Baspremieav resp.
liksom premienelationstal för olika geografiska områden och körstråcke-
klasser fastställs det enskilda bolaget och anmäls till inspektionen.av
Premierelationstal för bilmärkesklasser bestäms bolagen gemensamt.av

Tillsynsmyndigheten har också meddelat föreskrifter beräkningom av
premier för direkt trafikförsäkring BFFS 1988:39, där formel fören
beräkning genomsnittspremien inom olika fordonsklasser samtav ges
fastslås hur hög denna premie får i riskpremie förväntattermervara av
skadebelopp årsföisäkring. Premieformeln inom trafikförsäkringenper

i principär konstruerad så kapitalvärdet genomsnittspremie föratt av en
enskild fordonsklass likasätts med kapitalvârdet bolagets beräknadeen av

kostnader för försäkringen med visst säkerhetspåslag. kostnaderna ingårI
således förväntade skadekostnader, säkerhetstillâgg driftskostnader.samt
Sâkerhetspáslaget, har till syfte skapa buffert för de fall dåattsom en
skadebeloppet blir något högre förväntadeän det beloppet, är tre procent

genomsnittspremien. Det angivna värdet får betraktas rikt-ettav som
värde och avvikelser på grund det enskilda bolagets konsoliderings-av
behov kan motiverade. Föreligger särskilda skäl kan inspektionenvara
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användas.fårföreskrivnaberäkningsmetod denänmedge att annan
ovanliga.mycketvaritharundantagSådana

uppgiftervissaföreskriftermeddelatvidareharInspektionen omom
eftertidvissmyndighetentill ettskall lämnastrafikförsäkring som

blankettersärskildaoch 33. På1988:32BFFSutgångräkenskapsårs
försäkringsersätt-delspremiebestând,ochfordonantaldelsskall anges

riskklasser.fördelat påskador, alltinträffadeningar och
förprinciperföreskrifterinspektionensocksåbetydelse är pre-Av om

Före-Enligt dessa1988:30.BFFSskadeförsäkringmieåterbäring i
överskotti den månskalltrafikförsäkring,gäller ävenskrifter, som

underförsäkringstagarevarittill demskeåterbetalningenåterbetalas som
Även förnyarinteförsäkringstagareuppkommit.överskottettidden som

premieåter-beslutadåtnjutandeiskall kommaförsäkringsskyddsitt av
nytecknadeinte kommadockpremieâterbäring kanBeslutadbäring.

till del.försäkringar
trafikförsäkringsrörelsenöverskott påalltgälldejuli 1991Till den 1 att

endastanvändasñckregleringsfondsärskildtillavsättasskulle somen
tillAvsättningartrafikförsäkring.i rörelsegrenenförlusttäckningför

reglerings-särskildamöjliga. Deinte längredesssedanregleringsfond är
motiveratsdelvissyfte, hadepnemiereglerandeiinfördesfonderna, som

ñrsâkringspliktgällandekaraktärspeciellatrañkförsäkringens genomav
försäkrings-funnits hadefondernaGenom63.1949:26 attSOUse s.

sinunderstödjaförförhållandeutnyttja detta attinte kunnatföretagen
trafikförsäkringsrörel-ivinsteroskäligtverksamhetövriga storagenom

delsbetydelse,i attförloratemellertidhademotivDetta genomsen.
delseffektivt,fungeradetrañkförsäkringsområdetpåkonkurrensen genom

nödvändiga ellerpraktikeniSakförsäkringarandramångaäven varatt
förordnings-regeringensseförsäkringstagamaförnödvändigaintillnäst

motiv 1991:2.
branschorgan,inomdetframhållas gemensamtettVidare skall att

isamarbetepågårtillbakaflera årsedanBilreparationskommittén, ett
konstruktio-trafiksäkraåstadkommaochreparationerförbilligasyfte att
reparationer.upphandlingförekommerbilar. Bl.a. avgemensamavner

Trafik-samarbete.för dettabasenstatistik utgörBolagens gemensamma
i trafik-engageradeenskiltsåvälärförsäkringsföretagen gemensamt som
1991:39SOUhäromse närmaresättockså påsäkerhetsarbetet annat

trañkñrsâlcringsanstalterna harskall nämnasävenff. Det att136s.
bilhan-ochbilregistretCentralalänsstyrelserna,rutiner medbyggt upp

ochvidbilbytevidtrafikförsäkring samthanteringfördeln av-av
påställningar.
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bestämmelser3 EG:s m.m.

Inledning3.1

och EFTA-medlemsländergemenskapensmellan EG,avtaletGenom
samarbetsområdet EES,ekonomiskaEuropeiskaländerna somom

harden 1993,justerades 17maj och1992undertecknades den 2 mars
försäkringsverksamhetreglerinföraåtagit sigSverige att somom

Dit hörjuli 1991.den 31tillkomnarättsakteri EG:sförekommer senast
ochlivförsäkringsdirektivet 73239EEGskade- ochdet förstabl.a.
ochskade-och det andradirektiv,generationensförsta79267EEG, den

andraden79267EEG,och88357EEGlivförsäkringsdirektivet
95 ff;199293:257häromdirektiv se närmaregenerationens ses.prop.

1992.försäkringsmarknaden,ochm.fl., EGNyström-Ostermanockså
kraft.iemellertid inte trättännuEES-avtalet har

skalljuli 1991efter den 31beslutatsharEG-rättsakterOckså som
tilltilläggsprotokollmedArbetetEES-avtalet.ingå iplanernaenligt ett

tilläggs-omfattasskallrättsakterTill denpågår.avtalet avsomavgrupp
tredjedetdirektiv, dvs.generationenstredjeräknas denprotokollet

livförsäkrings-tredjeoch det9249EEGskadeförsäkringsdirektivet
den 10juniden 1992vilka 18direktivet 9296EEG, antogs resp.

lagstiftningi nationellinfördaskalldirektivennovember Båda1992. vara
trädaskallbestämmelsernanationelladecember 1993. Deden 31senast

den juli 1994.kraft 1i senast
bidra tilldirektivgenerationens ârtredje attmed den attAvsikten en

inrelivförsäkringsomrâdet. Denochskade-genomförs påmarknadinre
gällandeauktorisationendaprincipernabygger påmarknaden enom

tillsynsmyndighetenvilket innebärhemlandstillsyn,helainom EG, attom
tillsynskall överetablerat utövaförsâkringsföretag ärdäri den ettstat

tillsyns-viktigastesamordning deverksamhet,helaföretagets avom
tillsynsord-koncessioner ochgodkännandeömsesidigtochreglerna av

förhandskontrollförsäkringsverksamhetutövande utanningar samt avom
försäkringsvillkorpremietariffer och m.m.av

ibeståndsöverföring reglerasrörandeundantagbegränsadeMed vissa
land.till tredjeförhållandetintedirektivgenerationenstredjeden

antagitdecember 1991 hardenrådet 19dessutom ettskallNämnas att
koncemredovisning förårsredovisning ochdirektiv 91674EEG om

vid har-krävaskommerlagändringarförsäkringsföretag. De att ensom
Redovisningskommitténbehandlasdirektiv skalldettamonisering med av
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dir.se Vidare1993:6. bör framhållas kommissionen den 21 decem-att
ber 1992, med stöd rådets förordning EEG 153491, har beslutatav nr

s.k. gruppundantag, dvs. generella undantag för avtalom grupper av
från konkurrensreglema i artikel 85 tredje stycketetc., i Romfördraget

kommissionens förordning EEG 393292. Däri sådana undantagnr ges
bl.a. för avtal dels uppstållandet tariffer för risk-om av gemensamma
premier baserade på kollektiv statistik eller skadefrekvens, dels upp-
ställandet standardpolicyvillkor och dels täckande be-gemensamtav av
stämda slag risker. Förordningen trädde i kraft den april1 1993 ochav
skall gälla till den 31 2003.mars

Sverige har också förpliktelser medlemsländerna i OECD. Degentemot
åtaganden OECD:s medlemsstater har gjort försäkringsomrâdetpåsom
ingår i stadgan för liberalisering löpande osynliga betalningar Codeav
of liberalisation of Current Invisible Operations och i kapitalise-
ringsstadgan Code of Liberalisation of Capital Movements. Sverige har
för försäkringverksamhetens del inte gjort några reservationer libera-mot
liseringsförpliktelsema i stadgarna intresseär i dettasom av samman-
hang. Förpliktelsema innebär länderna i utsträckning skall lika-att stor
behandla inhemska företag och företag från andra OECD-länder.

Nedan skall beskrivas de artiklar i de tredje skade- och livförsäkrings-
direktiven är betydelse för de svenska reglerna försäkrings-som av om
tekniska skulder, grunder och trañktörsâkringsverksamhet. Flertalet av
dessa artiklar återges i bilaga till betänkandet. skäl nämnda i kapi-Aven
tel skalll dock inte behandlas regler den gränsöverskridandesom avser
verksamheten särskilt.

3.2 Förbudet förhandsgodkännandemot av
premietariffer m.m.

Enligt den ursprungliga lydelsen artikel i första8.3 skadeförsäk-av
ringsdirektivet, villkor för etablering företag med huvud-som avser av
kontor inom gemenskapen, hade medlemsstaterna tillämparätt bmtåm-att
melser enligt vilka det krävs godkännande bl.a. allmänna och särskildaav
försäkringsvillkor, tariffer och alla andra handlingar krävs försom
normal tillsyn. Enligt artikel i9 direktiv, i dess första lydelse,samma
skulle varje sådant försäkringsföretag etablerade sig inom med-som en
lernsstat förete verlsamhetsplan innehöll uppgifter eller doku-en som
mentation bl.a. de försäkringsvillkor och tariffer företaget avsågom som

tillämpa grundprinciperna ñratt återförsâkring. Reglernasamt om
verksamhetsplanen gäller enligt artikel i direktivet27 det föräven inom
gemenskapen etablerade eller filialer till företag med huvud-agenturer
kontor utanför gemenskapen.

För livförsäkring bestämmelser möjligheter fordra för-attgavs om
handsgodkännande innehållet i verksamhetsplanen i artiklarnasamt om
8.3, 9 och i27 första livförsäkringsdirvektivet motsvaradesom ovan
angivna regler i första skadeförsåkringsdirektivet. Verksamhetsplanen för
livförsâkringsrörelse skulle, utöver vad föreskrevs för skadeförsäk-som
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beräk-behövs föruppgiftergrunder, inkl. dederingsrörelse, somange
företaget avsågförsäkringstekniska skulder,premier ochning attsomav

tillämpa.
varigenomartikelskadeförsäkringsdirektivet,andradetGenom

ändrades,skadeförsäkringsdirektivetoch i förstaartiklarna 8.3 9 genom-
försäk-meddeladebeträffande s.k. riskerliberaliseringfördes stora aven

huvudsakförstås iMed sådana riskerinom EG.ringsföretag transport-
egendoms-för näringsidkarekreditförsäkringsjöförsäkring,och samt

uppställdesdessa riskerFöretag. Föransvarsförsäkring för större ettoch
ellergodkännandemed krav påbestämmelserinföraförbud attmot

premie-försäkringsvillkor,särskildaallmänna ochlöpande anmälan av
innehållaskulleverksamhetsplanenkravetslopadestariffer attsamtm. m.

tariffer.försäkringsvillkor ochtillämpadeuppgifter om
huvud-försäkringsföretagen medbeträffandedärefterFöreskrifterna har

tredje generationensregler i dengemenskapeninomkontor ersatts av nya
direktiv.

bestämmelsernaskadeförsäkringsdirektivet harartikel i tredje6Genom
avseende s.k.skadeförsäkringsdirektivet ändrats äveni förstai artikel 8.3

skade-risker. Förskadeförsäkringar änandramassrisker, dvs. stora
intemedlemsstaternafortsättningenallmänhet gäller iförsäkringar i att

löpandeförhandsgodkännande ellerfordrarbestämmelserfår anta som
premietariffer,försäkringsvillkor,särskildaochallmännaanmälan av

försäkringsföretaghandlingarandra attformulär och ett avsersom
Medlemsstaternaförsäkringstagare.mellanhavanden medsinaanvända i

förhandsanmälan ellerinföra krav påellervidmakthållafår varken
delingarinte sådana kravpremiehöjningar,godkännande som enomav

enligtgällerbestämmelserAngivnapriskontrollsystem.allmäntettav
utövande för-vidskadeförsäkringsdirektivet äveni tredjeartikel 29 av
oförhindradeemellertidärMedlemsstaterna attsäkringsverksamhet.

bolagsordning ochgodkännandereglereller införaupprätthålla avom
genomförakunnanödvändigt förmaterial ärinlämnande attannat somav

skadeförsâkringsdirektivet hari tredjeartikel 7normal tillsyn. Genom
angivna kravenskadeförsäkringsdirektiveti första attdessutom de

försäkringsvillkor ochuppgifterskall innehållaverksamhetsplanen om
tagits bort.tariffer

i frågafår emellertidbestämmelserangivnahinder statUtan omenav
skadeförsälcrings-i tredjeartikel 30.2försäkring, enligtobligatorisk

särskilda försäkrings-uppgifter allmänna ochdirektivet, fordra att om
Enligtanvändas.de börjartillsynsmyndigheten innantillvillkor inges

obligatoriskskadeförsäkringsdirektivet skall avtalartikel i andra8 om
bestämmelsersärskildamed deöverensstämmelseförsäkring i somvara

försäkringsskyldigheten hardärförsäkring i denför sådangäller stat
föreskrivits.

i förstaartikel 8.3livförsäkringsdirektivet hartredjeartikel 5 iGenom
ibestämmelsernaanslutning tillilivförsälcringsdirektivet ändrats nära

intetär medlemsstatlivförsäkringskadeförsâkxingsdirektivet. Förtredje
löpandeförhandsgodkännande ellerfordrarbestämmelseranta an-som

premietariffer, tek-försäkringsvillkor,och särskildaallmännamälan av
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niskt underlag används bl.a. för beräkning premier och försäk-som av
ringstekniska skulder, formulär och andra handlingar försäk-ettsom
ringsföretag använda i sina mellanhavanden med försäkrings-attavser

I enda syfte kontrollera överensstämmelsen med nationellatagare. att
bestämmelser aktuariella principer får dock medlemsstat krävaom
löpande anmälningar det tekniska underlag används för beräkningav som

premier och försäkringstekniska skulder. I den anmälan krävs fårmånav
inte förhandsvillkordenna ñr företaget skall få sinutövaett attvara

verksamhet. Enligt artikel i tredje livförsäkringsdirektivet29 gäller
regler vid utövande försäkringsverksamhet. Medlemsstaternasamma av

emellertid liksom iär skadeförsäkringsrönelse oförhindrade upprätt-att
hälla eller införa regler godkännande bolagsordning och in-om av
lâmnande material nödvändigt förär kunna genomföraannat attav som
normal tillsyn. artikelGenom i tredje livförsäkringsdirektivet6 har
vidare i artikel ide 9 första livförsäkringsdirektivet angivna kraven att
verksamhetsplanen skall innehålla uppgifter försäkringsvillkor ochom
grunder slopats. skall emellertid fortsättningenDen också i beskedge om
grundprincipema för återförsäkring.

Bestämmelsen medlemsländerna möjlighet upprätthållaatt ettsom ger
anmälningarkrav på löpande tekniskt beräkningsunderlag tillkom påav

initiativ den tyska delegationen i Bryssel. Enligt uttalanden från fleraav
länders delegationer skulle denna möjlighet utnyttjas de intestaterav som
tillämpar eller inom kort tillämpa med appointedatt systemetavser

vilket förekommer i Storbritannienactuary Fahr i Versicherungsrecht
Heft 25,1992, 1046.s.

3.3 Beräkning försäkringstekniska skulderav m.m.

artikel förstaI 17 i livförsäkringsdirektivet, i dess lydelse efter ändring
artikel i tredje livförsäkringsdirektivet,18 bestämmelsergenom ges om

försäkringstekniska skulder. Till grund för dessa har legat omfattandeen
studie ordningarna i EG:s medlemsländer gjord Consul-Groupeav av
tatif des Associations dActuaires. Enligt denna uppfattning, tillgrupps
vilken medlemsstaterna har anslutit sig, harmoniseringär gälleren som
försäkringsmatematiska metoder och grundsatser inom varkenEG ända-
målsenlig eller nödvändig. länge vissa försäkringsmatematiskaSå mini-
mikrav upprätthålls, flerabör olika metoder och grundsatser för beräk-
ning försäkringtekniska skulder kunna försäkrings-användas utan attav
tagarskyddet försämras Jürgens-Rabe-Rabe, europäische Versiche-Der
rungsmarkt, Bonn 1993, 74.s.

artikeln fastslås tillI början hemlandet skall kräva varje för-atten av
säkringsföretag det tillräckligaavsätter försäkringstekniskaatt reserver,
inkl. premiereserv, i förhållande till företagets hela verksamhet. Omfatt-
ningen försäkringstekniskade skulderna skall bestämmas i enlighetav
med i artikeln principer.upptagna

De försäkringstekniska skulderna skall enligt artikel 17.1 A som
huvudregel beräknas efter tillräckligt prospektivbetryggande aktuariellen
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varvidmetod, hänsyn skall till samtliga framtida förpliktelser enligttas
villkoren för varje löpande försäkringsavtal. De skall omfatta alla garan-

förmåner, inkl.terade garanterade återköpsvärden, återbäring för-som
säkringstagama kollektivt eller individuellt har rätt till, huroavsett
formerna för återbäring benämns, alla optioner försäkringstagaresom en
har till enligt försäkringsvillkorenrätt omkostnader, inkl. provi-samt
sioner. Vid beräkningen skall hänsyn också till framtida premie-tas
intäkter. tillåtetDet är dock vid beräkningen använda retrospektivatt en

kan visasmetod det de försäkringstekniska skulderna inte blirattom
lägre efterän skulle krävas tillräckligt betryggande prospektivsom en
beräkning eller prospektiv metod inte möjlig använda förär attom en
viss försäkring. En betryggande beräkning skall innehålla rimligen
säkerhetsmarginal för avvikelser från de relevanta fak-ogynnsamma

Således skall inte de sannolika värdena tillämpas. Dentorerna. mest
metod används vid beräkning försäkringstekniska skulder skallsom av

intebetryggande bara i sig själv, också betraktarnär denutanvara man
vidmetod används värdering de tillgångar demotsvararsom av som

försäkringstekniska skulderna.
Försäkringstekniska skulder skall huvudregel beräknas förseparatsom

varje försäkring. Beräkningar hjälpmed lämpliga uppskattningar ellerav
generaliseringar emellertidär tillåtna, sådana kan ungefärantasom ge

resultat individuella beräkningar. Principen individuellsamma som om
beräkning förhindrar inte det tillägg förupprättas allmänna riskeratt som
inte individualiserade.âr

återköpsvärdet enligtOm försäkringsavtal skallärett garanterat
storleken premiereserven för försäkringen vid varje tid åtmin-av vara

så det vidgaranterade värdet den tiden.stone stort som
Tillämpad skallräntesats betryggande. skall bestämmas iDenvara

enlighet med regler fastsatta behörig myndighet i företagets hemlandav
efter vissa i artikel principer.17.1 B För samtliga avtal skallupptagna
denna myndighet fastställa eller flera högsta särskilt iräntesatser,en
enlighet vissamed regler. Om avtalen innehåller räntegaranti bestämsen

högsta räntesats. kan variera beroendeDenna på valutanen gemensam
i vilken avtalen gäller, förutsatt räntefoten inte överstiger 60att procent

för statsobligationslån iräntesatsen den valuta gälleravtalenav som
törsäkringsföretagetsOm tillgångar inte värderas till anskaffningskostnad,

kan maximiräntesatsema beräknas med utgångspunkt i avkastningen på
bolagets tillgångar. Fastställande högsta tillåten betyderräntesatsav en
inte företaget skyldigtär använda så hög räntesats.att att en

Hemlandet kan dispens från reglerna maximiräntesatser för unitge om
linked-försäkringar, engångsbetalda försäkringar för längst elleråtta år
försäkringar tillrätt återbäring och livränteförsäluingar åter-utan utan
köpsvänden. försäkringar,För nämnda undantaget linked-försäk-unit
ringar, får, dispensmöjligheten utnyttjas, vid valet betryggandeom av en
räntefot hänsyn till den valuta avtalen gäller försäkrings-tas som
företagets tillgångar och den förväntade avkastningen framtida till-på

det sistnämnda förutsattgångar, tillgångarna till marknads-att upptas
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avkastningenhögrefår aldrig äntillämpadevärden. räntesatsenDen vara
på tillgångarna.

förväntadeaktuella ellertillägg denskall krävaHemlandet extra om
i för-tillräckligtillgångar inte ärbolagetsförräntningenframtida av

hållande till fastsatt räntesats.
omkostnaderantagandenaochberäkningselementenstatistiskaDe om

till i vilkenbetryggande med hänsynenligt artikel 17.1 Cskall tagenvara
förväntade kost-tillförsäkringförpliktelsen består, samttypenstat av

och provisioner.administrationnader ñr
enligt artikel 17.1 Dåterbäring fårtillförsäkringar med rättFör

återbäringframtidaexplicit, dels tillellerantingen implicithänsyn tas,
utveckling ochframtidaantagandenandraöverensstämmelse medi om

återbäring.beräkningnuvarande metoden förtilldels den av
artikel 17.1 Efår enligtomkostnaderframtidaTillägg för täckning av

får dockkostnadstilläggetsammanlagdaimplicit eller explicit. Detgöras
beák-betryggandeblir resultatetbeloppinte lägre detän av ensomvara

ning.
försäkrings-beräkningmetoden förartikel föreskrivsI 17.1 F att av
godtyckligaföljdfrån till årinte får ändras årtekniska skulder avsom

skallberäkning. Dessutomunderlaget förmetoden ellerföñndringar i
rimligt sättfördelas pååterbäringsmedelutformadden så ettattvara

löptid.försäkringsavtalensunder
läggaallmänhetenartikel förskall enligt 17.2Försäkringsföretagen

försäkrings-beräkninganvänds förmetoderde underlag ochfram avsom
återbäring.tekniska skulder, inkl.

försäkringstekniskatäcka deskyldighetföreskriverArtikel 17.3 atten
bestäm-enligt vissa närmaretillgångarvalutarnatchandeskulderna med

melser.
tredjeartikel iförsäkringspremier i 19beräkningRegler gesavom

verksamhetpremier förskalllivförsäkringsdirektivet. Enligt dessa ny
försäkrings-antaganden,aktuariella såtillräckliga utifrån rimliga attvara

försäk-särskilt, upprättaåtaganden och,uppfylla alla sinakanföretaget
får hänsyndärmed. Därvidöverensstämmelseiringstekniska tasreserver

medelEmellertid får andra änsituation.ekonomiskaföretagets helatill
ochsystematisktinteoch avkastning däravförsäkringspremier permanent

soliditet.företagetsi längden äventyraranvändas på sättett som
skallskadeförsäkringsrörelseiförsäkringstekniska skulderBeräkning av

ändringskadeförsäkringsdirektivet, efteri förstaenligt artikel 15 genom
direk-enligt reglerna iskadeförsäkringsdirektivet, skei tredjeartikel 17

försäkringsföretag.förkoncemredovisningårsredovisning ochtivet om
regler för tillgångarsärskildagenerationens direktivtredjedenI ges

dockfärskulderna. Enförsäkringstelmiskadeskall statmotsvarasom
för täckainte krävstillgångarför valinte uppställa regler attsomav

efterskadeförsäkringsdirektivet,i förstaskulder artikel 18sådana
och artikelskadeförsåkringsdirektivet,tredjeartikel 26 iändring genom

tredjeartikel iändring 27livförsäkringsdirektivet, efteri första21 genom
livförsäkringsdirektivet.
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3.4 tillgodoser allmärmaBestämmelser hänsynsom

artiklarna i tredje skade- livförsäkringsdirektivet föreskrifterI 28 och ges
marknadsföra försäkringsprodukter. Enligtfastslår fritträtt attsom en

artiklarna får den medlemsstat i vilken risken finns inte förhindra för-en
auktoriserat försäkringsföretagsäkringstagare ingå avtal medatt ett ett

inom länge avtalet inte i strid gällandemed huvudkontor EG, så står mot
rättsregler uppställda för tillgodose allmänna hänsyn i det land däratt
risken belägen.är

i försäk-Enligt ingressema till direktiven, punkt 19 20, är detresp.
möjliga försäk-ringstagamas intresse ha tillgång till största utbudatt av

ringsprodukter. åligger varje medlemsland till de produkterDet att attse
erbjuds inom kan i landet, dock under dengemenskapen avsättassom

inte strid gällande uppställdaförutsättningen det sker i råttsregleratt mot
hänsyn inte tillvaratagnaallmänna hänsyn och dessa är genomav

tillvarata hänsynhemlandets rättsregler. Bestämmelse avsedd allmännaatt
försäkringsföretag diskrimineras. sådanfår inte innebära vissa Enatt

objektivt nödvändig och ibestämmelse skall dessutom ståsett vara
Jürgens-Rabe-rimligt förhållande till syftet med bestämmelsen se även

Rabe, 67a.a. s.
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Förhållanden4 i europeiskanågra
länder

4.1 Inledning

Liksom i Sverige igäller många andra europeiska länder särbestämmelser
för livförsäkring ansvarsförsäkringoch för motorfordonstrañk. Reglering-

omfattning skiljer sig emellertid ganskaåt mycket länderna emel-amas
lan. livförsäkringensFör del har i många länder sedan länge gällt ett
krav förhandsgodkännandepå tekniskt beräkningsunderlag samtav m.m.

detaljeradeganska regler för beräkning försäkringstekniska skulder.av
Till dessa länder hör bl.a. Danmark, Finland, Norge och Tyskland. I
främst Storbritannien och Nederländerna har livförsäkringsverksamheten
varit mindre reglerad. Ett krav obligatorisk motorfordonsförsäkringpå
förekommer allmänt i Europa. förhållandeDetta har vanligen inneburit

vissa skyddsbestämmelser har upprätthållits för sådan försäkring.att
Under har dock i fleraår länder avreglering genomförts detpåsenare en
området.

Nedan skall kortfattad beskrivning förhållandena i någraen ges av
europeiskaandra länder. bygger deDen på enskilda ländernas författ-

ningar, uppgifter från vissa standardverk och facktidskrifter påsamt
material har inhämtats från tillsynsmyndigheter och branschorgani-som
sationer.

4.2 Beräkning försäkringstekniska skulderav m.m.

Danmark

till lagändring,Fram i kraftträdde den augusti krävdes1 1993,en som
forsikringsvirksomhedenligt lov för livföisäkringsbolag skulleatt ettom

få koncession dess allmänna försäkringsvillkor och tekniska underlagatt
för beräkning försäkringspremier och försäkringstekniska skulder hadeav
godkänts tillsynsmyndigheten, Finanstilsynet. Ordningen med för-av
handsgodkännande då med anmälningsförfarande. Till grundersattes ett
för de bestämmelserna låg utredning professor Mogens Kokt-nya en av
vedgaard Redegorelse til Finanstilsynet liberaliseringsmulighederom
vedrörende det aktuarmazssige tilsyn med livsforsikringsvirksomhed, ut-
given Finanstilsynet i september 1991. Om de bakomliggande moti-av
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f ochLovforslag Folketinget 1992-93 12vidare L 63, s.nr.ven; se
16

livförsäkringsbolagsforsikringsvirksomhed skallEnligt § 30 lov ettom
anmälas till Finanstilsynetberäkningsunderlagtekniska senast sam-m.m.

anmälningenbörjar användas. betyderunderlaget Dettatidigt med attatt
påbörjas. Ocksåmarknadsföringen försäkringarnadåskall göras senast av

skall anmälas.ändring i beräkningsunderlaget An-efterföljandevarje
för beräkningunderlagetinnehålla uppgifter bl.a.mälningen skall om

livsforsilcringshenszettelseme,försäkringspremiema och som om-av
återbäring och bonus,inkl. fördelad bonus åretspremiereservenfattar

försäkringstagarnaöverskott tillberäkning och fördelningförregler av
bolagets principer förenligt försäkringsavtalen,berättigadeoch andra

och fribrev.beräkning återköpsvärdenregler föråterförsäkring samt av
deforsikringsvirksomhed tillseskall enligt § 31 lovFinanstilsynet attom

enskilde för-rimliga för denbetryggande ochförhållandena äranmälda
de enskildaförhållandet mellanbetyder bl.a.säkringstagaren. Detta att

realistiskt lovlbrslag 17.skall a.beräkningselementen s.vara
enligt lovunderlag har § 218teknisktBestämmelserna omm.m.om

för utländska försäk-motsvarande tillämpningforsikringsvirksomhed
företagdå sådantEmellertid skall materialet in redanringsföretag. ettges

koncession.ansöker om
beräkningsunderlaget har med-tekniskabestämmelser detNärmare om

juni Däri535 af 1993.bekendtgdrelse 27.Finanstilsynetdelats nr.av
deprecis formuppgifterna skall ha såde anmälda utanattatt enanges

dekontrollberälmingar ochgrund för aktuariesligga tillvidare kan atten
skallverksamhet.fullständig bild bolagets Deskallsin helheti avge en

och inne-aktuariella konsekvensernajuridiska ochde ekonomiska,ange
anmäldaformlerna.de använda Detmatematisk genomgånghålla aven

hos Finanstilsynet.det har registreratsblir offentligt närmaterialet
häri-undantagbegäran beslutadock på bolagsMyndigheten kan ett om

företagshemligheter.behandlasfrån för uppgifter somsom
skulder finns i 13-16,försäkringstekniska §§beräkningRegler avom

livsfor-af november 1989bekendtgárelse 724 27.och i43 44 omnr.
skulderårsregnskaber.pensionskassers Dessasikringsselskabers og

erstatningshensaattel-livsforsikringshenszettelser,enligtutgörs § 7 av
bonusudjzev-ochsvenska ersättningsreserven,denser, motsvararsom

ningshensa-,ttelserä
för varje för-beräknas individuelltLivsforsikringshensaattelseme

minstskallenligt vilkenbruttometod,säkring efter motsvarareservenen
inkl. fördeladförsäkringsförmånema,kapitalvärdetskillnaden mellan av
förhöjning tillframtida premierna medkapitalvärdet debonus, och av en

amorteradetäckning inteomkostnader. Till ännutäckning framtida avav
angivna regler.avdrag enligtteckningskostnader kan företas närmareett

kantekniska underlaget,skall beräknas efter detKapitalvärdena varasom
tecknad. Det hartariffrmderlag vilket försäkringen ärdet påänett annat

tekniska under-gälla detpraxis vad skallinte utbildats någon som omom
vid förstärkningFinanstilsynethar dock antagitslaget ändras. Det att en

skerökning överunderlaget skall tillåta att enreservernaen avav
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period. Vid tillövergång beräkningsunderlag får tillsynsmyn-svagare
digheten tillse inte sätts ned, besparingarnaatt attreservema men
används till ökning försäkringsförmånerna tilleller premienedsättning.av

Bonusudjzevningshensaattelserne redovisar medel förär avsattasom
utjämning bonusfördelningen. Reserven, sålunda framtidaupptarav som
återbäringsmedel, intefår räknas in i solvensmarginalen.

De försäkringstekniskaskuldema typisktutgör än 90sett procentmer
danskt försäkringsbolags skulder. dessa skulder omfattas dockAvettav

endast livsforsikringshensazttelseme, utgör 87 procent ettsom ca av
bolags skulder, gällande placeringsregler.av

Den arbetsgrupp nyligen har förslag ändringarpresenterat ettsom om
vid anpassningen till den tredje generationens EG-direktiv fastslår deatt
danska reglerna rörande försäkringstekniska skulder i det väsentliga är
i överensstämmelse med bestämmelser.EG:s föreslåsDet be-nya
stämmelser i § 31 lov forsikringsvirksomhed enligt vilka antagan-om
den ränta och omkostnader vid beräkning försäkringspremier ochom av
livsforsikringshenswttelser skall väljas med försiktighet för sigvart

bemyndigas Finanstilsynet meddela närmare föreskrifter. Vidaresamt att
skall enligt förslaget samtliga försäkringstekniska skulder omfattas av
placeringsbestämmelser se Betaenkning gennemfdrelsen af 3.om
skadesforsilcringsdirektiv livsforsikringsdirektiv3. 52, ff,74 96og s.
124 och 128.

Finland

I den finländska lagen försäkringsbolag 28.l2.l979 1062 sär-om ges
skilda bestämmelser för livförsäkring och lângtidsförsäkring,annan var-
med förstås försäkring meddelas för längre tid tio kap.än år. I 13som

föreskrivs vid sådan försäkring2 § skall iakttas social- ochatt av
hälsovårdsministeriet fastställda grtmder, i vilka bestäms försäk-hur
ringspremiema och ansvarsskulden motsvarigheten till premiereserven
och ersättningsreserven beräknas, fribrev och återköp, påfölj-om om
dema underlåtenhet erlägga premie försäkringstagaresatt samtav om
rättigheter då försäkring upphör före den tidensöverenskomna utgång av

orsak än återköp eller bolaget befrias från ansvarighet. Iannan annars
ansökan gäller grundema för beräkning ñrsäkringspremie skallsom av
framläggas utredning vilken försäkradepå premieom grupp av envar
skall tillämpas. det inträffarOm ändring skall denna och orsakensenare
därtill dröjsmål meddelas social- hälsovårdsministeriet.och Vadutan som
i kap. stadgat13 2 § är grunder skall i tillämpliga delar iakttas vidom
beviljande sådana till försäkring anslutna förmåner till vilkaextraav
bolaget inte förbundit sig i försäkringsavtalet återbäring.

Premieansvaret premiereserven enligt kap.10 2 § lagenmotsvarar om
försäkringsbolag kapitalvändet de utbetalningar föranleds deav som av
i gällande försäkringsavtal avsedda framtida ñrsäkringsfallen och av
övriga utgifter för dessa försäkringar, minskat med kapitalvärdet av
framtida premier och ökat med kapitalvärdet den ansvarighetav son1
möjligen förorsakas de försäkringar förfaller under överens-av som
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försäkringstid. betraktas reserveringarkommen Som prernieansvar även
förmåner, vilka enligt sina grunder inte får användas tillför extra

följd ändringförlust uppkommit tilltäckande än sådanannan som avav
premie-för beräkning ansvarsskulden. 85grunderna procent avav av

meddelad för längre tidför livförsäkring och skadeförsäkring änansvaret
vissa i lagen särskilt angivna tillgångar.tio år skall täckas av

beräkning får enligt kap. § lagenGrunderna för premieansvaret 13 4av
efterändras premieansvaret, beräknatförsäkringsbolag endast så attom

hälsovårdsministerietuppdelat social- ochde grunderna och på sättnya
ändringen genomförs för varjevid den tidpunkt då ärgodkänner, grupp

beräknade premieansvaret,det enligt tidigare grunderminst lika stort som
beräkningförmån. Grunderna förinte skillnaden extrareserveras somom

med5 lagenpremier och ansvarsskuld skall enligt 13 kap. § uppgörasav
och övriga grunder medfrämst de försäkrade förmânernabeaktande av

Enligt kap. lagenskäligheten hos dessa. 14 2 §beaktande främst aav
grunderhälsovårdsministeriet vid fastställande ävenskall social- och av

och fungerande konkurrens.krav sundbeakta på en
iberäkning ansvarsskuld lagenBestämmelserna grunder och omavom

enligt lagenför försäkringsgivareförsäkringsbolag gäller också utländska
30.6.1989635.försäkringsbolags verksamhet i Finlandutländskaom

och den lagen.14 18 §§Se
hälsovårdsministeriet arbete medsocial- och pågårdet finländskaInom

generationensreglerna till den tredje EG-nationelladeatt anpassa
direktiv.

