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Till Statsrådet och chefen för

Finansdepartementet

Genom beslut den 20 september 1990 bemyndigade regeringen dåvarande
Åsbrinkstatsrådet Erik tillkalla kommitté medatt uppdrag utredaen att

vissa frågor på försäkringsornrâdet föreslå ändringar i försäkrings-samt
rörelselagstiftningen.

Kommittén har antagit Försäkringsutredningen.namnet
Kommittén, ålades med förtur behandla frågoratt berörssom som av

den västeuropeiska integrationen, har i två delbetänkanden SOU 1991:89
och SOU 1993: 108 behandlat ämnen påkallats EG-direktiven pásom av
försäkringsomrâdet.

Kommittén får härmed överlämna sitt slutbetänkande med rubriken För-
säkringsrörelse i förändring omfattande de övriga frågor ingått isom
uppdraget.

I arbetet med detta betänkande har följande ledamöter, sakkunniga och
deltagit.experter

Ledamöter: docenten Lars Nyberg ordförande, professorn Mats Pers-
konsulterande aktuarien Yngve Pettersson, t.f. professornson, Staffan

Viotti, vice verkställande direktören Per Welin verkställande direktö-samt
Olov Hertzman.ren

sakkunniga: f.d. justitierádet Bertil Bengtsson.
Experter: avdelningschefen Jarl Symreng, ekonomen Lennart Gullbjörk,

bankokommissarien Lars Hansson, filosofie doktorn Björn Palmgren, f.d.
Åkechefaktuarien Unneryd, departementsrâdet Håkan Nyholm, departe-

mentsrâdet Peter Kindlund direktören Leif Victorin.samt
Sekreterare i denna del arbetet har varit departementssekreterarenav

ÅkeMargareta Kettis och hovrättsrâdet Thimfors.numera
Ett särskilt yttrande har lämnats sakkunnige Bertil Bengtsson.av

Stockholm den 13 september 1995

Lars Nyberg

Olov Hertzman Mats Persson

Yngve Pettersson Staffan Worn’

Per Welin /Margareta Kettis

Åke Ihimfors
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Sammanfattning

Inledning

Vårt utredningsuppdrag har delar den regleringspänt över stora av som
gäller för försäkringsverksamheten. Utredningen, till övervägandesom
del frågor inom livförsäkringens område, syftar tillrör skapaatt mer ra-
tionella rörelseregler för försäkringsbolagen.

Bakgrunden till uppdraget de nackdelar nuvarande reglering harär som
från konkurrens- effektivitetssynpunkt.och direktivenI uppmärksammas
bl.a. de negativa verkningar förbudet vinstutdelning och kravetmotsom
på premie- och kostnadsskälighet har. Vidare framhålls betydelsen attav
framtida återbäringssystem utformas så sund konkurrens mellan bo-att en
lagen främjas och så förutsättningar skapas för den enskilda försäk-att
ringstagaren jämföra effektiviteten mellan bolagen.att

Vi har tidigare lämnat två delbetänkanden främst med anledning av av-
talet Europeiska ekonomiska samarbetsomrâdet dettaEES. l slutbe-om
tänkande diskuteras de återstående frågor i våra direktiv. Entassom upp

frågacentral fördelningen överskott i livförsäkringsrörelse ochrör av
därmed sammanhängande regler. Andra väsentliga behovetämnen är av

lagfäst skälighetskrav, försäkringsbolagens möjligheter lån,ett att ta upp
den offentliga tillsynens inriktning och skyddet i händelse försäk-av en

Ävenringsgivares obestånd. frågan flyttning livförsäkringssparan-om av
de behandlas här. Våra lagförslag i första hand försäkringsrörelse-avser
lagen 1982:713, FRL, och lagen 1950:272 för utländska för-rättom
säkringsföretag driva försäkringsrörelse i Sverige, LUF. Endast i be-att
gränsad omfattning berörs den verksamhet bedrivs försäkringsgi-som av

från andra EES-länder. De bestämmelserna föreslås träda i kraftvare nya
den januari1 1997.

Motiv för reglera försäkringsverksamhetenatt

Enligt vår mening behovet starkt konsumentskydd det avgörandeär ettav
motivet för särskild reglering försäkringsverksamheten. Anledning-en av

härtill verkningarna försäkringsåtagande inte fullföljsär att att etten av
kan bli mycket allvarliga för den enskilde. På skadeförsäkringens område

det värden stöld, brand eller andra olyckor plötsligtär stora som genom
kan förlorade. Vid livförsäkring skulle försäkringstagarna kunna för-
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situationeri ohållbara deras pensionsförsäkringar plötsligt visa-sättas om
sig värdelösa, då ofta omfattarde dessa många års sparande och utgör

garanti för ålderdom.tryggad
försäkringsteknikenHärtill kommer så kompliceradär ävenatt att en

försäkringstagare med goda kunskaper i ekonomiska frågor svårthar att
bedömning försäkringsbolagets ekonomi och dess förmågagöra atten av

fullgöra sina förpliktelser. Försäkringstagaren kan sålunda inte förväntas
ha tillräckliga kunskaper för försäkringsgivaren hanteraravgöraatt om

ändamålsenligt effektivtsina risker och sätt.ett
Skyddsmotivet har tyngd då det gäller försäkringstjänsterstörst som

bjuds till hushåll och små företag. inforrnationsasymmetrinHär ärut mest
påtaglig. företag kan ha bättre förutsättningar för inhämtaStörre antas att

infonnationoch värdera de risker förbundna med försäkrings-ärom som
verksamheten.

Vidare skyddsintresset uttalat vid livförsäkring inom skade-är änmer
försäkring. Till skillnad skadeförsäkringsavtalen livförsäkringsav-ärmot

i mycket långvariga och de ofta betydande sparande.talen regel ettavser
Försäkringstagaren saknar vanligen möjlighet flytta sitt sparkapital ochatt

därigenom hänvisad till under lång tid förlita sig på försäkringsbo-är att
förmåga förvalta sparandet. återförsäkring finns inte till-lagets Inomatt

räckligt starka skyddsintressen för motivera särskild lagstiftning.att en

framtidaDet regelsystemets struktur

lagstiftningenövergripande syftet med bör såsom hittillsDet attvara se
till ingångna försäkringsavtal kan fullföljas. Skyddet för försäkringsta-att

bör tillgodoses främst verksamhetsregler och tillsyn rörgenomgama som
försäkringsbolags betalningsförmåga. Det central uppgiftärett atten se

till bolagen har fullgod solvens, dvs. värdet deras tillgångaratt att av
med marginal överstiger värdet på deras försäkringsåtaganden. Reglering-

skall däremot inte såsom länge varit fallet på livförsäkringsornrådeten -
innebära detaljerad granskning priser och produkter. sådanEnen av—-

reglering till skada för försäkringstagama såtillvida den begränsarär att
livförsäkringsbolagens möjligheter erbjuda tillprodukteratt som anpassas
de enskilda konsumenternas behov. Regleringen skall heller inte syfta till

förhindra försäkringsbolag hamnar på obestånd. Det knappastäratt att
rimligt försäkringsföretag inte kan bedriva verksamheten påatt ettsom
långsiktigt bärkraftigt överlevnad. Ineffektiva företag skallsätt garanteras

frånsålunda kunna slås marknaden och strukturomvandlingen ske påut
princip på näringsområden. väsentligai andra Detsätt är attsamma som

anspråk väl skyddade. tillfredsställande konsu-konsumenternas Ettär
mentskydd upprätthållas i enskilda företagkan verksamhetenutan att ga-

regelverket.ranteras av
nuvarande lagstiftningen bygger, särskilt på livförsäkringens områ-Den

de, på i vissa avseenden regleringssyn. För försäkringsta-attannan geen
långttillfredsställande skydd har det nödvändigt såett ansetts attgama

möjligt förhindra försäkringsbolag hamnar obestånd. Många fakto-att
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betydelse för livförsäkringsbolagens Soliditet, däribland premiesätt-rer av
ning och produktutfomming, har därför varit föremål för långtgående
kontroll.

En övergång till reglering syftar till ökad konkurrens bland för-en som
säkringsbolagen innebär i mycket anpassning till utvecklingen underen
det decenniet. Samtidigt det naturlig konsekvensär harmo-senaste en av
niseringsarbetet inom EU. Det emellertid knappastär korrekt talaatt om

avreglering. Lagstiftningen skall liksom tidigare starkt konsu-en ettge
mentskydd, de negativa konsekvenser för effektivitet ochutan ut-men
veckling följer bolagens rörelsefrihet hindras nödvän-änattsom av mer
digt. I den lagstiftning vi föreslår försvinner regleringar verkarsom som
hämmande på konkurrensen, samtidigt kommer andra till för attmen
upprätthålla acceptabelt skydd för försäkringstagama. Det ocksåärett
viktigt den regleringen kompletteras med för riskkontrollatt systemnya
hos företagen själva och hos tillsynsmyndigheten.

konsekvensEn vår på regleringen blir lagstiftningen på fleraattav syn
punkter till allmänna bolagsrättsliga regler och till vad äranpassas som
vanligt i jämförbara länder.

Skälighetskravet i försäkringsrörelse

Sedan länge den s.k. skälighetsprincipen fastslagenär i lagstiftningen om
försäkringsrörelse. Inom för denna princip olikatre typerramen ryms av
skälighetskrav.

När skälighetsprincipen infördes efter andra världskriget formulerades
den krav på kostnaden för försäkring skall skälig iett attsom en vara
förhållande till de tjänster försäkringen innebär för försäkringstaga-som

premie- och kostnadsskälighet. Principen har sedermera in-ren ansetts
skälighetskrav också på andra villkor premien villkorsskälig-änrymma

het skaderegleringenoch skaderegleringsskälighet.
Kravet på premie- och kostnadsskälighet skall bl.a. sörja för verk-att

samheten bedrivs ekonomiskt effektivt, premien/kostnaden för försäk-att
ringen rimlig i förhållande tillär den aktuariella risken och fördelning-att

överskott, särskilt i livförsäkringsrörelse, rimlig dels mellanär äga-en av
och försäkringstagare och dels mellan olika och generationerre grupper

i försäkringskollektivet.
försäkringstagarnaAtt kan erhålla försäkringsskydd till rimliga priser

och försäkringsrörelsen, liksom andra verksamheter, bedrivs kostnads-att
effektivt i högsta grad önskvärt.är Dessa mål kan dock bättre tillgodoses

andra skälighetsprincip,sätt än i flera avseenden hargenom en som
betydande nackdelar. Av betydelse för effektivitetenstörre konkur-är att

på marknaden fungerar väl. frihetStörre i fråga produktut-rensen om
formning och prissättning parad med ökade krav information och and-

konkreta skyddsregler enligt vår mening till för konsu-ärra mera gagn
vidmakthâllandetän och svärtillämpbar skälighetsprin-menten av en vag

cip. den mån bolagI missbrukar dominerande ställning eller fleraett en
bolag kartellbildning eller andra samarbetsformer skadar konkur-genom



SOU 1995:87Sammanfattning12

konkurrenslagen.vidtas med stödkan åtgärder avrensen
till tillvara konsu-avtalsvillkor syftarpå skäligaKravet snarast att ta

sidaavtalsvillkor. Dennai utformningen allmännaintressementernas av
mening intebör enligt vårviktig kravetskälighetsprincipen är menav

rörelsereglering. skälighets-första hand Dei ihanteras FRL, är ensom
påområden bör kunna tillämpasavtal på andra ävenregler gällersom

försäkringsvillkors-skall ocksåEnligt lagstiftningförsäkringssidan. ny
enligtfortsättningen ske lagenkonsumentområdet iprövning om av-

konsumentförhållanden.talsvillkor i
skälig skaderegleringbestämmelse isärskild FRLhellerInte är omen

ändamålsenligtskaderegleringen sköts sätt ärerforderlig. Att ett av
medhör i likhetsådana kravför konsumenterna,betydelsestor men -

avtalslagstiftning.ii första hand hemmaavtalsvillkorkrav på allmänna -
ock-försäkringsavtal föreskrivslagstiftningföreslagengällande ochI om

kan i övrigtskall ske korrekt. Detskadebehandingenså noteras attatt
bidrarbedriver på områdetförsäkringsbolagennärrmdverksarnhetden som
tillskadefall, och därigenombehandlingenhetligtill skapa attatt aven

övergripande skydd.försäkringstagama ettge
iskälighetsprincipengällandeSammanfattningsvis föreslår vi denatt

kan tillgodo-premier och kostnaderSkälighetsaspekterupphävs.FRL
denavseende främstinnebär i dettaoch förslaget attsättannat nu-ses
slopas.försäkringsverksamhetenproduktregleringen ivarande pris- och

iskälighetvillkorsskälighet ochpåändringar kravenNågra sakliga av
spörsmål regleras iSådanainte våra förslag.skadebehandlingen innebär

lagstiftning.fortsättningen helt genom arman

livförsäkringsrörelseiöverskottFördelning av

tilldela vinstfår i dag intelivförsäkringsbolagkonventionellaSvenska ut
i livförsäkrings-uppstårAlla överskottellersina aktieägare garanter. som

fördelas skäligt demochförsäkringstagarnaskall tillfallaverksamheten
emellan.

offentlig regleringbefogatintemening detEnligt vår är att segenom
uppkomnaandelarvissa över-försäkringskollektivettill garanterasatt av

för-sikte påbestämmelsermotiverat medheller inteskott. Det tarär som
Reglerförsäkringstagargrupper.mellan skildaöverskottdelningen avav
tillkanprodukterutvecklingenhämmardetta slag nyttavarasomav nya

betydande nackde-lagstiftning har dessutomsådanEnför konsumenterna.
invändningallvarligeffektivitetssynpunkt. Enochlar från konkurrens-

livför-konventionellaförsvårar fördetvinstutdelningsförbudet är attmot
förincitamentenriskkapital, varigenomerhållasäkringsbolag externtatt

nyetablering försvagas.
försäkringsta-dockvinstutdelningsförbudet kräverslopande attEtt av

handi förstaskyddsregler,radtillgodosesgarintresset genomgenom en
tydligtklart ochdel i överskottentillförsåkringstagamas rättkrav att

förprincipernasålunda viktigtenskilda avtalen. Detde ärregleras i att
ochavtalsvillkorenframgårdel i överskotten attförsäkringstagarens av
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försäk-därtill inte ensidigt kan ändras försäkringsgivaren tillrätten av
de överskottringstagarens nackdel. villkoren skall bl.a. framgå hurAv

har till efter vilka principerförsäkringstagaren beräknasrätt samtsom
generationer för-fördelar överskotten mellan olikaförsäkringsgivaren av

säkringstagare.
för beteckna sådanaanvänds begreppet "återbäring"För närvarande att

försäkringstagarna. Emellertid används "återbä-överskott tillkommersom
har inne-ring" i flera skilda betydelser och den s.k. återbäringsräntan en
"återbäring"rnisstolkas. Vi därför begreppetbörd lätt kan attansersom

tilllagstiftningen. beteckning avtalsförmånerbör utgå Som rättomur
tillföreslår vi i stället "bonusförmån". Genomöverskottsmedel rättenatt

avtalsförpliktelse följer automatiskt bolaget årligenbonus utgör atten
för förmånen ifrå-avsättningar till försäkringstekniska skulderskall göra

skyddas bl.a. placerings-försäkringstagamas anspråkvarigenom avga,
redovi-fönnånsrätt. följd detregler och bestämmelser En är attom arman

livförsäkringsbolag inte kommer innefattaresultatet isade över-attett
till följd ingångna avtal.försäkringstagama har anspråk påskott avsom

disposition därför inte befoga-rörande vinstensNågra särskilda regler är
bolagsrättsliga regler för bl.a. vinstutdelning,stället kan allmännade. I

inrätta reservfond införas också förfondemission och skyldighet att en
livförsäkringsbolagen.

på konventionella livförsäkringarVidare kan det nuvarande kravet att
linked-försäkringar skall meddelas skilda bolag slopas. Ettoch unit avav

fondförsäk-för uppställa regel separationde bärande skälen att en om av
konventionell livförsäkringsrörelse nämligenringsrörelse från attvar

möjlighet dela vinst.fondförsäkringsbolag skulle ha att ut
i får enskilda för-vinstutdelning skall förekomma praktikenHuruvida

dri-livförsäkringsaktiebolag önskarsäkringsbolag själva Deavgöra. som
och hållet för sina försäkringstagare får ilivförsäkringsrörelsen heltva

skadeförsäkringsaktiebolagen och de allmänna aktiebolagenlikhet med ta
bolagsordningar.in beslut därom i sina

livförsäkringsaktiebolag också möjlighet -liksom andra ak-harEtt att
ändamål.vinsten för andra Avsätt-tiebolag del i bolagetavsätta en av-

visserligen delning kan därvid ske till särskild fond, utgör en aven som
utbetalningar till för-det kapitalet, avsedd för framtidaäregna men som

kapitalsäkringstagarna. Sådana medel kan i likhet med använ-annat eget
fall sådanadas för förlusttäckning. det försäkringsbolagFör gör avsätt-ett

med hän-uppgifter härom i sin marknadsföring börningar och använder
vissa begränsningar hur dessatill konsumentskyddsintresset gälla avsyn

vinstmedel påaktieägarna. Vi föreslårmedel kan disponeras att somav
inte fårför försäkringstagama i rad hänseendensådant harsätt avsatts en

behandlas övrigt kapital.sämre än eget
infö-kan inte vidarereglerna överskottens fördelningDe utannya om

Överger kravetlivförsäkringsbolag.för nuvarande konventionella manras
återgå till försäkringsta-på livförsäkringsrörelsen skallpå allt överskottatt

ingång-i överskotten för redaninnebära delaktighetenkan det attgama,
gälla. Försäkrings-detta krav får fortsättaavtal blir lägre än attomna

förmånens storlekhaft räkna medemellertid inte skälhar att atttagaren
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skulle påverkas några vinstutdelningar. Nuvarande avtal skrivnaärav
med skälighetskravet och förbudet vinstutdelning lagfästa rörel-mot som
seregler. Utgångspunkten för redan tecknade försäkringar bör enligt vår
mening också i fortsättningen alla överskott skall återgå till för-attvara
säkringstagarna. Som grund för fördelningen mellan enskilda försäkringar
bör därvid, liksom skälighetskravet gälla.nu,

För de livförsäkringsbolag driver verksamhet enligt nuvarandesom
regler, i framtiden vill bereda aktieägare eller andra vinst, finnsmen som
två möjligheter.