Norge

försäkringsrörelselagstiftningen lov 10.i den norskaUtgångspunkten av
förhandsgod-forsikringsvirksomhet någotärjuni 1988 39 attomnr.

villkor inte skall förekomma.premier ochkännande av
dock försäk-forsikringsvirksomhet föreskrivs7-6 lovI § att ettom

till delspremier i rimligt förhållanderingsbolag skall använda stårsom
ekonomi. Premiema skalloch dels bolagetsrisk övertasden varasom

försäkrings-för säkerhet för uppfyllelse ingångnatillräckliga att avge
försäkringsbolagEnligt skall de försäkringsvillkoravtal. § 7-7 ettsom

Kredittil-rimliga och betryggande. Tillsynsmyndigheten,tillämpar vara
villkoren uppfyller dessa krav.skall kontrollera premierna ochattsynet,

bemyndigande i paragraferna har FinansdepartementetMed stöd av
anmälningspliktföreskrifter förhandsgodkännande ochmeddelat avom

meldeplikt for premie-premietariffer för livförsäkring Forskrift om
tariffer forsikringsvilkår fastsatt Finansdepartementet 21 no-og mv, av

enligt föreskrif-varje livförsäkring skall detvember 1989 1168. Förnr.
finnas premietariff försäk-ett beräkningsunderlag. Dåterna en en ny

försäk-skall införas eller ändras, skallringsprodukt befintlig produkten
ändringen tillringsbolaget in fullständiga produkten elleruppgifterge om

inkl.Uppgifter skall beräkningsunderlaget,Kredittilsynet. lämnas om
reglernareglerna för beräkning och premiereserv,bruttopremie,netto-av

försäkringsvillkoren. in minståterköp skall sändas tvåför Materialetsamt
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innan det börjar tillämpas. imånader Uppfyller uppgifterna inte kraven
föreskrifterna, kan tillsynsmyndigheten bestämma fristen skall löpaatt

tidpunkt upplysningar ingivna. försäkrings-från den då Förär att ettnya
bolag skall kunna utvidga sin verksamhet till försäkringsgren krävsen ny

anledningpremietarifferna har godkänts Kredittilsynet. Finns detatt av
premien i ochhar bestämts strid bestämmelser i lagenatt anta att mot

föreskrifterna, verkställakan myndigheten besluta bolaget inte fåratt
försäkringsprodukten eller ändringen förrän Finnerden har godkänts.
Kredittilsynet börjat bestämd i stridsedan produkten säljas premien äratt

bestämmelserna kan premietariffen suspenderas. Härför krävs detattmot
omständigheter. inteföreligger särskilda Bolaget får i sådan situationen

till premietariff myndighetens godkännande.övergå utanny
Finansdepartementet har med stöd meddelat bestämmel-§ 7-6 ävenav

beräkning premien Forskrift skille mellom risiko-, sparc-ser om av om
omkostningsdelen premien, fastsatt Finansdepartementetog av av

november Vid utarbetande premietariff skall åt-21 1989 1169.nr. av
Premie-skillnad mellan premiens risk-, och omkostnadsdel.göras spar-

tariffen skall innehålla antaganden den risk knuten till för-ärom som
säkringen varje riskpremien kan beräknas. skall dessutomår, så Denatt

antaganden för omkostnadsnivån och principerna för omkostnads-ange
fördelningen.

livförsäkringsbolagEnligt § lov forsikringsvirksomhet skall8-2 ettom
i sin balansräkning föra forsikringsfond till täckning bolagetsupp en av
förpliktelser enligt livförsäkringsavtalen. skall också omfatta avsätt-Den

tilläggsförmåner kontraktsförbindelsemaningar avseende utöver som
till följd överskott i bolagen. Enligt bestäm-§ och närmare8-1utges av

i forskrift i livsforsikring Finans-melser overskudd fastsattom av
departementet den juni skall det genomföras årlig fördelning1 1990 en

överskott varje försäkring. Forsikringsfondet skill-på skall utgöraav
mellan kapitalvärdet förpliktelser kapital-naden bolagets framtida ochav

värdet framtida nettopremier. Till skillnad i länderandra nordiskamotav
tillämpas sålunda nettometod. I lagens förarbeten åberopades atten en

säkerhet med den metoden se 1986-87större uppnås Ot. 42prp. nr.
52. De metoder används för beräkningen forsikringsfondetavs. som

grundlaget för beräkningen kapitalvärdena skall för varje tidsamt av vara
Ändrargodkända Kredittilsynet. bolaget för kapitalvärde-grundlagetav

beräkning bolaget företa förhöjda avsättningar för tidi-så måsteattnas
meddelade försäkringar kan Kredittilsynet enligt bolaget§ 8-3gare ge

frist uppfylla reservkrav. Täckningen efterskall då företasatt ett nytten
plan är godkänd Kredittilsynet.som aven

Angivna bestämmelser gäller för utländska företag driver för-även som
säkringsverksamhet i filial.Norge genom

Regleringen försâkringsrörelse för i syftenärvarande över attav ses
den till ordning.EG:sanpassa
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Frankrike

desarticle 310-6 Codeändring 1991 RGenom år assurancesaven
förhands-gällande kravetFrankrike sedan länge påslopades det iCA

Finansministeriet kanlivförsälcring.premietariffer förkontroll m.m.av
aktuariella beräk-regler ñrarticle fastställadock enligt L 310-7 CA

för individuelltarifferlivförsäkringsavtal. Nya reglerningar för om
Enligtarticle 335-1 CA.meddelats innevarande år Alivförsäkring har

provisionspremiereserv leslivförsäkringsprernier ochskalldessa
överskridaräntefot inte fårberäknas eftermathématiques i regel somen

förfranska lån,genomsnittliga på denden räntan75 statensprocent av
engångsbetalda försäkringar be-Förnärvarande knappt procent.sex

4,5inte överstiga Detsammafårlöpande på åtta år räntesatsen procent.
linked-för-premiebetalning och unitperiodiskförsäkringar medgäller

bolagaktuarie fåroberoendeöverinseendesäkringar. Under ettav en
erfarenheter. Tidigarebolagetsdödlighetstabeller baserade påanvända

gällermyndighetsföreskrifter. Vidareisådana tabeller attupptogs om-
rättvist ochförvaltning skall fördelasackvisition ochkostnader för

emellertidgrupplivförsäkringar harlinked-försäkringar ochrimligt. Unit
krav.undantagits från dessa

harberäkning premiereservföreskrifter förYtterligare getts genomav
till-Premiereserven måstearticlearticle och 331-1 CA.R 331-1 A vara

bolagets förpliktelserskillnaden mellanberäknasräcklig och skall som
ipremier. Reglerna CAförsäkringsavtal och framtidaenligt ingångna

bolagenstimulerar ocksåberäkningsmetodretrospektiverkänner menen
Premiereserven skallprospektiva beräkningar.vissa inslaganvändaatt av
korresponderar medunderlagregel beräknasenligt allmän på ett somen

premierna för försäk-vid beräkninghardet underlag använts avsom
dödlighetstabeller användas. VidareSåledes skallringarna i fråga. samma

beräkningvidtillämpaseller lägre räntesatsskall avsomensamma
betalas i förskott.obligatorisk provisionZillmeringpremietariff. är om

föreskrifter i articles 132-Aarticle CA och närmareEnligt L 132-29
vissskyldiga fördelalivförsäkringsföretagen312-6 CA är2 A att en-

Sålunda för-till försäkringstagarna.realiserade vinsterminsta del av
vanligen till premiereservenmedel, försinte utbetaladedelade, ännumen

försäkringstekniska skulder.bolagetsdärigenomoch omfattas av

Nederländerna

teknisktförhandsgodkännande premier ellerintekrävsI Nederländerna av
premier försäkringsvillkor måsteUppgifter ochberäkningsunderlag. om

Verzekeringskamer,tillsynsmyndigheten,in tillemellertid lämnas som
invändningar.kan göra

engelskaförsäkringstillsynslagen påochEnligt sections 37.1 42.1
varje försäkringsföretag,Business skall1986Supervisory Insurance Act

tillräckliga tekniskatillse det harutländskt,inhemskt att reserver.som
försäkringstekniska skuldernadeberäkningreglerNågra närmare om av

tillsynsmyndighetens praxis gällerEnligtinte meddelats.har dock
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beräkningräntefoten vidsådant krav äremellertid vissa krav. Ett att av
ansvarigaktuarieBolagets ärinte får överstiga fyrapremieneserv procent.

korrekt. Han skallförsäkringstekniska skulderna beräknasför deatt avge
intyg häröver.ett

återbäringsmedel.för hanteringreglerinte någraDet avges

Storbritannien

förhandsgodkännandeStorbritannien krävsienligt reglernahellerInte av
produkt-beräkningsunderlag. Premier ochteknisktsig premier ellervare
ansökanförsäkringsbolag. samband medvarje Iutformning bestäms av

varje för-emellertidförsäkringsklass måsteauktorisation för nyenom
tekniska underlagbl.a. detinformationsäkringsbolag lämna somom

skallUppgifternaför försäkringsklassen.tillämpa denbolaget attavser
försäk-premier ochför beräkningunderlag krävsdetomfatta avsom

mathematical Insur-premiereserv,ringstekniska skulder, inkl. reserves
Companies Regu-section 5 1 och InsuranceCompanies 1982,Actance

sigoch 5. Visar detRegulation och Schedules 429ICR,lations 1981,
kan till-premierna otillräckliga,igång ärverksamhetensedan attsatts

bola-Industry, återkallaof Trade andthesynsmyndigheten, Department
auktorisation.gets

appointeddessvarje bolag och intygasberäknasPremiereserven avav
för-är beräkningreglerRegulations 50-64,actuary. I ICR, ettavges

försäkringsavtal. Dessagrund ingångnaskuldersäkringsbolags på av
ochredovisningsprincipervedertagnaefter allmäntskall beräknasskulder

beräkningen skall hän-försäkringsbolag. Vidlämpliga förmetoderandra
för-grundframtida förpliktelser påsamtligatill bolagetstas avsyn

deför beräkningbestämmelser gällerSärskildasäkringsavtalen. av
docklivförsäkring. regleri Dessaförsäkringstekniska skulderna ger

Regleringenbedömningar.aktuariesför bolagetsbetydande utrymme
medi enlighetskall beräknashuvudsak dessa skulderinnebär i att

antaganden, ochförsiktigamed användandeaktuariella principer attav
erhållslägre det beloppinte får änsammanlagda beloppetdet somvara

Minimireglema däritillämpning bestämmelserna ICR. angeravgenom
skalltill de tillgångarskall hänsynvid beräkningenbolagen taatt som

värdering framtidabestämmelser bl.a.skulderna. Vidaretäcka avomges
tillåtnahögstaanskaffningskostnader,beaktandepremier, omavom

invaliditet ochdödlighet ochantagandenlämpligaräntesatser, omomom
försäkringsavtalomkostnader.beräkning för Om garanterarreserverav

försäkringardessaförvissa belopp, måsteutbetalningar reservemaav
beloppen.minst de garanteradetilluppgå

terminalreversionary bonus ochskiljer mellanStorbritannienI man
ifrån försäk-tilldelad kan inteochReversionary bonus ärbonus. tas

redo-enskilda försäkringar. Densuccessivtbonus påförsringen. Sådan
detTerminal bonus betalasförsäkringsteknisk skuld.visas ursom

underåterbäring har delatsi bolagetöverskott kan uppstå uttrots attsom
ochförsäkringstidens slutsker vidUtbetalning denna bonusåren. av

utbetalninggarantier förinteförsäkringsfall. Det någraibland vid avges
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terminal bonus. Följaktligen krävs inte försäkringstekniska reserve-
ringar för sådan bonus. Sådana återbäringsmedel kan det inte place-trots

helt fritt. särskildaDe placeringsbegränsningarna för försäkrings-ras
tekniska skulder gäller föräven det kapitalet, enligt närmareegna
bestämmelser i ICR, Regulation till nivå motsvarande49, upp en en
sjättedel den föreskrivna minsta solvensmarginalen.av

Tyskland

Sedan många år har det i den tyska tillsynslagen, dieGesetz über
Beaufsichtigung Versicherungsuntemehmen, krävts försäk-VAG, attvon
ringsbolag i samband med ansökan auktorisation för godkännandeom ger
in verksamhetsplan, bl.a. skall innehålla de allmänna försäk-en som
ringsvillkor och det tekniska beräkningsunderlag bolaget attavser
använda 5 risker§ VAG. För har dock, efter harmoniseringenstora
med bestämmelserna i det andra skadeförsälcringsdirektivet, enligt § 6
VAG gällt undantag från detta krav.ett

Enligt § VAG skall för livförsäkring verksamhetsplan in11 en ges som
ibl.a. detalj tariffer och regler för beräkning premier ochanger av

premiereserver Deckungsrücklagen eller Prämienreserven, särskilt
tillämpad räntefot och storleken omkostnader läggs till nettopre-av som
mien. Använda sannolikhetstabeller med antaganden skall biläggas. För
varje slag livförsäkring skall de relevanta formlerna för beräkningav av
premier premiereservoch in åtföljda numeriska exempel. Omges av
risker skall premie, skallövertas planen och enligtmot extra ange om
vilka regler särskild premiereserv härför.skall upprättas Reglernasom en

verksamhetsplan för livförsäkring enligtgäller § VAG för12 ävenom
sjuk- och olycksfallsförsäkring, dessa försäkringar baseras påom sanno-
likhetstabeller liknande dem vid livförsäkring. Enligt § VAG får13 några
ändringar i verksamhetsplanen inte verkställas förrän de blivit godkända

tillsynsmyndigheten, Bundesaufsichtsamt für Versicherungswesen.dasav
Bestämmelsen innebär bl.a. varje ändring försäkringsvillkor ochatt av
premietariffer i liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring godkännasmåste av
myndigheten i förväg.

Vid anpassningen till den tredje generationens försäkringsdirektiv före-
slås kraven förhandsgodkännandepå slopade. Enligt regeringsförslagett
skall i fortsättningen anmälningsförfarande för detgälla materialett som

i skall in§ 11 VAG. Detta i samband med ansökan auk-anges ges en om
torisation försäkringsbolag eller då sådant beräkningsunderlagettav
ändras. tidsfristNågon föreslås inte.

Premiereserven för livförsäkring skall enligt beräknas§ 65 VAG sepa-
för varje försäkringsslag i enlighet med det tekniska underlagrat som

upptagits i verksamhetsplanen enligt krav gäller enligt§ 11 VAG. Detta
§ 79 VAG också sjuk- och olycksfallsförsäkring enligt detsom ovan
sagda jämställs med livförsälcring. Metoderna för beräkning premiere-av

är sålunda desamma dem används vid beräkningserv som som av pre-
rmer.
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Livförsäkringsföretagen enligt tillsynsmyndighetens föreskrifterär
die Rückgewährrichtsatzes,Verordnung über Berechnung und Höhe des

Normrisikoüberschussesdes und des Normzinsertrages in der Leben-
från skyldiga varjeversicherung år 1984 år avsätta minst 90att procent

överskott till särskild får endast föranvändasåretsav en reserv, som
försäkringstagama.återbäring till Denna omfattas de försäk-reserv av

ringstekniska skulderna. tillgångar motsvarande sådana skulderFör
särskilda placeringsregler i § 54a VAG.upptas

skall framhållas försäkringsvillkoren uppfylla vissa iVidare måsteatt
angivna minimikrav. Bl.a. skall de allmänna försäkringsvill-§ 10 VAG

innehålla bestämmelser försäkringstagamas till del i bola-koren rättom
överskott. livförsäkring skall villkoren vidare regler förFör upptagets

belåning försäkringsbrev.återköp och av
för utländska försäkringsföretag verk-Liknande bestämmelser gäller

i Tyskland.samma

4.3 förPremiesättning för ansvarsförsäkringm.m.
motorfordon

Danmark

Ägare eller brukare motorfordon i Danmark enligt lag fzerdselslo-ärav
765 skyldig skaffa ansvarsförsäkring för for-1990-11-16 attven nr. en

hos försäkringsbolag har tillstånd meddela sådandonet ett attsom
försäkring. bestämmelser hur försäkringsplikten skallNärmare om

Justitieministemgenomföras har meddelats bekendtgárelse 1171av nr.
ansvarsforsikring for motordrevne köretojer Kontrahe-1992 m.v..om

ringsplikt för bolagen föreligger inte. Varken förhandsgod-något krav på
kännande eller anmälan tillämpade premietariffer uppställs i denav

försäkringsregleringen. heller premiesättning.danska Inte reglerges om
Riskklassindelningar bonussystem individuella från bolag tilloch är

bonussystemen förekommer i regel tio klasser där premien be-bolag. I
till mellan och grundpremien. Vid nyteckningstäms 140 30 procent av

debiteras ofta grundpremien. Då försäkringstagare byter90 procent av en
enligt bolagspraxis tillgodoräkna sig skadefri tid.bolag får han

Finland

Enligt den finländska regleringen gäller trañkförsäkringsplikt för den som
motordrivet fordon trañkförsäkringslagenäger 26.6.1959279. Ansvaret

enligt trañkförsäkringen regleras i lag. Grunder för trañkförsäkringspre-
fastställs tillsynsmyndigheten för vissmier tid, dock högst år.treav

Därvid gäller premien för de försäkringar vilka föranlett utbetalningatt
ersättning i allmänhet skall högre för andra försäkringarän samtav vara
premierna försäkringsfondensökade med ränteavkastning skallatt vara

tillräckliga för täcka bolagets utgifter i försäkringsverksamhetenatt samt
tillgodose bolagets konsolidering. Trllsynsmyndigheten fär bestäm-för att
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i premien skall ingå skäligt belopp för understödjande sådanatt ettma av
verksamhet prövas ha allmän betydelse för främjande trafik-som av
säkerheten. Har försäkringspremiema visat sig över- eller underskrida det
fastställda behovet, skall tillsynsmyndigheten utfärda grunder så attnya

elleröver- underskott kan förutsättas bli utjämnat inom viss angiven tid.
Försäkringsbolagen skall i enlighet med myndighetenvad kräver låta
utföra undersökningar och beräkningar betingas lagens kravsom av av-
seende premien.

Bolagsgemensamma premier, bonussystem och villkor i övrigt bestäms
sedan länge Trafikförsäkringsföreningen. Bonussystemet omfattar 15av
klasser med högsta bonus 70 Sedan EES-avtalet har trättprocent.en om
i kraft kommer emellertid detta samarbete upphöra beträffandeatt stora
risker. Premierna för sådana risker skall enligt lagändringar skallsom
träda i kraft samtidigt med EES-avtalet inte fastställas. Uppgifter om
premiesatser iskall dessa fall endast lämnas in till tillsynsmyndigheten.

Vidare föreskrifter i trañkförsäkringsförordningen 17.7. 1959324.ges
trafikförsäkringsbolagEtt får enligt föreskrifterna inte vägra meddelaatt

och upprätthålla försäkring,sökt försäkringen gäller sådant fordonettom
för vilket bolaget enligt koncessionsbeslut och fastställd bolagsordning
har meddela försäkring.rätt Vidare gäller bolagen skall in deatt att ge
allmänna villkoren för trafikförsäkring och ändringar i dessa villkor

månad innan de i bruk. Iillsynsmyndigheten skall övervakasenast tasen
försäkringsvillkoren överensstämmer med trañkförsäkringslagens be-att

stämmelser.

Norge

Även i Norge skall ägare motorfordon enligt lag lov forav om ansvar
skade gjer, Bil-ansvarslova, feb.3 1961 upprätthållamotorvognersom

ansvarsförsäkring. kunnaFör meddela denna försäkring krävs sär-atten
skilt tillstånd. Ansvarsförsäkringen skall täckning i enlighet medge
lagens bestämmelser. Någon skyldighet för försäkringsbolagen erbjudaatt
sådan försäkring föreskrivs inte. I allmänhet meddelar dock bolagen för-
säkring till alla försäkringskunder.

inteDet särskildanågra bestämmelser premiesâttning för denges om
obligatoriska försäkringen. Om premiesättningen gäller förnämntsom
alla försäkringar enligt § 7-6 lov forsikringsvirksomhet bolagetattom
skall använda premier i rimligt förhållandestår till den risksom som

och iövertas förhållande till bolagets ekonomi. Finansdepartementet kan
förbjuda premier bedöms ubetryggende eller urimlige.som vara
Skadeförsäkringspremier i allmänhet förskall varje tid beräknas så att
subventioner mellan försäkringsgrenar eller försäkringstagargrupper inte
görs. Premien bör i princip beräknas för varje enskild risk. Något hinder

premieberäkning på massbasis i konsumentförsäkring gällermot
emellertid inte. De enskilda risker slås bör i fallså såsom samman vara
likartade någon subventionering betydelse inte förekommer seatt av
Ot.prp. 42 1986-87 118. Regleringen innehåller inte bestäm-nr. s.
melser hur premiekontrollen skall genomföras. Särskilda förreglerom
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den obligatoriska försäkringen anmälningsskyldighet premiesätt-om om
ningen inte.ges

Efter överenskommelse mellan bolagen den marknadenpå norskaen
tillämpas enhetligt bonussystem, med startbonus på 20ett procenten av
grundpremien och där högsta bonus är 80 Ett bolag dockstårprocent.
utanför överenskommelsen och tillämpar individuellt bonussystem.ett
Några särskilda problem har vanligen inte förelegat då försäkringsta-en

önskat överföra bonus till eller från detta bolag.gare

Frankrike

franskaI den försäkringslagstiftningen le Code des livre IIassurances,
uppställs krav obligatoriskpå motorfordonsförsäkring assuranceett
véhicules. Däri försäkringsskyddets omfattning. Försäkringsbolaganges
med tillstånd meddela sådan försäkring i allmänhet inte skyldigtäratt att
erbjuda försäkring. emellertidOm försäkringssökande inte ñnner etten
försäkringsbolag berett ingåär avtal, hänskjuts hans fall tillattsom
Bureau Central de Tariñcation, med förett partsorgan representanter
såväl försäkringsbolagen försäkringstagarna, bestämmer detsom som
premiebelopp vilket bolag skall meddela försäkring. bolagOmmot ett ett
vidhåller sin ingå försäkringsavtal,vägran kan tillsynsmyndighetenatt
vidta åtgärder bolaget, varvid myndigheten kan återkalla bola-mot ytterst

tillstånd meddela motorfordonsförsäkring.gets att
tillFram år 1970 i Frankrike enhetstariff för den obligatoriskagavs en

motorfordonsförsâkringen. Efter gradvis liberalisering gäller docken
sedan år 1986 i det full frihet förnärmaste försäkringsföretagen atten
utforma tariffer för sådan försäkring. Föreskrifter endast för ettges

för rabatt vid skadefrihet. Försäkringstagaren därvid medsystem startar
betala 140 grundpremie för efter visst antal åratt procent att ettav en

Ävenskador tillgodogöra sig bonus på högst 50utan procent. utanen en
reglering arbetar de franska trafikförsäkringsanstalterna i tariffutform-
ningen i utsträckning efter bastariff, utformad inomstor en gemensam
försäkringsbranschen. innehållerDenna indelning i fordonsklasser,en
geografiska områden yrkes- och användandegrupper. Därutöver på-samt
verkas premien omständigheter fordonets ålder, årlig körsträckaav som

fordonsägarens kön. Ibland beaktas faktorer bakomliggandesamt som
trañkbrott och trafikolyckor orsakade alkoholpâverkan. Tillämpadeav
premietariffer skall in till tillsynsmyndigheten.ges

vidgade frihetenDen utforma tariffer har lett till tydligt inten-att en
sivare priskonkurrens den franskapå marknaden. Den har också inneburit

de försäkringsaktiebolagen har gjort betydande förluster.att stora

Storbritannien

Även brittisk lag Road Traffic kräverAct 1988 motorfor-ägareatt av
don har särskild ansvarsförsäkring liability insurance for motoren
vehicles. Något krav försäkringsgivarepå meddela försäkring före-att
ligger inte.
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till gällde i Storbritannien i utsträckning enhetligFram år 1968 storen
tariff. emellertidDe på skadeutfall beräknade premierna föreskrevs inte
i lag resultat överenskommelse marknaden. Medpåutan ettvar av en en
skärpt konkurrenssituation premiesättningenkom dock den gemensamma

Premieberäkningen individuellöverges. sker sedan dess basispåatt av
statistik inom de enskilda bolagen. Tariffstrukturerna har därvid utveck-
lats skilda inom de olika bolagen. Viss enhetlighet gäller ändåpå sätt
fortfarande. För till bonus vid skadefrihet, för geografiska ochrätt zoner

fordonstyp indelningar. Efterför tillämpas årett utangemensamma
försäkringstagaren i grundpremienskador erhåller regel rabatt pâ påen

mellan 25 den skadefria tiden till fyra elleroch 33,3 Uppgårprocent.
försâkringstagaren berättigad till maximal bonus,fem år är ärsom

klassificeras i enlighet med särskilt65 Fordonen system,procent. ett
utarbetat branschorganisation.Grouping Insurance System,Car av en

Åtskilliga kriterier beaktas vid premiesättningen, försäkringstagarenst.ex.
omständigheterbostadsort och hälsotillstånd. Ocksåålder, kön, yrke, som

skadeerfarvenheter, fordonets ålder och användning, antal möjliga brukare
Ävenfordonet betydelse vid premiesättningen. rabatter kankan haav

försäkringsgivare specialiserat sig vissa slagförekomma. Några har på
särskilda fordonsmår-risker, bl.a. förvärvsarbetande, hemmafruar ochav

ken.
försäkringsrörelse, särskilt under deBolagen har i denna senaste tre

redovisat betydande försäkringstekniska förluster.åren,

Tyskland

Motorfordonsförsäkring Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung obli-är
för-gatorisk i Tyskland. Bestämmelser gällande all obligatoriskockså

april 1965. försäk-säkring i Pflichtversicherungsgesetz 5. Förges vom
försäkringen gäller kontrahe-ringsbolag har tillstånd meddelaattsom

i detaljerade bestämmelserringsplikt. Med stöd bemyndigande lag harav
premietariffer Verordnung über die Iärife in der Kraftfahr-getts om

Däri vilkazeug-Haftpflichtversicherung 5. Dezember 1984.vom anges
riskfaktorer får vid premiesättningen hur premien förbeaktas samtsom

viss riskkategori skall närvarande gäller för allbestämmas. Fören
obligatorisk försäkring premietariffer bolagkrav de attett att ett avser
tillämpa skall in till tillsynsmyndigheten för godkännande.ges

det förslag till lagstiftning föranletts reglerna i den tredjeI avsom
generationens EG-direktiv föreslås kontraheringsskyldigheten slopad. En-

försäkringsgivare inteligt det föreslagna skall i ställetsystemet som
försäkring veckor för-önskar meddela normala villkor inom tvåmot ge

säkringslcunden skriftlig offert premie riskenmed och ta emoten en ny
kravunder offererade villkor. Dessutom föreslås i enlighet med EG:s

bestämmelsen förhandsgodkännande premietariffer upphävd. Samt-om av
villkor in koncession.liga skall dock i samband med ansökan Hitges om

försäkringsav-hänförs varje villkor regelmässigt tillämpas i flertaletsom
tal beaktande individuella skillnader. Också tariffbestämmelserutan av

försäkringsvillkoren.räknas till Enligt regeringsförslaget skall vidare
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tarifförordningen upphöra gälla. detaljerad rapporteringsskyldighetEnatt
i efterhand skall upprätthållas i stället bl.a. Versicherungswirtschaftse
Heft 161993 1060.s.

Osterrike

ÖsterrikeLiksom andra håll gäller i skyldighet förpå ägare motor-en av
fordon ha särskild ansvarsförsäkring. Försåkringsformen till åratt en var

reglerad, väsentligen i offentligen1987 starkt Tyskland. Bakom desom
fastställda enhetstariffema låg politiska statis-överväganden änsnarare
tiskt beräkningsunderlag. sålunda reglerade premiesättningen innebarDen
försäkringstekniska förluster för försäkxingsgivarna. viss liberaliseringEn

premieberäkningen kom därför genomföras. De tariffer bolagenattav av-
tillämpa in till tillsynsmyndigheten för dessmåsteatt snarastser ges

kärmedom. Premierna får med vissa begränsningar beräknas fritt. Premie-
försäkringar gällandehöjningar gälla såväl för nytecknade förmåste som

Ärförsäkringar. den genomsnittliga försäkringspremien enligt tillsyns-
myndighetens bedömning för Finansministern föreskrivahög, kan en
högsta tillåten premie. Vidare gäller premiesättningen måste görasatt
efter vissa objektiva kriterier, fordonsslag, fordonets användning,som

för vissa regioner intestorlek och styrka. Tariffer eller yrkesgrupper är
tillåtna.
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förGrunder5

försäkringsverksamheten m.m.

Inledning5

principiförsäkringlångvarigformervid allaskall detframgåttSom av
för-förbindandevilkaförsäkringsverksamheten, ärgrunder förupprättas

försäkringsmate-delarväsentligatillGrundernasäkringsbolagen. upptar
försäkringspremi-bl.a.beräkningmodeller förochformlermatiska av

grunderna röriämnenaNågraåterköpsvärden.ochpremiereserv aver,
försäk-ochförsäkringsgivanemellanavtalsförhållandetdirektinteheller

ochpremiereservberäkningförgrundernagällerDettaringstagare. av
förgrunderlagregleradeFlertaletåterförsäkring.tecknaskyldighet att

omedel-bestämmelseremellertidinnehållerförsäkringsverksamheten av
delari sådanaGrunderna ärförsäkringsförhållandena.betydelse förbar

livförsäkringsbo-ömsesidigadeförsäkringsavtalet. Fördelsåledes aven
tillämpliganedsättningsgrunder, ärsärskilda reglergällerlagen somom

försäkringstagarna.ansvarighetsinnedbolag sätter motsådantdå ett
regeringen.stadfästsochñrsäkringsbolagenGrunderna avantas av

fastställsochstyrelsenfattasgrundernaändring avBeslut avavom
ändringsbeslut färregeringen. Ettundantagsfalleller iFinansinspektionen

registrerats.det harförränverkställasinte
avtalstidenändras underkanavtalsvillkoren,därmedochGrunderna,

principerfrån vedertagnahörs. Dettaförsäkringstagarna avstegattutan
demotiveratsavtal harändringförförutsättningarnabeträffande avav

försäkringsavtalet. För-förutmärkandeårförhållandenegenartade som
ändringskyddadetillräckligt attharsäkringstagama ansetts avgenom

stadfästelse.offentligfordrargrunderna
för-lagstiftningenfunnits igrunder harstadfästaBestämmelser omom

förändratshari Deämnet.första lagenalltsedan densäkringsrörelse
iinnehålli mycketsåledesochutsträckning äri litenendast sammaav

tideri allaregleringen harmedHuvudsyftetbörjan.sekletsviddag som
harVidareförluster.ekonomiskaförsäkringstagarnaskydda motvarit att

åberopats1940-taletsedangrundermed stadfästaförstöd systemetsom
Regle-kostnad.skäligtillmeddelasförsäkringtilllederdet att enatt

ochsoliditets-buritsårunder mångaalltsågrunder harringen avuppav
försäkringstagama.i avsikt värnaskälighetsprinciperna att

skapamöjligtdet är ettviskall pröva attdirektivEnligt våra om
de väsent-avkall pågrunderförflexiblare attoch utanenklare system ge
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liga syften grunderna tillgodoser. Dessutom fordrar harmonise-som en
ring med bestämmelserna i den tredje generationens försäkringsdirektiv

översyn nuvarande regler stadfástelse. I det följande skall vien av om
diskutera lagstiftningen främst med utgångspunkt från vad EG:s direktiv
har gjort nödvändigt. I vårt fortsatta arbete skall vi utifrån princi-en mer
piell diskussion undersöka ytterligare reformer är påkallade.om

5.2 Ordningen med stadfástelse grunderav

Sedan särskild lagstiftning infördes för försäkringsverksamhet har som
nämnt grunderna spela roll föransetts försäkringsbolagsstor beståndett
och utveckling. Förhållandenatrygga på livförsäkringens omrâde, med
dess ofta långtidsbundna premier och avtal, kombinationer riskfördel-av
ning och sparande med levnadsåldem stigande dödlighetsrisk,samt har

sådana mindre långtgåendesagts att övervakning än denvara en som
följer med stadñsta grunder intesystemet tillfredsställandeär frånav
försäkringstagarsynpunkt. livförsälcringsverksamhetenAtt huvudregelsom
borde bunden i förväg stadfästa grunder har det länge allmänråttvara av
enighet se bl.a. SOU 1960:11 256 och 1961:171 189.om s. prop. s.
Det skall dock framhållas själva beslutet stadfästelseatt mångaom

.gånger är formalitet. Ett sådant beslut föregås nämligen regelmäs-en ren
sigt omfattande underhandskontakter mellan försäkringsbolaget ochav
tillsynsmyndigheten, varvid innehållet i grunderna diskuteras och fastslås.
Systemet med grunder har vidare ofta osmidigt, bl.a. på grundansetts av
kravet beslut ändring grunderatt skall fattas styrelsen.om av av

Enligt EG:s tredje försäkringsdirektiv får emellertid intestat antaen
adopt bestämmelser kräver föregående godkännande eller löpandesom
anmälan allmänna eller särskilda försäkringsvillkor, premietariffer,av
tekniskt underlag används bl.a. för beräkning premier och för-som av
säkringstekniska skulder, eller andra handlingar försäkrings-ettsom
företag använda försäkringstagama.att gentemot I enda syfteavser att
kontrollera överensstämmelsen med nationella bestämmelser aktua-om
riella principer, får dock fordra löpandestat anmälningar deten av
tekniska underlaget för beräkning premier och försäkringstekniskaav
skulder i livförsäkringsrörelse. denI mån anmälan krävs får denna inte

förhandsvillkor för företaget skallett få utöva sinatt verksamhet.vara
Enligt ordalydelsen i de aktuella artiklarna i EG:s direktiv för-avser

budet förhandsgodkännande och löpandemot anmälan endast förbudett
införande regler därom.mot Från flera håll har emellertid uttalatsav nya

förbudet sikte ävenatt på redan gällandetar bestämmelser se t.ex.
Jürgens-Rabe-Rabe, Der europäische Versicherungsrnarkt 62 och 74.s.
En sådan tolkning har också gjorts i Danmark och Tyskland. Det torde
därför stå klart inte längre får fordra förhandsgodkännandeatt staten

angivnapå punkter.m.m.
försäkringsbolagsEtt bestämmelser beräkning försäkringspre-om av

mier och premiereserv får alltså enligt EG:s regler inte underkastas krav
godkännande i förväg. Detsamma lär gälla andra beräkningsregler
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Dit hörskulder.försäkringstekniskabolagetsförbetydelsefåkansom
regler åter-vissafribrevsvärdenochåterköps- samtbestämmelser omom

Återköps-, återbäringsgrun-ochfribrevs-försäkringstagama.m1bäring
gällerDetbestämmelser.avtalsrättsligainnehåller dessutomdema rent

verkanbolaget,hosförsäkringsbrevbelåningförgrunderna aväven av
försäkringennärrättförsäkringstagarenspremie,betalaunderlåtenhet att

för för-harövrigt inteibolagetförtid elleriupphörfalli andra ansvar
betal-förfallit tillförsäkringsbeloppförräntningochsäkringsfallet somav

rörandeocksåhänvisaslivförsäkringförvillkorende allmännaning. I
förvillkorsålundagrunderdessaDå upptargrunderna.tillfrågorsådana

förhandsgod-pågälla kravför demhellerintefârförsäkringsavtalet,
förgrundernaendastdärfördel fallerlivförsäkringenskännande. För

förbudsregler.EG:ssidanâterförsäkring vidtecknaskyldighet att om
ingålivförsäkringsdirektivettredjedetenligtskall ävendäromUppgifter

koncession.ansökanvidföretesskallverksamhetsplani den omsom
siniskadeföisäkringar stårvissaförgrunderstadfästelsepåKravet av

skadeförsåkringsdinektivet.tredjestridihelhet mot
detdåupprättarlivförsäkringsbolagömsesidigtgrunderDe ettsom

löpandeföransvarighetennedsättaförlustutjämna attbehöver genomen
bolagetsregleråterbäring,tilldeladeller upptarlivförsäkringar om

försäkringsför-förbetydelsedirektfårvilkaskulderförsäkringstekniska
nedsättnings-sådanastadfästelsebestämmelserOcksåhållandena. avom

ordning.med EG:soförenligadärförfårgrunder anses
grunderstadfåstelsekraven påskallreglertill EG:shänsynMed av

änd-ellerantagandesigvidförekommaintefårStadfästelseslopas. vare
verk-förbudetgällandedet mot attmåstegrunder. Dessutomring nuav

upphävas.registreringändringsbeslut föreställa ett
stadfästelseoffentligmedordningengällandelängeden sedanMed av

vilka konse-diskuterasnågotslopad bör närmastverksamhetsvillkorvissa
fårdirektivEnligt våra ett nyttfå.ändring kansådankvenser en

väsentligadeavkall pågörinnebäraintegrunderFör att mansystem
pålagstiftning kravennuvarandeenligttillgodoser,grundernasyften som

skälighet.ochSoliditet
traditionelltframgått ansettshargrunderstadfästaordningEn utan som

siggörSoliditetsaspekternaSoliditet.försäkringsbolagenskunna äventyra
viss åter-i mån,ochpremie-, premiereserv-,särskiltgällande genom

premiertillgodosekunnaStadfástelsen har attbäringsgrundema. ansetts
âterbä-ochmarginalerbetryggandemed attberäknaspremiereservoch

harDetkonsolideringen hotas.omfattningi sådantilldelasinte attring
kon-förhandskontroll, iförsäkringspremiema,befarats utanbl.a. enatt

långsiktigabolagensnivåertill sådanaskullekurrenssituation attpressas
förhands-dethåll har hävdatstyskt utanäventyrades. Från attstabilitet

frestelsenförfallerbolag attvissaförriskfinnsgodkännande atten
konkurrenspolitik,förlustbringandedvs.undertarifñering, engenom
Versicherungswirt-iMüllermarknadsandelar sesigskaffa större t.ex

552Heft 91993schaft s.
harreserveringamaförsâkringstekniskaoch destorlekPremiernas

infriamöjligheterförsäkringsföretagens attbetydelse förnaturligtvis stor
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sina åtaganden försäkringstagama.gentemot Premiema viktigaär så till
vida bolagen måste få inatt medel för kunna tillräckligagöra försäk-att
ringstekniska avsättningar och bygga buffertkapital. Detett väsent-upp
liga från soliditetssynpunkt bör sålunda bolagen görattanses vara
erforderliga avsättningar för förväntade framtida förpliktelser och deatt
har kan i anspråk för täckatas förlusterreserver vid oförutseddaattsom
händelser. Av vikt för Soliditetenstor är emellertid också hur de medel

förvaltas för försäkringstagarnas räkning placeras.som I själva verket är
det för livförsälcringsbolag betydligtett svårare bedöma de finansiellaatt
riskerna än de aktuariella riskerna.

premier,Att försäkringstekniska avsättningar, placeringsstrategier och
förekomsten buffertkapital har avgörande betydelse för försäkrings-av
bolagens möjligheter infria sina förpliktelser innebäratt emellertid inte

sådana förhållanden medatt nödvändighet måste kontrolleras i förväg av
statlig myndighet. Hos försäkringsbolagen finns välen utvecklade och

beprövade rutiner för beräkning premier och försäkringstekniskaav
skulder. Inom EG har dessutom fastställts vissa allmänna regler härom
se avsnitt 3.3. Det skall vidare framhållas det efter mönster frånatt EG
har antagits soliditetsbestämmelser, innebär bolagen skall hanya attsom

buffertkapital uppgåendeett till vissa belopp. Dessutom har det lämnats
förslag till placeringsregler, i högre grad än de nuvarande syftarnya som
till lämplig hantering de svårbedömda finansiella riskerna.en Be-av
tydelse från skyddssynpunkt har även de bestämmelser försäk-som ger
ringstagama i livförsäkring och långvarig försäkring särskild för-annan
månsrätt i tillgångar motsvarande försäkringstekniska skulder.