Ett alternativ den vinstdrivande verksamhetenär bedrivs i nybil-att ett
dat bolag, dotterbolag. Inom koncern kan också låtat.ex. ett en man
vinstdrivande rörelse bedrivas i bolag redan befintlig fondför-samma som
säkringsverksarnhet.

Enligt den andra metoden kan de verksamhetsbestämmelsema gällanya
för både gamlaoch bestånd, sålunda kan samlas i ett gemensamtnya som
bolag. Detta kräver dock de försäkringarnagamla rimlig ekono-att ges
misk kompensation i någon form. Eftersom alternativet innebär avtals-att
villkoren förändras gällande försäkringar fordras dessutom kvalifi-att en
cerad majoritet befintliga försäkringstagare, 90än procent,av mer accep-

Övergångsarrangemangetlösningen. måste godkännas Finansin-terar av
spektionen.

Enligt vår mening bör i samtliga existerande livförsäkringsbolag nuva-
rande återbäringsfond upplösas och medlen övergångsvis fördelas mellan
försäkringstekniska skulder och kapital. överskott efter för-Deeget som
delningen kapital skall i livförsäkringsaktiebolagutgör naturligtviseget ett
betraktas försäkringstagarnas, och inte aktieägarnas, medel. Det-som som

gäller överskott i framtiden uppkommer ickepå gamla, vinst-samma som
drivande bestånd.

Förlusttäckning i livförsäkringsverksamhet

Beträffande förlusttäckning i livförsäkringsbolag skall gälla allmänna bo-
lagsrättsliga Vidregler. underskott i livförsäkringsrörelsen skall sålunda
det kapitalet i anspråk. Medel för bonus kommer, tilltas avsattaegna
skillnad från nuvarande återbäringsfond, inte kunna i anspråk föratt tas
förlusttäckning. Med möjligheter till vinstutdelning det inte rimligtär att
försäkringstagama, bär foretagsrisken i livförsäkringsverksamhe-som nu,
ten.

Vidare bör nuvarande lagkrav delägaransvar, uttaxering och ned-om
sättning i ömsesidiga försäkringsbolag upphävas och sådana frågor över-
låtas till enskildade bolagen den månI ömsesidigt försäk-avgöra.att ett
ringsbolag vill kunna utnyttja dessa möjligheter får regler därom intas
i bolagsordningen. Försäkringstagarna skall därvid alltid informeras om
förhållandena.
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Särskilt placeringsreglernaom

Enligt ordning gäller förnuvarande särskilda placeringsregler tillgångar
försäkringstekniska bestämmelser byggersvarande skulder. Dessamot

principerna riskspridning matchning, varvid principen diver-om resp. om
siñering maximalai vissa avseende har konkretiserats med för in-gränser

tillgångsslag och meningnehav gällande enhandsengagemang. Enligt vår
bör de begränsningar för tillgångsslagen aktier och fastighets-som nu ges

Ändringenrelaterade tillgångar höjas från 25 till 50 30 ärprocent.resp.
påkallad med hänsyn till gällande restriktioner i vissa fall kan tillatt vara
nackdel för försäkringstagama.

Vidare föreslår vi allmän riskspridningsregel intas i FRL. Be-att en
tillgångar försäkringstek-stämmelsen gäller svarande andra medel änmot

niska skulder, dock sådana klart kan tillhöra aktieägare,sägassom
eller andra fordringsägare försäkringstagama.eventuella Re-ängaranter

förvaltas för försäkringstagar-geln motiveras samtliga medelatt somav
förräkning bör föremål vissa spridningskrav.nas vara

Vi föreslår nuvarande begränsning gällande försäkringsbolagsäven att
ägande i andra företag den s.k. femprocentsregeln upphävs. Denna- -

långtgående vad kan motiveras utifrån konsu-bestämmelse änär mer som
Motsvarande begränsningar heller inte vanligamentskyddssynpunkt. är

i övriga EU-länder.

Försäkringsbolagens möjligheter lånatt ta upp

iFörsäkringsbolagens möjligheter lån i dag begränsade för-äratt ta upp
till gäller för företag på andra nåringsområden. för-vad Ettsom

säkringsbolag får inte låneverksarnhet i sådan omfattningsigägna att
principiella förbudet rörelsedet står i strid med det drivamot att annan

kapitalförvaltningenförsäkringsrörelse. allmänhet godtas upplåning iIän
för finansiera förvärv anlägg-eller för rörelsens bedrivande, attt.ex. av

ningstillgångar.
försäkringsbolag utnyttja låne-vidare förhindrat vissaEtt är typeratt av

skadeförsäkringsaktiebolagformer. Varken livförsäkringsaktiebolag eller
förenade optionsrättkan konvertibla skuldebrev och skuldebrev medutge

Livförsäkringsbolagen förbjudna vinst-till nyteckning. vidareär att utge
andelsbevis.

befogade.Enligt vår mening vissa begränsningar i lånemöjlighetemaär
Inskränkningarna bör dock inte, till förbudet främ-knyta motsom nu, an

riskexponering.mande verksamhet, sikte på enskilda bolags Upp-utan ta
ilåning skall inte kunna ske i sådan utsträckning den totala risken ettatt

soliditetbolags balansräkning blir för omfattande. Försäkringsbolagets är
viktig. Bedömningen kräver emellertidi detta sammanhang särskilt en

kapi-helhetssyn och sålunda även att
väsentliga från skyddssynpunkt hurtalförvaltningen beaktas. Det är stor

balansräkning i förhållande till kapitalba-den totala risken i företagets är
storlek.sens
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För ömsesidiga bolag bör särskilda överväganden möjlighetergöras om
till uttaxering eller nedsättning föreligger. Detsamma gäller för det fall
försäkringstagama, följd aktieägarna har avstått vinstmedelattsom en av
till förmån,deras står för del förlusttäckningsmedlen i försäk-etten av
ringsaktiebolag se ovan. Ju del det kapitaletstörre utgörsav egna som

sådana medel, desto bör upplåningsmöjlighetemasnävareav vara.
Vi föreslår allmän regel begränsar bolagens möjligheteratt atten som

lån in i och föreskrifterFRL i vilken omfatt-närmareta tas attupp om
ning upplåning kan godtas i myndighetsföreskrifter.ges

förNågra skäl liksom förhindra försäkringsaktiebolag frånatt, attnu,
utnyttja vissa låneformer föreligger inte. Försäkringsaktiebolagtyper av
bör kunna använda finansieringsformer andra aktiebolag.samma som
Följaktligen föreslår vi det möjligheter för försäkringsaktiebo-öppnasatt
lag konvertibla skuldebrev, förenadeskuldebrev med optionsrättatt utge
till nyteckning och vinstandelsbevis i enlighet med vad gäller för all-som

aktiebolag. Finansieringsformema blir intedock aktuella förmänna nuva-
livförsäkringsaktiebolagrande fortsätter driva förrörelsen heltattsom

försäkringstagamas räkning.
Även ömsesidiga försäkringsbolag skall kunna lån i verksamhe-ta upp

Med hänsyn till den ömsesidiga associationsformens syfte bör emel-ten.
lertid långivare inte kunna rösträtt.en ges

Flyttning livförsäkringssparandeav

Enligt nuvarande ordning har försäkringstagare endast små möjligheteren
att föra sparade medel på konventionell livförsäkring tillöver en en ny
försäkring hos försäkringsgivare. syfte förbättral konkurren-atten arman

skall vi enligt våra direktiv lämpligheten införa lagfästpröva attsen av en
flytta livförsäkring.rätt att en

Att i lag föreskriva sådan rättighet skulle innebära långtgåendeetten
ingrepp i avtalsfriheten. Emot sådana regler för-talar också argument av
säkringsteknisk framför allt problemen med fastställa rimligtart, att ett
värde på traditionellt försäkringssparande avbryts i förtid. Härtillett som
kommer generell flyttningsrätt kan leda till kortsiktig place-att en en mer
ringsstrategi liggernormalt i försäkringstagamas intresse. Tvin-än som
gande regler till flyttning kan därför medföra försäkringstagar-rätt attom

får avkastning på sina sparmedel de skulle fått.sämre haänna en annars
Enligt vår mening kan lagfást rättighet flytta försäkringsspa-att etten

frånrande bolag till medföra sådana komplikationer såochett ett annat
kostnader i sista hand för försäkringstagama de knappaststora extra att
de fördelar sådana bestämmelser kan tänkas ha från kon-uppvägs av som

kurrenssynpunkt. Vi avvisar därför tanken tvingande regler rättom om
till flyttning. Liksom bör försäkringsbolagen fria komma öve-attnu vara

försäkringstagamamed villkoren för försäkringstidens längd ochrens om
för återköp. underlätta byte försäkringsbolag föreslår viFör emel-att av
lertid del andra lagändringar. Bl.a. skall försäkringstagare öns-en en som
kar flytta sitt tillgodohavande till försäkringsgivare inte hindrasen annan
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de inskränkningar i återköpsrätten för pensionsförsäkringar gällerav som
enligt skattelagstiftningen.

bör iDet övrigt våra förslag till upphävande skälighets-noteras att av
principen och förbudet vinstutdelning innebär radmot att typeren nya av
försäkringar kan utformas, däribland sådana där avtalsvillkor och place-
ringar anpassade till sparandet skall lätt flytta. försäkrin-är gå Omatt att

detta slag attraktiva för kunderna och dessa bereddaär är attgar av ac-
de kostnader och övriga villkor förenade med avtalen, börärceptera som

sådana avtal kunna erhållas marknaden lagreglering. Härtill kom-utan
behovet flyttning har minskat följd fondförsäk-att attmer av som en av

ringar sedan några år tillbaka kan meddelas svenska försäkringsbolag.av
Sådana försäkringar, under år för delsvarat storsom senare en av ny-
teckningspremiema, försäkringstagaren goda möjligheter underattger av-
talstiden flytta sparandet mellan olika fonder.