Som framgått bärs det nuvarande kravet på stadfästelse ocksåupp av
skälighetsprincipen. Denna princips berättigande i den framtida försäk-
ringsregleringen skall nämnt behandlas närmare i slutbetänkan-vårtsom
de. Redan kan vi dock konstatera vissa konsekvenseratt skälig-nu av
hetsprincipen är svåra in i regelverkatt ärett till denpassa anpassatsom
europeiska utvecklingen. Under alla omständigheter vi skälig-attanser
hetshänsyn inte motiverar krav på förhandsgodkärmandeett verksam-av
hetsvillkor.

Det kan dessutom kravet på stadfästelsenoteras att grunder kan haav
vissa nackdelar, inte minst från konkurrenssynpunkt jfr Närings-t.ex.
frihetsombudsmannen, Konkurrensfrågor inom livförsäkringsverksamhe-

Dnr 33888. Som framhållitsten, i våra direktiv innebär detsystemet att
är det offentliga fastställerytterst för försäkringsbolagenssom ramarna

vinstnivå och konkurrensen bolagen emellan. Detta gäller konkurrensen
såväl premierna produktutformningen. Medom sådana konkurrens-som

begränsningar finns risk för effektivitetsförluster för hela samhället.en
Detta kan innebära försäkringstagama tvingasatt betala högre premieratt
än vid fullständig konkurrens jfr 19929356 5 Stadfästelse-prop. s.
förfarandet medför vidare många gånger produktutvecklingen fördröjatt
Det kan nämligen lång tid fåta synsätt elleratt ett produktnytt en ny
accepterad tillsynsmyndigheten.av

Systemet med stadfästa grunder borgar inte heller för försäkrings-att
bolagen bedriver verksamheten så kostnadseffektivt möjligt. Varkensom
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lagstiftaren eller tillsynsmyndigheten torde ha den kompetens behövssom
för på bästa bedöma förutsättningarna försätt bedriva ekono-att att en
miskt effektiv och stabil försäkringsrörelse. De grunder godkännssom
inbegriper därför säkerhetsmarginaler, så myndigheten bak-stora att mot

soliditetskravetgrund skall känna sig denpå säkra sidan. Vid ofull-av en
ständig konkurrenssituation motiverar sådan ordning knappast bolagenen

hålla in utgifterna.påatt
Med ökad frihet för bolagen bör produktsortimentet kunna utökasen

och därmed konkurrensen främjas. också sådanaDet är synpunkter som
ligger bakom reglerEG:s se bl.a. Jürgens-Rabe-Rabe, ff.10 Ena.a. s.

frihetvidgad bör utvecklingen inom försäkringsbranschen ochgagna
medföra bättre möjligheter för de svenska bolagen konkurrensenmötaatt
från utländska företag. Erfarenheterna från Nederländerna och Stor-
britannien där krav förhandsgodkännande beñkningsunderlagpå av-
och villkor inte har gällt åtskilliga i riktningen.på år talar också den-

frånStor betydelse konkurrenssynpunkt har emellertid skälighets-även
principen och förbudet för livförsälcringsbolag lämna vinstutdelningatt

framför allt, regler i skattelagstiñningen. skälighetFrågornasamt, om
vinstutdelning skalloch behandlas i slutbetänkande.närmare vårt

hävdas visserligen ibland ordningDet med offentlig stadtastelseatt en
underlättar för försäkringstagarna hitta lämpliga prisvärda för-ochatt
säkringar. En statlig reglering i praktiken kan begñnsa företagenssom
möjligheter konkurrera med premier och produkter behöver dock inteatt

den bästa lösningen informationsproblemen,på fördelävenvara om en
med begränsat produktutbud kan försäkringskundema inteett attvara
behöver ägna mycket tid eller andra jämföra olikasä attresurser
alternativ för justhitta den produkt deras önskemål.att motsom svarar
En sådan reglering emellertid inte garantiär någon för försäkringsta-att

får fullständig bild försäkringsavtalens innehåll.gama en av
Slutligen skall framhållas det kan bolagen ävenatt antas att utan ett

krav förhandsgodkännandepå kommer föra underhandsdiskussioneratt
med tillsynsmyndigheten grundemas innehåll, i fall fråga ärvartom om

komplexa lösningar. Omfattande iändringar grunder kräverom mer
regelmässigt investeringar i bolagens datasystem till kostnad ochstor
tidsåtgång. ingripande FinansinspektionenEtt efter ändringarna harattav
verkställts kan innebära kapitalförstöring hos bolagen. bör därförDet
finnas intresse hos bolagen få sina förankradebeslut hosett att myn-
digheten.

5.3 Grundernas betydelse avtalsinnehållsom

finns enligtDet vår mening skäl redan i denna utredningsetapp över-att
väga också andra ändringar nuvarande regler grunder. fram-Somav om
gått innehåller grunderna bestämmelser till del direkt för-rörstorsom
säkringsavtalet. I stället ñr låta dessa ibestämmelser ingå deatt
allmänna villkoren hänvisar bolagen däri till grunderna. Anledningen till
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ordningen har dels praktiska skäl talar härför, delssagts att attvara
försäkringstekniska beräkningar inverkar vissa bestämmelserna.på av

del grunderna har direkt betydelse för försäkringsavtalet kan deI den
standardvillkor. intolkasbetraktas villkor delDessasom som en av av-

hänvisningen. Enligt praxis och doktrin NJAtalet se 1980t.ex.genom
ff,Bernitz, Standardavtalsrätt, uppl. och Adler-46, 6 1993, 32s. s.

intolkning standardvillkorAvtalsrätt 3 uppl. 62 ff ärcrweutz, avs. en
invändningsfri, det uttrycklig och tydlig hänvisning i detgörsom en-en

standardvillkoren, villkoren finns tillgäng-skilda avtalet till förutsatt att
liga har tillfälle svårighet delpå sådant sätt motparten att utan taatt av

ingående. inte krav handem före avtals Däremot uppställs något på att
tagit villkoren. Hänvisningama i försäkringsvillkorenfaktiskt har del av

Bestämmelserna däritill får tillräckligt framträdande.grunderna anses
oväntade eller tyngande. dessa synpunkterkan knappast sägas Frånvara

konstruktionen i princip kunnabör den använda accepteras.
tekniken med hänvisning används, får dock försäkrings-Genom att

förregelmässigt inte del samtliga villkor gäller det avtaltagaren somav
i dem i grunderna. Enligt vadhan har ingått. Han får stället söka som

formenbeskrivits uppträder grunderna i den tjockahar yttre avovan
med lösa blad. innehåller antal bestämmelser ärpärmar De ett stort som

mindre individuella för varje bolag. försäkringstagareeller Den sommer
direkt intresse för honom blandönskar leta reda på det är avsom

otaliga han har till-grundemas regler kan få bekymmer, ävenstora om
till Vidare flera bestämmelserna i grundernagång pärmama. är av som

avtalsförhållandet svårtillgängliga, bl.a. därför försäkringstagarenrör att
idén fråga försäkringsbolaget dem.troligen inte kommer på Dettaatt om

utfående återbäringkan gälla belåning försäkringsbrev ocht.ex. avom av
Information livförsäkring tillunder försäkringstiden se Hellner, om

konsumenter, kan inskränkningar i1981, 31. Detsamma sägas oms.
få försäkring återköpt. Hänvisningar till grunder underlättarrätten att en

innehållet i försäkringsavtalen. avig-sålunda inte förståelsen Dessaav
sidor med grunder kan emellertid komma begränsassystemet attav om

föreslagna reglerna information vid livförsäkring genomförs i dende om
avtalsrättsliga försäkringslagstiftningen. Enligt de föreslagna reglerna

bl.a. uppgifter tilldelningskall denna innehålla beräkning ochom av
återbäring beräkning återköps- och fribrevsvärden och densamt om av
omfattning vari dessa värden kap. förslaget tillse 11 6 §garanteras en

försäkringsavtalslag. kan också erinras försäkrings-Här attny om
branschen har tagit fram riktlinjer för information vid livförsäkring med
sparande, vilka håller införlivas i bolagens verksamhet. Problemenpå att
borde bli mindre bestämmelserna i grunderna i de delar dekunna än om

indirekt försäkringsavtalet i de allmänna villkoren.rör togs
uppfattning försäkringstagarnaEnligt bör ha tillgång till allavår

avtalsvillkor behöva söka dem i grunder. Ett ändamålsenligtutan att mera
förfarande i tillämpade villkordet dag är de skall gälla iän att som
försäkringsavtalet långt möjligt framgår direkt avtalsvillkoren.så Enav

i riktningen har också framkommitsträvan den under arbetet med en ny
försäkringsavtalslag SOU 1986:56 245. En ordning innebärse s. som
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försäkringsvillkor inte tekniskt beräkningsunder-sammanblandas medatt
lag framgår allmänna villkor gäller i andra ländermånga seutan av

Detaljbestämmelser i grunderna avtalsförhällandetavsnitt 4.2. rörsom
därför i möjliga utsträckning införas i försäkringsvillkoren, ibör största

önskar gällande i försäkringsförhållandet jfrden mån bolaget göra dem
Iivförsäkringsbolags remissyttrande iSvenska Aktuarienämnds prop.

Visserligen grundemas omfattning i jämförelse med198990:34 47. ärs.
villkor i andra avtalsförhållanden avsevärda. flera an de ocksåI är

förmycket förstå. Några reglerna, grunderna verkansvåra att avav som
premiebetalning och grunderna för förräntning försäkrings-underlåten av

förfallit till betalning, emellertid ganska kortfattade.belopp är Omsom
avtalsvillkoren, vidarebestämmelserna införs direkt i ökar kraven på

försäkringsbolagen dem enklare och lättillgängliga.göraatt mera
avtalsrättsliga bestämmelser från grunder till allmännaöverföringEn av

inte innebära villkor blir alltför omfattande ellervillkor får dock dessaatt
villkoren utformas försäk-svårbegripliga. Ett krav såmåste att attvara

försäkrings-ringstagaren kan förstå dem. kan inte önskvärt medDet vara
svårtillgängligförekommer utomlands, med sidorkontrakt, mångasom

Bestämmelser i försäkringsvillkoren komplicerade beräk-upptartext. som
informationsvärde jfrningsmodeller skulle ha mycket begränsat Dsett

villkoren för försäk-153. bör bestämmelser1993:39 Däremot oms.
ringstagarnas till återköp och fribrev såvitt grundema förrätt samt, avser

för belåningen, räntefot och verkan underlåtenhetbelåning, villkoren av
betala kunna in i försäkringsvillkoren. Regler dessaränta röratt tas som

också i förslaget till försäkringsavtalslag,frågor upptas ny som avsesen
förslag. bestämmelser hari kraft samtidigt med Enligt dessaträda våra

försäkringen ändradförsäkringstagaren i regel efter uppsägning fårätt att
försäkring eller i försäkrings-till premiefri på sätt närmareatt som anges

försäkringstagaren harden återköpt bolaget. rättvillkoren få Om attav
försäkringenhan också i stället belåna hosåterköp, har rättkräva att

utsträckning i villkoren.ibolaget den som anges
fribrevs- och låne-tvekan kan gälla regler för beräkningViss avom

framgått innehåller emellertid dessa vanligenSom avsnitt 2.2värden. av
hänvisningar till bestämmelser beräkning tekniskt återköps-endast om av
i återköpsgrtmder. lånereglema kan intevärde sägas dessaOm att

reglerinverkar bolags premie- eller reservsättning och sådanapå ett att
inte omfattas beräkningsunderlag skalli andra länder detav som upp-

in fribrevoch till tillsynsmyndigheten. Bestämmelser ochrättas ges om
försäkringsbrevbelåning bör angivna skäl i sin helhet kunna över-av av

föras till de allmänna villkoren. villkoren kan beskrivas hur fribrevs-I
bestäms användning det tekniska äterköpsvärdet.och lånevärden med av

Också villkor för till återbäring, bestämmelser formen förrätt t.ex. om
återbäring, hemma i försäkringsvillkoren. Enligt föreslagnahör den nya
försäkringsavtalslagen skall villkoren framgå i vilken form åter-av
bäringen tillgodoräknas försälcringstagaren och han har rätt attom senare

form.välja Regler för hur tilldelning skall ske bör alltså iannan
fortsättningen direkt i avtalsvillkoren. Frågan behöver därför inteanges
regleras i grunder. finns enligt uppfattning vidare inte skäl haDet vår att
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bestämmelser i lag på vilka återbäring får tilldelas. Bestämmel-sättom
därom i bör därför följerFRL utgå. Som vad i avsnittsagtsserna av som

övrigt2.2 bygger för dessa bestämmelser föråldrade förutsättningar.på
sker tilldelning för den helt övervägande delen försäkrin-Numera allaav

i medsamband utbetalning försäkringsersättning.gar av
Bestämmelser verkan underlåten premiebetalning, försäk-avom om

ringstagarens försäkringen i fall till följd återköprätt när andra än av
eller underlåtenhet betala premie upphör i förtid eller bolaget i övrigtatt
inte får försäkringsfallethar och regler för förräntning för-ansvar av
säkringsbelopp förfallit till betalning bör i sin helhet kunna in itassom
försäkringsavtalens allmänna villkor. i förslaget tillSom nämnt upptas en

försäkringsavtalslag regler dessa frågor.rörny som
Till följd angivna bestämmelser kan överföras till försäkrings-attav

villkoren bör försäkringsbolagens skyldighet grunderupprättaatt av-
seende dessa förhållanden upphöra. Det bör redan dock fram-antyttssom
hållas knappast kommer ifrån villkoren refererar till delatt attman en
tekniska förekommer i bestämmelser grunder.begrepp isom

i grunderna inte direkt avtalsinnehåll, nämligenDe ämnen utgörsom
grunderna för beräkning försäkringspremier och premiereserv samtav
grunderna för skyldighet teckna återförsäkring, bör naturligtvis inteatt

in i försäkringsvillkoren.tas

5.4 Skyldighet grunderupprättaatt

Med stadfästelseförfamndet slopat och bestämmelser överförda från
grunder till avtalsvillkor kan diskuteras vad i fortsättningen skallsom
gälla skyldighet grunder. vidare utredning skall vi bl.a.I våratt antaom

det för tillsynen ändamålsenligt med krav upprättandeöverväga är påom
försäkringsverksamheten. avvaktangrunder för I härpå bör emellertidav

också tills vidare gälla det för livförsäkringar och vissa långvarigaatt
skadeförsäkringar skall grunder föreskrivnaupprättas upptar nusom
beräkningsregler. Någon ändring med avseende innehållet i dessapå
beräkningsregler vad följer bestämmelser före-utöver EG:ssom av- -
slås följaktligen inte i denna följd inteSom grundernaetapp. atten av
längre skall stadfästas kommer istyrelsen fortsättningen besluta inteatt
bara ändring grunder också antagande grunder.utanavom om av

livförsäkringar skallFör sålunda grunder för beräkningupprättas av
försäkringspremier och premiereserv liksom tekniskt beräknings-för

Återbäringsgrundemaunderlag rör återköp och återbäring. kommersom
liksom hittills innehållaäven bestämmelser användning åter-att avom
bäringsfonden.

Bestämmelser livförsälcringsbolags skyldighet återför-ett attom avge
säkring bör däremot kunna föras till bolagsordningen. Enligt kap.över 2
5 § FRL skall i bolagsordningen i vilken utsträckning bolaget10 anges

skyldigt teckna återförsäkring,är det gäller försäkring änatt om annan
livförsäkring. Utan olägenheter bör bestämmelsen kunna utsträckasstörre
till omfatta återförsäkring i livförsäkringsrörelse. Visserligenävenatt
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ändringvidbeslutsförfarandeomständligaredet innebära någotskulle ett
fattasskulleändringsbeslutetåterförsäkring;bestämmelser avomav
naturligtdock sägaskanstyrelsen. Detstället föribolagsstämman vara

dessutomfårDetbolags ägare.riskhantering beslutasfrågor ettatt avom
försäk-skildaför demöjligtlika reglerfördel med så somenanses vara

fortsättningeniverksamhetsplanen ävenskallnämntringsslagen. Som
återförsäkring.innehålla förgrundprincipemauppgifter om

skyldighetenfrånundantag attbestämmelser kannuvarandeEnligt
för-tillmed hänsynbl.a.medgeslivförsäkringargrunder förupprätta

undan-avsnitt avsåg2.2framgårsärskilda Somsäkringens natur. av
Skade-skadelivräntor.främstinfördes 1961den årdåtagsmöjligheten

Skyldighetenskadeförsäkringsrörelsen. atttillhörlivräntor upp-numera
gälleromfattande denänmindresådana ärför räntorgrunderrätta som

möjligheterfinns5 § FRLkap.1nedan. Genomlivförsäkringar seför
livförsäkringbestämmelsernaavvika frånlivförsäkringarvissaför omatt
stadgandenafråndispensmöjlighetgenerellFRLkap. 10 §och i 1 ges en

undantagtillmöjligheterfall.vissa Delivförsäkring i genomsom gesom
frånundantagfall dåpraktiskadetäckafårbestämmelserdessa anses

i fråga.kommabör kunnalivförsäkringsrörelsengrunder förkravet på
krav påupprätthållamotiveratdet ettärifrågasättas attkanDet om

utredning.vidarepå våri väntanskadeförsäkringargrunder för ens
liv-sådanskadeförsâkringar änlångvarigaandragäller närmastFrågan

skadeförsälcringsrörelsen.tillhörsjukrântaeller som
långvarigagrunder förkrav påFinlandförundantag ettMed synes
förklaringsinhar dockhåll.andra Dettagällainte påskadeförsäkringar

bestämmelserna,medhandi förstaförsäkringsformi den avsesatt som
iendasthuvudsakligenförekommerframtid,allförbrandförsäkring

internationa-ökadvidtänkasdetVidare kanFinland.och attSverige en
skadeförsäkringarytterligarekonkurrenssituationskärptochlisering en

för öv-marknadsföras här, någotkommerlångvarig karaktär att somav
skadeförsâlcringar börsådanaomfattning. Föriredan har skett någonrigt

dockgrunder,vissabundnatills vidarebolagen ävendärför avvara
hittills börLiksompremiereserv.beräkningförgrunderendast av

tid tio år.för änförsäkringar längreförgällagrunderbestämmelser om
det bör öppnasframhållitsFinansinspektionen attfrånharDet en

bestämmelserfrånundantagmedgedispenseftermöjlighet omatt
gällaskulle kunnaskadeförsäkringar. Detta t.ex.långvarigagrunder för

kunnaborde vidareDispensbelopp.mindreförsäkringendå avser
tid,påuppträttförsäkringar harsådanafråga förikomma senaresom
därbyggnadsprojekt,längresamband medkreditförsäkring isärskilt inom

kommadet kansärdragsådana attförsäkringskonstruktionen har attsom
vidpremierutkrävasellerfå skadorvidpremieråterbetalas att nya

förhållan-dessaförsäkringsavtal reglerarSådanaskadeutfall.ogynnsamt
grunder. Trotsanvänds idet attliknarförväg sätti påden ett somsom

vi densin helhetiskall över attgrundermed snart avansersystemet ses
krav påEttbördispensmöjligheten tillefterlystainspektionen nu ges.

funk-avseddafyller denintedetinte gällanaturligtvisgrunder bör om
tionen.
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För liv- eller sjukränta tillhör skadeförsäkringsrörelsen kommersom
grunder fortsättningsvis förupprättas beräkning premiereserv.att av
Eftersom sådana räntor bolagetspå initiativ i vissa fall återköpgenom
kan omvandlas till engångsbelopp bör tillsäven vidare krävas grunder för
beräkning återköpsvärden. hellerInte i fortsättningen föreligger någotav
behov grunder för beräkning försäkringspremier eller fribrevsvär-av av
den eller för återbäring. Någon möjlighet till dispens för liv- och
sjukräntor tillhör skadeförsäkringsrörelsen inte erforderlig.som synes

Också tills vidare skall gälla särskilda bestämmelser skyldighet förom
ömsesidiga försäkringsbolag upprätta nedsättningsgrunder i vissa fall.att
Dessa bestämmelser är direkt följd vissa särdrag hos associations-en av
formen. Vi kommer i nästa betänkande behandla reglerna ned-att om
sättning och några andra särskilda bestämmelser för de ömsesidiga
försäkringsbolagen.

5.5 Tillsynen över grunderna

Frågan hur tillsynen försäkringsverksamhetenöver bör utformas iom
framtiden vi nämnt ställning till först i vårt slutbe-att taavser som
tänkande. Emellertid bör redan något beröras hur den offentliganu
kontrollen grunderna bör genomföras under den närmsta tiden, närav en
förhandsprövning inte längre är möjlig.

I avvaktan på vidarevår utredning vi den i tredje livförsåk-attanser
ringsdirektivet uppställda möjligheten fordra löpande anmälanatt av
beräkningsunderlag för kontroll detta uppfyller vedertagna aktuariellaatt
principer bör utnyttjas. Finansinspektionen kommer därigenom liksom nu

i tidigt skede få tillgång till bolags beräkningsmaterial,att ett ett som
kommer omfattning enligtatt nuvarande regler. Detvara av samma som
förtjänar erinras enligt uttalanden från tyskt håll möjlighetenatt att att
föreskriva anmälningsskyldighet avsedd användas länderattvar av som
inte tillämpar med appointed finnsett actuary isystem Stor-som
britannien avsnittse Enligt3.2. det har särskilt utseddsystemet en
aktuarie i bolaget visst för sådant beräkningsunderlag. Ett anmäl-ansvar
ningsförfarande har redan införts i Danmark och kommer gälla ocksåatt
i andra europeiska länder, bl.a. Tyskland. Det kan även nämnas detatt
från inspektionen har uttryckta önskemål krav på grundernaett attom
tillställs myndigheten i tidigt läge.ett

Den möjlighet i tredje livförsäkringsdirektivet föreskrivaattsom ges
anmälningsskyldighet gäller underlag för beräkning premier och för-av
säkringstekniska skulder. Det kan ifrågasättas EG:s ordning medgerom
krav på anmälan samtliga uppgifter grunderna för livförsäkringarav som
enligt förslagvåra tills vidare skall innehålla. Otvivelaktigt omfattar den
regler för beräkning premier och premiereserv, medan viss tvekan kanav

andragälla de bestämmelserna. Emellertid kan regler för beräkningom
återköpsvârden bestämmelser för beräkning och fördelningsamtav av

återbäring få betydelse för storleken bolags försäkringstekniskaettav
skulder. De bör därför kunna omfattas bestämmelse anmäl-av en om
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reglernadanskaenligt deskall ocksåFramhållasningsskyldighet. att nya
därförVibestämmelser.angivnaanmälningsplikt för härgäller attanser

Finansinspektionen.in tillhelhet böri desslivförsäkringsgrunderna ges
tekniskadetuppställas krav pådet bördiskuteraskan attDet om

tillämpas. Medskall börjatid innan detin vissskall lämnasunderlaget
möjlighetfåvisserligentillsynsmyndighetenskulle attregelsådanen
marknadsfö-förhindrakunnadärmed lättareingås ochinnan avtalreagera

förvägviss tid i ståranmälankrav påolämpliga produkter. Ettring av
det förmod-förhandsgodkännande,ordning medemellertid så nära atten

har fram-synpunktregler. Dennaenligt EG:sotillåtetligen skulle anses
tidsfrist skullelångTyskland. Medlagstiftningsarbetet iförts under en

gällaföljaktligen endastbörsmidighet. Detmista sindessutom systemet
Danmark, inliksom ibeákningsunderlaget,det kravet t.ex.att ges

marknadsföras.börjarförsäkringsproduktemamedsamtidigt attsenast
vidredanskall lämnas ingrundernastadgandetinnebär bl.a.Detta attatt

skall slopas.koncessionansökan om
tidigtanmälningsförfarandetIillsynsmyndigheten kommer attgenom

Även myndig-livförsäkringsverksamheten.förunderlagetfå del omav
tillämpas, kommergrunderförhindramöjlighetfårheten inte attatt nya

Finans-läge.ingripa i tidigtkunnamissförhållandenvid ettden att
den påmaterial,till väsentligttillgånghainspektionen kommer att om

bolagvisst närmare.granskaanledning behöverförekommen ett
Finans-in tilldå degrundernanaturligtvis önskvärtärDet att ges

beräknings-kontrollfullständiga och tydligainspektionen är så att aven
med bolaget.kommunikationomfattandegenomförasunderlaget kan utan

skall innehållagrundernaemellertid inte något krav påinnebärDetta att
premiereserv,försäkringspremienberäkningformler förfullständiga av

förbli olikaskulleEftersom formlemaåterbäring.återköpsvärden eller
bli mycketformelsamlingarskulle sådanaskilda produkterbolagsett

ingivnadetdärförfortsättningen börOckså iomfattande. attaccepteras
aktua-hjälp bolagetsmednärmastbehöva kompletteras,materialet kan av

dockböroch Iyskland,Danmarkländer,i vissa andrarier. Som t.ex.
be-konsekvenserredogörelse för deåtföljsgrundernakrävas att av en

försäkringstagare,och dessförsäkringsbolagetdäri får förstämmelserna
ändringhand vidgäller i förstaräkneexempel. Dettai formbl.a. avav

tillsynsmyndighetenofta in fråni daguppgifter begärsSådanagrunder.
stadfästs.innan grunder

Finansinspek-det frångrunderna harkontrollunderlättaFör att aven
myndig-möjligheter tilldet öppnasönskemålframförtstionen attom

be-hurutformning, dvs. närmastgrundernashetsföreskrifter om
tidsframhållits harsystematiseras. Somskallstämmelserna senareovan

grundernasinneburitbranschsamarbetemed minskatutveckling att
Vi detemellan.variera bolagenalltkommitutformning har att ansermer

slutligaavvaktan på vårttillgodoses iönskemålinspektionensrimligt att
föreslåsbestämmelserframtiden.i Nyagrundernaställningstagande om

härför.
försäkringsgivarnalivförsäkringsdirektivet skalltredjereglerna iEnligt

metoderberäkningsunderlag ochtillgängliggöra deallmnhetenför som
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de använder för beräkning törsäkringstekniska skulder, inkl. åter-av
bäring. Sedan grunderna har in till tillsynsmyndigheten bör degetts
sålunda offentliga. sådanEn ordning följer för vidkom-svensktvara
mande redan tryckfrihetsförordningens regler rätten delatt taav om av
allmänna handlingar. En särskild bestämmelse för försäkringsverlcsamhet
är därför inte nödvändig. Ett försäkringsbolag kan emellertid med stöd

kap.8 5 § första stycket sekretesslagen 1980:100 begäraav att upp-
gifter affärsv eller driftförhållanden i detta material undantas frånom
offentlighet, det kan bolaget lider skada uppgiften röjs.antas attom om
En ordning liknande den svenska gäller, framgått, enligt de nyligensom

danska reglerna. skallHär också framhållasåter det iantagna denatt
föreslagna försäkringsavtalslagen har föreskrivits skyldighet attnya en
informera beräkning återbäring.om av

tillsynenFör över grunder för skadeförsäkringar blir läget ett annat.
Enligt EG:s regler får det för sådana försäkringar inte fordras löpande
anmälningar för tekniskt beräkningsunderlag. enlighetI med vadens som
har för livförsäkringar bör beträffande grunderna för skadeför-sagts man

Ävensäkringar eftersträva fullständighet och klarhet. dessa grunder bör
kunna tillämpas och kontrolleras omfattande kompletteringar.utan

Som nämnt skall vi i vårt slutbetänkande behandla några sår-regler för
de ömsesidiga försäkringsbolagen, bl.a. bestämmelserna nedsättning.om
Mot bakgrund härav och med hänsyn till reglerna nedsättningatt om

ha mycket liten praktisk betydelse, vi det inte moti-synes en anser vara
uppställa krav på upprättadeverat att nedsâttningsgrunder skallett attnu

anmälas till Finansinspektionen.

5.6 Några avtalsrättsliga frågor

I sammanhanget bör vissa avtalsrättsliga problem uppmärksammas.
Visserligen innebär förslagvåra bestämmelser villkorskaraktär iatt av
fortsättningen inte skall i grunder. Också i framtida försäkrings-upptas
villkor kommer dock bolagen kunna hänvisa till beräkningsregler iatt
grunder. I stället för till grunder stadfästa enligt försäkringsrörelselag-
stiftningen får hänvisning göras till upprättade eller grunder förantagna
beräkning återköpsvärden och återbäring.t.ex. Fråga uppkommerav om

i utsträckning kan ändring i grundernaacceptera attman samma som nu
får verkan för försäkringsavtalet. Genom stadfästelsen upphör för-att
svinner den åberopade garantin kränkning försäkringstagar-mot av

Åbefogade rättsanspråk. Olika hänsyn gör sig gällande här.nas ena
sidan måste skydda försäkringstagare beräkningsregler hanmotman som

Åinte har gått med på. andra sidan kan sådana reglernya vara mer
lämpade för aktuella förhållanden än gamla jfr Hellner, Försäkringsrätt,

uppl.2 1965, 70 Ett förbud ensidig ändring skulle dessutommots.
medföra bolagen tvingades omförhandla med tusentals livförsäkrings-att

varje gång de önskade genomföratagare sådan ändring. Ett sådanten
förbud skulle vidare innebära risk för bolagen för säkerhets skullatten
höjde premierna utöver vad kortarepå sikt framstår nödvändigtsom som
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och, framför allt, de i utsträckning övergick tillstörre meddelaatt att
bara kortvarig försäkring Ds 153.1993:39 s.

En ändring grunderna skall enligt förslag tillvåra anmälas Finans-av
inspektionen. Till sådan anmälan fogasskall bl.a. redogörelse fören en
de konsekvenser ändringarna får ñr försäkringstagarna. Genom anmäl-
ningen fâr myndigheten möjlighet förhindra ändringar inverkaratt att
menligt för enskilda försäkringstagare. Enligt förslaget till försäk-ny
ringsavtalslag skall bolagen i vissa fall ha möjlighet ändra för-att
säkringen vid början premieperiod. Förutsättning för ändring ärav en ny

bolagen gör uttryckliga förbehåll därom och ändringen påkalladäratt att
försäkringens beskaffenhet eller någon särskild omständig-av av annan

het, eller ändringen kräver tillsynsmyndighetens godkännande. Iatt
allmänhet ändringbör inte tillåtas, inte de ekonomiska förutsätt-en om
ningarna för försäkringen väsentligt förändras Ds 1993:39 303. Dens.
föreslagna avtalsrättsliga regeln fär gälla bestämmelserävenanses om
beräkningsunderlag i grunder har verkan försäkringsförhällandetpåsom

152se Ds 1993:39 och SOU 1986:56 289.s. s.
Bestämmelser den avtalsrättsliga frågan ändring meddeladeom om av

försäkringar sålunda i den föreslagna ñrsäkringsavtalslagen.ges nya
Förslagen där får rimliga och de träda i kraft samtidigt medanses avses
våra lagförslag. saknas därför anledning förDet lämna förslagattoss
rörande denna fråga. remissyttrandetI förslaget till försäk-över en ny
ringsavtalslag vihar emellertid anmärkt förslag till ändringar ivåraatt
fråga grunderna kan motivera vissa förändringar i förslaget tillom en ny
försäkringsavtalslag. Detta gäller särskilt övergångsreglema vidarese
avsnitt 5.9.

Visserligen följer den föreslagna försäkringsavtalslagen kravettav nya
informationpå möjligheterna för bolag ändringar i för-göraett attom en

säkring. Det finns emellertid fog för även i detta sammanhang under-att
stryka vikten försäkringstagaren ändamålsenlig informationattav ges
därom. Han bör få reda i vilka fall ändringpå kan komma i fråga och
vilka konsekvenser ändringarna kan få för honom.

5.7 Beräkning försäkringspremier ochav
premiereserv i livförsäkringsrörelse

Beräkning försäkringspremier och premiereserv framkommitärav som
väsentlig del livförsäkringsverksamheten. I tredje livförsäkrings-en av

direktivet vissa allmänna principer dettapå område avsnittse 3.3.ges
Med fåtal undantag är de svenska reglerna i medöverensstämmelseett
dessa principer.