Tillsynen försäkringsbolagenöver

Enligt nuvarande ordning den övergripande tillsynsuppgiften verkaär att
för sund utveckling försäkringsväsendet. Det väsentligaste åliggan-en av
det för Finansinspektionen bevaka efterlevnaden de bestämmel-är att av

grundar sig soliditets-på och skälighetskraven.ser som
De ändringar i gällande verksamhetsregler vi föreslår leder natur-som

ligen till uppgifterna för den offentliga tillsynen förändras. Huvudsyf-att
med tillsynen blir dock också fortsättningsvis bevaka ingångnatet att att

försäkringsavtal kan fullföljas. Sålunda bör tillsynen inriktas på kontroll
försäkringsbolagens riskhantering och kapitalstyrka. Grunden för till-av

synsverksamheten bevakning efterlevnadenbör delsutgöras av av av reg-
ler försäkringstekniska avsättningar och tillgångar så-motsvararom som
dana avsättningar, dels kapitalkrav.regler om

För förbättra både den bolagsintema och den offentliga kontrollenatt
riskhanteringen föreslår vi varje försäkringsbolag skall över-att antaav

gripande principer för de försäkringstekniska avsättningama, försäk-s.k.
ringstekniska riktlinjer. Utifrån riktlinjerna får bolaget utarbeta närmare
beräkningsunderlag. Såväl de försäkringstekniska riktlinjerna beräk-som
ningsunderlaget skall bindande för bolagets verksamhet och skallvara ges
in till Finansinspektionen börjardet användas.närsenast

Vi föreslår viktigvidare precisering gällande kapitalkrav i syfteen av
säkerställa tillgångar kapitalbasen tillräckligt lik-äratt att motsom svarar

vida. Kapitalbasen skall enligt lagförslaget beräknas beaktandemed attav
försäkringsbolagen betalningsberedskap tillfredsställande. Denär närmare
regleringen skall i myndighetsföreskrifter. Detsamma gäller bestäm-ges
melser i fråga den obligatoriska utjänmingsreserv för livförsäkringom

vi föreslår skall införas. Denna redovisas försäk-som reserv, som som
ringsteknisk skuld, buffert bolaget kan utnyttja för täckautgör atten som
sådana förluster i den aktuariella rörelsen beror på slumpmässiga el-som
ler i övrigt svårbedömda faktorer.

För närvarande på riktlinje för Finansinspektio-kravet sundhetutgör en
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försäk-förslag skall föreskriften sundverksamhet. Enligt våra omnens
försäkringsbolagsregel för hurringsrörelse i stället allmänutgöra etten

riktlinjer för tolk-föreslår också ändradeskall bedrivas. Viverksamhet
sundhet skall i förstasundhetsbegreppet. Bestämmelsenningen omav

möjligheterförsäkringsbolagsomfatta förhållandenhand rör attettsom
ledningensbetydelse ocksåavtal, främst soliditeten. Avinfria ingångna är

skall inte siktelämplighet. Sundheten däremotorganisationensoch ta
princip skall försäk-eller konkurrensaspekter. Isolidaritets-, skälighets-

produktutfomming fri.premiesättning ochringsbolagens vara
allmänrättsligaförhållanden påskall inte bevakaFinansinspektionen

på konkurrens- ochandra myndigheter,områden vilka övervakas t.ex.av
in-särskilda regleringenEfterlevnaden denmarknadsföringssidan. omav

dock på inspektionen.försäkringsornrådet ankommerformation
bestämmelse försäkringstagarrepre-föreslår vi gällandeVidare att om

ifrågakanförsäkringsaktiebolag upphävs. Deti sättassentanter om repre-
i försäk-inflytande betydelseförsäkringstagamasentationen har gett av

tillsynen. Föreffektivt inslag idenna sålundaringsbolagen och är ettom
försäk-år 1992. Driftenmotsvarande ordningbanker upphävdes ettav

bolagetsfortsättningen förbehållenringsbolag bör i ägare.vara

försäkringsgivares obeståndi händelseSkydd av

försäkringstagarskyddet i händelse obe-nuvarande ordning vilarEnligt av
för-särskild förrnånsrätt i tillgångarreglerstånd motsom svararom

långvarig ska-vid livförsäkring ochskulder, dock endastsäkringstekniska
Även emellertid många för-kanmed förmånsrättssystemdeförsäkring. ett

vid konkurs. Sär-försäkringsbeloppbli utlovadesäkringstagare utan en
pensions-mistenaturligtvis de riskerarskilt är att ettutsatta omsom

försörjning. Ocksåframtidaberoende för sindesparande, är avsom
konsekven-ersättningar få allvarligaskadeförsäkring uteblivnakaninom

nedbrunna bostäder.får ersättning för sinainteför demt.ex. somser,
krav riktassannoliktförsäkringsanspråken inte infrias detärOm att
de drabba-i viss mån kompenseratvingas åtminstoneattstaten,mot som

sociala hän-torde detSärskilt i vissa situationerförluster.de för deras av
inte utgår.försäkringsersättningaromöjligt godtanärmast att attsyn vara

sålundakommeri lagstiftningeningetOm sägs outta-attannat ge enman
fordringar.för många försäkringstagaresstatlig garantilad

årens händelser,bakgrund dedock, särskiltkanMan senastemot av
garantier.outtalade statliga Reg-uttalade ellertveksamhet införkänna

särskiltdärför innefattabörförsäkringsverksamhetenleringen ettav
intetillräcklig trygghet ochförsäkringstagarnaskyddssystem somsom ger

väsentligt åt-ocksåin vid obestånd. Detträder ärbygger på attstatenatt
goda skäldet finnstidigare stadium, dvs.vidtas på närgärder kan attett
sina försäk-infriakommer kunnaförsäkringsgivare inte attanta att en

livför-skulle, särskilt påsådan ordninglitet sikt. Enringsåtaganden
ordnade formerunderberedskap förområde, skapasäkringens atten

bärkraftig.långsiktigtuppenbart interörelse äravvecklakunna en som
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Vi föreslår den tekniska utformningen skyddssystematt ett nytt utar-av
betas särskild utredningsman. Syftet med ordningen tillärav en att attse
försäkringstagarna vid enskilt företags fallissemang fâr ersättningett en-
ligt ingångna avtal. Systemet sålunda inte lösa problem vid mak-attavser
roekonomiska kriser. Svårigheter vid sådana situationer bör i stället, på

skettsätt under den svenska bankkrisen, behandlas extraordi-som genom
statliganära ingrepp.

Den framtida skyddsordningen kan tänkas på olika alter-sätt. Ettutse
nativ garantisystemär det slag finns i bl.a. Storbritannien.ett av som
Denna ordning innebär låter övriga bolag finansiera försäkrings-att man
utbetalningar från insolvent bolag. Kostnaderna för garantin fâr däri-ett

bäras försäkringskollektivet, vilket knappast orimligt. Alter-ärgenom av
nativet där betalar skulle innebära kostnaderna i stället belastarstaten att
kollektivet skattebetalare. Ett motsvarande garantisystem kommer, iav
enlighet med EU:s krav, införas på banksidan. förslagEtt till lagsnart att

insättningsgaranti, där garantin finansieras instituten själva, harom av
nyligen lämnats regeringen i lagrâdsremiss.av en

En variant kan fullgörelsegaranti inom för återför-annan vara en ramen
säkringssystemet. Med sådan lösning kan dock inte uteslutaen attman
tvister betalningsansvaret uppkommer mellan den ursprunglige försäk-om
ringsgivaren och återförsäkraren, varför ordning detta slag kanen av
komma försäkringstagama otillfredsställande skydd.att ettge
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Lagförslag

1 Förslag till lag ändring iom
försäkringsrörelselagen 1982:713

Härigenom föreskrivs i 1982:713‘fråga försäkringsrörelselagenom
dels kap.7 14, 15, 17 och 17 §§, 12 kap. 5-8 §§, 13 kap.att a

19 kap. och 65 skall upphöra gälla,samt att
dels rubrikerna före kap.7 14, 15 och 16närmast 12 kap.att samt
§5 skall utgå,
dels nuvarande 5 kap. 1 § skall betecknas 5 kap. 17 nuvarandeatt
kap. §5 2 skall betecknas kap. 19 §5 och nuvarande kap. 3 § skall7 be-

tecknas kap.7 5
dels 1 kap. 10 och 11 §§, 2 kap. 3 b och 5 §§, 3 kap. 4att

och 6 §§, 4 kap. 1 och §§, kap.5 5 17 och 19 §§, kap.7 nya
8 10 10 10 10 16 och 22-24 §§, 8 kap. 15 ocha, g,

18 §§, 9 kap. 19 och 20 §§, 12 kap. 1-3, 9 och 12 §§, 14 kap. 14
16 kap. 3 och 6 §§, 19 kap. 1 och 11 §§, 20 kap. rubriken till4

kap. rubriken5 före kap. §7 1 skall ha följandenärmast lydelse,samt
dels rubriken före nuvarandenärmast 7 kap. 17 § skallatt sättas

före kap. 16närmast 7
dels idet lagen införasskall 23 paragrafer, 1 kap. 2 kap.att 5nya a

1-16 och 18 §§, kap.7 13 och 29-31 §§, före 5 kap.närmastsamt
11, 12, 17 och 19 och kap. 29 rubriker7 §§ följandenya av

lydelse.