Premier för nyteclcnade försäkringar skall enligt EG:s bestämmelser
tillräckliga för bolaget skall klara uppfylla alla sinaatt attvara av

förpliktelser. fårDet inte erfordras systematiska eller tillskottpermanenta
andra medel längdenpå sätt i äventyrar bolagets soliditet.ettav som

EG:s hållning i fråga försäkringspremier väl förenlig medärom nu-
varande svenska bestämmelser premieberäkning i 7 kap. FRL.om
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kollektivt be-premiereserven iframgått uppfattas FRLSom ettsom
dröjtsannolikt begreppsbildninghar detta ärDet sagts att somengrepp.

till maskinellasaknade tillgångfrån äldre lagstiftning, dåsig kvar man
Appeltofft-Halm,individuellaför beräkna dehjälpmedel att reservema

det lagstif-försäkringsrörelselagentill 102. SnarareKommentar vars.
premiereserven till det kollek-överföra definitionenönskan atttarens av

50.individuellt SOU 1946:34tiva planet den beräknades setrots att s.
premiereservenbolagen allmäntindividuell försäkring beräknarI numera

skall ocksåEnligt bestämmelserindividuellt för alla försäkringar. EG:s
försäk-för varjeskulder regel beräknasförsäkringstekniska separatsom

Vii jämförbara länder.ordning gäller dessutom mångaring. sådanEn
indi-huvudregel skall beräknasdärför premiereservenföreslår att som

kollektivt. enlighet medförsäkring inte Ividuellt för varje och som nu
sådankollektiv beräkningbestämmelser bör medgesEG:s om en me-en

be-vid individuelldet erhållstod resultat motsvararett som ensomger
räkning.

livför-premiereserv ivid beräkningSkilda metoder kan användas av
sig skillnadenprospektiv beräkningsmetod grundar påsäkringsrörelse. En

retrospek-utgifter och inkomster. Denkapitalvärdet framtidamellan av
uträkning hur delbaserastiva beräkningsmetoden på stor avaven

vidkapitalavkastningen finns kvarpremierna och den beräknade som
belöpandetagits till försäkringarnasedan hänsyn påberäkningstidpunkten

periodiska försäk-driftskostnader och utbetalda,beräknaderiskpremier,
huvudregelföreskrifter skallringsersättningar. Enligt EG:s ensom
tillåten detretrospektiv metod docktillämpas. ärprospektiv metod En om

inte blir lägre änförsäkringstekniska skuldernadekan visas att om en
tillämpas förmetod inte kananvänds eller sådanmetodprospektiv om en

beräk-Nuvarande svenska bestämmelserförsäkringarna.aktuellade om
skall användas.innebär prospektiv metodpremiereservenning att enav

fördirektiv det möjligheterharmonisering med bör öppnasVid EG:sen
beñkningsmetod.retrospektiv Utanutnyttja ocksåbolagen att enen

vissa produkter intemöjlighet finns det för övrigt risk försådan atten
fårberäkningsmetodernamarknadsföras. kan tilläggas bådakan Det att

tillämpas i andra länder.
livförsäkringhuvudregel för varjeEnligt regler skall detEG:s som
premiereservvid beräkningfastställas eller flera maximiräntor aven

hittills inte lämnatshar i Sverigeenligt särskilt angivna metoder. Det
ränteantaganden. Praxis underdetaljerade regler högsta tillåtna senareom
omkring fyra har använts. Ihar dock varit ñntefotår på procentatt en

räntesatsen ochmellan 3,5flertalet EG-länder ligger den tillämpade på
enligtenlighet med krav föreslås bestämmelse5 EG:sIprocent. en

Finansinspek-efter bemyndigande,vilken regeringen eller, regeringens
angivna för-med möjligheter till undantag för vissa i direktivettionen,

engångsbetalda försäk-säkringstyper, nämligen unit linked-försäkringar,
livrân-för försäkringar till återbäring ochringar längst åtta år, rättutan

föreskrifter högstateförsäkringar återköpsvärde, skall meddelautan om
vidare specialmotiveringen.tillåtna ränteantaganden se
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I EG:s bestämmelser försäkringstekniska skulder behandlas anta-om
ganden räntefot för sig och statistiska beräkningsantaganden ochom om-
kostnadsantaganden för sig. De skilda antagandena skall bestämmas så

de är betryggande. EG:s hållningatt stämmer väl med huvudregeln
beträffande beräkningsantagandena i 7 kap. 3 § andra stycket FRL.
Enligt denna regel medges emellertid avvikelse från huvudregeln att
varje antagande skall innehålla implicit säkerhetstillägg i den imånett
grunderna ingående föreskrifter särskilda säkerhetstillägg föranlederom
detta. Därigenom kan bolagen i någon eftermån säkerheten ipå varjege
enskilt antagande. Sådana explicita säkerhetstillägg kan sedan användas

förstärkning den ipå punkt där stöd behövs. Försäkrings-systemetsom
tekniskt får dessa tillägg konstrueras tillägg till det inte betryggandesom
antagandet. De explicita säkerhetstilläggen fyller sålunda den funktion

de implicita tilläggen ochgör tekniken innebär därför inte attsom annars
säkerhetskraven sänks. Med hänsyn härtill bör nuvarande regler kunna
behållas vid anpassning till EG:s ordning. Vid bedömande fråganen av
huruvida ändring premiereservgrunderna för redan tecknade försäkrin-av

bör ske, skall enligt kap.7 3 § sista stycket FRL grunderna för ettgar
bestånd betraktas helhet. Om beräknad förlust på antagandeettsom en
vägs beräknat överskott på antagande ellerett ett annat ettupp av av
explicit säkerhetstillägg år ändring grunderna inte erforderlig. Inteav
heller denna föreskrift bör komma i konflikt med EG:s krav be-på
tryggande beräkningsantaganden. Frågan ändring beräkningsanta-om av
ganden behandlas för övrigt inte i EG-direktivet. kanDet även erinras

EG:s regler endast slår fast vissa minimikravatt och skilda be-attom
räkningsmetoder skall möjliga.vara

framgåttSom i nuvarande lag bestämmelser beräkningupptas om av
premiereserv i stadgandena grunder. Detta innebär beräknings-attom
reglerna inte tillämpligaär för sådana livförsäkringar meddelas utansom
grunder. EG:s regler beräkning försäkringstekniska skulder skallom av
emellertid gälla alla livförsâlcringar. Riktlinjer för beräkningen av
premiereserv bör därför i fortsättningen inte i bestämmelsernages om
grunder. De får i stället in i stadgande i 7 kap. FRL.tas ett separat

Visserligen ingår bestämmelsernaäven premieberäkning i reglernaom
grunder, vilka inte är tillämpliga ickepå grimdbundna livförsäkrin-om
Såvitt premiesåttningen är dock EG:s regler mycket allmäntgar. avser

hållna. Den skall tillgodose bolags Soliditet inte hotas. detTrotsatt ett att
inte finns någon allmän bestämmelse Soliditet för livförsälcringar utanom

skallgrtmder, Soliditeten alltid ledstjärna för verksamheten ochvara en
tillsynen se Appeltofft-Hahn, 98 och där gjord hänvisning. Meda.a. s.
hänsyn härtill bör det även vid anpassning till EG:s ordningen anses
acceptabelt reglerna premieberälcningatt i bestämmelserupptasom om
grtmder.

Frågor beräkning försäkringspremier och försäkringstekniskaom av
skulder skall vi diskuteranämnt närmare i vårt fortsatta arbete. Ensom
diskussion återbäringsmedlens ställning dock redan i dettatasom upp
betänkande i kapitel 6.
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försäkringsföretagutländska5.8 Särskilt om

gäller inte härutanförhuvudkontor EESmedförsäkringsföretagFör
företagförsäkringsdirektiven. dessaFörde tredjebestämmelser iaktuella
kunnagrunderstadfästelsekraven påi LUFskulle därför de upptagna av

dessochOECDförpliktelserSverigeEmellertid harbestå. gentemot
lika-utsträckningiskyldighetinnebärmedlemsländer, att storsom en

HärtillOECD-länder.från andraföretag och företaginhemskabehandla
eller OECDutanför EESländerförsäkringsföretag frånkommer att

försäkringsmarkna-den svenskaliten roll påpraktiken endastspelar ien
försäkrings-utländsktfinns det inte någottillbakaSedan ården. många

landet. Vidarelivförsälcringsrörelse här iförkoncessionföretag harsom
konkurrensfördel för dekan innebärahävdas, detskulle det kunna att en

intyg påuppvisakundeallmänhetenutländska företag ettgentemotsom
försäkrings-de andraför rörelsenreglergodkännandestatligt somav

25, 1045.HeftVersicherungsrecht 1992,ijfr Fahrsaknadegivama s.
iangelägetdetframhållits ärdessutomregeringen atthar frånDet att -

motsvarandegenomföramedgerEES-reglema såomfattningden re--
vilkabeträffandeutanför EESförsäkringsföretagfor sådanaformer även

tillgodosedda prop.tillsynskravoch ärskyddsintressengrundläggande
för-kraven påerinrasförtjänar även1992932257 100. Det attatts.

försäk-försäkringsvillkor förunderlag ochtekniskthandsgodkännande av
regerings-och enligtDanmarkhar slopats iutanförringsföretag EES ett

gälla kravbörheller härTyskland. Inteockså i ettförslag skall upphävas
försäkringsföretag.utländskaför dessastadfästelse grunderpå av

försäkringsgivare enligtutländskameddelaslivförsäkringFör avsom
intedock detidem FRL,gälla bestämmelser attbörLUF motsvararsom

avvikelseåterbäringsgrunder. Dennaskall krävasfortsättningenheller i
inte harskälighetsprincipenföljdavsnitti 2.2nämntär attavensom

skall upprättasâterbäringsgrunderTill frågani LUF.tagits avomupp
iåterkomma nästaanledningfår viförsäkringsföretagutländska att

skälighetsprincipen.diskussionmedi sambandbetänkande omen
sjukräntalivränta ellerför sådangällersista stycket LUFEnligt 2 §

bestämmelsernasärskildalivförsäkring deförsäkringtillhör änannansom
grunder i 11 §bl.a. reglernatillämpliga delar,livförsäkring i omom

förskyldighetenomfattningenoklarhet iinnebär attLUF. Detta aven
kravenfortsättningen börgrunder. Ioch sjukräntor upprättaliv-sådana

dem i FRL.desammauttryckligenavseendei i dettaLUF somvara
grunderkravuppställas påinte bördetbör vidare övervägasDet ettom

sådantAnledningen tilliskadeförsäkring också LUF.långvarigför att ett
hade visats någottillkomst intedet vid lagensinte gäller ärkrav att

kan,Visserligenverksamhet.bedriva sådanutländskt hållfrånintresse att
begränsadmycketLUF kommerpåpekats attantas att enovan,som

länderföretag frånomfattar endasteftersom deni framtiden,tillämpning
likformigmöjligtlångtönskemålet såtillutanför EES. Hänsyn om en

förhär talar docketableradeförsäkringsgivare ärreglering för alla som
itio ocksåtid årskadeförsåkring för längre änförgrunderregler om

skadeförsäkringarlångvarigagrunder förkravet påkanLUF. Nämnas att
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i Finland gäller såväl inhemska utländska bolag. Emellertid visom anser
inte i detta skede böra förslag innebär de utländska före-attoss ge som

skyldighet upprätta grunder vidgas. Vi fårtagens anledning åter-att att
komma till frågan i slutbetänkande.vårt

Övergångsfrågor5.9

Enligt allmänna regler skall bestämmelser inte verkan avtalpånya ges
ingåttshar före ikraftträdandet, inte starka skäl talar för det. Ettsom om

slopat stadfästelseförfärande inverkar visserligen inte direkt på meddelade
försäkringar får ändå vissa följder för dem.men

grundPå EG:s regler det inteär möjligt behålla förfarandet medattav
stadfästelse såvitt ändringrör grunder gällande ñr redan tecknadeav
försäkringar. Härtill kommer de bestämmelserna inte görsatt om nya
tillämpliga på de gamla försäkringarna, kommer med hänsyn till avtalens
långa löptider övergångsperioden bli mycket lång. Det skulle underatt
åtskilliga finnasår parallellatvå där ändringar stadfästs ochsystem, ett

där stadfästelse inte krävs. Bestämmelserna anmälanett teknisktom av
beräkningsunderlag skall alltså gälla såväl gamla livförsäk-nya som
ringar.

För redan meddelade försäkringar emellertidmåste de gamla grunderna
i fortsättningenäven få tillåtas avtalsinnehållutgöra i utsträckningsamma

I fall skulle avtalen sakna villkor i flera viktiga hänseen-annatsom nu.
den. De föreslagna reglerna grundemas innehåll bör därför gällaom
endast försäkringar. Försäkringsbolagen bör dock möjlighet attnya ges
överföra avtalsrättsliga bestämmelser från grunderna till försäkrings-
villkoren. den bestämmelserI mån överflyttas kan de reglernanya om
skyldighet grunder bli tillämpliga.upprätta Härför föreslås särskildaatt
övergångsregler.

För gamla försäkringar blir möjligheten till ändring grunderna tillav
den del de avtalsvillkorutgör beroende hur bestämmelsen i nuvarandeav
allmänna villkor de grunder för bolagets verksamhet är ellerom som
blir stadfästa enligt försäkringsrörelselagen skall uppfattas. Tolkad strikt
enligt sin ordalydelse kan bestämmelsen inte innebärasägas rätt till
ändring, eftersom stadfästelse inte kommer kunna åberopas. Enatten
sådan följd emellertid fleraär skäl inte önskvärd. Möjligheten tillav
ändring kan ha varit förutsättning för bolagen ingå avtalen. Skulleatten
denna möjlighet försvinna den lagstiftningen, kan det tänkasgenom nya
utgöra grund för jämkning avtalsvillkoret enligt 36 § avtalslagen seav

197576:81 ff och126 SOU 1974:83 156 Vidare ärprop. s. s.
ändringar många till förmångånger för försäkringstagama. Beräknings-
regler i livförsäkringsgrunder kommer också anmälas till Finans-att
inspektionen. framgåttSom avsnitt 5.5 skall enligt förslagvåraav en
sådan anmälan innehålla redogörelse för de konsekvenser ändringenen
får för försäkringstagama. En hänvisning från allmänna villkor till stad-
fästa grunder skulle sedan de reglerna har i kraftträtt kunnanya upp-



108SOU 1993:försäkringsverksamhetenGrunder för94 m. m.

tillsynsmyndig-ändringen skall godkännaskravfattas på attett avsom
heten.

ändring bestämmel-avsnitt 5.6 dock fråganframhållits i ärSom om av
avtalsrättsligförsäkringsförhållandetverkani grunder har på ensomser

försäkringsavtalslagen. Frågani denfråga, bör regleras omnyasom
därförförsäkringar börändring grunder för gamlamöjligheten till av

redanlagen utformas. nämntövergångsreglerna till den Sombeaktas när
anmärkt våra förslagtill Justitiedepartementetvi i remissvarhar vårt att

i förslaget tillmotivera vissa ändringargrunderna kani fråga en nyom
försäkringsavtalslag.

premiereserv iberäkningvi bestämmelser förföreslårVidare avnya
livförsäkringartillämpas förlivförsäkringsrörelse skall även utansom

därmed.övergângsproblem torde dock inte uppstågrunder. Några
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6 Placeringsreglemas
tillämpningsområde

6.1 Inledning

framgåttSom har i departementspromemorian 1993:57Ds lämnats för-
slag till placeringsregler för försäkringsbolag. Utgångspunkten förnya
dessa regler de skallär tillämpas samtliga skyddsvärdapå medel iatt
försäkringsbolagen och övriga medel skall lämnas fria från formellaatt
placeringsrestriktioner. Enligt promemorian skyddsvärdaanses som
medel i skadeförsäkring tillgångar motsvarande försäkringstelmiska
skulder och i livförsäkring tillgångar såväl försäkrings-motsom svarar
tekniska skulder tilldeladännu återbäring. framhållits iSom vårtsom
delbetänkande det också enligt meningär vår angeläget åtskildaatt
placeringsbegränsningar gäller sådana återbäringsmedel se SOU 1991:89

153.s.
lagförslaget i promemorian förutsätter de placeringsreglernaatt nya

omfattar del medlen i försäkringsbolagenstörre enligtän nuvarandeen av
bestämmelser. De gällande placeringsreglema för livförsäkring innebär

endast försäkringstekniska skulder omfattas särskilda restriktioner.att av
För skadeförsâkring gäller undantagmed skadelivräntor och sjukräntorav

allainte några placeringsregler I promemorian förutsätts närmareen
översyn vilka medel de placeringsreglema skall tillämpas på.av som nya
Därvid hänvisas till vårt arbete, innefattar anpassning till EG:ssom en

iregler vidare perspektiv, bl.a. utformning regler för beräkningett av av
försäkringstekniska skulder i livförsâkring.

central betydelse i dettaAv sammanhang hanteringenär åter-av
bäringsmedlen i livförsälcringsbolagen. det följandeI skall därför särskilt
intresse ägnas åt denna fråga.

1 bådeFör liv- skadeförsäkringsbolagoch igäller och för sig den s.k. femprocents-
regeln, innebär försäkringsbolag fårinte förvärva del aktierna istörreattsom en av

enskilt aktiebolag än fem det totala röstvärdet iett bolaget.motsvarar procentsom av
Dennaregel emellertid inteär placeringsregel i vanlig bemärkelse, harutan snarasten
varit medel för begränsafirsâkringsbolagens maktposition i näringslivet.ett att
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livförsäkringimedelSkyddsvärda6.2

åtagandenlivförsäkringsbolagsbildfullständig gente-fåFör ettatt aven
bolagetsmellanförhållandetstuderamåsteförsäkringstagamamot man

bokslutetofficiellabokslut. Dettekniskaoch dessbokslutofficiella
fast-tekniska bokslutetmedan detårsredovisning,i bolagetspresenteras

áterbäringfördelningpreliminäranvänds förintemt. Detställs avsenare
bo-uppföljningenunderlättaförförsäkringstagamamellan attsamt av
detbåda boksluten ärmellan deskillnadväsentlig attresultat. Enlagets
detmarknadsvärden, medantillgångarnasbokslutet baseras påtekniska
demellanFörhållandetvärden.bokfördabokslutet bygger påofficiella

6.1.2ñgurbalansräkningen iförenkladedenframgårolika boksluten av

bokslutteknisktqâiciellt ochmellanFörhållandetIFigur

konsoli-KollektivtA
deiinskaital

iTekniskt
Qvervärdenibokslut Anokeradåter
llgâ-g bäringutöver

allokeradTotaláterbäringsfond
återbäring

Officiellt
bokslut

Försäkrings-Tillgångar
skuldervärden tekniskabokförda

premiere-bla.
tilldeladochserv

återbäring

utgöråtagandensådanaingårförsäkringstekniska skuldernaI de som
skulder utgörsDessaförsäkringstagare.enskildatillutfästelserbindande

ansvarighet för:bolagetsvärdet balansdagenpå avav
premiereserv,försäkringarl.löpande

ersättnings-föisäkringsfallinträffadelförsålcringsersättningar för
reserv,

skadebehand-försäkringsfallinträffadereglering3.utgifter för av
lingsreserv,

2 eventuelltårets resultatskulder,framgår finansiella egetinte samtAv figuren
avsnitt.i dettabetydelse föremellertid rinital. Dessa har resoneman8enoster 8aP
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4.sådan tilldelad återbäring inom livförsäkringsrörelsen inte harsom
förfallit till betalning och

5.sådan tilldelad âterbäring inom ñrsälcringsrörelse livför-änannan
sâikringsrörelse inte har förfallit till betalning.som

försäkringstekniskaDe skulderna omfattar omkring tredjedelartvå av
livförsäkringsbolagens officiella balansomslutningar. resterandeDen
delen skuldsidan i det officiella bokslutet benämns återbäringsfond ochav
är betraktaär för tillgångarnapost snarast att restpost atten som som en
och skulderna skall bli lika Till återbäringsfonden årligenavsättsstora.

Återbäringsfondende bokförda resultaten. får endast användas för åter-
bäring till försäkringstagama föroch förlusttäckning.

Sådan återbäring försäkringstagarna har förväntningar till följdpåsom
lämnade uppgifter återbäringsräntor eller andra besked, ochav om som

inte tilldelats, ingårännu enligt nuvarande bestämmelser inte i de för-
säkringstekniska skulderna. framgårSom figuren denna s.k.motsvarasav
allokerade återbäring delvis återbäringsfonden och delvis värdenav av
utanför den officiella balansräkningen.

Skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och värdet på samtliga
försäkringsåtaganden, såväl garanterade icke-garanterade, brukarsom
benämnas kollektivt konsolideringskapital. består medelDetta av som
bolagen lagt undan buffert för användas återbäringsräntanattsom om
under period överstiger den faktiska avkastningen tillgångarna.på Deten
kollektiva konsolideringskapitalet, för övrigt kan negativt, ärsom vara

intesålunda konsolideringskapital i vanlig bemärkelse, dess funk-ett utan
tion är avkastningen livförsäkringenpå jämnare ñrlopp. Enatt ettge
liknande funktion har de s.k. bonusudjaavningshensaâttelseme i danska
livförsäkringsbolag vidare i avsnittse härom 6.4.

Distinktionen mellan allokerad återbäring och kollektivt konsoliderings-
kapital frånär avtalsrättslig synpunkt ganska ointressant. Försäkringstaga-

har i normala fall nämligen bara individuell tillrätt sådan återbäringren
tilldelats honom, och redovisas bland de försäkringstekniskasom som

skulderna. Från denna utgångspunkt kan återbäringsräntan snarast ses
hjälpmedel, varmed bolagen preliminärt fördelar uppkomna över-ettsom
enskildaskott på försäkringar. fördelningenGenom kan bolagen relativt

snabbt fastställa hur belopp skall betalas till berörda för-stora utsom
säkringstagare och förmånstagare försäkringsfall inträffar. teknikDenom

återbäringsántan således användbart instrumentärrepresenterar ettsom
i bolagens interna verksamhet.

Äte-rbäringsräntanhar emellertid också kommit bli livför-att ett av
säkringsbolagens viktigaste konlatnensmedel i marknadsföringen liv-av
försäkringsproduktema. tidigareDärvid fick försäkringstagarna ofta ofull-

möjligheterständig information innebördräntans och bolagens attom
återta den allokerade återbäringen. försäkringstekniskaI frågor har
försäkringstagare i allmänhet betydligt kunskapersämre än försäkrings-
bolagen. Också försäkringstagare med hyggliga kunskaper i ekonomi och
juridik torde ha svårt förstå innebörden de återbäringsräntoratt av som
bolagen använder i sin marknadsföring. förhållandeDetta kan frånman
konsumentskyddssynpunkt knappast bortse från. Från sådana utgångs-



1993: 108SOUtillämpningsområdePlaceringsreglemas98

försäkringsta-tilltolka återbâringsántornafinns skälpunkter attsnarare
skaparåterbâringdeni detta fall ävenförmån, så att som mangarnas

särskilda placerings-omfattasdessa räntorförväntningar avom genom
detavtalsrättslig synpunktsig frånhur fråganregler. Oavsett ter synes

tilldelats,inteåterbäring allokerats,rimligtalltså ävenatt mensom
skul-försäkringstekniskaderegelverket sättskyddas på samma somav

dema.
enligt nuvarande lag-livförsäkringsverksamhetallHärtill kommer att

försäkringsta-andravinstdelaktighet för änbedrivasstiftning måste utan
livförsälcring tillhör försäk-iöverskottsmedelinnebär allaDet attgarna.

återbâring. Också det ärtill dem i formoch skall återgåringstagama av
omfattas sär-återbäringsmedlen ändelskäl för störreattett nu avaven

återbärings-faktumskydd.försâkringstagamas Detskilda regler till att
intekonsolideringskapital innebärfungeravid behov kanmedlen attsom

imed kapitaljämställaseller de kanskyddsvärdade mindre egetär att
praktiken viktigasteiverksamheter. Denbedriver andraföretag som

tilldelad åter-skulder och ännuförsäkringstekniskamellanskillnaden
återbäringsmedelsådanaklart och hurinte närbäring det ärär att

försäkringar.enskildafördelas påkommer att
regeltill denbakgrundensammanhang erinraskan i dettaDet somom

innebär utfästelseochtredje stycket FRL,i kap. §finns 7 8 att omsom
till-reglernaföljersätt äninte får pååterbâring göras annat av omsom
för-lag.infördes 1948 års Avåterbäring. regeldelning Denna genomav

förhindramed regelnframgår syftettill denna lagarbetena attatt var
bestämda återbäringsbelopp,tillförsäkringstagarna rättutfistelser till om

tilldelad återbäringför dessa fick karaktärensörjdebolaget attutan att av
tillproposition lågVidare anfördes i denSOU 1946:34 332.se soms.

ackvisitio-skett vidvinstprospekterings.k.för regeln dengrund att som
föreställningenfåttförsäkringskandidaternaformofta sådan attgettsnen
förutberäknadedenfrån bolagets sida,utfästelseverklig atttrotsom en

Vinstprospektering-254.1948:50kunde ändras seâterbäringen s.prop.
ackvistitionsmetoder och skapabefordra osundavarit ägnadhade atten

förhållandeförsäkringstagama,bolagen ochirritation mellan ett som man
förbudregelinförandemedville komma till rätta motav omgenom en

Meningentilldelning.återbäring sätt änutfástelse på annat genomav
skulle avtals-utfästelsevarit sådaninte hatorde däremot att ansesen

rättsligt ogiltig.
återbäring framgår alltsåutfästelsetill regelnförarbetena attAv avom

återbäringförespeglingvarit undvikabestämmelsensyftet med att av som
ursprungligautñstelse.bindande Dejuridisktbetraktainte är att som en

kommit iperioderemellertid under vissaregel harmotiven till denna
sedan återbäringsräntomaanvändes påSärskilt förskymundan. några år

mellan dennaParallellernai marknadsföringen.vilseledande sättett
uppenbara.vinstprospekteringen ärtidigaremarknadsföring och den
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6.3 Konsekvenser anpassning till EG:s reglerav en

De regler EG:s medlemsländer kommit försäkrings-överens påsom om
området syftar till upprätthålla effektiv tillsyn ochatt starkt kon-etten
sumentskydd, samtidigt största möjliga skall skapas förutrymmesom
konkurrens och valfrihet. Mot denna bakgrund har införts särskilda regler
bl.a. Soliditet, placeringar, beräkning försåkringstekniskasamtom av
skulder.

Som framgått avsnitt får3.3 enligt EG:s särskildaregler place-av
ringsrestriktioner bara gälla medel motsvarande försäkringstekniska skul-
der, inte andra medel. De försäkringstekniska skulderna i livförsäkring
skall enligt artikel i tredje18 livförsäkringsdirektivet spegla avsättningar
för alla framtida skulder följer försäkringsavtalen, främstsom av
garanterade förmåner, inkl. garanterade återköpsvården, återbäring som
försäkringstagarna kollektivt eller individuellt har rätt till, huroavsett
formerna för återbäring benämns, alla optioner försäkringsta-som en

har tillrätt enligt försäkringsvillkoren omkostnader, inkl.samtgare
provisioner. Den metod för beräkning försâkringstekniska skulderav som
används kan enligt direktivet vidare hänsyn, antingen implicit ellerta
explicit, till alla former framtida återbäring.av

Vid anpassning till dessa regler uppkommer antal frågor rörandeetten
behandlingen återbäringsmedlen i de svenska bolagen. frågaI åter-av om
bäring skall enligt reglerna i tredje livförsäkringsdirektivet de för-
sâkringstekniska skulderna inbegripa bonuses which policy-holdersto

either collectively individually entitled, however those bonusesare or are
described vested, declared allotted. EG-direktiven alltså uttryckor ger-
för âterbäringsmedel tillhör försäkringstagarnaatt enskilt ellersom

skall betraktas försäkringstekniskgemensamt skuld, och däri-som en
omfattas särskilda placeringsbestämmelser. tilldeladAtt åter-genom av

bäring innefattas i definitionen knappast råda tvivelnågotsynes om.
Denna återbâring är framgått garanterad enskilda försäkringstagare.som
Frågan är också inte den återbäringsfond, framgår den offi-om som av
ciella redovisningen och omtalas i 12 kap. 5-7 FRL, skallsom anses
utgöra sådana återbäringsmedel försäkringstagama kollektivt har rättsom
till enligt tredje livförsäkringsdirektivet, fonden får i anspråktrots att tas
för förlusttäckning. Som nämnts i avsnitt 2.2 har i den proposition som
låg till grund för införande FRL uttalats återbäringsfonden tillhörattav
försäkringstagarna och den i balansräkningen redovisas försäk-att som
ringstagamas vinstmedel. Försäkringstagarna har i och för sig inte en
avtalsenlig tillrätt återbäringsfonden, vilket erfordras enligt direk-synes
tiven, skâlighetsprincipen, förbudet vinstutdelning ochmotmen genom

med grunder har försäkringstagamassystemet tillrätt överskottsmedlen
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förlusttäck-inte behövs förden fondenmyndigheter. I månslagits fast av
återbäringi formförsäkringstagarnatillning skall den återgå av

förlusttäckningföri anspråkáterbäringsfonden kanGenom tasatt synes
i förstai artikelbeskrivning 18.2in denockså påden gessompassa

invinstreserv får räknasinnebärlivförsäkringsdirektivet och att ensom
inteförlusttäckning och denförkan användaskapitalbasen deni omom

Återbäringsfondenförsäkringstagamaftillför utdelningtillgängligär
får enligt lag användaskriterier.direktivet angivna Denuppfyller båda i

tillgängliga för omedelbarinteSamtidigt medlenförlusttäckning. ärför
försäkringstagare.enskildautbetalning till

åter-uppfattas såskulle alltså kunnadetta områderegler på attEG:s
försäkringstekniskbetraktasidan ärbäringsfonden å att som enena

sådani kapitalbasen. Enräknas inden kanandra sidanskuld, å att
harfunktion fondenmed denvältillhörighet skulle stämmadubbel som

Återbä-lagstiftning.gällandekonsekvenspraktiken och äri avsom en
ochkonsolideringsreservbådefungeraringsfonden skall somsom

till försäk-skall återgåsmåningomöverskottsmedel, såmed somreserv
återbäring.formiringstagama av

i EG-direktiven ärbestämmelsernautgångspunkten iallmännaDen
konsolideringsmedel ochåtskillnad mellanföreliggeremellertid detatt en

medelskallkapitalbasen utgörasskulder, dvs.försäkringstekniska att av
livför-till förstaingressenskulderna. Iförsäkringstekniskadeutöver

skadeförsäkringsdirektivet sägs näm-till förstasäkringsdirektivet resp.
skuldersådanaförsäkringsföretagen utövernödvändigtligen det är attatt

EG-direktiven inne-tillräcklig storlek.kompletterandehar reserver av
ochpåuttryckligt förbudemellertid ingethåller mot att reserv enen

ingentinghellerkategorierna. De sägerbådatillhör degång omsamma
för för-får användasförsäkringstekniska skuldernai dehuruvida posten

lusttäckning eller inte.
klarregler inte någonkonstateras EG:sSammanfattningsvis kan att ger

skallförsta handåterbäringsfonden ihuruvidavägledning anses somom
deneller ärkapitalbasenskuld, delförsäkringsteknisk attomavsomen

samtidigt.kategoriernatill bådahänföra
förväntningar påförsäkringstagama haråterbäringVad gäller den som

beskedeller andraåterbäringsräntoruppgifterföljd lämnadetill omav
allokerade åter-dvs. dentekniska bokslut,bolagensframgåroch avsom

kommissionen dennavidfrån tjänstemänenligt uppgiftbäringen, är
skulder iförsäkringstekniskatill definitionenhänföraknappast att av

3 återbäring iförsäkringstagarnas tillrättOckså och Frankrikei Tyskland styrs
framgått livför-avsnitt 4.2 de tyskaSom ärregleringar.väsentliga avseenden avav

årvarjeföreskrifter skyldiga sättatillsynsmyndighetensenligtsäkringsbolagen att av
försäkringstek-särskild utgörårets vinst tillminst 90 procent som enreserv,av en

i tyskasärskilda placeringsreglerna denomfattas därigenom deskuld ochnisk av
för förlusttäckning.får inte användasReserven docktillsynslagen.

4 nationalauthorized underin fari direktiven är:ordalydelsenDen exakta so as
usedwhere they bebalancesheetappearing theprofit tolaw, may coverreserves

distributionavailable forbeenwhere they havearise and towhichlosses notmay
policy-holders.
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tredje livförsäkringsdirektivet. Allokerad återbäring skall enligt samma
källa däremot betraktas försäkringsteknisk skuld enligt direktivetsom en

redovisningförsäkringsföretagsom
framgåttSom avsnitt 4.2 föreligger vissa likheter mellan de svenskaav

återbäringssystemen och de tillämpas i Danmark och Storbritannien.som
finnsDet anledning jämförelse erinrahär återbâringssystemenatt som om

i dessa länder hur EG-direktivens regler här berörda punkterpåsamt
tolkats.

6.4 Jämförelse med återbäringssystemen i Danmark
och Storbritannien

Danmark

Precis i andra länder används i försiktigamånga Danmark räntean-som
taganden vid beräkning livförsälcringspremiema. Därvid uppkommerav
vanligen överskott skall fördelas mellan försäkringstagama ochsom
bolagens ägare. Den vinst tillkommer försäkringstagama tilldelassom
årligen de enskilda ñrsäkringstagarna direkt eller till särskildasätts av

bonusudjmvningshenszettelser,s.k. vilka syftar till den tilldeladeatt ge
âterbäringen jämnare förlopp. Reserven har därmed utjâmnandeett en
funktion fårse nedan, detta inte räknas in i bolagets kapital-trotsmen
bas. De över-skottsmedel avskiljs för ägarnas räkning redovisassom som

kapital.eget
Tilldelning återbäring sker varje med hjälp den s.k. kontoán-årav av

Metoden innebär de garanterade åtagandena höjs med belopptan. att ett
motsvarande skillnaden mellan denna ochñnta den grundränta som an-

vid premieberälcningen.vänts vilkenKontoräntan alltså i månanger
bolaget behöver avsättningar ñrgöra utfäst återbäring till enskilda
försäkringstagare.