Senastelydelse av
7 kap. 5 § 1995:779
7 kap. 6 § 1995:779
7 8kap. § 1995:779
7 kap. 14 § 1991:1767
7 kap. 15 § 1995:779
7 kap. 17 § 1995:779
7 kap. 17 § 1991:1767a
12 kap. 6 § 1991:1767
12 kap. 8 § 1995:779
13 kap. 1993:1304 jfr 1993:1646
19 kap. 5 § 1993:1304 jfr 1993:1646
19 kap. 6 § 1991:1767.
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1 kap.
2 §a
Ett försäkringsbolags verksamhet
skall bedrivas fullgörandetsä att

ingångna försäkringsavtal tryg-av
och verksamheten i övrigtävengas

kan sund.anses

5
livförsäkring,Bestämmelserna med undantag för 8 §1 kap. samtom a

kap. 22, 23 tillämpas7 och 26 §§, får för skadeförsäkringar som avses
i 2 kap. 3 § första avgängsbidragsför-stycket klasserna och 2 för1 samta
säkringar.

Bestämmelserna livförsäkring, med undantag för 1 kap. 8 § samtom a
7 kap. 22, 23 och 26 §§, inte tillämpasbehöver för livförsäk-sådana
ringar i 2 kap. 3 b § första stycket klasserna b och 41som avses om
premien beräknad och bestämd för längst femär år.

Ersättning, i form livränta sjukränta, tillhöreller enderautgessom av
livförsäkring eller försäkring vilketberoende på dessa slagannan av av
försäkringar har meddelats. inköpts iHar sådan livför-ränta ettsom en
säkringsbolag, skall den idock detta bolag till livförsäkring.höra

livränta sjukräntaFör sådan eller livränta sjukräntaFör sådan eller
tillhör försäkring liv- tillhör försäkring liv-än änsom annan som annan

försäkring särskildagäller de försäkringbe- särskildagäller de be-
livförsäkringstämmelserna i livförsäkringstämmelserna iom om

7 kap. 2 och 11 §§, 8kap. 18 § 7 kap. 2 §4 andra stycket ocha
14 kap. 21 och 24-28 §§. 11 § 14 kap. 21 och 24-samt samta

28 §§.

7§3
iDelägare ömsesidigt försäk- Delägare i ömsesidigt försäk-ett ett

ringsbolag försäkringstagarna. ringsbolag försäkringstagarna.är är
ÅterförsäkringstagareAterförsälcringstagare skall dock skall dock

inte på grund återförsäkringen inte på grund återförsäkringenav av
delägare. fraga liv- delägare. För ömse-anses som ettom anses som

försäkring, sjuk- och olycksfalls- sidigt försäkringsbolags förpliktel-
försäkring i 2 kap. 3 § endast bolagets tillgäng-som avses a ser svarar
första stycket klasserna I och inte bestämt i bo-ärannatar, om
avgángsbidragsförsälaing lagsordningen.äter-samt
försäkring endast bolagetssvarar
tillgångar för dess förpliktelser.

försäkringarFör slagannatav
delägarna personligen försvarar

bolagets förpliktelser begräns-utan

Senaste lydelse 1995:779.
3Senastelydelse 1993:1304 jfr 1993:1646.



SOU 1995:87

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ning eller med begränsning till ett
visst belopp.

Delägarnas ansvarighet göras
gällande endast detpá sätt som

föreskrivs i denna lag.
Med delägare i de följande kapitlen endast delägare iavses ömse-ett

sidigt försäkringsbolag.

10
I fråga livförsäkringar, l fråga livförsäkringar,om som om som
gäller endast för dödsfall och med- gäller endast för dödsfall och med-
delas för tid längst fem el-år delas för tid längst femen år el-av en av
ler premie beräknad lermot är premieen beräknadsom ärmot en som
och bestämd för längst fem iär och bestämd för längst fem iår
sänder, får undantag medges från sänder, får undantag medges från
bestämmelserna livförsäkring. bestämmelserna livförsäkring.om om
Från bestämmelserna förbud Om det finns särskilda skäl, fårom

fondemission i 4 kap. 1 § ochmot sådant undantag också medges i
vinstutdelning i 12 kap. 2 be- fråga litförsâkringar enligtom
stämmelserna beräkning 2 kap. 3 b § första stycket klassom av
premiereserv i 7 kap. 2 § be- Fran bestämmelsernasamt beräkningom
stämmelserna kapitalbas, premiereserv i kap.om 7 2 §ga- av samt
rantibelopp och solvensmarginal i bestämmelserna kapitalbas,om
lkap. 8a§ 7 kap. 22, 23 garantibeloppsamt och solvensmarginal
och 26 får dock undantag inte ilkap. 8a§samt7kap. 22, 23
medges. och 26 §§ får dock undantag inte

medges.
Undantag från denna lag får imedges fråga återförsäk-mottagnaom

ringar, i den mån det skäligt.prövas Undantag för mottagande bolagett
i fjärde stycket 3 skall förenligtsom avses med EG:s rättsakter ivara

fråga direkt försäkring.om
Om försäkringsbolag driverett rörelse i utlandet, får sådana avvikelser

från denna lag medges föranleds hänsyn till utländsk ellersom rättav
rättstillämpning.

I fråga skadeförsäkringar får undantag från dennaom lag medges för
ömsesidiga försäkringsbolag driver skadeförsäkringsrörelsesom un-

der förutsättning verksamheten inteatt omfattar kredit- eller borgensför-
säkring eller ansvarsförsäkring sådan enligtänannan 2 kap. 3 §som a
tredje stycket behandlas underordnad, den årliga premieinkomstensom att
från skadeförsäkringsrörelsen inte överstiger belopp motsvarandeett en
miljon minst hälftensamt denna premieinkomstattecu härrör från bo-av
lagets delägare,

lokala skadeförsäkringsbolag meddelar endast försäkring enligtsom
2 kap. 3 § första stycket klass 18 assistans i forma naturaförmänerav

Senaste lydelse 1995:779.
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motsvarandeöverstiger beloppintepremieinkomstårligavilkas ettoch
000200 ecu,

sådantenligt medavtalförsäkringsbolagömsesidiga annatettsom
sina avtalallaåterförsäkrarbolaget fulltmottagandedetbolag ut om
enligt försäk-förpliktelsersinasamtligaförsäkring eller överlåterdirekt

ringsavtalen.
regeringen eller,första-fjärde styckena lämnasenligtMedgivanden av

Finansinspektionen.bemyndigande,regeringensefter av

11
försäkringsaktiebolag el-privatförsäkringsaktiebolag el- EttprivatEtt

aktieägare i sådant bolagi bolag leraktieägare sådantler ettett enen
annonsering sökainteannonsering söka fårintefår genomgenom

teckningsrätter isprida aktier ellerteckningsrätter iaktiersprida eller
utgivnabolagetutgivna bolaget ellerbolagetbolaget eller avav

optionsbevis.ellerskuldebrevskuldebrev.
inte helleri fårförsta stycketaktieägarebolag ellerEtt avsessomen

angivna värdepappersprida i första stycketsöka attpå sätt genomannat
värdepapperen.teckna eller förvärvaerbjuda 200fler än attpersoner

tillriktar sig kretserbjudandet enbartintegäller dockDetta somenom
utbjudnaerbjudanden antaletintresse ochsådanai anmältförväg har av

överstigerinte 200.poster
inte erbjudandeni styckena gällerBegränsningarna första och andra

tiotill förvärvare.överlåtelse högstavsersom
privatgivits för-angivna harvärdepapperförsta stycketI ut ettsom av

inte bli för handel börs ellersäkringsaktiebolag får föremål på annan
organiserad marknadsplats.

2 kap.
3 b

livförsäkringsrörelse eller fleraKoncession direkt skallför avavse en
risk sig till klass:försäkringsklasser hänför sådanföljande eller ensom

el-utbetalning försäkringsbelopp engångsbeloppförsäkringl dära av
utbetalningar eller fleraperiodiska beroendeler är person-personsav en

försäkringar enligtliv, inte klassdockers
försäkring enligttillägg tillförsäkring meddelasb a,somsom

giftennál,försäkring vidutfallet2 a som
försäkring vidutfaller födelse,b som

iförsäkring klas-försäkring i klas- avsessomsom avses
anknuten1 och 2och 2 anknuten1 ärär serna a somserna a som

till värdepappersfonder ellertill värdepappersfonder, ut-
äondförsäk-ländska fondföretag

ring,

5Senaste 1994:1941.lydelse
Senaste jfr 1993:1646.1993:1304lydelse
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tidför längreolycksfallsförsäkring gällersjukförsäkring änoch4. som
vissförsäkrade uppnåtttilltid eller dess denobestämdfem underår, en

fårförsäkringsbolaget ellerinte sägasoch färålder sägas uppavuppsom
försäkringsavtalet.isärskilda förhållandenendast under angessom

Finansinspektionenbemyndigande,regeringensRegeringen eller, efter
sig till varjerisker hänförföreskrifter defår meddela närmare somom

försäkringsklass.

5§7
Bolagsordningen skall ange

försäkringsbolagför samtliga
firma,bolagets

sitti Sverige bolagets styrelse skall haden där säte,ort
särskiltvarvid skallverksamhet, detföremålet för bolagets anges om

direkt försäkring áterförsäk-verksamheten skall såväl mottagensomavse
ring,

Europeiskadriva försäkringsrörelse ekono-utanförbolaget skallom
miska EES,sarnarbetsområdet

revi-styrelseledamöter,och högsta antalet deantalet eller lägsta av
får bolagsstämman,och eventuella styrelsesuppleanter, utsessorer som av

revisorernastiden uppdrag,för styrelseledamöternas ochsamt
sammankalla bolagsstämman,sättet att

vilka ordinarieskall förekomma denärenden på stämman,som
de regler enligt vilka bolags-

får förfoga bolagetsstämman över
vinst,

i vilken utsträckning i vilken utsträckning bolagetbolaget
skyldigt skyldigtäterförsäk- teckna áterförsäk-tecknaär är attatt

ring,ring,
för försäkringsaktiebolag

aktiekapitalet aktiekapitalet10. eller, detta eller, dettaom om
bolagsordningen bolagsordningenändring ändringutan utanav av

till tillskall kumia lägre el-bestämmas lägre el- skall kunna bestämmas
minimikapitaletminimikapitaletler högre belopp, högre belopp,ler

minimi-maxirnikapitalet, varvid minimi- maximikapitalet, varvidoch och
kapitalet inte mindre kapitalet inte mindrefår får änän vara envara en
fjärdedel maximikapitalet,maximikapitalet, fjärdedelav av

aktiernas nominella nominella11. aktiernas belopp,belopp, 10.
för ömsesidiga försäkringsbolag

garantikapitalet, garantikapitalet,12. 11.
13. regler för hur skall för hur skallI reglerrösträtten rösträtten

och hur beslut skall fattas skall fattasoch hur beslututövas utövas
varvid särskilt varvid särskiltpå bolagsstämman, på bolagsstämman,

i vilken i vilkenskall och ochskall ut-ut-anges om anges om
sträckning sträckningdelägarnas skall delägarnas skallrösträtt rösträtt

delegeradeutsedda delegerade utseddautövas utövasgenom genom

7Senaste 1995:779.lydelse
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i vilken utsträckning i vilken utsträckningrösträttsamt rösträttsamt
tillkommaskall skall tillkommagaranterna, garanterna,
intill vilket14. belopp och i vil- 13. för det fall delägarna skall

ken ordning delägarna personli- personligen ansvariga för bo-är vara
ansvariga för bolagets förplikt- lagets förpliktelser, i vilka situatio-gen

elser, inte uteslutande bolagets intill vilket belopp och vil-páom ner,
tillgångar för bolagets för- ket ansvarigheten skall full-sättsvarar
pliktelser, göras,

15. antal och sammanlagt belopp 14. antal och sammanlagt belopp
försäkringarde skall försäkringarde skallav som vara av som vara

innantecknade bolaget kan innantecknade bolaget kananses anses
bildat, bildat,

vilken16. begränsning skall vilken15 begränsning skallsom som.gälla för återförsäkring i gälla för återförsäkring imottagen mottagen
förhållande till direktaden försäk- förhållande till direktaden försäk-
ringen, verksamheten ringen,så- verksamheten så-om avser om avser

direkt försäkringväl direkt försäkringvälmottagensom mottagensom
återförsäkring, återförsäkring,

i vilken17. ordning i vilken16. ordninggaranterna garanterna
skall betala in det garanti-tecknade skall betala in det tecknade garanti-
kapitalet kapitalet,samt

18. i vilkenoch ordning 17. ioch vilken ordningom om
skall betalas garantikapi-påränta skall betalas garantikapi-påränta

vinsttalet och tilldelas talet vinstoch delas tillut garan- ut garan-
i vilkenoch ordning garanti- i vilkenoch ordning garanti-terna terna

kapitalet skall återbetalas. kapitalet skall återbetalas, samt
18. hur återstående tillgångar

skall delas vid bolagets upplösning.
frågaI publika försäkringsaktiebolag, firma inte innehållerom vars

ordet publikt, iskall bolagsordningen beteckningen publ efteranges
firman.

3 kap.
3 §

I bolagsordningen kan in förbehåll aktieägare eller någontas att en annan
skall ha lösa sådana aktierrätt tillövergåratt Förbehålletägare.som ny
skall ange

vilka har lösningsrätt och, lösningsrätten inte skall kumiasom om
vid vissa vilkafång,utövas slags fång har undantagits,som

den ordning i vilken lösningsrätten tillkommer de lösningsberättigade
inbördes,

tid,den överstigande två månader från anmälan hos styrelsen om
akties inom vilkenövergång, lösningsanspråket skall framställas hosen

bolaget,
den tid inom vilken löse11 skall betalas; tiddenna intefår överstiga

månad räknat från tidpunktden då lösenbeloppet bestämdes.en
Förvärvas flera aktier fång, kan, intenågotgenom samma annatom

följer förbehållet, lösningsrätten inte för mindre aktierantalutövasav än
fånget omfattar. tillämpningenOm föreskrifterna i bolagsordningenav
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lösens belopp skulle otillbörligbereda fördel, jämkningnågon kanom en
ske.

När gjortsanmälan gjortsNär anmälanen om en om
aktiens skall styrelse aktiensövergång, skall styrelsenövergång,

skriftligen meddela till skriftligendetta tillmeddela dettagenast genast
varje lösningsberättigad varje lösningsberättigadpost- post-vars vars
adress införd i aktieboken införd i aktiebokeneller adress ellerär är
på kand för bolaget. på känd för bolaget.sätt sättannat annat

Om inte föreskrivs inågot bolagsordningen, tvisterskall lös-annat om
ningsrätten och lösenbeloppets storlek skiljemän enligtprövas treom av
lagen 1929:145 skiljemän.om

Innan visar sigdet lösnings- visar sig lösnings-Innan detatt att
inte begagnas kan den till vil- inte till vil-rätten begagnas kan denrätten

ken aktien har inte aktienövergått ken inteharutöva övergått utöva
någon på grund någon grundrätt pårättannan av annan av
aktien tillbolaget aktien tillbolagetän rättgentemot än rättgentemot
vinstutdelning och företrädesrätt till vinstutdelning och företrädesrätt till
teckning aktier vid nyemis- teckning aktier vid nyemis-av nya av nya
sion. Rättigheter skyldigheteroch sion eller till teckning andel iav
på grund teckningsådan lan i kap. Rättigheter5över-av som avses

tillgår sigden begagnar och skyldigheter på grund sådansom av av
lösningsrätten. teckning tillövergår den be-som

sig lösningsrätten.gagnar av

§4
Aktiebrev skall ställas till viss Det får lämnas tillendast sådanutman.
aktieägare införd i aktieboken och förstär den eller aktierdenärsom
brevet lyder på har betalats. Vidare fordras

försäkringsaktiebolaget har försäkringsaktiebolagetatt haratt
registrerats, aktien har tecknats registrerats, aktien har tecknatsom om
vid bolagets bildande, eller vid bolagets bildande,

nyemissionen eller fond- nyemissionen eller fond-att att
emissionen registrerats.har emissionen har registrerats,om om
aktien tillkommit grundpå aktien tillkommit emis-på grundav av
emissionen. sionen, eller

registrering har skett enligtatt
kap.5 15 aktien har till-om

kommit pá grund utbyte ellerav ny-
teckning enligt kap.5

Aktiebrevet skall undertecknas styrelsen eller enligt styrelsens full-av
makt ba11k. Namnteckningarna får återges tryckning ellerav en genom
på något liknande Brevet skall bolagets firma,sätt. ordnings-annat ange

på den eller aktierde brevet aktiensvarpå lyder, nominella be-nunmier
lopp och dagen för utfärdandet. aktiebrevetKan, aktiernär ut,ges av
olika slag finnas enligt bolagsordningen, skall aktieslaget i brevet.anges
Om bolagsordningen innehåller förbehåll enligt § fjärdel stycket, 3
8 § eller 6 kap. 8 skall detta tydligt i brevet aktiepå sådananges som

förbehållet.med Uppgiften ikan förkortad form. Förkortnings-avses ges
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regeringenregeringen myndighetformerna fastställs eller den somav
bestämmer.