Kontoräntan försöker bolaget hålla på jämn nivå tidenså överen som
möjligt. Det åstadkoms med hjälp dess bonusudjavningshenszettelser.av

avkastningenOm på bolagets tillgångar under något enstaka år under-
stiger kontorântan täcks mellanskillnaden bonusudjaavningshensaettel-av

dvs. ned denna tillsätter förmån för för till-ser, man reserv reserven
delad återbäring. transaktionerDessa framgår bolagets resultat- ochav
balansräkning, och påverkar därmed företagets resultatutveckling se
Revision Regnskabsvaasen 9 1992 15. Under då avkastningenårnr. s.
överstiger kontorântan förstärks bonusudjaavningshensa-.ttelserne

försâkringstekniskSom skuld räknas livsforsikringshensaattelser pre-
miereserv plus tilldelad återbäring, erstatningshensa-.ttelser ersättnings-
reserv, bonusudjmvningshensaettelser. Hittills har särskilda place-samt
ringsregler bara gällt medel %svarande 60 premiereserven ochmot av
tilldelad återbäring, fördvs. del livsforsikringshensaettelserne. Somen av

5Medel återbäringmotsvarandeallokerad skall enligt artikel 29 i detta direktiv redo-
visas provisionunder for bonuses rebates.andposten
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livförsäkringsdirektiv kommeri anpassningen till tredjeled EG:sett som
emellertid försäkringstekniska skuldernai avsnitt denämnts 4.2 som

erstatningshenszcttelserregler, dvs.helhet omfattas sådana ävenatt av
i enlighet med EG-bonusutjazvningshensaattelser. I Danmark haroch

beräkning försäkringstekniskadirektiven vidare föreslagits det vidatt av
framtida återbäring.implicit explicit, tillskall hänsyn, ellerskulder tas

återbäringsfonden och bonusudjzev-svenskatorde klart denDet stå att
funktion. Båda fungerarningshensazttelseme delvis har reservemasamma

tillgångar blir lägre än vadbuffert avkastningen bolagetspå somomsom
får användas förförsåkringstagama. Också återbäringsfondengaranterats

otillräcklig.denna Reser-förstärkning premiereservent.ex. om ansesav
kollektiv. skill-försäkringstagama Endessutom tillhöra somverna anses

emellertid, deförhållandena och de svenska ärde danskanad mellan att
vid sidaninte har möjligheterlivförsäkringsbolagen någrasvenska att av

konsolidering. framgåttför Somåterbäringsfonden bygga upp reserver
förlusttäckning.återbäringsfonden användas försvenskakan den

Storbritannien

s.k. withtill del vinsten,försäkringstagaren rättavtalFör avsom ger
återbäring, nämligenStorbritannien formerprofit avtal, finns i två av

formReversionary bonus ärbonus och terminal bonus.reversionary en
försäkringar. Termi-årligen påförs enskildatilldelad återbäring, somav

försäkringarna först närslutâterbäring tillkommerbonusnal är en som
blirutbetalning försäkringsbeloppinträffat ochförsäkringsfall har av

betalas tilldet totala beloppinte ovanligtaktuell. Det är utatt ensom
garanteradeursprungligtförsäkringstagare till 13 utgörs detenskild av

återbäring och 13reversionary bonus tilldelad13beloppet, ter-avav
slutåterbåringenslutåterbäring. I vissa bolagminal bonus motsvarar upp

blir rimligslutåterbäringendet utbetalade beloppet. Atttill hälften av
erhållits bola-avkastningförsäkringstid och den påhänsyn tillmed som

ansvarige aktuarie,appointed dvs.företagetstillgångar är actuary,gets
skyldig till.att se

vilketförsäkringstekniska reserver-ingar,reversionary bonus görsFör
enskilda försäkringstagare.återbäringnaturligt då dennaär garanterats

terminali frågaavsättningar intebehöver sådana görasDäremot om
rimlig bakgrundbehandling förefallerOckså dennabonus. mot attav
det inte lämnats någragaranterad ochsådan återbäring inte är att prog-

Försäkrings-sannolika värde.försäkringstagarna desstill omnoser
slutåterbä-information denför sig regelbundeni ochbolagen lämnar om

naturligtvis kanförsäkringar fallit vilkettillkommitring ut,somsom
rörandeförväntningar hos försäkringstagama. Omvissaskapa prognoser

enligtförsäkringar skulle,i fråga löpandelämnadesterminal bonus om
försäk-förmodligen behöva göraaktuarier, bolagenuppgift från brittiska

försäkrings-för sådan återbäring. Detavsättningar ocksåringstekniska
återbäring den tilldelade,få utöverde kommerär attvet atttagarna nu

mycket.inte hurmen
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I försäkringsbolagen redovisas överskottsmedel kan sägassom svara
slutåterbäringen i form medel, inte fördelats ñr-ännu mellanmot av som

aktieägama.°säkringstagama och medel får in iDessa räknas bolagets
kapitalbas, kan intedetta placeras helt fritt. De brittiskatrotsmen
placeringsreglema gäller nämligen också för belopp motsvarande 16ett

solvensmarginalen.av
kanDet konstateras det finns flera likheter mellan allokerad åter-att

bäring terminaloch bonus. Ingendera återbäringsformema är garante-av
rad enskilda försäkringstagare, beloppen faller först utbetalningnärut av
försâkringsförmåner aktualiseras och återbäringen ingen juridisktutgör
bindande utfästelse för försäkringsbolagen. finnsDet emellertid också
skillnader. StorbritannienI lämnas inte preliminära tillnågra prognoser
enskilda försäkringstagare terminalvärdet bonus deras försäk-påom av
ringar. fallet skulle bolagen, förmodligenOm så nämnts, behövavar som

försäkringstekrüskagöra avsättningar också för sådan återbäring. An-
vändning återbäringsränta, liknande den i Sverige, skulle alltsåav en
sannolikt leda till de brittiska bolagen tvingades göra ytterligare för-att
säkringstekniska reserveringar. Liknande hjälpmedel återbârings-som

följaktligenräntan bara användas internt i bolagen.representerar synes
Vidare kan âterbäringsfonden inte till fullo jämställas med de reserver

terminal bonus. Både återbâringsfonden och sådanamotsvararsom reser-
ifår och för sig användas förlusttåckning,för återbâringsfondenver men

samtidigt tillhöra försäkringstagama och innehåller inte vinstmedelanses
aktieägare.7ännu inte fördelats mellan försäkringstagare ochsom

6.5 Slutsatser

framgåttSom detär bakgrund reglerEG:s svårt göramot attav en en-
tydig tolkning återbäringsfondens tillhörighet. Inte heller jäm-av ger en
förelse förhållandena i StorbritannienDanmark och någon närmareav

Återbâringssystemenvägledning i frågan. i dessa länder inte helt jäm-är
förbara demed tillämpas här.som

Svårigheten hitta lämplig klassificering återbâringsfondenatt en av
hänger framför allt med den svenska lagstiftningen iatt cent-samman
rala delar skiljer sig från de regelsystem gäller inom EG. Av natur-som
liga skål EG-direktivenhar utformats bakgrund dessamot system.av

Enligt nuvarande svenska lagstiftning skall i fråga för-áterbäringom
säkringstekniska avsättningar bara för tilldelad återbäring, inte förgöras

Äterbäringsfondenandra återbäringsmedel. är alitså enligt gällande regler
inte försäkringsteknisk skuld. Inte heller den hänföra tillär detatten

kapitalet. kapital iSom livförsäkringsbolag kan bara räknasegetegna
eventuellt aktiekapital. Bakgrunden till denna ordning står förmodligen

6 En särskild till brittiska återbâringssystemetregel anpassad det har för övrigt in-
förts artikel 22 i direktivet försäkringsföretags redovisning 9 l674EEG.genom om7 återbâringsfondenAtt tillhöra framgår,försäkringstagarna nämnts,anses som av

198l82:180 265.prop. s.
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livförsâlcringsbolag, ochregelverk omgârdar svenskafinna i detatt som
bedrivaslivförsäkringsverksamhet måsteallinnebär utanattytterstsom

bolaggäller ävenförsäkringstagama. Detvinstdelaktighet för andra än
försäkring-skall tillalla överskott återgåformellt aktiebolag. Dåårsom

onödigt deladetåterbäring kan hai form attansettstagama uppav man
återbäring.framtida Iföröverskottsmedlen i kapitaleget resp. reserver

sådanvanligentillåten skervinstutdelning till årländer där ägarna en
Överskotts-Storbritannien, därimellanform ñnns dockuppdelning. En

försâkringstagamaochfördelats mellan aktieägarnaintemedel ännusom
reserv.särskildutgör en

konsumentskyddsintresset detvi bakgrundframgåttSom mot avanser
tilldelatsinteåterbäringsmedel ännusådanaväsentligt ävenatt som

försäkringstekniskadeplaceringsregler precissärskildaskyddas somav
mindreknappaståterbäringsmedel kanIcke tilldeladeskulderna. anses

hur dessaexakt ochkonstateras närbara för det inte kanskyddsvärda att
emellertid angelägetförsäkringar. Det årfördelas enskildakommer påatt

utformning deannorlunda änfårframtida placeringsreglemadeatt en
placeringsregler,vi från deföljandegäller I det utgår att somnu.som

liggeri betänkande,förslag dettasamtidigt med våraträda i kraftavses
departementspromemorian Dsföreslagits imed deväl i linje som

1993:57.
omfattasåterbäringsmedelallaönskemålettillgodoseEtt sätt attatt om

försäkrings-definitionen deändraplaceringsregler ärsärskilda att avav
här-ifingååterbäringsfonden kommerskulderna äventekniska så attatt

lokalise-reglernaföreslagnade i 1993:57Härigenom skulle Dsäven om
balanserlivförsäkringsbolagensdelbli tillämpliga på störrering aven

placeringstillgån-i delfâ förmånsrätt störreförsäkringstagarnaoch aven
1° i sak skulleandra ändringarordning.enligt nuvarande Någraängarna

reglerklassificering. FRL:sändradeåterbåringsfondensinte följa omav
fondentill EG,ändras med hänsynförlusttåckning behöver knappast utan

funktion. Fonden kan också, närsådanfortsättningsvis hakan även en
Vidare kommerkapitalbas.in i bolagetsträder i kraft, räknasEES-avtalet

Sol-solvensmarginal, påverkas.minsta kapitalbas, dvs.inte kravet på att
de s.k.premiereserv och påbolagetsstorlek baseras påvensmarginalens

försäkringstekniska skuldeninte på denpositiva risksummoma, som
helhet.

8 princip tillfalla aktieterminal kan imotsvarande bonusHuvuddelen av reserver delemellertid störrepå brittiska marknaden görKonkurrensen denägarna. att en
till försäkringstagarna.

årets resultat törtsåterbâringsfonden efter detåterbâringsfond härMed attavses
placeringvidmindre betydelsematchningharObserveradock kravettill denna. att

diversijierings-1993:57 föreslagnaåterbâringsmedel. Den i Dsicke tilldeladeav
nomi-placeringenoberoendebetydelseprincipen har däremot avserav omsamma

princips innebördåtaganden För utveckling dennaeller inte.garanteradenellt aven
promemoria.nämndase

10 tillgångar används förlokalisering innebärDe föreslagna reglerna att somom
Finans-finnas där.minst åttio skallEES tillskuldtâckning för risker inom procent

håll.gångarnafår finnasfår tillföreskriva större andelinspektionen annatatt aven
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Från vissa utgångspunkter kan dock ordning sig motsägelsefullteen
innebär återbäringsfonden samtidigt den försäkrings-att ärsom som en

teknisk skuld fâr räknas in i kapitalbasen; det är för möta oförut-att
sedda utbetalningar det behövs de försäkringstek-utöversom reserver
niska avsâttningama. En sådan ordning stämmer emellertid, redansom
påpekats, med den dubbelfunktion fonden har i praktiken ochsom som
är konsekvens gällande lagstiftning.en av

Med hänsyn till vårt fortsatta arbete är det å andra sidan fördelstoren
i detta läge kan vänta med ändra principerna för försäkrings-attom man

tekniska reserveringar. Till de frågor vi i fortsättningen skall be-som
handla hör bl.a. skälighetsprincipen och vinstutdelningsförbudet, och på
dessa punkter kommer vi sannolikt föreslå genomgripande ändringaratt
i gällande bestämmelser. framgåttSom det framförär allt dessa reglerin-

hittills hindrat försäkringsbolagen från vid sidan återhä-attgar som av
ringsfonden bygga kapital, och gör de för-svenskaett eget attupp som
hållandena i väsentliga avseenden skiljer sig från dem i andra länder. I

till utländska livförsäkringsbolag kommer demotsats svenska bolagen
inte kunna ackumulera kapital förrän dessaatt regleringar tagitsett eget
bort eller formulerats En övergång till marknadsorienteratettom. mer
regelverk innefattar emellertid besvärligarad frågor övergångska-en av
raktär, inte minst från lagteknisk synpunkt. gäller bl.a.Det hur försäkrin-

skall hanteras meddelats under tider då materiell kontroll fram-gar som
stått ledstjärnan i regleringen. Härvid skulle det fördelstorsom vara en

kunde undgå ha olika bestämmelser för avtal ingångna föreattom man
efter viss tidpunkt. Man bör alltså så långt möjligt undvikaresp. en

parallella regelsystem för gamla nya avtal. Vi kan emellertidresp.
inte överblicka vilka lösningar småningomså kommer framstånu attsom

de bästa. Oavsett vad kommer förordas kan dessa lösningarattsom som
få betydelse för de riktlinjer bör gälla för försäkringstekniskasom av-
sättningar i framtiden. Det skulle olyckligt det slogs fastvara om nu
principer kanske måste ändras inom kort.som

I avvaktan på närmare översyn övergångsproblemen och princi-en av
för försäkringstekniska reserveringar skulle kunna väljas alter-pema ett

nativ innebär särskilda placeringsregler tillämpligagörs ocksåatt påsom
återbâringsfonden, fonden ñr den skull klassificeras för-utan att som en

Ävensäkringsteknisk skuld. denna lösning skulle tillgodoses attgenom
samtliga skyddsvärda medel omfattas särskilda placeringsrestriktioner.av
En regel med denna innebörd skulle emellertid kunna i frågasättas mot
bakgrund den princip kommit överens inom ochEGav man om som
innebär särskilda placeringsregler bara får gälla försäkringstekniskaatt
skulder. Vad vi har erfarit lägger medlemsländerna vikt vidstor ett
formellt upprätthållande denna bestämmelse. Det i förär och sig inteav
uteslutet medlemsländerna skulle kunna avvikelsenatt detacceptera om
står klart det är tillfällig lösning. EG-dinektivenatt uttryck fören ger

sådana återbäringsmedel återbäringsfondenatt skallrepresenterarsom
skyddas regelverket på sätt individuellt garanterade för-av samma som
måner och återbäring. Kan sådan lösning upprätthållautan ettman en

konsumentskydd dettaär enligt meningvårgott ändå föredra. Huvud-att
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garantier för försäkringstagarnasfinns tillräckligasaken detär attatt
placering återbärings-åsidosätts äventyrligintressen inte avgenom

medlen.
alternativ innebärvi kommit fram tillbakgrund harMot denna ett som

fâr de försäkringstekniskatills vidare gällasärskilda placeringsregleratt
de detta alternativför närvarande definieras. Förskulderna så attsom

emellertidkonsumentskyddssynpunkt detacceptabelt från ärskall anses
allaplaceringshänseende betraktar åter-försäkringsbolagen iviktigt att

placeringsbegräns-formellabundna medel, ävenbäringsmedel omsom
med godmedlen placerasSärskilt väsentligt är detningar saknas. att

matchningkravendet i sakens påriskspridning. liggerDäremot natur att
medel, eftersom dessa inteplacering sådanamindre relevans vidhar av

linked-försäkring.jfr unitnominella garantier ävennågramotsvarar
lösning nödvän-framstår det med dennaförhållandenUnder alla som

eventuellaingripahar möjlighetFinansinspektionendigt motattatt
återbäringsmedlen. Vi föreslårplaceringockså vidmissförhållanden av

placeringriskspridning också vidlämpligsärskild regelatt avomen
tillutgångspunkt i det förslagin i kap. Medåterbäringsmedel 7 FRL.tas

detta lämpligenpromemorian 1993:57 börlagts fram i Dslagtext som
täckningi övrigt handlartillägg till kap.ske 7 9ett omsomgenom

regel kan inteskulder. allmänt hallenförsäkringstekniska En så antasav
Åsidosätts vidtainspektionendenna regel kanstrida direktiv.EG:smot

myndighetenkap. Finneråtgärder med stöd 19 § FRL.11 att ettav
den i förstaåsidosätter rimliga riskspridning börförsäkringsbolag krav på

placeringsin-ändrahand förelägga företaget vidta rättelse, dvs.att att
diversifieringsprin-överensstämmelse medriktningen denna står iså att

del.dock inte fram lagtext i dennacipen. Vi lägger någon
placeringsregler-i också de nuvarandebetydelse sammanhanget ärAv

medlivförsäkringsbolagenvilka i hög grad bidrar till väntar attattna,
försäkringsförmånema aktua-återbäring till dess utbetalningtilldela av

ochkapitalförvaltningenvis får bolagen frihet iliseras. störrePå så en
möjligtaktier, vilket inte ärmedlen kan placeras i bl.a.delstor omen av

bestämmelser. Deföreskrivs enligt gällandeplacerasalla medel så som
försäk-medel motsvarandeplaceringsreglerna innebär emellertid attnya

till-betydligt fleraplaceras iringstekniska skulder kommer kunnaatt
försäkringsbola-minskar ocksåkonsekvens härmedgångsslag än Inu.

till dettaåterbäringstilldelningen. Med hänsynsenareläggaskäl attgens
tilldelningsteknikerlivförsäkringsbolagen ändrar sinaförväntar vi attoss

försäk-överskottsmedelackumuleradedelså större garanterasatt aven
iplaceringsregler,naturlig följdringstagama. Det är somav nyaen

ñr effektivhinder i vägentill de nuvarande inte lägger någramotsats en
kommer störreökad tilldelningförvaltning bundna medel. Med enav en

placeringsregler. Deomfattas formelladel återbäringsmedlen att avav
frågasig begränsningar iinnebär i och förbestämmelserna om en-nya

iskisseratsligger i linje med dehandsengagemangen. dessaOm som
i enstaka au orsakadock knappastpromemorian kommer de än attmer
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bekymmer för livförsäkringsbolagen, hela balansomslutningenens om
restriktionema.omfattas av

Även andra skäl talar för bolagen kommer öka återbäringstilldel-att att
ningen i framtiden. förutsättningEn för regelsystem skallatt samma
kunna gälla både gamla och nya försäkringar torde nämligen attvara

större del nuvarande återbäringsmedel omvandlas till bindandeen av ut-
fästelser försäkringstagarna.gentemot

Det har från försäkringsbranschens sida hävdats ökad tilldelningatt en
leder till medlen i högre grad måste placeras iatt räntebärande tillgångar
och avkastningen försäkringssparandetpå därigenomatt blir lägre. Med
de placeringsnegler, med sannolikhet kommer gälla istornya attsom
framtiden, bolagen,är framgått, emellertid inte tvingade placeraattsom
medel motsvarande försäkringstekniska skulder enbart i sådana tillgångar.
Behovet placera i vissa tillgångsslag är dessutomatt beroendeav av
vilken karaktär de garanterade åtagandena har. Dessa måste inte nödvän-
digtvis ha formen nominella belopp. alternativEtt eller komplementav
till nuvarande tilldelningstekniker är metoder innebär återbäringattsom

i formutgår andelar, värde kan variera med värdet bolagetspåav vars
tillgångar. Sådana tekniker förär närvarande under utveckling i bl.a.
Storbritannien.

ändringEn nuvarande tilldelningsteknik eller införandeav av nya
metoder kräver i och för sig grunderna får innehåll. Sådana änd-att nytt
ringar borde dock kunna genomföras relativt smidigt, särskilt då grun-
derna i enlighet med EG:s regler inte längre skall godkännas i förväg

myndigheterna föregåendese kapitel. övrigtI bör bolagen redanav nu
kunna förbereda de anpassningar behöver i datasystemen.görassom

När de placeringsreglema träder i kraft minskar försäkrings-ävennya
bolagens motiv för konkurrera med återbäringsräntor iatt stället för med
tilldelning återbäring. Trlldelning kommer då kunna skeatt utan attav
bolagen i motsvarande mån tvingas placera enbart i räntebärande till-
gångar. Härtill kommer, framgått, det bör kunna utvecklasattsom
återbäringsmetoder innebär bolagen i stället för tilldelaatt attsom
nominella belopp tilldelat andelar, värde kan variera med värdet påvars

Återbäringsräntantillgångarna. är, framgått, användbart instru-ettsom
i bolagens interna verksamhet, skapar lättment förväntningarmen om

återbäring vida överstiger den faktiskt dvs. dengaranterats,som som
tilldelats. Den kan därför starkt ifrågasättas konkurrensmedel.som som

För viss period kan avkastningen på försäkringen i själva verket blien
Ävenlägre framgårän återbäringsräntan för perioden. positivsom av en

återbäringsränta kan innebära återtagande tidigare allokerad återhä-av
ring. andraI sammanhang, vid inlåning i bank, räntant.ex. anger
vilken avkastning är framgaranterad till dess räntesatsen ändras.som
Om något slag över huvudränta används i marknadsföringtageten av

H Av betydelse här givetvis ocksåär övergångstidden kommer gälla ochattsom
underlättar anpassningen frågabl.a. i innehaven bostadsobligationer.som om av12Så fallet återbäringsräntanär är lägre än den kalkylränta används vidom sompremieberâlmingen och vilken avkastning är garanterad.som anger som
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missförståndinte skapaförâterbäring bör denupplysningeller attom
skerförsäkringstagama. Såfaktisktvadåtminstone garanterassomange

tilldelasvadkontoräntanframgått,Danmark där,i somt.ex. angersom
för-ingenting hindrasjälvklartbörförsäkringstagare. Däremotenskilda

beräknings-användaverksamheteni denfrån internasäkringsbolagen att
Ursprungligenåterbäringsräntandet slagmetoder representerar.somav

Vidare börinstrument.sådantämnadocksååterbäringsräntan ettsomvar
avkastninguppgifter denlämnasjälvklart kunnaförsäkringsbolagen om
emellertidändamål bördettaplaceringsverksamheten. Iiuppnåttssom

Återbäringsräntan ju,ärâterbäringsräntan lämnas.uppgifter änandra om
resultat,kapitalförvaltningensvisar utaninte måttframgått, ett somsom
överskott pâfördelar uppkomnapreliminärtvarmed bolagenmetodär en

försäkringar.enskilda
regel enligtinförsäkringsavtalslageni denmöjlighet är taEn att ennya

återbäringsräntanförespeglingarbundet vid sådanavilket bolag ärett som
rikt-i dennaförslagmedeventuelltVi återkommer ettrepresenterar.

stöd 7medFinansinspektionen redanframhållasbörning. Det att avnu
mark-missvisandeingripamöjlighetbör haFRLkap. 16 § motatt en

áterbäringsräntor.nadsföring genom
intressenteroch andraförsäkringstagareförintressesjälvklartDet är av

riktaanledningharFinansinspektionenfallinformation för det attatt
formelltförsäkringsbolag. Genomenskiltanmärkningar att ettettmot

kanoffentlig handlingregel iinspektionen ifrånföreläggande enges
minstkännedom, intetill allmänhetensdetta kommeratt genomantas
karaktär.dennai frågormedierna visaruppmärksamhetden avsom

för-enskildaingripaFinansinspektionenförmöjligheter motMed att
återbäringsmed-svarandetillgångarinte placerarsäkringsbolag motsom

sammanfatt-vidiversiñeringskravrimligamedi enlighetlen menar
i avvaktan på vårvidare ochplaceringsregler tillssärskildaningsvis att

enligtförsäkringstekniska skuldertillämpas påutredning kanfortsatta
för förslagetförutsättningframhållits ärdefinition. attnuvarande Som en

erfor-beaktandemedåterbäringsmedlenförsäkringsbolagen placerar av
försäkringsbolagenocksåriskspridningskrav. Viderliga att genommenar

återbäringsmedlen kommerdelstörretilldelning bör tillökad att avse en
härförändringarplaceringsregler.formella Deomfattas somatt av
redanförberedasbör kunnagrunder och datasystembolagensbehövs av

nu.
återbärings-redovisningändraddelbetänkande föreslogsI vårt aven

Återbäringsfonden därvid behandlasskullelivförsäkring.imedlen som
återbäring,anspråk förioch bara kunnaförsäkringsteknisk skuld tasen

för-fördisponerasskulle kunnakonsolideringsfondnyinrättadmedan en
Övergångsvis återbäringsfonden kunnamedel frånskullelusttäckning.

skede också gåskulle ikonsolideringsfonden. Det atttillföras ett senare
återbâringsfonden. dettatill Omkonsolideringsfondenmedel frånflytta

funktionliknandeåterbäringsfonden fåttgenomförts hadeförslag somen
bonusudjaavningshenszettelseme.danskade

fortfarandebetänkandei förra ärvi förordade vårtuppdelningDen
presenterades har emellertid detförslagetgenomföra. Sedanmöjlig att
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direktivmedlemsländerna. Dettalivförsâkringsdimktivet antagitstredje av
fram-försäkringstekniska reserveringar.innehåller regler bl.a. för Som

riktlinjer till dess vi gjortkommit vill vi med slå fast sådanavänta att en
skälighetsprincipen. Vi harvinstutdelningsförbudet ochbl.aöversyn av

uppdelning återbäringsfon-förslagetdärför valt inteatt avomnu upprepa
förhållanden inte aktuelluppdelning under allaEn sådan ärden. som

provisorisk lösning.
frågoråterkomma till deframhållas viAvslutningsvis bör att attavser

i avsnitt i slutbeünkande.berörts detta vårtsom
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Premiesättning i7 m.m.

trafikförsäkringsrörelse

7.1 Inledning

ordning fordon skyldig skaffaEnligt gällande är motordrivetägare attav
och upprätthålla trafikförsäkring. förpliktelse förHäremot svarar en
trañkförsäkringsanstalt begäran meddela sådan försäkring. ipå Denatt

för skadeförsäkringsrörelse i allmänhet fastslagna principenFRL pre-om
trafikför-mie- och kostnadsskâlighet gäller också för svenska bolags

vissasäkringsverlsamhet. Därutöver tillämpas trañkförsäkringsrörelsepå
bestämmelser i trañkförsäkringsförordningen Finansinspektionensoch
föreskrifter. Premie för trafikförsäkring får enligt trañkförsäkrings-2 §

erforderligförordningen inte bestämmas till högre belopp medän som
säkerhet kan den risk försäkringen avsedd täckaärmot attanses svara

tillägg för nödvändiga omkostnader. Anskaffningskostnader för-med som
anleds konkurrensskäl får inte belasta trañkñrsäkringsrörelsen. In-av
spektionens föreskrifter riskklassindelning premie-beräkning inne-ochom
bär bl.a. trañkförsäkringsanstaltema skyldiga användaäratt att samma
tariffsystem. Det gäller visserligen inte krav godkännandenågot på av
premier för trafikförsäkring. trañkförsâkringsanstalt börjar drivaInnan
trañkförsäkringsrörelse, skall emellertid anstalten enligt trafikförsäk-1 §
ringsförordningen lämna uppgift till inspektionen de premiesatserom som
anstalten tillämpa för trafikförsäkring, då fråga äratt utomavser om

risker. Tillsynsmyndigheten informeras ändringar iskall ävenstora om
anmälda premiesatser, varvid anledningen till ändringen skall I 7 §anges.
förordningen föreskrivs inspektionen skall anmäla till regeringenatt om
trañkförsäkringsanstalt inte iakttar tillbörlig sparsamhet eller beräknar
premierna anledning till anmärkning Skälighets-på sättett som ger m.m.
kontrollen sträcker sig sålunda vidare beträffande trañkförsäkringen än
skålighetsprincipen för i fråga skadeförsälcring iutrymmeger om
allmnhet. Angivna bestämmelser i trañkförsäkringsregleringen gäller i
huvudsak försäkringsgivares i Sverigeäven utländska verksamhet se
avsnitt 2.3.

Särskilda regler trafikförsäkringspremierna, syftar till dessaattom som
tillgodoser önskemål skälighet, har alltsedan trañkförsäkringengälltom

obligatorisk.blev Dessutom förekommer sedan länge långtgåendeett
samarbete riskindelning och premiesättning trafikförsâkringsanstal-om

emellan.tema
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I våra direktiv åläggs vi bedömninggöra principenatt en av om om
kostnads- och premieskälighet i fortsättningenäven bör komma till ut-
tryck i FRL och trafikförsäkringsförordningen. Som nämnt vi attavser

ställning till skälighetsprincipen först i slutbetänkande. Vidta ett en
harmonisering med tredjeEG:s skadeförsåkringsdirektiv är dock över-en

de speciellanågra reglerna för trafikförsäkringsrörelse nöd-syn av av
vändig.

Liksom hittills skall trafikförsäkringen obligatorisk för ägarevara av
motordrivet fordon. hellerInte erfordras grundpå EG:s regler någonav
ändring det föreskrivna skyddets omfattning. Varje får nämligenstatav
själv bestämma omfattningen försäkringsplikten. Emellertid vimåsteav

behandla den reglering rör premiesättningen och kontrollen där-nu som
av.

7.2 Nuvarande reglers överensstämmelse med
principen produktfrihetom

försäkringsdirektivl EG:s visserligen inte något uttryckligt förbudges
bestämmelser syftar till skälig premiesättning. Som framgåttmot som en

kapitel 3 gäller emellertid enligt den tredje generationens direktivav en
princip produktfrihet, innebär försäkringsgivarna i sin utveck-attom som
ling försäkringsavtal inte skall hindras detaljerade föreskrifter i denav av
nationella regleringen. medlemsstatDen i vilken risken är belägen får
inte förhindra försäkringstagare ingå försäkringsavtal iäratt etten som
överensstämmelse med lagstiftningen i bolagets hemland, länge avtaletså
inte står i strid med bestämmelser avsedda tillgodose allmänna hänsynatt
i det land där risken finns. En sådan bestämmelse skall objektivt sett vara
nödvändig och i rimligt förhållandestå till syftet med bestämmelsen. Kan
ändamålet tillgodoses på sätt kan regeln följaktligen inte godtas.annat
Ytterst detär EG-domstolen får nationellavgöra bestämmelsesom om en
kan upprätthållas under åberopande allmänna hänsyn. Bevisbördanav
härför vilar denpå enskilda För kunna ställning till denstaten. att ta om
svenska regleringen trafikförsäkringspremier förenligär med EG:sav
ordning är det nödvändigt först undersöka funktionen och syftenaatt
bakom de svenska bestämmelserna.

Till början ifrågasättaskan inspektionens föreskrifter risk-en om om
klassindelning och premieberäkning kan behållas med stöd allmännaav
hänsyn. diskussionEn bestämmelserna riskklassindelning harom om
sedan några tillbaka förts inomär branschen och mellan inspektionen
och försäkringsbolagen, varvid från flera håll har förordats reglernaatt
slopas eller förenklas skriftväxlingense i Dnr 24789 och 93489 hos
inspektionen Försäkringstidningen 81990 16-17.samt s.

Föreskrifterna premiesättning i trañkförsäkringsrörelse ärom som
framgått i första hand föranledda gällande försäkringsplikt. På grundav

detta förhållande har det särskilt viktigt premien väläransetts attav
awägd från skälighetssynpunkter. Som då stadgandena regle-angavs om
ringsfond år 1991 upphävdes har dock motiven för särbehandlingen av
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skade-trafikförsäkringen förlorat i betydelse. Också vissa andra typer av
i väsentliga inteförsäkringar föreskrivna lag,är utan attnumera, vara

för för tredje skadeståndskravbara de försäkrade ocksåutan man vars
och villaförsäkring. Iförsäkringen omfattar. Detta gäller hem-t.ex.

trafikförsäkringensbör betonas konkurrensen påsammanhanget även att
område fungerar förhållandevis bra.

premieberäkningriskklassindelning ochBestämmelserna ansesom
erforderligdetaljerad avvägning mellansedan tillbaka utgöramånga år en

utjämning enskilde försäkringstagarens kravförsäkringsmässig och den
ordningen fram-denskälig premie. Det harpå sagts att gemensamma

helhetsbild innebär konsumenten betalarkallar riskmässig att etten som
tillförsäkringsrisken. Vidare leder reglernakorrekt pris i förhållande till

dåligasåväl godaalla trañkförsäkringsanstalter övertamåsteatt som
olika sidor,kravet skälighet har flerarisker. skall dock påDet sägas att

syftarobestämt. Skâlighetskravetmedför innehållet blir ganskavilket att
och dessutom tillkostnader för försäkringentill hålla bolagets attatt nere

konsumentkollektivet, delsskäliga förhållande till delspremierna iär
frågasistnämnda avseende det närmastförsäkringstagare. I ärandra om

risk-det görarättvisa mellan är så gårstora att att engrupper som
Livsforsikrings-i Nordiskeutiämning inom jfr Hellner Den XVgruppen

ff. Samtidigt premienForhandlingsemne 66kongress 1969, soms.
den grundrelation till den risken, påskall korrekt i övertagna ansesvara

enskilde inte klararinte få högt densolidaritetstankar sättas så att avav
jfr 215betala den SOU 1986:8att s.

premieberäkning skulle kunnariskklassindelning ochFöreskrifterna om
tillämpasutsträckning enhetlig premiesättningleda till itänkas att storen

ganskatrañkförsäkringsprerniemaTidigare varierade ocksåbolagen.av
marknaden, vilket ansågsolika bolag den svenskalite mellan på snarast

1986:8 98.för den rådande konkurrensen se SOUuttryckett s.vara
trafikförsäkringenshårdnande konkurrensenhar dock den påNumera om-

premier. Emeller-obetydliga skillnader mellan bolagensråde lett till inte
trafikförsäkring trafikför-premiesåttning förtid innebär reglerna attom

försäk-premier eller utformasäkringsanstaltema inte fritt kan bestämma
konkurrensbegrânsning. Enligt vadringslösningar. sålundaDe utgör en

hämmaavsnitt kan sådana regler hindra elleranförts i 5.2har attsom
vilket medförabolag drivs effektivt kani på sätt,verksamheten ettett

fullständigpremier vidtvingas betala högre änförsäkringstagarnaatt
Åtminstone förkostnadseffektiviteten lägretidigare någotkonkurrens. var

försäkringsområden SOUandra setrañkförsäkringen jämfört med
1991:39 147.s.

trañkförsäkringen produkt medobligatoriskaVisserligen denär en
långtgående skyddmöjligheter till variationer. Detbegränsade som
utsträckning påverkasföreskriver endast i ringatrañkskadelagen kan av

möjlig-bör ändockdetaljregler tariffutformningbolagen. Utan om m.m.
skall dessutomförsäkringslösningar öka. Härheterna till utveckling av

trafrkförsäkringen och kasko-finns mellanden kopplingpoängteras som
delen alla fall tecknas dessaden helt övervägandeförsäkringen. I av
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försäkringar samtidigt. kaskoförsäkringen finnsFör inte särskildanågra
regler eller branschöverenskommelser.

föreskrifter trafikförsäkringspremienNuvarande innebär också attom
försäkringstagare har lätt jämföraganska olika bolags erbjudanden.att
Försäkringsskyddet till del obligatoriskt därtillär och inte särskiltstor
komplicerat. Genom trafrkförsäkringen dessutom vilar bolags-att en

struktur har försäkringskunden förutsättningar jämföragoda attgemensam
premier och andra villkor och välja det för honom bästa alternativet.
Betydelsen sådana jämförelser möjliggörs har betonats vid konsu-attav
mentlagstiftning försäkringsområdetpå se 1979 80:9 35. Härtillprop. s.
kommer inspektionens kontroll underlättas. Föreskrifterna premie-att om
beräkning tillkom i avsiktbl.a. jämförelse mellan skildagöraatt en
bolags premier möjlig. Enligt uppgift från Finansinspektionen tjänar
emellertid dessa föreskrifter inte det avsedda syftet. Möjligheter till jäm-
förelse och kontroll bör, i skadeförsäkring, kunnasåsom upprätt-annan
hållas även detaljerade föreskrifter premiesättning Detutan om m.m.
bör framhållas trañkförsäkringspremier ofta undersöks och jämförsatt av
journalister konsumentorganisationer.och Därigenom får enskilda tillfälle

premier,bedöma bolagens bedömningen kommer för-ävenatt attom
med det försäkringslösningarsvåras större antal lär bli följdensom av en

avreglering.
har dock hävdats klassindelningDet någon behövs för tillsynsända-att

mål. Närmast till hands ligger enligt uppgift från Finansinspektionen att
också i fortsättningen upprätthålla krav på indelning i fordonsklasser.ett
Även från vissa bolag har önskemål framförts fordonsklassupp-om en
delning. Härtill kommer det för beräkning trañkförsäkringsavgift,att av

den till Trañkförsäkringsföreningendvs. rätt gottgörelse har densom av
försäkringspliktige för den tid denne har underlåtit fullgöra sinatt
försäkringsplikt, erfordras objektiva grunder. Enligt trañk-några §31
skadelagen bestäms trañkförsäkringsavgift grundval de årspremierpå av
för trafikñrsäkring har tillämpats här i landet under den tid trafik-som
försäkring har saknats. Avgiften får med tio överstiga högstaprocent
försäkringspremie för fordon beskaffenhet och medav samma samma
anvândningssätt det oförsäkrade fordonet. Eftersom beräkningensom av
trañkförsäkringsavgift sålunda bygger den riskklassindel-på nuvarande
ningen krävs, denna slopas, beräkningen sker efter andra grunder.attom

TrañkförsäkringsföreningenFrån har framhållits beräkningenatt av
denna avgift skulle försvåras betydligt indelning iutan gemensam ens
fordonsklasser. förhållanden talar förDessa trañkförsäkringsanstal-att

i framtidenäven bör upprätthålla fordonsklassindelning. Enterna en
försådan alla bolag gruppering borde emellertid, harsåsomgemensam

föreslagits i Tyskland, åstadkommaskunna föreskrifter frångenom
tillsynsmyndigheten efterhandsrapportering antal fordon ochom om
premiebestånd i vissa fordonsklasser. Föreskrifter rapportering iom
efterhand gäller redan enligt nuvarande ordning.