utbetalning vid inlösen aktie vid minskningeller dessNär görs av en av
vid skifte tillgångar, aktiebrevetnominella eller skallbelopp bolagetsav

påskrift utbetalningen. återbetalning aktieförses med Har utanom en
möjligtdragits in nominellaeller det beloppet ändrats, skall så snart som

påskrift aktiebrevet.detta pågörasen om
aktiebrev, i dödning vid isamband med ellerEtt utbyte utsom ges

innehålla uppgift aktiebrevför skallstället detta. Utbytsett amiat, ettom
aktiebrev därtillflera andra aktiebreveteller skall det äldre och demot ett

hörande kupongarken makuleras betryggandepå sätt.ett
Emissionsbevis Emissionsbevisskall under- de skulde-samt

det itecknas på brev och optionsbevis isätt som anges som avses
andra stycket. kap. undertecknas5 skall detpå

i andra stycket.sätt som anges

6§
Om aktiebrev till visseller Om aktiebrev till vissellerett ett ett ett

emissionsbevisställt emissionsbevisöverlåts ställt ellerman man
eller skall bestämmel- optionsbevis överlåts ellerpantsätts, pant-

till vissskuldebrev skall bestämmelsemasätts,serna om man om
eller iorder 13, 14 och 22 till vissskuldebrev eller orderman
lagen 1936:81 skuldebrev i13, 14 22 §§och lagen 1936:81om
tillämpas. Härvid den inne- tillämpas. Härvidskuldebrevär ärsom om

aktiebrevhar enligtoch bolag- inneharden aktiebrev ochett ettsom
anteckning införddetta enligtpå bolagets anteckning dettaär påets

i aktieboken likställd införd i aktiebokenägare är ägaresom som
enligtmed den likställd13 § andra enligtmed den 13 §som som

stycket nämnda lag förmodas andra stycket nämnda lag förmodasäga
skuldebrevet gällande.rätt göra skuldebrevet gäl-att äga rätt göraatt

lande.
Överlåts eller emis- Overlåts emis-ellerpantsätts pantsättsett ett

sionsbevis inte ställt till sionsbevis eller optionsbevisär ettsom
viss skall bestämmelserna inte till vissställtärman, om som man,
skuldebrev till innehavaren i 13, 14 skall bestämmelserna skulde-om
och 22 §§ lagen skuldebrev till innehavarenbrev i 13, 14 ochom
tillämpas. 22 §§ lagen skuldebrev tillärn-om

pas.
Om utdelningskuponger finns bestämmelser i 24 och 25 lagen om

skuldebrev.
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4 kap.
l

Aktiekapitalet kan ökas Aktiekapitalet kan ökasatt attgenom genom
aktier betalningtecknas aktier betalningny- tecknas ny-mot mot
emission aktiereller emission eller aktieratt attgenom ges genom ges

aktiernaseller nominella belopp aktiernas nominellaeller belopput ut
höjs betalning fondemis- höjs betalning fondemis-utan utanny ny
sion. En fondemission sion.kan endast
ske i skaddérsdkringsbolag.

emissionBeslut fattas bo- emissionBeslut fattas bo-om av om av
lagsstämman, intenågot lagsstämrnan, intenågotannat annatom om
följer 16 eller 17 Sådana följerbe- 16 eller 17 Sådana be-av av
slut intefår fattas förrän bolaget inteslut får fattas förrän bolaget

blivit registrerat.har Behöver blivit registrerat.bo- har Behöver bo-
lagsordningen ändras skall lagsordningenbeslut ändras skall beslut

detta fattas först. beslutEtt detta fattas först. beslutEttom om om om
emission får fattas innan ändringen emission imamfår fattas ändringen
stadfästs beslutet beroende har stadfästs,görs beslutet be-görsom om

stadfästelse meddelas. roende stadfästelse medde-attav attav
las.

Vid nyemission får betalning aktier inteför understiga nominelladet be-
loppet.

Vid fondemission intefår till aktiekapitalet föras beloppöver som
understiger de aktiernas nominella belopp eller densumman av nya sam-

höjningenmanlagda aktiernas nominella belopp.av
I fråga försäkringsaktiebolag, enligt insiderlagen 1990:1342om som

aktiemarknadsbolag, dotteraktiebolagutgör till sådana bolag gäller,samt
förutom föreskrifterna i kapitel,detta bestämmelserna i lagen 1987:464

vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag,om m.m.

5§°
Vid kontantemission vidoch Vid kontantemission vidochen en en en
fondemission aktieägarnahar före- fondemission har aktieägarna före-

tillträdesrätt de aktierna i för- tillträdesrätt de aktierna i för-nya nya
hållande till det aktierantal de för- hållande till det aktierantal de för-

något inteäger, harut intenågotäger, harannatom ut annatom
bestämts antingen i bolagsordning- antingenbestämts i bolagsordning-

enligt 3 kap. 1 § andra stycket enligt 3 kap. 1 § andra stycketen en
3 videller, kontantemission, i 3 videller, kontantemission, ien en
emissionsbeslutet. emissionsbeslutet eller följer av

villkor enligt 5 kap. §första5som
stycket 8 har meddelats vid enzis-
sion skuldebrev.av

Beslut bolagsstämman avvika från aktieägarnas företrädesrättattav är
giltigt endast biträttsdet har aktieägare med tredjedelartvå så-om av av
väl avgivnade vidderösterna företrädda aktierna.stämmansom

Senaste lydelse 1991:990.
°Senastelydelse 1994:1941.
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5 kap.
penninglánpenninglánvissa UpptagandeUpptagande avav

begränsningar förAllmänna upp-
penninglåntagande av

§1
försäkringsbolag får inteEtt ta upp

penninglån i utsträckningså stor
bolagets totala risk blir sådanatt

fullgörandet ingångnaatt av
försäkringsavtal råkar i fara.

eller, efter regering-Regeringen
bemyndigande, Tinansinspek-ens

tionen skäll meddela föreskrifter
tillämpningen bestämmelsenom av

i första stycket.

Allmänna bestämmelser konver-om
tibla skuldebrev skuldebrevoch
förenade med optionsrätt till ny-
teckning.

2 §
försäkringsaktiebolagEtt kan mot

ersättning konvertibla skulde-utge
brev eller skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning. Sådana
skuldebrev skall ställas till inneha-

eller till viss ellervaren man or-
der.

Konvertibla skuldebrev skall
innehålla utfästelse från bolageten

borgenären har helträttatt attom
eller delvis byta sin fordranut en-
ligt skuldebreven aktier i bo-mot
laget. skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning skall ge
borgenären teckna aktier irätt att
bolaget betalning imot pengar.

Villkoren för utbyte eller nyteck-
ning aktie skall bestämmas såav

utbyte eller nyteckning kan skeatt
bolagsordningen ändras.utan att

Ersättningen för konvertibeltett
skuldebrev får inte understiga det
nominella beloppet aktiepå som
lämnas vid utbyte, inte mel-ut om
lanskillnaden täcks kontantgenom
betalning vid utbytet. Skall kon-ett
vertibelt skuldebrev kunna betalas
med egendom änannan pengar
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apport gäller bestämmelserna i
2 kap. 2

Optionsrätt till nyteckning kan
knytas till optionsbevis ärsom
fogade till skuldebrev. Borgenären
får avskilja optionsbevis frånett ett
skuldebrev och förfoga bevisetöver
särskilt, det inte i skuldebrevetom
föreskrivs beviset får avskiljasatt
först äter viss tid.

fråga försäkringsaktiebolagom
enligt insiderlagensom

1990:1342 aktiemarknads-utgör
bolag, dotterbolag till sådanasamt
bolag gäller, förutom föreskrifterna
i detta kapitel, bestämmelserna i
lagen 1987:464 vissa riktadeom
emissioner i aktiemarknadsbolag,
m.m.

Av aktiekontolagen 1989:82 7
framgår utfästelser iatt som avses

angivna skuldebrev ochovan op-
tionsbevis kan registreras enligt
den lagen och skuldebrev elleratt
optionsbevis inte får utfärdas om
registrering skall ske. sådanaI fall
gäller bestämmelserna i detta kapi-
tel i tillämpliga delar.

3 §
Vid emission skuldebrev motav
betalning i har aktieägarnapengar
företrädesrätt teckna sig föratt
förvärv skuldebrev emis-av som om
sionen gällde de aktier kansom
komma träda i stället för skulde-att
breven eller nytecknas på grund av
optionsrätt.

Beslut bolagsstämman attav av-
vika från aktieägarnas företrädes-

giltigt endasträtt är det har bi-om
aktieägareträtts med två tredje-av

delar såväl de avgivna rösternaav
de vid företräddastämmansom

aktierna.

Förfarandet vid emissionen

4 §
Beslut emission skuldebrevom av
fattas bolagsstämman, någotav om
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följer 9 eller 10inteannat av
ändras,Behöver bolagsordningen

detta fattas först.skall beslut om
emission fär fattasbeslutEtt om

har stadfästs,innan ändringen om
beroende stad-beslutet görs attav

fästelse meddelas. fråga för-I om
slag till beslut emission ochom om
kallelse till bolagsstämma skall
4 kap. § tillämpas.7

§5
emission skallBeslutet om ange

belopp eller detemissionens
högsta beloppet eller det lägsta och

förhögsta beloppet emissionen,
den företrädesrätt delta iatt

emissionen tillkommer aktie-som
eller ellernågonägare annan vem

fär delta i emissionen,som annars
den tid inom vilken teckning

skuldebrev kan ske, visstnär ettav
belopp eller lägsta belopp harett
bestämts för emissionen,

den tid inom vilken aktieägare
kan använda sin företrädesrätt till
teckning,

skuldebrevens nominella be-
lopp, emissionskursen och ränte-
satsen,

den tid inom vilken tecknade
skuldebrev skall betalas densamt
beräkningsgrund, enligt vilken vid
överteckning de skuldebrev som
inte tecknats med företrädesrätt
skall fördelas, det inte före-om
skrivs fördelningen skall be-att

styrelsen,stämmas av
tiden och villkoren för utbytet

eller nyteckningen,
den skall tillkommarätt som

borgenären eller innehavaren av
opti onsbevis för den händelse aktie-
kapitalet före utbytet eller nyteck-
ningen ökas eller ned ellersätts

konvertibla skuldebrev ellernya
skuldebrev förenade med options-

till nyteckning eller bo-rätt utges
laget upplöses eller upphör genom
fusion,
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det belopp, varmed aktiekapi-
talet skall kunna ökas utbytegenom
eller nyteckning, samt

10. det aktieslag vartill de nya
aktierna skall höra, i de fall aktier

olika slag finns eller kanav utges.
Den tid inom vilken aktieägare

kan använda sin företrädesrätt en-
ligt första stycket 4 får inte vara
kortare två veckor.än Tiden räk-

frånnas
det kungörelse enligt 7 §

första stycket första meningen
skedde,

beslutet, det gäller sådananär
fall i 7 § fiiirde stycket,som avses
eller

avstämningsdagen, detnär
gäller avstämningsbolag.