Upphävs reglerna klassindelning premieberäkningoch skulle detom
kunna innebära vissa försäkringskunder får problem finna för-att att en
säkringsgivare är beredd risken till premie deatt ta emotsom en som
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finner överkomlig. En ganska livlig dennadebatt fråga har sedanom en
tid tillbaka förts i Tyskland bl.a. i Versicherungswirtschaftse Müller
Heft 91993 548 ff och Försäkringstidningen 5 1993 9. Detta kans. s.
gälla med många anmälda skador bakom sig. Det kant.ex. personer
tänkas ungdomar eller till särskiltägare skadedrabbade eller ovanligaatt
fordon tvingas betala högre premier kan leda tillän Dettaatt att ettnu.

antal fordonstörre kommer oförsåkrade, vilket kan tänkas med-att vara
föra premiehöjningnågon för dem uppfyller sin skyldighet attsom upp-
rätthålla trafikförsäkring. Nämnas kan det i Norge, där krav på vissatt
riskklassindelning inte förekommer, finns förhållandevis fler oför-m.m.
säkrade fordon i Sverige.än

Problemet med s.k. flerskadevållare berördes i förarbetena till 1975 års
trafikskadelag se 197576: 15 95 och ff.SOU 1974:87 229prop. s. s.

den möjlighetGenom då öppnades för trafikförsäkringsanstaltemasom
självriskbelopp från försäkringstagaren, för fysiskaatt ta ut som personer

har begränsats till tio basbeloppet, har hittills i detprocent av man
väsentliga kommit till med detta problem. Vidare kan interätta det anses
orimligt enskilda får betala premier den övertagnaatt motsvararsom
risken. Erfarenheten från andra, mindre reglerade marknader denän
svenska dessutomår det flertalet dem önskar ingå avtalatt stora av som

motorfordonsförsåkring slutligen finner försäkringsgivare medom en
vilken kan ingås.avtal I ökad konkurrens dessutom ñnkbartär atten
vissa bolag, har skett i Storbritannien, kommer specialisera sigattsom

särskildapå eller problemfall, de får möjlighet debiteraattgrupper om
premier anpassade efterär den aktuella risken.som

Riskklassindelningen och särskilt med bilmärkesklassningsystemet an-
ha positiv verkan på bilfabrikantemas säkerhetstänkande, eftersomses en

trafiksäkra bilar får lägre trafikförsåkringspremie mindre säkra fordon.än
utvärderingarGemensamma också möjlighet bedöma vad detattger

kostar olika bilar. Detta underlag för förhandlingar medatt reparera ger
bil- och reparationsindustrin konstruktioner och priser, vilketom gynnar

Åtminstoneförsäkringstagarna. hos försäkringsbolagstörre bör dockett
dessa syften kunna nås med bolagets statistik. ligger iDet deegen
enskilda bolagens intresse hålla kostnaderna för bilreparationer påatt en
låg nivå och efter trafiksäkerhetsträva så god möjligt. Vidareatt en som
borde bolagen krav bilmärkesklassningäven på kunna samordnautan
statistik i syfte tillgodose önskemål trafiksäkerhet lågaochatt om repara-
tionskostnader jfr vad i avsnittsägs 7.3 EG:s gruppundantag påsom om
försäkringsområdet. Sådant samarbete förekommer frivilligpå iväg
andra europeiska länder se avsnitt 4.3.

väl fungerande rutinerDe trafikförsäkringsanstaltema har byggtsom
med länsstyrelserna, Centrala bilregistret och bilhandeln, t.ex.upp som

innebär smidiga administrativa vid bilbyten och vid ochsystem av-
påställningar, torde kunna upprätthållas även risk-utan en gemensam
klassindelning.

Särskild vikt har sedan länge fästs vid bonussystemet. Detta är väl
etablerat bland försäkringstagare i allmnhet och ha betydelsesägs stor
för trafikförsâkringen, bl.a. det skulle stimulera till ratio-att ettgenom
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nellt förarbeteende leder till lägre skadekostnader. har hävdatsDetsom
med bolagsindividuella inte får spännviddatt systemman samma som nu,

varigenom nytillkommande bilförare skulle få lägre premie i dag.än
Bonusbestämmelsemas effekter i fråga trafiksäkerhet ochgynnsamma om

Försäkringstidningenskadekostnad skulle därför 81990 16.seavta s.
Reglerna bonus kan också påverka försäkringstagarnas benägen-antasom
het försäkringen i särskilt för småskador.anspråk,att ta

inverkan viktig reglerna.trafiksäkerheten aspektSystemets på är påen
Emellertid det enligt tveksamt bonussystemet har någonär många om

skadeförebyggande effekt jfr och därstörre SOU 1974:87 68 230,s. en
sådan inverkan helt förnekas. skadefrekvensen i regel sjunker underAtt

nybliven bilägares försäkringsår oftast uttryck förförsta ettsomen ses
ökad trañkerfarenhet. fåtaliga undersökningar har gjorts tyder påDe som

beslut eller beteenden i den enskilda trafiksituationen knappast påver-att
försäkringsincitament. förarens körsätt ikas Snarare det stortattav anses

föra-påverkas; för ekonomiska incitament skall avsedd effekt påatt ge
inteuppträdande borde de ha koppling till föraren och som nurens en

gjorda hänvisning-endast till fordonet SOU 139 f och ärse 1991:39 s.
troligenFordonsförsäkringamas roll i trañksäkerhetsarbetet kommerar.

1992932161över se 46.att ses prop. s.
bli mycket kännbar.Vidare kan bonusñrlustens självriskkaraktär ofta

utnyttjas kommareella effekten försäkringen kanDen att som enav
försäkringstagaren.obehaglig överraskning ñr den enskilde Den spärr

ersättningsan-försäkringsbolagen inte riskerar besvärasgör att att avsom
inom skadeförsäkrings-språk för bagatellskador bör, liksom andrarena

bonusregler. bransch-kunna tillgodoses Frånutan gemensammagrenar,
vidare bonussystem inte tillräckligthåll har hävdats nuvarande äratt
och dessutom kostnadskrävande hantera.flexibelt att

finns riskSkulle enhetlig bonusklassuppdelning inte fordras dock enen
särskiltför byte trañkförsäkringsgivare kommer försvåras,att attav

skilda kanunder övergångsskede. Iillämpar bolagen bonussystem ettett
byte innebära försämring i bonushänseende för försäkringstagaren.en
Bonusrättigheten böra uppfattas personlig premie-mångaanses av som en

ñrsäkringstagaren tjänat in och inte börharparameter varasom som
till försäkringsgivare. grund reglernaknuten någon bestämd På av om

till överföring bonus torde sålunda byte trañkförsäkringsgi-rätt ettav av
underlättas. sådant byte förenklas också reglernaEttvare genom om

premieåterbäring försäkringstagarei skadeförsäkring, enligt vilka även
inte förnyar försäkringsskyddet bolag har till beslutadhos rättettsom

återbäring.
bonusöverföringI avseende försvårar emellertid bestämmelsernaett om

byte försäkringsgivare, nämligen överflyttning bonus-ett attav genom av
rätt i regel endast kan ske vid försäkrings ärfällodag. Denna spärren

flytta bonus under löpande försäkringstid har konkur-övermot att en
renshämmande verkan, och det gäller särskilt vid bilbyte. förDet många

naturliga tillfället skaffa försäkringsgivare ärmest attpersoner en annan
sannolikt då de byter bil. möjligheten ingå försäkrings-Genom att att nytt
avtal med bolag sålunda försvåras gällande bonusregler kanannat genom
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sigetablera påtrañkförsäkringsanstalterdet besvärligt för attvara nya
nordiskai övrigakanden svenska försäkringsmarknaden. Det nämnas att
sambandförsäkringsgivare iländer skiftarbonus kan överföras då man

har moti-i överflytta bonusbil. Begränsningama rättenmed byte attav
hanteringskost-ökade provisions-ochbl.a. med de motverkarattverats

har från konsument-i bestånden. Detnader grund rörlighetpå storav
åretförsäkringstagaren gångsynpunkt tillräckligtansetts att omenvara

197980:9 50försäkringsskyddmöjlighet sitt prop.får omprövaatt s.
också Ds 1993:39 228.s.se

kravet påbonusregler skall slutligen framhållasOm ettatt gemen-om
bolagens intressebör det ligga ibonussystem skulle slopas attsamt

konkurrensmedel.bonusanordningar Systemenattraktivaanvända som
bolagentill föraren, varigenom påknytaskommer då kunna ettatt mer

Denjfr SOU 1991:39 140.kan beakta trañkbeteendeteffektivt sätt s.
negativa effekter förbefaradebör leda tillhårdnande konkurrensen att

föreskrifterundantagsvisinte änförsäkringstagama uppstår utanannat om
visst bonussystem.

riskklassindelningföreskrifternafår följadet anfördaAv att omanses
enligthänsynmotiveras allmännapremieberäkning knappast kanoch av

premiesättning,skäligSyftet bakom reglernamening.EG:s varsen-
liksom förbör nämligenoklarinnebörd nämnt är något annansom -

detaljerad reglering. Enkunna tillgodoses ävenskadeförsäkring utan en
uppfatt-enligtpremiesättning redan vårbörmindre reglerad sagtssom

utbud försäkringslös-fårresultat störrening kunna till ettatt avmange
ligger ocksåtankarförsäkringstagama. Dessaningar, vilket bör gagna

gällerflertalet EG-länderproduktfrihet. Iprincipbakom EG:s somom
obligatorisk motorfordons-premier vidfrihet bestämmaframgått att
i Tyskland harsärskilt betonasförsäkring. börDet attansettatt enman

försäkringsdi-tredje generationenstill denkonsekvens anpassningenav
för den obligatoriskaföreskrifter tarifferrektiv gällandeär motor-att om

helt.fordonsförsäkringen slopas
ansvarsförsäk-tariffsystem förförekommer flera skildaandra länderI

riskklass-bygger helt andravilka i fall påring för motorfordon, många
svenska reglerna Enberäkningsgrunder de gör.indelningar och andra än

medmarknaden, självfallettariffer den svenskatillämpning sådana påav
intetrafikskadelagens bestämmelser, kantill den svenskaanpassningen

tillgodose försäkringstagarnasstrid önskemåligärna stå ett attmotanses
Följ-Heft 25, 1039i Versicherungsrecht 1992,intressen jfr Fahr s.
bl.a.tariffer kunna användasförsäkringsgivaresaktligen bör utländska
vissSverige. upprätthålla krav pågränsöverskridande handel ivid Att

trañkförsäkringsanstalterpremieberäkning för svenskaklassindelning och
försäkringsgivare inomutländskabehöva tillämpasinte skulle avsom

konkurrensneutralitet mellanstrida nåskulle vår strävanEES attmot
skadelidande längreskyddet för deVisserligenförsäkringsföretagen. går

dettautländska rättsordningar,enligt de flestaenligt svensk rätt än men
aktuellabedömningen deninverkaförhållande lär knappast på av nu

frågan.
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Med hänsyn till det sagda finner vi kraven riskklassindelningpå ochatt
premieberâkning i gällande föreskrifter för trañkförsäkringsanstalternanu
bör slopas. Denna begränsade ändring i reglerna, alltså påkallassom av
hänsyn till EG:s principer, kan knappast få betydelse förnågonantas
trafiksäkerheten eller medföra nämnvärda olägenheter från andra syn-
punkter. Någon möjlighet för inspektionen meddela tillämpningsföre-att
skrifter prerniesättning inte heller böra Bemyndigandenaom synes ges.
i § tredje1 stycket och 2 § andra stycket trañkförsäkringsförordningen
kan därför Vidareutgå. får Finansinspektionens föreskrifter uppgifts-om
skyldighet gäller trafikförsäkringsrörelsen BFFS 1988:32 och 33som
ändras.

följdEn överger nuvarande regler indelning i riskklasserattav man om
blir redan bestämmelserna beräkning trafikförsäk-antytts attsom om av
ringsavgift måste ändras. Ett förslag till metod, innebären ny som en

schablonartad beräkning trafikförsäkringsavgiften, har nyligenmer av
utarbetats inom Trañkförsäkringsföreningen. Förslaget i april i årgavs
in till Justitiedepartementet med begäran ändring trafik-31 §en om av
skadelagen. Frågan kommer behandlas där tidigast under våren 1994.att

Som i § första2 stycket trañkförsäkringsförordningenangetts ovan ges
bestämmelser syftar till skälig premiesättning. Dessa tillämp-ärsom en
liga allpå trafikförsâkringsverksamhet i Sverige. Då kraven på trañk-
försäkringspremiema år 1929 uppställdes gällde inte skälighetsprincipen
för skadeförsäkring. Bestämmelser skälighet för skadeförsäkring iom
allmänhet infördes först 1950år i försäkringsrörelselagstiftningen och
gäller alltjämt. Dessa får omfatta de krav i första2 §upptasanses som
stycket trañkförsäkringsförordningen se avsnitt 2.3. På grund härav
framstår bestämmelsen överflödig för de svenska trafikförsäkringsan-som
staltemas del. följdEn slopar 2 § första stycket denna för-attav man
ordning skulle dock bli skälighetskrav inte gäller för utländskaatt ett
trafrkförsäkringsgivare; skälighetsprincipen inteär i denupptagen
särskilda lagstiftningen för sådana försäkringsgivare. I avvaktan på vår
vidare utredning skälighetsprincipen bör därför den särskilda skälig-om
hetsregeln i 2 första§ stycket trañkförsäkringsförordningen kvarstå. Med
de allmänt hållna krav uttrycks däri kan stadgandet knappast sägassom

i stridstå EG:s princip produktfrihet.mot om

7.3 Något premiesättningen efter avregleringom en

Även detaljerade regler premiesättningutan kommer bolagen natur-om
ligtvis liksom i försäkringsrörelse beakta riskrelateradeattannan
omständigheter. Dit hör sådana faktorer i nuvarande risk-tassom upp
klassindelning. Trañkförsäkringsgivarna måste iäven fortsättningen ta
hänsyn till förhållanden den enskilde försäkringstagarens riskbild,som
moturvalsrisker och historiska erfarenheter. Riskfaktorema i trafik-
försäkringsrörelse bör emellertid kunna komma till uttryck i premiesätt-
ningen på sätt och med andra metoder än i dag.annat Ytterligare premie-

bör kunna användas. I fortsättningen börargument sålunda skilda tariff-
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tillämpas. Man kanpremieberäkningsmodeller kunnaochstrukturer t.ex.
differentieringar mednykteristerpremiesatser försärskildatänka sig samt
vållade skador. Förålder eller tidigareförsäkringstagarenshänsyn till

överensstämmelseigälla den stårocksåpremieberäkningen mäste att
sålundaDifferentieringama måsteaktuariella principer.med vedertagna
95 ochjfr SOU 1986:8godtagbara omständigheterobjektivtvila på s.

folkgrupps-till nationalitet ellerhänsynåtskillnader med215. Att t.ex.
lagstiftning.följertillhörighet inte bör accepteras av annan

i visssjälva ellerförsäkringsgivarnautsträckning bör alltsåbetydandeI
Härvidklassindelningkunna avgöra frågormån gemensamt m.m.om

konkurrenslagen 1993:20,uppmärksammas dendockmåste att varsnya
konkurrensregler,förebild frånefter EG:sutformatsmateriella regler har

harmellan företagförbud samarbeteprincipielltinnehåller motett som
ellermarknadenden svenskakonkurrensen påtill syfte begränsaatt som

försäkringsbolagensamarbete mellanlångtgåendedetta resultat. Ettger
stridakommapremiesättning kan sålundaochriskklassificering attom

också i enlighetkonkurrenslagen,Emellertid ilagstiftning.dennamot ges
bedömningenVidgruppundantag.möjlighet till s.k.med EG:s system,

för skallskall meddelasgruppundantagavtalvilka kategorier av somav
199293:56 26sig till EG-rätten prop.reglerna anslutade svenska s.

försäkringsom-gruppundantag påförordningkommissionensGenom om
bl.a. för avtalundantag393292 sådantrådet EEG om upp-gesnr

kollektivriskprenrier baserade påtariffer förställandet gemensammaav
skadefrekvens.statistik eller

för-tillserha bestämmelserbörkan diskuterasDet att ensommanom
vill ingå försäk-försäkringsgivareinte finnersäkringskund somensom

överkomligt ändåkundentill prisringsavtal garanterasett ansersom
försäkringarmeddelatvinga bolagenförsäkringsskydd. Att motatt pre-

emellertidberäkningar börförsäkringstekniskai stridmier står motsom
denövrigtkan förframhållitsi fråga. Sominte komma antas attovan

speciellaocksåinnebära mångakommerkonkurrensenhårdnande attatt
överkomligförsâkringsskydd tillkommer kunnaatt engesgrupper
avregleringdock eftermotordrivna fordon kanpremie. Vissa ägare enav

premie detrafikförsäkring tillerhållasvårigheterfå att anser varasomen
fordon ökar.oförsäkradeför antaletDärmed finns riskacceptabel. atten

premiesättningfriareförslagemellertid framhållas vårtbörDet att om en
Även i fort-trañkskadelagen.i svenskagrundvalarna deninte rubbar

till oförsäkratföraretillfogas trañkskadasättningen kommer den avsom
fårnärvarandeskada.ersättning för denna Förfordon garanterasatt

försäk-helaenbartför sådana skador bäraskostnadernavisserligen av
intevilket dock ärområde,trafikförsäkringensringstagarkollektivet på

belastarkostnadersådanaalternativ ärutgångspunkt. Ettsjälvklar atten
medborgarealla gemensamt.

obligatoriskkostnadsproblem videnskildaslöstländer harandraI man
samhälletsstödåtgärder frånhär,änförsäkring på sätt t.ex.annat genom

till betalningbidrarstatlig fondhar inrättatssida. SpanienI avsomen
dem.själva betala Eninte klararförsäkringstagarepremier för attavsom

tillförsäkringssökanden rättFrankrike,imöjlighet är att, gesomannan
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prövning branschorgan, fastställer de villkort.ex. ett moten av som
vilka trafikförsäkringsanstalt måste risken. Prövningen skulleta emot
också kunna ske från försäkringsbranschen helt fristående instans.av en
Till dessa frågor återkommer vi i fortsattavårt arbete.

En näraliggande fråga förär tvånget trafrkförsäkringsanstalt påattom
begäran meddela trafikförsäkring bör behållas. För sådan plikt ävenen
fortsättningsvis talar antalet oförsäkrade motordrivna fordon kan be-att
faras öka trafikförsäkringsanstalt kan vägra ingå avtalatt tra-om en om
fikförsäkring. Kontraheringsplikten står emellertid i strid synsättetmot

privat försäkringsverksamhet skall drivas på marknadsekonorniska vill-att
kor. Mot behålla plikt meddela trafikförsäkring talar dessutomatt atten

sådant förlorartvång i betydelse med friare premiesättning. Föratt ett en
oönskade försäkringskunder eller högriskpersoner kan försäkrings-ett
bolag begära väl tilltagenså premie försäkringssökanden inte klararatten

betala den eller från det erbjudnaavstår avtalet. Skyldig-attav annars
heten meddela försäkring blir då i praktiken betydelselös. Här skallatt
även framhållas den tillrätt konsumentförsäkring fastslås i kon-9 §som
sumentförsäkringslagen och skall gälla också enligt den föreslagnasom

försäkringsavtalslagen. Enligt 3 kap. lagförslaget får§ försäk-l ettnya
ringsbolag inte konsumentvägra konsumentförsäkring bolageten en som
normalt tillhandahåller allmänheten, det inte finns saklig grund för attom

försäkringvägra med hänsyn till risken för försäkringsfall, den sannolika
skadans omfattning eller någon omständighet. Därvid framhålls attannan
med ökad konkurrens också från utländska bolag bör försäkringstaga-en

inte ha några svårigheter försäkringsskydd pâ något hållatt annatren
Ds 1993:39 förtjänar229 Det vidare erinras i länder där detatt atts.
inte finns regler premiernarör för obligatorisk försäkring eller därsom

sådan reglering endastär begränsad det inte föreligger kravnågot påen
försäkringsgivama alla försäkringskunder. T.ex. det iatt ta emot anses
Tyskland logisk följd anpassningen till tredje skadeför-EG:svara en av
säkringsdirektiv slopa kontraheringsplikten. Vi kan få anledningatt att
återkomma med förslag i denna del i vårt slutbetänkande.

7.4 Tillsynen Över premiesättningen

Nästa fråga blir hur tillsynsmyndighetens kontroll trafrkförsäkrings-av
premierna bör regleras och utformas efter den föreslagna avregleringen.
Visserligen kommer vi i vårt slutbetänkande diskutera tillsynensatt
inriktning innehålloch i framtiden. Vi dock redantvungna attanser oss

beröranågot hur förslag ivåra detta kapitel bör påverka tillsynen övernu
trafikförsäkringspremiema. Viss diskussion tillsynsverksamheten ärom
erforderlig också grundpå EG:s regler.av

Enligt nuvarande ordning skall uppgifter premiesatser för trafik-om
försäkring in till myndigheten i förväg. Det kan ifrågasättas ettges om
krav förhandsanmälanpå trafrkförsäkringsprenxier över huvud ärtagetav
möjligt enligt EG:s bestämmelser. Enligt reglerna i artiklama 6 och 29
i tredje skadeförsäkringsdirektivet gäller förbudnämnt före-ett motsom
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anmälningsskyldighetförhandsgodkânnande eller löpandeskrifter avom
premietariffer Försärskilda försäkringsvillkor,allmänna eller m.m.

artikel ifår emellertid enligt 30.2obligatorisk försäkring sammaman
in tillsärskilda försäkringsvillkordirektiv kräva allmänna ochatt ges

inlämnandet skallbörjar tillämpas. Eftertillsynsmyndigheten innan de
inväntaförsäkringar behövabolaget dock kunna meddela utan att myn-

dighetens granskning.
räknasspråkbruk, också premien börfår enligt vanligtDet att,antas

sistnämndaförsäkringsvillkor enligt denoch särskildatill allmänna
nyligen föreslagnadessutom deartikeln. sådan tolkning talarFör atten

försäkringslagstiftningen innebär kravtyska påbestämmelserna i den ett
Premie-obligatorisk försäkring.förhandsinlämnande premietariffer förav

vidkunna begäras in i förvägtrafikförsäkring bör därförförsatser
ordning.anpassningen till EG:s

trañkñrsäkringsrörelse har gällt hospremier iförhandskontrollEn av
gällandeobligatorisk. På grundtrafikförsäkringen blevalltsedan avoss

premierna kontrollerassärskilt viktigtförsäkringsplikt har det attansetts
tillämpas. Skälighetskraveninnan de börjar påfrån skälighetssynpunkter

enligt nuvarande be-trafikförsäkringspremiema sig gällande ävengör
kontrollbetänkande. tidigföreslås inte slopade i detta Enstämmelser och

premiesättning kommerbefogad också med den friarekan attsomanses
genomförs.gälla förslagvåraom

särbehandlingemellertid motiven förframhållits harredan harSom en
detta gäller tillsynenminskat i betydelse, och äventrafikförsäkringenav

Finansinspektionen fyller detEnligt uppgift frånpremiesättningen.över
premiesatser knappast någonförhandsinlämnandenuvarande kravet på av

med kontroll i efterhand,kunnafunktion. krav bör ersättasDetta utanen
grundereftersätts jfr vad harförsäkringstagarintnesset sagtsatt som om

ochändrade premiesatserOckså kravet anmälani avsnitt 5.2. på av
frånbör enligt uppgiftanledningen till ändringenskyldigheten att ange

anmäls åberopar bolagenpremierinspektionen kunna slopas. Då nya
Därvid det vanligeninflation.skadeerfarenhet eller beräknad ärt.ex. ny

argumentering.bolagsinvändamycket för inspektionensvårt mot ettatt
i avvaktanvi inte skäl tillhänsyn till det sagda finnerMed att ensman

förhandsanmälan trafik-behålla kravetvidare utredning bör påpå vår av
andra styckenai första ochförsäkringspremier. Bestämmelserna §1 tra-

bör därför upphävas.ñkförsäkringsñrordningen
riskklass-detaljerade bestämmelserförhandskontroll ochbådeUtan om

efterhandskon-metoder tillgripas förindelning och premieberäkning får
försäkringen. Granskningen börpremier för obligatoriskatroll denav

skadeförsäkring. Frånsig dendärvid kunna görsnärma av annansom
liksom granskningendenna kontroll,Finansinspektionen har hävdats att

bli ganska be-skadeförsäkringar, inte kan änpremier för andra annatav
kon-Enligt uppfattning äröversiktlig karaktär. vårgränsad och av mer
inteför hålla bolagens kostnaderdet bästa redskapetkurrensen att nere,

trafik-undersöks ocksåi avsnitt 7.2myndighetens tillsyn. Som angetts
och konsumentorga-premier ofta journalisterförsäkringsanstaltemas av

nisationer.
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särskilda bestämmelserna iDe 7 § trañkförsäkringsförordningen om
inspektionens möjligheter tmñkförsäkringsverksamhet be-att agera om
drivs anledning tillpå sätt anmärkning bör kunna upphävas.ett som ger
För möjligheterna vidta åtgärder försäkringsanstalt driveratt mot som
trañkförsäkringsrörelse bör nämligen kunna gälla regler ärsamma som
tillämpliga skadeförsäkringsrörelse.på Såvitt de svenskaannan avser
trañkförsäkringsbolagen bör bestämmelserna i kap. kunna19 FRL vara
tillräckliga för trafrkförsäkringrörelsens Enligtäven del. 19 kap. §11

fårFRL Finansinspektionen ingripa bolag avvikelse har skettmot ett om
från föreskrifterna i trañkförsäkringsförordningen. motsvarande be-En
stämmelse emellertid inte i den särskilda lagstiftningen för utländskages
försäkringsgivares verksamhet i Sverige. därförEn sådan regel föreslås
intagen i 25 § LUF.

Slutligen skall erinras det bl.a. från tyskt håll har hävdats detatt attom
i avsaknad krav på förhandsinlämnande och fastställda riktlinjer förav
premiesättning finns risk för vissa bolag fäller för frestelsenatt atten

undertarifñering skaffa sig större marknadsandelar vidaresegenom av-
snitt 5.2. Därvid har tillsynsmyndigheten soliditetshänsynsagts att av
snabbt ingripa emellertidmåste sådana metoder. Problemet bör intemot
överdrivas. framhållitsSom är de svenska bolagen redan täm-ovan nu
ligen fria i premiesättningen missbruknågot sådant änutan att annat
undantagsvis ha förekommit. inte förFrågan är heller speciellsynes
trañkförsäkringen gäller all försäkringsverksamhet. Det förtjänarutan
dock påpekas avreglering gäller obligatorisk motorfordons-att att en som
försäkring i andra europeiska länder har lett till försäkrings-mångaatt
givare har redovisat förluster den rörelsen. sammanhanget kan ocksåpå I
nämnas Justitiedepartementet har föreslagit lagstiftning skyddatt ny om

skadelidandesför krav ersättning i händelse trafikförsäk-på attav en
ringsanstalt blir insolvent Ds 1993:35.se



SOU 1993: 108 123

8 Specialmotivering

8.1 Förslaget till lag ändring iom
försäkringsrörelselagen 1982:713

1 kap.

5 § Bestämmelserna livförsäkring, med undantag för kap.1 8 §om a
kap.7 22, 23 och 26 §§,samt

får tillämpas för skadeförsäkringar i 2 kap. 3 § förstasom avses a-
stycket klasserna och1 2 för avgångsbidragsförsäkringar,samt
behöver, kap.7 inte2 tillämpas för sådana livförsäkringarutom-

i kap.2 3 b första§ stycket klasserna b och1 4som avses om
premien är beräknad och bestämd för längst fem år.
Ersättning, i form livränta eller sjukränta, tillhörutges enderasom 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.

För sådan livränta eller sjukränta tillhör försäkring änsom annan
livförsäkring gäller de särskilda bestämmelserna livförsäkring iom

kap.7 9 10 och kap.11 §§, 8 18 § kap.14 21 ochsamta, a
24-28 §§.

I den andra strecksatsen i paragrafens första stycke föreslås till följd av
EGzs regler bestämmelserna beräkningatt prerniereserv i kap.7om av
2 förslaget§ alltid skall gälla också för de livförsäkringar för vilka det

finns möjlighet avvika från bestämmelserna livförsäkring.attannars om
Det tredje livförsäkringsdirektivets regler beräkning prerniereserv,om av
vilka har tagits i det stadgandet, gäller nämligen alla livförsäkringar.upp
I paragrafens sista stycke hänvisningenutgår till bestämmelserna i kap.2

och3 4 §§, eftersom dessa bestämmelser enligt föreslagna lydelser inte
livförsäkring särskilt. Vidare har i stycket lagts till hänvisningavser en

till de föreslagna bestämmelserna beräkning prerniereserv i 7 kap.om av
2

10 § I fråga livförsäkringar, gäller endast för dödsfall ochom som
meddelas för tid längst fem är eller premie ärmoten av en som
beräknad och bestämd för längst fem iår sänder, får undantag medges
från bestämmelserna livförsäkring. Från bestämmelserna förbudom om

fondemission i kap.4 § och vinstutdelning1 imot 12 kap. be-2
stämntelsenra beräkning prerniereserv 7 kap.i 2 bestäm-§ samtom av
melserna kapitalbas, garantibelopp och solvensmarginal i kap.1om
8 § 7 kap. 22, 23 och får26 dock undantag intesamt medges.a
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återförsäk-i frågafrån lag får medgesUndantag denna mottagnaom
mottagandeförskäligt. Undantagdetringar, i den man prövas ett

Sverigesförenligt medskalli fjärde stycketbolag 3 varasom avses
majavtalet den 1992direkt försäkring enligt 2i frågaförpliktelser om

samarbetsområdet.ekonomiskaEuropeiskaom
sådanai utlandet, fårförsäkringsbolag driver rörelseOm ett

till utländskhänsynföranledsavvikelser från denna lag medges avsom
rättstillämpning.ellerrätt

förfrån denna lag medgesundantagskadeförsäkringar fårfrågaI om
skadeförsäkringsrörelsedriverömsesidiga försäkringsbolag som

kredit- elleromfattarinteförutsättning verksamhetenunder att
enligtansvarsförsäkring sådanänborgensförsäkring eller somannan
årligaunderordnad, denbehandlastredje stycketkap. §2 3 attsoma

överstigerskadeförsäkringsrörelsen intepremieinkomsten från ett
hälften dennaminstmiljonmotsvarandebelopp samt att avecuen

delägare,härrör från bolagetspremieinkomst
försäkringmeddelar endastskadeförsäkringsbolaglokala2. som

assistans i formklassförsta stycket 18enligt kap. §2 3 ava
överstigerpremieinkomst intevilkas årligaochnaturaförmåner ett

motsvarande 200 000belopp ecu,
sådantmedenligt avtalömsesidiga försäkringsbolag3. ett annatsom

sina avtalåterförsäkrar allafulltmottagande bolagetbolag det ut om
förpliktelser enligtsamtliga sinaöverlåterförsäkring ellerdirekt

försäkringsavtalen.
regeringen eller,lämnasenligt första-fjärde styckenaMedgivanden av

Finansinspektionen.bemyndigande,efter regeringens av
Ändringen fråntill undantagmöjligheternastycket innebäri första att

inte gäller reglernalivförsäkringbestämmelsernasärskildade omom
Bestämmelserna ilivförsäkringsrörelse.premiereserv förberäkning av

dispensmöj-generelllivförsäkringsdirektivet medger intetredjedet en
försäkrings-beräkningprinciperna förfrån de därlighet upptagna av

tekniska skulder.

2 kap.

underställasbolagsordning skallStiftarna skall upprätta3 § somen
fogaskoncession skallansökanstadfästelse. Tillregeringen för enom

efterRegeringen eller,verksamheten.tilltänktaplan för den rege-
föreskrifterfår meddelaFinansinspektionenbemyndigande,ringens om

skall innehålla.vad verksamhetsplanen
med dennabolagsordningen överensstämmerRegeringen prövar att

särskildaförfattningar och i vad månoch med andralag samt om
ochomfattningenmed hänsyn tillbestämmelser behövs arten av

verksamhet.bolagets
koncession,bolagsordningen och beviljarstadfästerRegeringen om

uppfylla kraven pâkan kommaplanerade verksamhetenden antas att
tills vidare eller,Koncession beviljasförsäkringsverksamhet.sunden

tid, tioför bestämd högstomständigheter föranleder detta,särskildaom
Koncession fårslut.löpande räkenskapsåretsdärutöver till detochår,

ytterligare försäk-inte behövsskälet det någotinte detvägras attav
ringsbolag.

försäk-beviljatskoncession harförlängningVid ettav somen
tillämpligaförsta-tredje styckena itid gällerför bestämdringsbolag

delar.
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allmänmotiveringen har, i enlighet med vad före-utvecklats iSom som
i tredje försäkringsdirektiv, i till lydelseskrivs EGzs förslaget ny av

koncessionparagrafen kraven grunder skall fogas till ansökanpå att om
och stadfästas slopats. Grunderna för livförsäkringar skall enligt våra
förslag i fortsättningen in till Finansinspektionen samtidigt medsenastges

förslaget tillde börjar användas 7 kap 8 §.seatt

ändringen stadfistas.bolagsordningen ändras skall4 § Om även
Regeringen kan uppdra Finansinspektionen i regeringens ställeåt att

i sådana fall inte principiell betydelsemeddela stadfästelse är avsom
i övrigt inte synnerlig vikt.eller är avsom

väsentligändringen utvidgning bolagets rörelse ellerAvser en av en
övrigt första-tredje styckena iomläggning rörelsen, gäller i 3 §av

tillämpliga delar.

stadfästelse grunder föreslås bestämmel-likhet med kravet påI av nya
paragraf stadfástelse vid ändring grunder upphävt.i denna om avserna

inspektionenför livförsäkringar skall in tillOckså ändrade grunder ges
samtidigt med börjar användas förslaget till 7 kap. 8 §.de sesenast att

Bolagsordningen skall5 § ange
för samtliga försäkringsbolag

bolagets ñrma,
den i Sverige där bolagets styrelse skall ha sitt säte,2. ort

varvid särskilt skallföremålet för bolagets verksamhet, det3. omanges
verksamheten skall såväl direkt försäkring mottagenavse som
återförsäkring,

Sverige,verksamheten, det gäller direkt försäkring iområdet för4. om
skall driva försäkringsrörelse i5. i förekommande fall, bolagetatt

utlandet,
antalet de styrelseledamöter,antalet eller lägsta och högsta6. av

eventuella styrelsesuppleanter, fårrevisorer och utses avsom
revisorernasbolagsstämman, tiden för styrelseledamöternas ochsamt

uppdrag.
sammankalla bolagsstämman,7. sättet att

vilka skall förekomma den ordinarieärenden på stämman,8. som
får förfoga vinst,de regler enligt vilka bolagsstämman över bolagets9.

i skyldigt teckna återförsäkring,vilken utsträckning bolaget är10. att

för försäkringsaktiebolag
ändring bolagsordningen skallaktiekapitalet eller, detta11. utan avom

minimikapitalet ochkunna till lägre eller högre beloPPbestämmas
mindremaximikapitalet, varvid minimikapitalet inte får änvara en

fjärdedel maximikapitalet,av
nominellaaktiernas belopp,12.

för ömsesidiga försäkringsbolag
garantikapitalet,13.
regler för hur skall och hur beslut skall fattas14. rösträtten utövas pâ

varvid och i vilken utsträckningbolagsstämman, särskilt skall anges om
utsedda delegerade i vilkendelägarnas rösträtt skall utövas samtgenom

tillkommautsträckning skallrösträtt garantema,
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personligenvilket och i vilken ordning delägarna är15. intill belopp
inte uteslutande bolagetsansvariga för bolagets förpliktelser, om

för förpliktelser,tillgångar bolagetssvarar
försäkringar skallsammanlagt belopp deantal och16. av som vara

bildat,tecknade innan bolaget kan anses
âterförsäkring iskall gälla förvilken begränsning17. mottagensom

såvälförsäkringen, verksamhetenförhållande till den direkta avserom
âterförsäkring,direkt försäkring mottagensom

skall betala in det tecknadeordningi vilken18. garantema
garantikapitalet samt

garantikapitalet ochordning skall betalasoch i vilken ränta på19. om
garantikapitalet skalloch i vilken ordningvinst delas tillut garantema

återbetalas.

inte baraparagrafen punkt innebärändringen i 10föreslagnaDen att
bolagsordningenlivförsäkringsbolag iskadeförsäkringsbolag ävenutan

återförsäk-utsträckning bolaget skyldigti vilken ärskall att avgeange
Ändringen inte längre skalldettakonsekvens ämnering. är att tasaven

livförsäkringar förslaget till kap. 3 §.för 7i grunder seupp

försäkringsbolag teckningför ömsesidigaaktier ellerTeckning8 § av
i original ellerteckningslistani bolaget skall ske påförsäkringarav

koncessions-fogas avskrifterteckningslistan skallavskrift. Till av
och bolagsordningen.beslutet

teckningenkanförsäkringar tecknats på sättaktier ellerHar annat
Finans-anmäler felet hosbolaget, tecknarengällandeinte göras omav

registrering.bolagetsinspektionen före
teckningenmed villkor,försäkringar tecknats äraktier ellerHar

Finansinspektionen förehosogiltigheten inte anmältsogiltig. Har
han inte kantecknaren bunden fastänregistrering, dockbolagets är

åberopa villkoret.

grunder föreslåsbestämmelsernade föreslagnaTill följd omnyaav
skall fogasavskrifter grundernaparagrafens första styckekravet i att av

teckningslistan slopat.till

kan det inte förvärvaförsäkringsbolaget har registrerats,18 § Innan
heller söka, kärasig skyldigheter. kan interättigheter eller ikläda Det

Styrelsen kanmyndighet.inför domstol eller någoneller annansvara
övrigt vidtabolagsbildningen och ii rörandedock föra talan mål

aktiebeloppen eller de beloppde tecknadeåtgärder för erhållaatt som
garantikapital.tecknats som

före registreringenvidtas bolagetsåtgärd på vägnarFör en som
beslutet denna soli-deltagit i åtgärden ellerde har omsomsvarar

bolaget,bolaget har registrerats, pådariskt. När övergår ansvaret om
teckningslistan eller harbolagsordningen ellerförpliktelsen följer av

bolaget har bildats.tillkommit efter det att
registreringen medför bolaget slutits föreavtalHar ett en

registrerat, kan denne,visste bolaget intemedkontrahent attsom var
frånträda detta endastinte följer avtalet,något annat avom

inom den tidför registreringbolaget inte har anmälts somom
föreskrivs i eller13 §

lagakraftägande beslut harFinansinspektionen2. ettgenomom
bolaget.anmälan eller registreringavskrivit sådan vägrat aven
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Visste medkontrahenten inte bolaget oregistrerat, kan hanatt var
frånträda avtalet innan bolaget har registrerats.

Bestämmelsen i nuvarande andra stycket förpliktelse följerom som av
grunderna föreslås upphävd följd de föreslagna reglernasom en av nya

grunder.om

7 kap.

2 § Premiereserven för liiförsäkringsrörelsen skall beräknas så denatt
alltid förpremiereserverna försäkringvarje ökadmotsvarar summan av
med för bolaget beräknat särskilt tilläggett gemensamt som anses
behövligt för förluster försäkringar upphör förtid.möta iatt attgenom
Premiereserven för försäkring skillnaden mellan det för-utgören
väntade kapitalvärdet bolagets framtida utgifter för försäkringen ochav
det förväntade kapitalvärdet de bolaget ytterligarepremier kan haav

uppbära för försäkringen prospektiv beräkningsmetod. Annanatt
aktuariellt vedertagen berälmingsmetod får användas premiereser-om

storlek med sådan metod denminst erhållsvens motsvararen som
enligt den prospektiva berälmingsmetoden eller den metoden inte ärom
möjlig tillämpa för försäkringen. Beräkningen skall grundas påatt
sådana antaganden förstai 5 § och andra styckena.sägssom

Regeringen eller, after bemyndigande,regeringens Finansinspek-
meddelartionen föreskrifter beräkningnärmare premiereserv förom av

liiförsäkringsrörelsen. Föreskrifterna skall, det inte med hänsyn tillom
försäkringamas beskafenhet finns anledning till undantag, högstaange
tillåtna antaganden räntdot för varje försäkring.om

Som följd EG:s krav har bestämmelserna beräkningen av om av pre-
miereserv för livförsäkringsrörelsen överförts till paragraf. Enligten ny
nuvarande lag reglernaär premiereservberäkning i bestäm-upptagnaom
melserna grunder i kap.7 tredje3 § stycket. Från kravet på grunderom
gäller vissanämnt undantag. Eftersom EG:s regler beräkningsom om av
premiereserv gäller alla livförsäkringar, dessamåste tillämpliga ävenvara
då premiereservgrunder inte finns.

Liksom enligt nuvarande ordning endast allmänna föreskrifterges om
beräkningen premiereserv; den skall i överensstämmelse medav vara
vedertagna aktuariella principer.

Vid anpassning till bestämmelserna i EG:s tredje livförsäkrings-en
direktiv är några ändringar tilläggoch erforderliga se artikel i17.1
första livförsäkringsdirektivet efter ändring artikel i tredje18genom
livförsäkringsdirektivet.

Enligt nuvarande regler skall premiereserven framkomma skillna-som
den mellan det förväntade kapitalvärdet bolagets framtida utgifter förav
löpande försäkringar och det förväntade kapitalvärdet de premierav
bolaget kan ha ytterligare uppbära för dessa försäkringar. Skillnadenatt
mellan dessa båda skall emellertid ökas med det beloppposter som anses
behövligt för förlustermöta försäkringar upphör i förtid.att attgenom
Premiereserven uppfattas således i lagen kollektivt begrepp.ettsom
Som framhållits i allmänmotiveringen skall enligt EG:s bestämmelser
försäkringstekniska skulder huvudregel beräknas för varjeseparatsom
försäkring. förslagetI till förregler beräkningen föreskrivs därför attnya
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försäkring.individuellt fördefinierasi regel skallpremiereserven envar
tillåts, ipremiereservberäkningenmetod förapproximativSom aven

beräkning, förutsattkollektivbestämmelser, attmedenlighet EG:s en
individuellviderhållsdetresultatmetoden motsvararett ensomsomger

kollek-fråga ärtillgripaskollektiv beräkning måsteberäkning. En omom
individuellgrupplivförsäkringellertivavtalsgrundad försäkring utan

inte ärrisktilläggfortsättningeniocksåVidare medgesanslutning. som
sistakap. §nuvarande 7 3stadgandet iSamtidigt kanindividualiserade.

reglerinnehållaskallpremiereservgrundemameningenförstastycket att
belöpa påskallpremiereservendelberäkning denför ansessomavav

försäkringvarje utgå.
användasmetod skallprospektivvidareinnebärNuvarande regler att en

sådanföreskrifter ärEnligt EG:sprerniereserv.beräkningvid enav
emellertid undermedgerordninghuvudregel. EG:sberäkningsmetod

används. Dettaberäkningsmetodretrospektivförutsättningarvissa att en
inte blirskuldernaförsäkringstekniskadevisasdet kangäller attom

metod intesådanutnyttjas ellermetodprospektivlägre än enomom en
möj-förslaget har öppnatsförsäkringarna. Iaktuelladetillämpas påkan

veder-aktuarielltanvändaförutsättningarangivnaunderligheter att annan
handi förstavarmedprospektiva,beräkningsmetod denän avsestagen

aktua-endastdetbeákningsmetod. Genom attretrospektiv att angesen
premiereservenförhindrasanvändasmetoder kan attriellt vedertagna

prospektivadenkan nämnasför högt. Deteller attför lågtberäknas
linked-försäkringar.units.k.fråga ärtillämpasmetoden inte kan omom

dödlighetantagandenpåskall byggapremiereservBeräkningen omav
förkandriftskostnader varträntefotriskmått,och andra samt ansessom

ochförstakap. 5 §i 7sägsmed vadi enlighetbetryggandesig som
behövsberäkningsmetodretrospektivVidstycket förslaget.andra en

och räntefot sedödlighetantagandenalltidemellertid inte några t.ex.om
kap. 5 §.specialmotiveringen till 7

regeringenseftereller,regeringeni andra stycketföreslåsVidare att
föreskriftermeddelar närmareFinansinspektionenbemyndigande, om

högstaregelskallFöreskrifternapremiereserv.beräkning angesomav
iartikel 17.1 Bförsäkring.varje Iñntefot förantagandentillåtna om

tredjeiändringlydelse efterlivförsäkringsdirektivet, enligt dessförsta
huvudregel tillsyns-nämligenföreskrivslivförsäkringsdirektivet, attsom

flera högstaellerbestämmaförsäkring skallvarjeförmyndigheten en
skallRäntefotenregler.angivnasärskilti artikelnenligträntesatser,
medeller fastställasstatsobligationerpåtillanknytas räntesatsenantingen

de försäk-de tillgångaravkastningen påutgångspunkt från motsvararsom
tillgångarnaförutsättningunderdetskulderna, attringstekniska senare

redovis-gällandegrundanskaffningskostnad. Påtillvärderasinte av
intealternativetnämndasistkan detförsäkringsbolagförningsregler
förföremålemellertidredovisning ärBestämmelsernatillämpas. om

utredning.
högsta ränteantag-skall bestämmatillsynsmyndighetenkravEG:s att

och intelinked-försäkringarnaunitvanligadeinteanden gäller numera
försäkringarför längst åtta år,försäkringar utanengångsbetaldaheller
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rätt till återbäring eller livränteförsäkringar återköpsvärden. Genomutan
i paragrafen föreskrifter högstaatt tillåtna ränteantagandenattanges om

inte krävs det med hänsyn till försäkringarna beskaffenhet finnsom
anledning till undantag, kan Finansinspektionen välja inte före-att ge
skrifter därom för sådana försäkringar. I den mån sådana föreskrifter
inte får bolagen vid valet betryggande räntesats för undantagnages av en
försäkringar, dock inte unit linked-försäkringar, hänsyn till den valutata
i vilken avtalen gäller och till de tillgångar förpliktelsemamotsvararsom

till förväntad avkastning bolagetspå tillgångar,samt förutsatt deatt tas
till marknadsvärden. Eftersom sådana värderingsregler i dag inteupp

gäller för svenska försäkringsbolag, kan den sistnämnda möjligheten inte
utnyttjas. Den räntesats används får aldrig högre än avkast-som vara
ningen bolagetspå tillgångar. Föreskrifter högsta ränteantaganden ärom
inte heller nödvändiga beträffande sådan livränta eller sjukränta som
tillhör försäkring livförsäkring.änannan

I tillämpningsföreskriftema får metoder för beräkning högstaupptas av
ränteantaganden. Vidare kan däri för vilka försäkringar kollek-anges en
tiv beräkning eller retrospektiv beräkningsmetod skall kunna använ-en
das.

livförsäkringar3 § För skall grunder upprättas för
beräkning försäkringspremier och premiereserv,av
beräkning2. tekniska áterkäpsvärden,av samt
återbäring3. till försäkringstagama.

Om andra skadeförsäkringar än sådana beträffande vilka bestämmel-
livförsäkring tillämpas med stöd kap. 51 § skall med-serna om av

delas för längre tid tioän år, skall grunder upprättas för beräkning av
premiereserv för försäkringarna. Regeringen eller, qier regeringens
benzyndigande, Finansinspektionen får medge undantag härifrån, om
det med hänsyn till försäkringamas särskilda finns anledning tillnatur
det.

För sådan livränta eller sjukränta, enligt kap. 5 tillhör1 §som annan
försäkring livförsäkring,än skall grunder förupprättas beräkning av
premiereserv och tekniska återköpsvärden.

Regeringen eller, qier regeringens bemyndigande, Finansinspek-
fårtionen meddela föreskrifter uifommingennärmare grunderna.om av

Bestämmelserna grundemas innehåll har, följd kravetom attsom en av
på ingivande grunder vid ansökan koncession liksom kravet påav om
stadfästelse föreslås slopat, flyttats till 7 kap.

I paragrafen, nuvarande kap.2 6motsvarar de ämnensom anges
grunderna föreslås innehålla i fortsättningen. förhållandeI tillsom

gällande harrätt området begränsats väsentligt. Som utvecklats i de
allmnna motiven skall grunderna i huvudsak omfatta endast underlag för
försäkringstekniska beräkningar. Bestämmelser villkorskaraktär ut-av
mönstras sålunda grunderna och får i stället in i försäkrings-tasur
villkoren. Frågorna villkoren för försäkringstagamas tillrättom att
erhålla återköp, rätt till fribrev, belåning försäkringsbrev hosom om av
bolaget, verkan underlåtenhet betala premie, försäkrings-attom av om

rätt försäkringennär i andra falltagarens upphör i förtid eller bolaget i
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försäk-förräntningförsäkringsfalletförinteövrigt har samt avomansvar
ireglerassålunda intebetalning skallförfallit tillringsbelopp som

vissaochtill återbäringförgäller villkoren rättgrunderna. Detsamma
Bestämmelserkap. 7 §.under 7återbäringsfrågor vidareseandra om

kap.under 2skallåterförsäkringskyldighet angettsbolagets att somavge
livförsäkringsbolag.ibolagsordning ocksåiförslagetenligt5 § upptas

kap.i nuvarande 7stadgandenakanändringsförslagdessaTill följd av
och fribrev,återköptillförsäkringstagamas rättförgrunder5-7 om

för verkangrunderochförsäkringsbrevbelåningförgrunder avav
betala premie utgå.underlåtenhet att

åter-mellan begreppenskiljer bolagenåterköpsgrundernuvarandeI
användsåterköpsvärdeåterköpsvärde. Begreppetteknisktochköpsvärde
försäk-utbetalt dåfåförsäkringstagaren har rättbelopp attför det som
skullesammanfalleråterköpsvärdettekniskaåterköps. Detringen resp.

återköps-begränsningåterköpsvärdet någonmedsammanfallitha avom
Är återköpsrättendäremotförelegat.skulle haellerföreliggerinterätten

det tekniskaåterköpsvärdet lägre änblirskatteskäl,begränsad, t.ex. av
iocksåförekommeråterköpsvärdeteknisktåterköpsvärdet. Begreppet

kommunalskattelagen. Dettillanvisningarna 31 §skattelagstiftningen se
premiereservberäknadeindividuelltförsäkringensofta medsammanfaller

premiereservenökningdenna,understigaocksåkan t.ex. avenommen
förhållanden.ändradegrundskebehövt påförsäkringartecknadeför av

flyttatshar överoch fribrevtill återköprättenbestämmelserSedan om
ochåterköpsvärdenbeskriva hurocksådessaförsäkringsvillkoren kantill

återköpsvärdet.tekniskaanvändning detmedfribrevsvärden bestäms av
förendastföljaktligen upprättasgrunderskalllivförsäkringarFör

återköps-tekniskaochpremiereservförsäkringsprernier,beräkning av
försäkringstagama.tillåterbäringförvärden samt

upprättaskyldighetenskadeförsäkringar begränsas attlångvarigaFör
liv-frågapremiereserv. Iberäkningbestämmelsertillgrunder omavom

grunderskallskadeförsäkringsrörvelsentillhörsjukräntoroch upp-som
återköpsvärden.tekniskaochpremiereservberäkningförrättas av

från skyl-undantaglydelse kannuvarandei dessEnligt kap. 6 §2
tillmed hänsynmedgeslivförsäkringarförgrunderupprättadigheten att

föreslåsavsnitt 5.4iskälsärskilda Av angettsförsäkringens natur. som
möjligheterfinnskap. 5 §upphävd. Genom lundantagsmöjlighetenden

grunder ochbestämmelsernafrånavvikalivförsäkringarvissaför omatt
igrunderpåfrån kravetdispensmöjlighetgenerelli kap. 10 §1 ges en

bör kunnaundantagtillfällen dåpraktiskadevilka täckervissa fall,
i fråga.komma

förgrunderfrån kravet påundantagmöjlighet tillföreslåsDäremot en
upprättaskyldighetenfrånskadeförsäkringar. Dispens attlångvariga

för-i frågakommaskadeförsäkring bör kunnalångvarigförgrunder om
med-kunnabör dessutomUndantagbelopp.endast lågasäkringen avser

har sådanaförsäkringskonstruktionendärförsäkringarsådanaförges
skador ellervid fåpremieråterbetalasdet kan kommasärdrag attattsom

att vidinträffade skadortäckaefterhandför ipremierutkrävas attnya
försäkringsavtal reglerassådanaförskadeutfall. villkorenIogynnsamt
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dessa förhållanden i förväg på sätt liknar detett används isom som
grunder.

För skadeliv- och skadesjukräntor liksom hittills inte möjlighet tillges
dispens.

Eftersom stadgandena grunder i 2 kap. har placerats i förevarandeom
kapitel, bör sista stycket i nuvarande kap.2 6 § kunna utgå. Hänvis-
ningen där till bestämmelserna premiereservgrunder för livförsäk-om
ringsrörelse rörande grundbunden sjuk- eller livränta tillhörsom annan
försäkring livförsäkringän har flyttats till 7 kap. 5 och 6 §§ förslaget.

I sista stycket, inte har någon motsvarighet i gällande rätt, före-som
skrivs möjlighet för regeringen eller Finansinspektionen meddela när-att

tillämpningsföreskrifter formerna för grunderna, dvs.mare närmastom
hur bestämmelserna skall systematiseras. Bemyndigandet innebär
däremot inte rätt föreskrifter grundemasatt materiella inne-en ge om
håll.

4 § De grunder inämnts 3 § skall bolagetsatt tryggasom avse
förmåga fullgöra sina förpliktelser enligt ingångnaatt försäkringsavtal
och meddela försäkringar till kostnadatt är skälig med hänsynen som
till försäkringens art.

Om grunderna inte längre fyller det avsedda ändamålet skall styrelsen
och verkställande direktören vidta åtgärder förgenast ändraatt
grunderna.

Paragrafen nuvarande kap.7motsvarar 2 Första stycket föreslås
ändrat till följd bestämmelserna grunder flyttasatt från kap.2 6 §av om
till kap.7 3 Paragrafen, slår läst soliditets- och skälighetsprin-som
cipen normerande för grundbundna försäkringar, kommer disku-som att

närmare i fortsattavårtteras utredningsarbete.
Andra stycket ändras konsekvens grunder inte längreattsom en av

skall stadfästas.

5 § Grunderna för beräkning försäkringspremier premiegrundernaav
och premiereserv prerniereservgrundema för livförsäkringsrörelsen
skall innehålla de antaganden dödlighet och andra riskmátt, räntefotom

driftskostnader krävs för beräkningen.samt Grunderna får ocksåsom
innehålla föreskrifter särskilda säkerhetstillägg.om

Antagandena dödlighet och andra riskmått, räntefot drifts-om samt
kostnader skall väljas så de kan för sig betryggandeatt förvartanses
det slag försäkringsrörelse det är fråga Avvikelser frånav som om.
kravet varje antagande för sig skallatt betryggande får dock skevara

det i grunderna finns föreskrifter särskilda säkerhetstilläggom om som
föranleder detta.

Vid bedömande frågan huruvida ändring prerniereservgrunder-av av
för redan tecknade försäkringar bör ske, skall för varje antagandena

hänsyn till den säkerhet finnstas i övriga antaganden för ifråga-som
varande försäkringar till storleken de särskildasamt säkerhets-av
tilläggen.

Första-tredje styckena gäller tillämpligai delar för premie-även
reservgrunder enligt 3 tredje§ stycket.
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före-innehållernuvarande 7 kap. 3Paragrafen, motsvararsom
livförsäkringar. Detförpremiereservgrunderpremie- ochskrifter om

igrunder står överens-till dessabolagsledningenpåankommer attatt se
beräkningsantagandena ärochkap. §i 4med kraven 7stämmelse att

ivad sägsmedenlighetförhållanden. Iväxlandeefteranpassade som
kontinuitet eftersträvas.livförsäkringsdirektivet böri förstaartikel 17.1 F

motiverad.sakligtberäkningsreglema börVarje ändring varaav
ipremiereservberäkningbestämmelsernaharframgåttSom avom

kap.till 7 2förts övernuvarande lydelseparagrafensstycket itredje
i vissamöjligheterparagrafen öppnasdenlydelse atttillförslagetI avny

till bestäm-hänvisasberäkningsmetodretrospektivanvända samtfall en
sådanaparagraf. Eftersomi förevarandeberäkningsantagandenmelser om

premie-beräkningretrospektivvidalltid erfordrasinteantaganden aven
gjortsändringendenstyckeparagrafens första attihar grun-reserven,

beräk-krävs fördeantaganden i den måninnehålla angivnaskallderna
premiereserv-beräkningsmetod måsteprospektivTrllämpasningen. en

alltidskallPremiegrundernaantaganden.innehålla sådanagrundema
beräkningsantaganden.angivnainnehålla

avvikastycketandramöjligheten ifåravsnitt 5.7 attutvecklats iSom
betryggandeskallantagandesärskiltvarjehuvudregelnfrån att ansesvara

inte innebärtillämpningenlänge attordning såförenligt med EG:s
sänks.säkerhetskraven

falli detföreskrivsstycket utgått. Därfjärdenuvarande attharVidare
premiereserv-skallsäkerhetstilläggsärskildainnehållerprerniegrundema

tillägg närtill dessaskallhänsynvilket sättpågrunderna tasange
därom be-reglerden månberäknas. Iframtida utgifterkapitalvärdet av

stödtillämpningsföreskrifter medtillgodosesdetkanhövs avgenom
stycket.andrakap. 2 §7

premie-bestämmelsernaskalli daggällermed vadenlighetI omsom
skade-tillhörsjukräntaliv- ochocksåtillämpas påreservgrunder som
stycke.sistaparagrafensuttryck itillkommerförsäkringsrörelsen. Detta

väsentligförhållanden krävsändradegrunddet på§ Om6 enav
förellerlivförsäkringartecknaderedanförpremiereservenökning av

tillhörenligt kap. 5 §1.sjukräntaellersådan livränta annansom
premiereservgrunder över-särskildafårlixförsâkring,försäkring än

bestämd tid.förgångsgrunder upprättas en
följd tillgångarnatillavsevärd förlusttillfälligt liditbolaget attHar av

iantagitsvad haröverstigitdödlighetenellervärdesjunkit i som
fåromständigheter, övergångs-liknandeandraellergrunderna genom

anledninginte finnsdet attatt antagrunder dessutom upprättas, om
främjakangrundernaochobeståndskall råkabolaget ansesom

intresse.försäkringstagarnas
ibestämmelserna 2hinderfår,övergångsgrundernaI utan av

förväntadedetföreskrivas premiereservenvid beräkningatt av
minskas med kapital-utgifter skallframtidabolagetskapitalvärdet av

den tidi rörelsen underuppkommavinst väntasdenvärdet somav
gäller.övergångsgrundema

gälla under längreövergångsgrunder inteskäl fårsynnerligaUtan
tiotid år.sammanhängande än
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Paragrafen nuvarande kap.7 4motsvarar
framgåttSom skall grunder enligt förslaget inte längre stadfästas och

detta gäller även övergångsgrunder. Kraven stadfästelsepå föreslås
sålunda borttagna paragrafen. Detsamma gäller möjligheten före-attur
skriva ytterligare tillgångar skall i bolagets förmånsrätts-att tas upp
register. I situation där övergångsgrunder skulle krävas torde dispo-en
nibla fria ändå knappast finnas tillgängliga i nämnvärd utsträck-reserver
ning Appeltofft-Hahn,se Kommentar till försäkringsrörelselagen 105.s.

Dessutom i paragrafens första stycke bestämmelsernaattanges om
övergångsgrunder gäller föräven sådan livränta eller sjukränta som
tillhör skadeförsäkringsrörelsen. I nuvarande lag uttrycks detta i 2 kap.

sista6 § stycket.
Ändringen i tredje stycket följdär bestämmelsernaatten av om

beräkning premiereserven flyttas till kap.7 2 Möjligheten påattav
angivet sätt göra undantag från de reglerna innebär inte något frånavsteg
EG:s krav.

7 § Grunderna för återbäring till försäkringstagarna skall innehålla
regler för berälming och fördelning áterbäring användningsamtav av
återbäringsfonden.

Utfästelse återbäring får inte göras på sätt följeränannatom som av
reglerna tilldelning återbäring.om av

[paragrafen föreslås regler innehållet i grunderna för återbäring tillom
försäkringstagarna, vilka bestämmelserna i nuvarande 7 kap.motsvarar
8

De konventionella livförsäkringsbolagen kommer i avvaktan på vår
vidare utredning frågorna vinstutdelning och återbåring i livförsäk-av om
ringsrörelse bara kunna erbjuda grundbundna livförsäkringaratt som
innebär tillrätt återbäring, fast någon sådan interått har utfästs i avtalet.

dessa försäkringarFör kommer också fortsättningsvis fordras grunderatt
för återbåring. Med den nuvarande konstruktionen återbäringsgrun-av
derna kommer dessa främst antaganden och metoder för beräk-att ange
ning och fördelning återbäring jfr kap.7 3 § förslaget. Ett krav påav

Åter-regler därom slås fast förslageti till lydelse första stycket.ny av
bäringsgrundema skall liksom hittills även regler för användninguppta

återbäringsfonden. Fondens användningsområde begränsatärav genom
kap.12 6 och 7 §§. Bestämmelser villkor för försäkringstagarnas rättom

till återbäring bör däremot finnas i försäkringsvillkoren. Däri bör sålunda
på vilket sätt tilldelning återbäring skall ske. bestämmelseEnanges av

föreskriver det försäkringsvillkoren skall framgå i vilken formattsom av
återbäringen tillgodoräknas försäkringstagaren har upptagits i förslaget till

försåkringsavtalslag se 12 kap. förslaget11 § till den ilagenen ny
Ds 1993:39. Dessutom föreslås den nuvarande punkten i första2att
stycket regler för tilldelning återbäring skall utgå. Reglerom av om
tilldelning inte villkorskaraktärär faller under beräkning ochsom av
fördelning återbäring. Detsamma gäller bestämmelser förräntningav om

Ävenåterbäringsmedel. nuvarande punkt i det3 stycket därförkanav
utgå.
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vilkade sätt påandra stycketi nuvarandeFöreskriften angersom
självai fortsättningenBolagen skallföreslås slopad.får sketilldelning

tilldelning.formen föravgöra
återbäring kanbestämmelsernaändringsförslag avseendeYtterligare om

arbete.fortsattaföljd vårtförväntas bli aven

harlitförsdkringargrunder förmed desamtidigt8 § Senast att som
skall deanvändas,eller börjar7 §stycket, 6förstai 3 §angetts

ellerUnderláterfärsäkringsbolaget detta,Finansinspektionen.tillställas
fårdenna lag,gäller enligtkmvdegrunderna inteuppfyller som

bolaget.kap. §åtgärd enligt 19 11vidtainspektionen mot
konsekvenserför deredogörelseskall fogasTill grunderna en

försäkringsbolaget. Rege-ochförsäkringstagamaförgrunderna får
fårFinansinspektionenbemyndigande,eller, efter regeringensringen

skall innehålla.redogörelsenvadföreskriftermeddela närmare om
ändringvidgäller ocksåandra styckenaochBestämmelserna förstai

grunder.av
krav påfâr nämnt någotförsäkringsdirektivtredjeEnligt EG:s som

god-medan detställaslängregrunder inteförhandsgodkännande upp,av
kontrollföråläggs bolagenanmälningsskyldighet attlöpandeatttas en

aktuariella principer. Ivedertagnauppfyllerlivförsäkringgrunderna för
därförharnuvarande lag,motsvarighet iparagraf, saknardenna som

grunderna förFinansinspektionentillställaskallbolagetföreskrivits att
gälleranvändas; dettabörjarmed desamtidigtlivförsäkring attsenast

användas dåbörjakan sägasGrundernagrunder.vid ändringockså av
Anmälningsskyldigheteninleds.försäkringarnamarknadsföringen av

förskadeförsäkringarsådanasåledes intelivförsäkringar ochgäller enbart
kap. 5med stödtillämpas llivförsäkringbestämmelsernavilka avom

regler.intemöjliggör EG:sskadeförsäkringarbeträffandesådant kravEtt
föreskrivnauppfyllergrundernakontrolleraTrllsynsmyndigheten får att

insändandetintemarkera,formella krav. Förmateriella och attatt av
försäkringenmeddelaförutsättning förnågongodtagbara grunder är att

påföljdenaktuelladenuttryckligenparagrafenii fråga, har attangetts
enligt kap. 11åtgärd 19bara är

anmälantillskyldighetbolagenåläggsparagrafenI att omenen
för för-grunderna fårkonsekvenserför deredogörelsefogagrunder en

juri-ekonomiskt,såvälskall gälla ioch bolaget. Dettasåkringstagarna
Är deträkneexempelbörhänseende. Bl.a.aktuarielltdiskt ges.som

vad sättredogörelsen framgå pågrunder måsteändringfråga avavom
efter bemyn-Regeringen eller,påverkas.försäkringarmeddeladeredan

meddela närmaremöjligheterFinansinspektion i förslagetdigande, attges
innehålla.redogörelse skallsådanvadföreskrifter om en

haroffentliga sedan dei regelgrundernai avsnitt 5.5 ärSom angetts
inspektionen.tilllämnats

fördel förtillombud får inteeller dessförsäkringsbolag15 § Ett
försäkringstagare, påellerförsäkringstagareenskilda annatgrupper av

denedsättningeller indirektmedge direktåterbäring,sätt än avgenom
grunder.enligt upprättadebolaget bestämtlivförsäkringspremier som
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föreslagnaDe ändringarna i paragrafen är föranledda dels attav
grunder inte längre skall stadfästas, dels villkor för återbäring fort-attav
sättningsvis kommer i försäkringsvillkoren. sakligaNågra änd-att anges
ringar inteär avsedda.

8 kap.

8 § Beslut antagande och ändring grunder fattas styrelsen.om av av

Paragrafen, i nuvarande lydelse, omfattar endast beslut ändringom av
grunder. Enligt förslaget skall styrelsen besluta också antagandeom av

grunder. Det skall åligga styrelsen vid beslut antagande ochattnya om
ändring grunder till kraven enligt bestämmelserna i 7 kap. ärattav se
uppfyllda. De föreslagna ändringarna âr följd grunder inteatten av
längre behöver in vid ansökan koncession ordningen medsamt attges om
stadfästelse grunder föreslås upphâvd. Enligt förslaget till 7 kap. 8 §av
skall bolaget tillställa Finansinspektionen såväl ändrade livför-nya som
säkringsgrunder samtidigt med de börjar tillämpas. Stadgandetsenast att
i paragrafens nuvarande lydelse skyldighet för styrelsen eller verk-om
ställande direktören anmäla ändring grunderna för registrering kanatt av
därför utgå. Det gällande förbudet verkställa ändringsbeslutetmot attnu
före registreringen strider reglerna i tredje försäkringsdirektiven ochmot
skall därför upphävas.

10 kap.

5 § Den kan inte revisorvara som
är styrelseledamot, verkställande direktör eller innehar be-en

fattning i ledande ställning i försäkringsbolaget eller dess dotterföretag
biträdereller vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolag-

kontroll däröver,ets
2. är anställd hos bolaget eller på något sätt intarannat en

underordnad eller beroende ställning till detta eller till någon som avses
under eller verksaml är i företag den yrkesmässigtsamma som som
biträder bolaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller
bolagets kontroll däröver,

gift3. är med eller sammanlever under äktenskapsliknande för-
hållanden med eller är syskon eller släkting i rätt eller nedstigandeupp-
led till under ellerl år besvågrad med sådanen person som avses en

i rätt eller nedstigande led eller denså giftär medattperson upp- ene
den andres syskon, eller

4. sätt än belåning livförsäkringsbrev medannat stödgenom av
försäkringsavtal istår láneskuld till bolaget eller något företagav annat

i koncern eller har förpliktelser för vilka sådant företag harettsamma
ställt säkerhet.

I dotterföretag kan den inte revisor enligt första stycket intevara som
behörigär revisor i moderbolaget.att vara

Revisorerna får vid revisionen inte anlita någon enligt förstasom
eller andra stycket inte är behörig revisor. Har bolagen i sinatt vara
tjänst anställda med uppgift uteslutande eller huvudsakligen skötaatt

internaden revisionen får revisorerna dock anlita sådana anställda i den
utsträckning det är förenligt med god revisionssed.
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bestämmelserföljdändratsharförsta stycket attPunkt i4 avsom en
i grunderskallinte längre utanförsäkringsbrevbelåning tas uppavom

livförsäkringsavtalen.fördirekt i villkoren

12 kap.
ömsesidigtlivförsäkringsrörelsen iförlust på ett8 § Om en

skalli 7det sätttäckas påinte kanlivförsäkringsbolag angessom
utjämnasgarantikapitalet,överstigerdenmåni denförlusten, genom

tilldeladochlivförsäkringarlöpandeföransvarighetbolagetsatt
ned.återbâring sätts

skäligt med hänsynärsättskall verkställas påNedsättningen ett som
skallnedsättningenomständigheter. Föroch andraorsakförlustenstill

nedsättningsgrunder upprättas.grunder

stadfästelsekravet påreglerföljd EG:stillharförslagetI avav
paragrafen aktua-enligtnedsättningSkulleslopats.nedsâttningsgrunder

nedsättningengrunder förkravendast påsålundagällerliseras, attett
föreskrivs inte någonallmänmotiveringeniangivnaskälupprättas. Av

EmellertidFinansinspektionen.grunder tillsådanaanmälaskyldighet att
kon-nedsättningsgnmder förinbegäraoförhindradinspektionen attär

troll.

hinder förinte någotstycket utgörförstai 12 §Bestämmelserna§13
försäkringsavtalenbestämmelser imedi enlighetförsäkringsbolag att

försäkringsbrev.säkerhet ilånlämna mot
finnsdetfrån 12medge undantagkanFinansinspektionen om

till detta.synnerliga skäl

föranleddstyckeförsta äri paragrafensändringenföreslagnaDen av
enligt vårahos bolagetförsäkringsbrevbelåningbestämmelseratt avom

försäkrings-direkt igrundernaiskall reglerasförslag inte upptasutan
villkoren.

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och
1995.januarikraft denträder i 1lagDenna

gällerikraftträdandeföre lagensstadfästsharGrunder2. som
bestämmelserlagstillämpas dennademVid ändringfortfarande. omav

grunder.ändring av
upphöraikraftträdandetskall vidgrunderstadfästelseReglerna avom

emellertidskallEnligt punkt 2försäkringar.allabeträffandegällaatt
gälla.alltjämtgrunderstadfästa

Även anmälnings-föreslagnaskall detlivförsäkringamagamlaför de
Anmälnings-lydelse tillämpas.i dessi kap. 8 §förfarandet 7 nya

gällaförsäkringarför sådanagrundernaändringskall vidskyldigheten av
förgrundernaparagrafen, dvs.i denbestämmelserendast de avsessom

återköpsvärdentekniskapremiereserv,försäkringspremier,beräkning av
särskiltDettaförsäkringstagama.återbäring tillgrunderna föroch anges

i punkt 3.
varkenändringvidskadeförsäkringar krävsgrundbundnagamlaFör

anmälan.stadfästelse eller



SOU 1993: 108 Specialmotivering 137

Som i avsnittnämnt 5.9 får frågan ändring bestämmelser i stad-om av
fästa grunder har verkan försäkringsförhâllandetpå beaktas närsom
övergångsreglema till den försäkringsavtalslagen utformas.nya

3. För försäkringar har meddelats före lagens ikraftträdande skall,som
i stället för 7 kap. första-tredje3 § styckena, 4 § första stycket och 7 §
första stycket, tillämpas 2 kap. 6 första§ stycket l-7 och andra och
tredje styckena kap. första7 2 § stycket, 5-7 och första§§ 8 §samt
stycket i deras lydelse före ikraftträdandet, i den inte tillmån
försäkringsvillkoren har överförts bestämmelserna i grunderna om

villkoren för försäkringstagarnas tillrätt återköp,
försäkringstagarnas tillrätt fribrev,
belåning försäkringsbrev3. hos bolaget,av

4. verkan underlåtenhet betala premie,attav
försäkringstagarens försäkringen irätt när andra lall än som avses

i 2 eller upphör i förtid4 eller bolaget i övrigt inte har föransvar
försäkringsfallet,

6. villkoren för tilldelning återbäring, ochav
förräntning7. försäkringsbelopp förfallit till betalning.av som

Vid tillämpning 7 kap. § gäller8 dock 7 kap. första3 § stycketav
och 7 § för försäkringaräven har meddelats före lagens ikraft-som
trädande.

Enligt nuvarande ordning grunderna tillutgör del avtalsinnehållen
det i livförsäkringsavtalens allmänna villkor hänvisningargörsattgenom

till bestämmelser i grunder. Som framhållits under kap.7 3 § gäller det
bl.a. villkoren för försäkringstagamas till återköprätt och fribrev och för
belåning försäkringsbrev hos bolaget, för verkan underlåtenhet attav av
betala premie, för försäkringstagarens försäkringenrätt när i andra fall
upphör i förtid eller bolaget i övrigt inte har för försäkringsfalletansvar

för förräntning försäkringsbelopp förfallitsamt till betalning.av som
Detsamma villkorengäller för tilldelning återbäring. För de långvarigaav
skadeförsäkringama finns bl.a. grunder för bestämmande försäkrings-av

rätt sådan försäkringnär upphör i förtidtagamas eller bolaget i övrigt
inte har för försäkringsfallet. Såvitt liv- och sjukräntaansvar avser som
hör till skadeföisäkringsrörelsen har upprättats grunder för villkoren för
rätt till återköp. Enligt förslagvåra skall dessa ämnen i fortsättningen inte
regleras i grunder. Till följd härav grundernamåste i angivna delar även
fortsättningsvis finnas kvar och gällande för de försäkringar harvara som
meddelats innan de reglerna har iträtt kraft. särskildEn övergångs-nya
regel härför i punkt Regeln3. är emellertid inte undantagslös. Iupptas
den mån grundemas bestämmelser överförs till försäkringsvillkoren, kan
de stadgandena grundemas innehåll tillämpas även på gamla för-nya om
säkringar.

Beträffande andra stycket, under punkt 2.se

4. Om bolagsordningen efter utgången år 1994 strider denmotav nya
lagen, skall styrelsen dröjsmål lägga fram förslag till bolags-utan
stämman ändringar bolagsordningen denså överensstämmerattom av
med den lagen.nya



1081993:SOUSpecialmotivering138

lagen,strider den1994efter utgången årgrundernaOm mot nyaav
dessa.ändringbeslutastyrelsenskall genast avom

nödvändigabeslutaikraftträdandeföre lagenskan denBolagen omnya
med denöverensstämmerbolagsordningen, dennai såändringar att nya

medochdet gäller frånskall i beslutetfallI sådanalagen. attanges
förevarit möjligtinteikraftträdande. detOmför lagens attdagen

punktenligtskall styrelsenändringar,genomföra sådanaikraftträdandet
hållsbolagsstämmaden förstaändringsförslagen pålägga fram4 som

ändras sågrunderna måsteOcksåikraftträdande. attlagensefter den nya
ändringsådandärom. Enbestämmelsernamed dede överensstämmer nya

styrel-skallinte skerOm såår 1994.före utgångenbeslutas ävenkan av
ändras.till grundernaattgenast sesen
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8.2 Förslaget till lag ändring i lagen 1950:272om
förrätt utländska försäkringsföretag drivaattom

försäkringsrörelse i Sverige

2 § Ett utländskt försäkringsföretag får här i landet bara driva sådan
försäkringsrörelse det driver i sitt hemland.som

Med skadeförsäkring i denna lag sådana försäkringaravses som an-
i kap.2 3 försäkringsrörelselagen§ 1982:713. Med livförsäk-ges a

ring sådana försäkringar i 2 kap. b3 § försäkrings-avses som anges
rörelselagen.

Direkt livförsäkringsrörelse fâr här i landet förenas endast med
rörelse avseende återförsäkring livförsäkring.av

Bestämmelserna i denna lag livförsäkring, med undantag förom
16 a

får tillämpas också för sjuk- och olycksfallsförsäkringar som- avses
i 2 kap. 3 § första stycket klasserna och1 2 försäkringsrörelselagena

för avgångsbidragsförsäkringar,samt
behöver, fjärde10 § stycket, inte tillämpas för sådanautom-
livförsäkringar i 2 kap. b3 § första stycket klasserna blsom avses
och färsäkringsrörelselagen4 premien är beräknad och bestämdom
för längst fem år.
Ersättning, i form livränta eller sjukränta, tillhörutges enderasom av

livförsäkring eller försäkring beroende på vilket dessa slagannan av av
försäkringar har meddelats. Har sådan inköptsränta i liiför-ettsom en
säkringsföretag, skall den dock i detta företag höra till livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta tillhör försäkring änsom annan
livförsäkring gäller de särskilda bestämmelserna livförsäkring i 6 §om
sjunde stycket, 10, 13 14, 15, 17 och i28 §§ tillämpliga delar.samt

I den andra strecksatsen i paragrafens fjärde stycke föreslås, i enlighet
förslagetmed till lydelse kap. 51 § FRL, bestämmelsernaattny av om

beräkning premiereserv alltid skall gälla också för de livförsäkringarav
för vilka det finns möjlighet avvika från bestämmelsernaattannars om
livförsäkring.

I paragrafens sista stycke utgår hänvisningar-na till 7 § tredje stycket
och 9 § första stycket, eftersom dessa stadganden enligt föreslagna lydel-

inte särbehandlar livförsäkring. Också hänvisningama till bestämmel-ser
grunder i ochll 12 §§ utgår. Detta är följdserna om atten av nya

bestämmelser grunder för liv- och sjukränta tillhör skadeförsäk-om som
ringsrörelsen föreslås.

Övriga ändringar redaktionella.är

2 § Denna lag gäller inte áterförsäkring. Angående trafikförsäkringa
meddelas vissa särskilda bestämmelser i trafikskadelagen 1975:1410.

I fråga liiförsäkring endast för dödsfall, meddelas för tidom som en
längst fem år eller premie beräknad och bestämd förärav mot en som

längst fem år i sänder, fär eller,regeringen åter bemyn-regeringens
digande, Finansinspektionen medge undantag från de särskilda bestäm-
melsema liiförsäkring i mån behov, besluta bestäm-samt,om attav
melser särskilt gäller skadeförsäkring skall tillämpas stället.i Frånsom
bestämmelserna beräkning premiereserv fjärdei 10 § stycket fårom av
dock undantag inte medges.
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Finansinspek-bemyndigande,regeringensefterRegeringen eller,
b §i 2 kap. 3livförsäkringsådanfår i frågationen avsessomom

medge undan-1982:713försäkringsrörelselagenstycket klass 3första
bestämmel-övrigasärskilda skål, frånfinnsdetfrån § och,13tag om

med Sverigesförenligtskallundantaglivförsäkring. Ett varaser om
majden 2 1992enligt avtaletförsäkringi frågaförpliktelser omom

samarbetsområdet.ekonomiskaEuropeiska

sak§ ii nuvarande 38bestämmelsernaöverförtsparagrafen harTill
innehållerparagrafeni denstycketoförändrade. Förstaväsentligen

motorfordon.trafikförsäkring åtillhänvisning lagenemellertid omen
skall1975:1410trañkskadelagenharden lagenEftersom ersatts av
frånandra styckethar iVidaretrañkskadelagen.tillhänvisning göras

beräkningreglernasärskildaundantagits dedispensområdet avom
FRL.föreslagits i kap. 10 §lvad harenlighet medipremiereserv som

5kap. §överensstämmelse med lutformats iövrigtParagrafen har i
Sverige.verksamhet iEES-försäkringsgivares1302lagen 1993: om

skall lämnasAnsökanregeringen.hoskoncession görsAnsökan6 § om
medregeringentillöverlämna denskallFinansinspektionenin till som

yttrande.eget
verksamheten,den tilltänktaplan fördelsskall fogasTill ansökan en

Finans-de villkor,och underdetföretaget på sättbevisdels att som
värdehandlingardeponeratbankinstitut hariinspektionen godkänner,

enligt lagenbasbeloppdet300 gångertill värde motsvararett som
lämnadesansökningengällde dåförsäkringallmän1962:381 somom

m.
livförsäkringsärskilt förskall skestycketandraenligtDeponering

skadeförsäkring.föroch särskilt
Finansinspektionenvärdehandlingar,iskall skeDeponeringen som

detske meddeponeringen fårfår bestämmaInspektionengodtagit. att
omfattning ochtill rörelsensmed hänsyninspektionenbelopplägre som

återkallainspektionenfårbeslutskäligt. Sådantbeskaffenhet omanser
till det.skäldet finns

undantagmedge företagFinansinspektionen fårBestämmelser attom
finns ivissa fall 23deponering iskyldigheten görafrån att a

Finansinspek-bemyndigande,efter regeringenseller,Regeringen
verksamhetsplanenföreskrifter vadfår meddela närmaretionen om

tillskall fogashandlingarytterligarevilkainnehålla ochskall som
ansökan.

förhands-krav påförsäkringsdirektiv får nämnttredjeEnligt EG:s som
uppställas.inteberäkningsunderlagteknisktgodkännande m.m.av

tillämpliga endast påbestämmelser däromdirektivensVisserligen är
före-förbudetvarförinom gemenskapen,med huvudkontor motföretag

utanförhuvudkontorharför företaginte gällergodkännandegående som
emellertidallmänmotiveringen föreslåsiskäl harEES. Av angettssom

Bestämmelseni denna lag.grunder slopat ävenstadñstelsekravet på av
ansökningenbifogasgrunderna skallsista styckei paragrafens att omom

följakt-föreslåsför stadfâstelseunderställas regeringenkoncession och
upphävd.ligen
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enligt7 § Regeringen beviljar koncession ansökan har skett § och6om
den planerade verksamheten kan komma uppfylla kraven påantas att

sund försäkringsverksamhet. samband därmed godkännerIen rege-
ringen generalagenten. Koncession får inte det skälet detvägras attav
inte behövs ytterligarenågon försäkringsgivare.

Koncession beviljas finns särskildatills vidare eller, det omstän-om
digheter, för till löpandebestämd tid, högst tio och därutöver detår,
räkenskapsårets slut.

Koncession indelningskall meddelas i enlighet med den angessom
i kap. b försäkringsrörelselagen2 3 och 3 §§ 1982:713.a

endast ändring beviljad koncession får Finans-ansökanAvser av
inspektionen besluta i ärendet i regeringens ställe, ärendet inte ärom

principiell betydelse eller i övrigt synnerlig vikt.avav

I tredje stycket i paragrafens nuvarande lydelse bestämmelser omges
enligtprövning och stadfästelse grunder. under 6 skallSom §angettsav

förslaget bestämmelserna därom slopas.

förlängning koncession, beviljats för bestämdAnsökan9 § om av som
tid, skall den myndighet beviljat koncessionen.prövas av som

Finansinspektionen månaderAnsökningen skall inlämnas till senast sex
före den löpande koncessionen.utgången av

företaget hos Finansinspektionen sökaUtses generalagent, skallny
dess godkännande generalagenten.av

förlängning koncession beviljats eller generalagent blivitHar av ny
godkänd, Finansinspektionen införa iskall låta kungörelse därom Post-
och Inrikes Tidningar.

Bestämmelserna i nuvarande första stycket paragrafen stad-av om
fástelse ändrade grunder föreslås upphävda. gäller reglernaDetsammaav
i sista stycket kungörelse dä ändring grunder stadfästs.om av

§ åligger generalagenten för varje räkenskapsår enligt10 Det att
formulär, fastställs Finansinspektionen, förupprätta redogörelsesom av
företagets inomverksamhet landet.

livförsäkringsverksamhetFör skall redogörelsen enligt första stycket
innehålla bevis värdet den företaget gjorda depositionenatt av avom
enligt andra6 § stycket 300 gånger det basbelopp enligtmotsvarar
lagen allmän försäkring gällde vid1962:381 räkenskapsåretsom som
utgång. För den ytterligare deposition, vad föreskrivs iutöver 6 §som
andra stycket, tilldenna bestämmelse kan upphov gällersom ge
bestämmelserna i fjärde6 § stycket.

I redogörelsen skall, under beteckningen försäkringstekniska skulder,
vidskuld det tidpunkt beräknade värdet före-tassom upp samma av

ansvarighet grundpåtagets av
löpande försäkringar premiereserv,
försäkringsersättningar2. för inträffade försäkringsfall ersättnings-

reserv,
3. utgifterna för reglering inträffade försäkringsfall skadebehand-av

lingsreserv,
sådan tilldelad återbäring inom livförsäkringsrörelsen inte har4. som

förfallit till betalning och
5. sådan tilldelad âterbäring inom försäkringsrörelse livför-änannan

säkringsrörelse inte har förfallit till betalning.som
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Vid beräkning premiereserv för litfärsäkringsrörelsen gällerav
kap. försäkringsrärelselagen7 2 § 1982:713.

I sista stycke har intagits hänvisning till bestämmelsernaett nytt en om
beräkning premiereserv i 7 Kap. § FRL. specialmotiveringen till2 Seav
den paragrafen.

För litförsakringar§ skall11 grunder för beräkning för-upprättas av
säkringspremier och premiereserv beräkning tekniska åter-samt av
käpsvärden.

För sådan livränta eller sjukränta, enligt tillhör fär-2 §som annan
säkring litförsäkring, skall grunder för beräkningän upprättas av
premiereserv och tekniska återkäpsvärden.

Regeringen eller, efter bemyndigande,regeringens Finansinspek-
får meddela föreskriftertionen utfornzningen grunderna.nämnare om av

Bestämmelserna grunder för livförsäkringar för utländska försäk-om
ringsföretag forslas ändrade i enlighet med förslaget till första7 kap. 3 §
stycket FRL. Till skillnad vad föreskrivs för svenska försäk-mot som
ringsbolag behöver dock återbäringsgrunder inte heller i fortsättningen
upprättas utländska försäkringsföretag härom avsnitt 5.8. skälse Avav

i avsnitt 5.4 föreslås vidare undantagsmöjligheten förangettssom
livförsäkringar upphâvd. För de utländska försäkringsföretagens del ges
möjligheter till undantag från kravet på grunder och §§.2 2genom a

Enligt nuvarande bestämmelser sista2 § stycket skall för sådan liv-
eller sjukränta tillhörränta försäkring livförsäkringän bl.a.som annan

bestämmelserna grunder för livförsäkring gälla i tillämpliga delar. Iom
syfte klarhetnå och överensstämmelse med stadgandena i FRL före-att
slås stadgande i paragrafens andra enligtstycke vilket det förett nyttnu
liv- och sjukräntor tillhör skadeförsäkringsrörelsen skall upprättassom
grunder för beräkning premiereserv och tekniska återköpsvärden.av

Liksom i förslaget till 7 kap. sista3 § FRL öppnas i styckeett nytt
möjligheter meddela närmare föreskrifter grundemas utformning.att om

12 § För de i första stycket11 § angivna grunderna för beräkning av
försäkringspremier och för depremiereserv andra stycketi 11 §samt

grunderna för berälmingangivna gällerpremiereserv 7 kap. 5 ochav
försdkringsrörelselagen6 §§ 1982:713 tillämpliga delar.i

Ändringen i paragrafens första mening följdär de föreslagnaen av
ändringarna i bestämmelserna grunder i och i kap.11 § 7 FRL.om
Reglerna stadfästelse och kungörande övergångsgrunder iom av para-
grafens nuvarande andra och tredje meningar föreslås upphävda.

12 § Senast samtidigt med grunder har förstai 11 §att angettsa som
stycket börjar användas, skall de tillställas Finansinspektionen. Under-
låter försäkringsföretaget detta, eller uppfyller grunderna de kravinte

gäller enligt denna lag, får inspektionen vidta åtgärd enligt 25 §som
företaget.mot

Till grunderna skall fogas redogörelse för de konsekvenseren grun-
derna får färförsäkringstagarrta och försäkringsföretaget. Regeringen
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Finansinspektionen får meddelabemyndigande,eftereller, regeringens
redogörelsen skall innehålla.vadföreskrifternärmare om

ändringgäller också vidoch andra styckenaBestämmelserna förstai
grunder.av

har upptagitsföreslås i enlighet med vadparagrafen, ärI somsom ny,
skallförsäkringsföretagutländskti förslaget till kap. 8 § FRL7 att

samtidigtför livförsäkringarFinansinspektionen grundernatillställa senast
grunderBestämmelserna gälleranvändas. ävenmed de börjaratt nya

specialmotiveringen till kap. 8 §vidare 7de gamla har ändrats. Sesedan
FRL.

fördel förföreträdare får tilleller dess inteförsäkringsföretag19 § Ett
försäkringstagare, påellerenskilda försäkringstagare annatgrupper av

deindirekt nedsättningmedge direkt elleráterbäring,sätt än avgenom
enligt upprättade grunder bestämtföretagetlixförsäkringspremier som

landet.för rörelse härsin i

stadfästelseändrad till följd kravet påParagrafen föreslås att avav
lageni enlighet med 5 kap. 12 §har utformatsgrunder upphävs. Den om

verksamhet i Sverige.EES-försäkringsgivares

erinringar i fråga utländskaFinansinspektionen får meddela de25 § om
i landet inspektionenförsäkringsföretags verksamhet här ansersom

behövliga.
rättelseföretaget vidtaFinansinspektionen skall förelägga att om

finnerinspektionen att
trafikskadelagen ellerlag, 1975:1410avvikelse skett från denna

grunder-dessa lagar ellerföreskrifter har meddelats med stöd avsom
ñnns,sådanana, om

till omfatt-tillfredsställande med hänsyngrunderna inte längre är2.
företagets rörelse,ningen och beskaffenheten av

minskatsdeponerat beloppi enligt eller 15 §bankinstitut 103. a
i värde ellervårdehandlingama nedgåttavsevärtatt annanavgenom

anledning,
försäkringstekniskavärdet detillgångarde4. motsvarar avsom

inte tillräckliga ellerskulderna är
försäkringsföretagetsallvarliga anmärkningari övrigt finnsdet mot

verksamhet.
solvens-försäkringsföretags kapitalbas understigerutländsktOm ett

försâkringsrörelselagenkap. eller 25marginalen enligt 7 23 §
företaget upprättaskall Finansinspektionen förelägga1982:713, att en

ställning överlämna planenär återställa sund finansiell ochplan att en
dekapitalbasen understigertill inspektionen för godkärmande. Om

garantibeloppet för livförsäk-nivåer i eller16anges a omsom
sammansättning ihar sådan 16 a§ringsrörelse inte som angesen

ochinspektionen förelägga företaget upprättatredje stycket, skall att
återställandeplan för skyndsamtför godkärmande överlämna aven

kapitalbasen.
med-gälla i de fall företagetVad i tredje stycket skall intesägssom

myndighet Finans-förmåner enligt och än23 § någongetts annana
utländska myndighetinspektionen tillsyn soliditeten. denhar över Om

delvisförbjuder helt ellerföretagets Soliditet detkontrollerar attsom
Finans-myndigheten,förfoga sina tillgångar skall, pâ begäranöver av
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inspektionen vidta åtgärder beträffande företagets tillgångar isamma
Sverige.

föreläggande enligtOm andra eller tredje stycket inte har följtsett
inom den bestämda tiden och det anmärkta förhållandet inte heller på

harnågot sätt undanröjts, skall Finansinspektionen anmäla dettaannat
till regeringen.

Följer företaget inte gällande bestämmelser redovisning och täck-om
ning försäkringstekniska skulder uppfyllereller företaget inteav
gällande krav garantibelopp,på får regeringen efter anmälan Finans-av
inspektionen förbjuda företaget helt eller delvis förfoga sinaöveratt
tillgångar. företaget medgetts förmåner enligtOm och23 § någona

myndighet Finansinspektionen tillsynän har soliditeten skallöverannan
regeringen, innan åtgärd vidtas, underrätta den behöriga myndighet

kontrollerar företagets soliditet.som
Finansinspektionen får besluta hur verksamheten skall drivas efter ett

sådant beslut i fjärde och sjätte styckena.som avses
Regeringen förklarakan koncessionen förverkad miss-så svåraom

förhållanden föreligger försäkringsverksamheten bör upphöra.att
företagetOm medgetts förmåner enligt auktorisation23 § och dessa

förklarats förverkad utländsk myndighet kontrollerar före-av en som
soliditet, skall Finansinspektionen vidta erforderliga åtgärder.tagets

skälet till auktorisationen förklaratsOm förverkad företagetsäratt att
soliditet otillräcklig,är skall regeringen förklara företagetsgenast

i Sverige förverkad.koncession
varigenomBeslut, koncessionen förklaras förverkad, skall Finans-av

inspektionen ikungöras Post- och Inrikes Tidningar.

särskilda bestämmelsernaDe trañkförsäkringsrörelse gäller ocksåom
för utländska försäkringsföretag i avsnittse 2 §. Som 7.4angettsa
föreslås dock tillsynsreglerna i 7 § trañkförsäkringsförordningen skallatt
upphävas. Till följd härav införs i paragrafens andra stycke bestäm-en
melse enligt vilken inspektionen kan ingripa försäk-utländsktmot ett
ringsñretag avvikelse skett från trañkskadelagen föreskrifterellerom

har meddelats med stöd den lagen. motsvarande bestämmelseEnsom av
finnsredani19kap. 11 §FRL.

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den januari 1995.1
Grunder har stadfästs före lagens ikraftträdande gällersom

fortfarande. Vid ändring dem tillämpas denna lags bestämmelserav om
ändring grunder.av

livförsâlcringar3. För har meddelats före lagens ikraftträdandesom
skall, i stället för första tillämpasll § stycket, § och kap. 5-711 7
försäkringsrörelselagen i1982:713 deras lydelse före ikraftträdandet,
i den inte tillmån försäkringsvillkoren har överförts bestämmelserna
i grunderna om

villkoren för ñrsäkringstagares tillrått återköp,
försäkringstagares till fribrev,2. rätt

3. belåning ñrsäkringsbrev hos företaget,av
verkan underlåten premiebetalning,4. av
försäkringstagares försäkringen irätt när andra fall än son1 avses

i eller upphör i förtid eller företaget i2 4 övrigt inte har föransvar
försäkringsfallet, och

förräntning6. försäkringsbelopp förfallit till betalning.av som
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För sådan livränta eller sjukränta enligt tillhör2 §som annan
försäkring livförsäkringän gäller, i stället för andrall § stycket, vad

i första stycket i tillämpliga delar, försäkringen harsagtssom om
meddelats före lagens ikraftträdande.

Vid tillämpning 12 och 12 §§ gäller dock första§ och andra11av a
styckena föräven försäkringar har meddelats före lagenssom
ikraftträdande.

4. grunderna efterOm utgången år 1994 strider denmotav nya
lagen, skall försäkringsföretaget besluta ändring dessa.genast om av

Regleringen vad skall gälla övergângsvis för de utländska för-av som
ákringsföretagen överensstämmer väsentligen med Övergångsbestäm-
melsema till FRL. Beträffande den innebördennärmare hänvisas till
specialmotiveringen till dessa bestämmelser.
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Bilaga

COUNCIL DIRECIIVE 9249EEC

of 18 June 1992

the coordination of laws, regulations and administrative provisionson
relating direct insurance other than life and amendingto assurance
Directives 73239EEC and 88357EEC non-lifethird insurance
Directive

TITLE

THE TAKING UP OF THE BUSINESS OF INSURANCE

Article 6

Article of Directive 73239EEC shall replaced following:8 be by the

Article 8

Nothing in this Directive shall3. Member from maintai-Statesprevent
ning in force introducing laws, regulations administrative provisionsor or
requiring approval of the memorandum and articles of association and
communication of other documents for exercisethe normalany necessary
of supervision.

Member shallStates however, adopt provisions requiring priorthenot,
approval Systematic notiñcation of general and special policyor con-
ditions, scales of premiums and forms other printedand documents which

undertaking intends in its dealings with policyholders.toan use

Member States retain introduce prior notiñcation approvalnotmay or or
of increasesproposed in premium of general price-rates except partas
control systems.
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TITLE IH

HARMONIZATION OF THE CONDITIONS GOVERNING THE
BUSINESS OF INSURANCE

Article 28

The Member in which risk situated shallState not preventa a
policyholder from concluding with insurance undertalcingContract ana
authorized under the conditions of Article of Directive 73239EEC,6 as

does the generallong that conflict with legal provisions protectingnotas
good in the Member in which the risk situated.State

Article 29

Member shall adopt provisions requiring prior approvalStates thenot or
policy conditions, ofsystematic notiñcation of general and special scales

premiums, forms and other printed documents which insuranceor an
undertaking intends in its dealings with policy-holders. Theyto mayuse
only require non-systematic notiñcation of those policy conditions and

verifying nationalother documents for the of compliance withpurpose
provisions concerning insurance and that requirementcontracts, notmay
constitute prior condition for undertakings carrying its business.a an on

Member retain introduce prior notiñcation approvalStates notmay or or
of proposed increases in premium of general price-rates except partas
control systems.

Article 30

Notwithstanding provision which2. the Member Stateto contrary,any a
makes insurance compulsory require that the general and specialmay
conditions of the compulsory insurance be communicated its competentto
authority before being circulated.
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DIRECFIVE 9296EECCOUNCIL

of November 199210

provisionsadministrativecoordination of regulations andlaws,theon
Directives 79267EEC andamendinglife andrelating directto assurance

Directivelife90619EEC third assurance

TITLE H

ASSURANCELIFEBUSINESS OFTAKlNG-UP OF THETHE

Article 5

following:replaced by the79267EEC shall beof DirectiveArticle 8

Article 8

approvalrequiring the priorprovisionsshall adoptMember3. States not
conditions, ofspecial policyof general andsystematic notiñcationor

particular for calcu-used intechnical bases,premiums, of thescales of
and otherprovisions of formspremiums and technicallating ofscales or

intends in itsundertalcingwhichprinted documents to useassurancean
with policy-holders.dealings

verifyingofsubparagraph, for the soleñrstNotwithstanding the purpose
principles, theactuarialprovisions concerningcompliance with national

technicalnotiñcation of theSystematicrequirehome Member State may
provisions,and technicalscales of premiumsbases for calculatingused

for undertalcingconstituting prior conditionrequirementwithout that ana
its business.to carry on

maintainingfromMember Statesthis Directive shallNothing in prevent
provisionsadministrativeregulationsin introducing laws,force oror

of association and thearticlesrequiring of the memorandum andapproval
exercisenormalfor theof other documentscommunication necessaryany

of supervision.

TITLE III

PURSUIT OFGOVERNINGCONDITIONSHARMONIZATION OF
BUSINESS

Article 18

following:replaced by theDirective 79267EEC shall beArticle of17
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Article 17

The home Member State shall require undertaking toevery assurance
establish sufñcient technical provisions, including mathematical pro-
visions, in of its entire business.respect

The of such technical provisions shall be determined accordingamount
the following principles:to

i The of the technical life-assuranceA. provisions shallamount
be calculated by sufñciently prudent prospective actuariala
valuation, taking of all future liabilities determi-account as
ned by the policy conditions for each existing contract,
including:

all guaranteed benefits, including guaranteed surrender-
values,
bonuses which policy-holders already eitherto are-
collectively individually entitled, however thoseor
bonuses described vested, declared allotted,are or-
all options available the policy-holder under theto terms-
of the Contract,

including commissions;expenses,-
taking credit for future premiums due;

ii the of retrospective method allowed, beuse a can
shown that resultingthe technical provisions lowernotare
than would be required under sufficiently prudenta pro-
spective calculation prospective method becannotor a
used for the of involved;type contract

iii prudent valuation best estimate valuation, butnota a
shall include appropriate margin for adverse deviation ofan
the factors;relevant

iv the method of valuation for the technical provisions must
only be prudent in itself, but also be havingnot must so

regard the method of valuation for the coveringto assets
those provisions;

V technical provisions shall be calculated separately for each
The of appropriate approximations generali-contract. use or

zations allowed, however, where they likely givetoare
approximately the result individual calculations.same as
The principle of calculation shall inseparate preventno way
the establishment of additional provisions for general risks
which individualized;notare

Vi where the surrender value of guaranteed, thecontracta
of the mathematical provisions for theamount contract at
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guaranteedleast the valuetime shall be at greatas asany
that time.at

bebe chosen prudently. shallof interest used shallB. The rate
authorityin with the rules of thedeterrnined accordance competent

following principles:applying thethe home Member State,

undertakingsauthority of the homethefor alla competentcontracts,
inof interest,ñx maximumshallMember State ratesone or more

with following rules:in accordance theparticular

thecontain interesti when rate guarantee,contracts an
shallauthority in the home Member State setcompetent a

accordinginterest. differsingle maximum of torate may
denominated, providedin which thethe contractcurrency

bond issues by% of thethan 60that ratenot onmore
denominated. Inin whose thethe State contractcurrency

this limit shalldenominated inofthe contract ecus,case a
ecu-denominated issues by thereferencebe by toset

Community institutions.

seconddecides, theIf Member State sentencepursuant toa
inte-maximum ofof preceding paragraph,the rateto set a

denominated in another Member Statesforrest contracts
authority of theshall first consult the competentcurrency,

denomina-theMember in whoseState contractcurrency
ted;

undertaking valuedwhen the of thehowever,ii notassets are
stipulate thatpurchase price, Member Statetheirat maya

intobe calculated takingmaximum rates mayone or more
held,corresponding currentlythe yield the assetsaccount on

margin and, in particular forminus prudential contractsa
taking into theperiodic premiums, furthermorewith account

marginThe prudentialanticipated yield future assets.on
of interest applied themaximumand the rates torate or

theshall be fixed byanticipated yield future assetson
authority of the home Member State;competent

implymaximum of interest shallestablishment ofb the notratea
bound high that;undertakingthat the to rate as asuse a

decide apply theMember athe home Statec tonot tomay
following categories of contracts:

unit-linked contracts,
for period of eightsingle-premium tocontracts up years,a

annuity withwithout-profits andcontracts, contracts no
surrender value.
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theIn referred in the last indents of the ñrst sub-to twocases
paragraph, in choosing prudent of interest, berate accounta may
taken of the in which the denominated andcontractcurrency
corresponding currently held and where the undertakingsassets

valued their value, the anticipated yieldassets at currentare on
future assets.

Under circumstances the of interest used be higherrateno may
than the yield calculated in accordance with theassetson as
accounting rules in the home Member State, less appropriatean
deduction;

d the Member State shall require undertaking aside in itsto setan
provision interest-rate commitments vis-å-visaccounts to meeta

policy-holders the foreseeable yield the under-present or on
takings insufficient those commitments;assets to cover

thee Commission and the authorities of the Membercompetent
whichStates shall be notiñed of the maximum ofrequest ratesso

interest under a.set

C. The statistical elements of the valuation and the allowance for
used shall be chosen prudently, having regard the Statetoexpenses

of the commitment, the of policy and the administrativetype costs
and commissions expected be incurred.to

theD. In of participating the method of calculation forcontracts,case
technical provisions, take into either implicitlyaccount,may or
explicitly, future bonuses of all kinds, in consistent witha manner
the other assumptions future experience and with the currenton
method of distribution of bonuses.

E. Allowance for future be implicitly,made for instanceexpenses may
by the of future premiums of charges. However,net managementuse
the overall allowance, implicit explicit, shall be less thannotor a
prudent estimate of the relevant future expenses.

The method of calculation of technical provisions shall be subjectnot
discontinuities from arising from arbitrary changesto to toyear year

the method the bases of calculation and shall be such toor as
recognize the distribution of proñts in appropriate thean way over
duration of each policy.

2. Assurance undertakings shall make available the public the basesto
and methods used in the calculation of the technical provisions, including
provisions for bonuses.
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Article 19

reasonable actuarialshall sufñcient,business bePremiums for onnew
theirallundertakingsenableassumptions, meettoto com-assurance

provisions.technicalestablish adequatein particular,rnitments and, to

offinancial situationof theallthisFor aspects assuranceanpurpose,
fromthe inputwithoutbe taken intoundertaking account, resourcesmay
systematic andbeingearned thereonand incomepremiumsother than
undertakingsjeopardize thethatin suchpermanent maya way

the longsolvency in term.

Article 27

following:thereplaced by79267EEC shall beDirectiveArticle of21

Article 21

of thethe choicerulesprescribeshallMember States tonot asany
provisions referredtechnicalfor theusedneed bethat notassets coveras

in Article 17.to

Article 28

policy-holdershallcommitmentof theThe Member State preventnot a
authorizedundertakingwithconcludingfrom Contract assuranceana

long79267EEC,DirectiveArticle ofconditions of 6under the asas
goodthe generalprotectingprovisionsconflict with legaldoesthat not

commitment.of thein the Member State

Article 29

approvalrequiring the priorprovisionsadoptMember shallStates not or
conditions, scales ofpolicyand specialof generalSystematic notiñcation

scales ofcalculatingparticular forused intechnical basespremiums,
printed documentsforms and othertechnical provisionspremiums and or

policy-dealings within itsundertaking intendswhich to useassurancean
holders.

verifyingofthe solesubparagraph, forNotwithstanding the ñrst purpose
theactuarial principles,concerningnational provisionscompliance with

of thesystematic communicationrequireof originMember State may
andof premiumscalculating scalesin particular fortechnical bases used

priorconstitutingthat requirementtechnical provisions, without a
its business.undertakingcondition for to carry onan

Directive,of thisof applicationafter the datelater than ñveNot years
implementa-Council thesubmit theCommission shallthe report to ona

provisions.tion of those
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande ordföranden Bertil Bengtssonav

Jag ansluter mig till den föreslagna lagtexten och i det väsentliga till mo-
tiveringen. Såvitt kapitelangår fått sin slutliga utformning undersom
viss tidspress, jagavstår från gå närmare in detaljfrågorpå be-att utan
tydelse för kommitténs framlagda förslag.nu

Med anledning kommitténs uttalanden i olika sammanhang sinav om
inställning till det fortsatta arbetet vill jag tillägga följande, närmast efter-

jag skall avgå dess ordförande: Det är osäkert jag skullesom nu som om
ha velat föreslå så genomgripande omvandling försäkringslagstift-en av
ningen kommittén för närvarande tänker sig, ifall jag kvarståttsom som
ledamot. hållerJag med avreglering försäkringsverksam-attom en av
heten kan befogad vissapâ punkter, också då den inte nödvändigärvara
på grund EG:s direktiv. Enligt min mening bör emellertid sådanaav
frågor bedömas pragmatiskt, på grundval undersökning hur deav en
enskilda reglerna har fungerat hittills. Sannolikt jagär benägen änmera
kommitténs majoritet fästa vikt vid försäkringsavtalets särdrag iatt
förhållande till andra avtalstyper; får konsekvensernaprövaman noga

också från avtalsrättslig synpunkt ändring i det nuvarandeav en- -
jfr Juridisk tidskrift 1992-93 215 ff.systemet s.

Särskilt yttrande Olov Hertzman, Jarlexperternaav
ÅkeSymreng och Unneryd

Utredningen behandlar i kapitel frågan6 placeringsreglemas tillämp-om
ningsområde och även frågan återbäringsräntan. Enligttar vårupp om
mening borde utredningen ha lämnat dessa frågor utanför detta del-
betänkande. De har så nära samband med frågan de försäkrings-ett om
tekniska skuldernas omfattning de inte kan avgöras förrän i nästaatt

utredningsarbetet. Utredningen skall dåetapp överväga och kommaav
med förslag bl.a. definitionen försäkringstekniska skulder ochom av
återbäring i individuell livförsäkring och upphävande skälighets-om av
principen och förbudet för livförsäkringsbolag lämna vinstutdelning.att

i departementspromemorianDe Ds föreslagna1993:57 placeringsreg-
lema skapar inte i sig behov utvidgat tillämpningsområde förettav
reglerna livbolagens placeringar. I dag råder det i princip full frihetom
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bättre ochreglerna ärtillgångar. De13 livbolagensplaceraatt nyaca av
kapital-effektivaremöjlighet tillregler ochdagensmodernare än enger

hittillsvarande frihet harutnyttjatvilket bolagenförvaltning. Det sätt på
tillupphovFall harantal fall.mycket begränsatifrågasatts i gettett som

marknadsför-uppmärksammade enhandsengagemang. Attvissakritik är
till-alltid skeddeinte på1980-taletlivförsäkring i slutetingen ettavav

emel-Förhållandena harbestrider.få i dagdetfredsställande sätt är som
lertid ändrats.

försäkrings-Riktlinjer förmarknadsföringen gällerfrågaI numeraom
Riktlinjer-sparande.livförsäkring medinformation vid privatbolagens

Finans-samråd medFörsäkringsförbund iSverigesutarbetats avna, som
reglerinnehåller bl.a.naturligtvis iakttar,bolagenochinspektionen som

vadtill.skall Därvärdetillväxt gåinformation t.ex.hur angesomom
Informa-återbäringsrånta.ifall uppgifter lämnasskall framgå omsom

riktlinjer-skall enligtåterbäringsräntaåterbäring ochallokeradtionen om
inteutredningen pekar påmissförståndsådanautformas så att somna

innebörd lämnasåterbäringsmedlensInformationuppkommer. numeraom
kvartals-Försäkringsförbundetspubliceringenmedi sambandockså av

Även återbäringenbelyser vadvärdebeskedårligalivbolagensstatistik.
innebär.

vilketeller det sätt påriktlinjernainte analyseratharUtredningen ännu
informationinformationsskyldighet. Attsinfullgör ut-bolagen numera

missför-leda tillotillräcklig ellerriktlinjerna skulleformad enligt vara
riktlin-åsidosattskulle haheller bolagenvisats, intestånd har inte att

Jema.
slutsatsenkommit tillåterbäringsräntanbeträffandeUtredningen har att

detVi tycker ärkonkurrensmedel.ifrågasättasden starkt kan som
tillställningstagandetföregripitdettautredningen på sättolyckligt att en

arbetet.ifråga hör hemma nästa etapp avsom
rörandeuttalandentolkningar och andravidareförekommerkapitel 6I

kan ifråga-riktighetdirektivinnehållet i EG:sgällande ochrätt vars
i kapitletde frågorfrån allavi utgårEftersomsättas. tasatt uppsom

frånvii avstårbehandlas nästaskall påförutsättningslöst attetappnytt
uttalanden.in dessayttrande närmare påi detta gå

debeträffandeslutsatservi utredningensreservationer delarMed dessa
placeringsregler-nämligenprinciplösningar diskuteras,alternativa attsom

återbäringsfonden.inte skall tillämpas påna
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