Om förbehåll enligt 3 kap.ett
1 § femte stycket eller 3 § eller
6 kap. 8 § skall gälla för de nya
aktierna, skall etnissionsbeslutet
innehålla erinran detta.en om

Om aktieägare skall ha före-en
trädesrätt delta i emissionen,att
gäller för avstämningsbolag att av-
stämningsdagen skall i emis-anges
sionsbeslutet. Avstämningsdagen
får inte tidigaresättas än tre
veckor från det kungörelse enligt

§7 första stycket första meningen
skedde.

Om skuldebrev skall bli före-ett
mål för handel vid svensk elleren
utländsk börs, auktoriseraden
marknadsplats eller någon annan
reglerad marknad, kan det i emis-
sionsbeslutet bemyndi-tas ettupp
gande för styrelsen eller den som
styrelsen inom sig förordnar att
innan teckning påbörjas bestämma
emissionens belopp, emissionskur-

räntesatsen och villkoren försen,
utbyte eller nyteckning. fråga om
avstämningsbolag skall dock nämn-
da villkor bestämmas påsenast av-
stämningsdagen, aktieägarnaom
skall ha företrädesrätt delta iatt
emissionen.

2 l5—0635
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6 §
3 ochkap.Bestämmelserna i 4

viddelari tillämpliga4 §§ gäller
skuldebrevkonvertiblaemission av

§7
emis-beslutBolagsstämmans om

för detredogörelsesion eller en
skallbeslutetväsentliga innehållet i

Inrikesi ochkungöras Post-genast
ortstid-och den eller deTidningar

styrelsen bestämmer.ningar som
helhet,beslutet i sininteKungörs

i kungörelsen lämnasskall det upp-
hålls tillgäng-gift beslutetom var

enligt §bolagsstämman 5ligt. Har
femte stycket överlämnat át någon

emissionensbeslutaatt omannan
emissionskursen,belopp, ränte-

elleroch villkoren för utbytesatsen
beslutatsnyteckning, skall vad som

motsvarandedetta kungöras påom
sätt.

inteAr försäkringsaktiebolaget
beslutetavstämningsbolag, skallett

sändas till deemission genastom
aktieägare, vilkas postadresser är

aktieägarnakända för bolaget, om
företrädesrätt delta iskall ha att

emissionen.
avstämningsbolagfragaI om

emissionsbevisen, des-skall till när
översänds, fogas de beslut avsa

styrel-styrelsen, eller denav som
sig förordnar,inom rörsomsen

emissionskur-emissionens belopp,
och villkoren förräntesatsensen,

nyteckning.utbyte eller
Bestämmelserna i första och

inte förandra styckena gäller
bolag avstämningsbolag,änannat

före-samtliga aktieägare varitom
trädda vid den bolagsstämma, som
beslutat enzissionen, och emissions-

innehåller bemyndi-beslutet inte
§ femte stycket.gande enligt 5
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8 §
Om visst belopp eller lägstaett ett
belopp för emissionen har be-

har beslutetstämts, emissionenom
förfallit, beloppet inte harom
tecknats inom teckningstiden. Det-

gäller beslut sa-ettsamma om en
dan ändring bolagsordningenav

förutsätter aktiekapitaletsom att
ökas. Iád har betalats för desom
tecknade skuldebreven skall i sa-
dana fall betalas tillbaka.genast

Bestämmelserna i 4 kap. 13 §
gäller i tillämpliga delar vid emis-
sion konvertibla skuldebrev.av

När teckningen skuldebrevenav
avslutats, skall försäkringsaktiebo-
laget för registreringgenast an-
mäla beslutet emissionen ochom
det nominella beloppet det lanav

tecknats, beslutet inte harsom om
förfallit enligt första stycket. För
registrering krävs full betalningatt
enligt registret erlagts för alla de
aktier ingår i det förut regi-som
strerade aktiekapitalet be-samt att
hövliga ändringar bolagsordnin-av

har stadfästs.gen

Styrelsens beslut emissionom

9 §
Styrelsen kan besluta emissionom

skuldebrev och avvikelseav om
från aktieägares företrädesrätt
under förutsättning bolagsstäm-av

godkännande. Bestämtrzelser-mans
i 5-7 och 8 § första stycketna

skall därvid gälla i tillämpliga
delar.

I fraga styrelsens begäranom om
bolagsstämmans godkännande skall
4 kap. 7 § tillämpas. Iäd därsom

förslagsägs till emissionsbeslutom
skall i stället gälla styrelsens be-
slut. Beslut bolagsstämmanav att
godkänna avvikelse från aktieägar-

företrädesrätt enligt 3 § förstaes
stycket giltigt endastär det harom
biträtts aktieägare med tvaav
tredjedelar såväl de avgivnaav
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före-vidde stämmanrösterna som
trädda aktierna.

anmälasskallEmissionsbeslutet
tredje8 §registrering enligtför

godkäntsdet harstycket när av
skulde-och teckningenstämman av

sådanbreven avslutats. Har an-en
fråninom årmälan inte gjorts ett

emission,styrelsens beslut ärom
förfallet.beslutet

10 §
bemyndigakanBolagsstämman

beslutstyrelsen fattaatt enom
ändringkan skeemission utansom

därvidochbolagsordningeni att
företrä-avvika från aktieägarnas

Bemyndigande3desrätt enligt
ifrån bestämmelsernaavvikaatt

aktieägares3 första stycket§ om
giltigt endastföreträdesrätt är om

medaktieägaredet har biträtts av
avgivnatredjedelar såväl detvå av

före-de vid stämmanrösterna som
trädda aktierna.

kunna tecknasSkall skuldebrev
egendomtillskott änmot annanav

villkor el-eller med andrapengar
skall avvikelse från aktieägar-ler

företrädesrätt kunna göras,nas
särskilt i bolags-skall detta anges

bernyndigande. Bemyndi-stämmans
bestämmel-skall innehållagandet

tid, längst tillden nästaser om
vil-ordinarie bolagsstämma, inom

skall fattas.ken styrelsens beslut
kap. §Bestämmelserna i 4 7 om

emissionsbeslut skallförslag till
förslag till bemyndi-tillämpas på

gande.
be-Bolagsstämmans beslut om

anmälasmyndigande skall genast
för registreringregistrering. Innan

fattahar skett, kan styrelsen inte
beslut emission.om

Bestämmelserna 5-8 gällerii
tillämpliga styrelsen be-delar när
slutar emission med stöd ettom av
bemyndigande.
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Emissionsbevis

11 §
Bestämmelserna i 4 kap. 6 § om
emissionsbevis och aktieägaresom

företrädesrätträtt del-utövaatt att
i emission skall tillämpas vidta en

emission enligt detta kapitel.

Utbyte och nyteckning

12 §
När fordran enligt skulde-etten
brev byts eller flera akti-ut mot en

skall skuldebrevet förses meder,
påskrift utbytet. Aktien skallom ge-

styrelsens försorgnom genast tas
i aktieboken.upp

Vid nyteckning skall skuldebrevet
eller i förekommande fall options-
beviset förses med påskrift om ny-
teckningen.

13 §
Vid nyteckning enligt detta kapitel
skall aktierna tecknas på teck-en
ningslista, skall innehålla be-som
slutet emissionen. Avskrifterom av
bolagsordningen, den års-senaste
redovisningen, försedd med anteck-
ning Jolagsstänzrrzans beslutom om
bolagets vinst eller förlust, samt en
avskrift revisionsberättelsen förav
det balansräkningenår skallavser
fogas till teckningslistan eller hål-
las tillgängliga för aktietecknarna

denpå plats i listan.som anges
I avstämningsbolag får i beslutet

emission förordnas nyteck-om att
ning i fråga hela eller viss delom

emissionen skall ske be-av genom
talning i stället för tecknings-på
lista. I sådant fall skall beslutet om
emission och de handlingar som

i första stycket andraavses me-
ningen hållas tillgängliga för aktie-
tecknarna hos värdepapperscentra-
len.

Har teckningen skett i strid mot
denna paragraf eller har aktier
tecknats med villkor inte stäm-som

med de villkoröverensmer som an-
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skalli emissionsbeslutet,ges
2 8 § tillämpas.kap.

styrel-styrelsen eller denAnser
förordnar aktie-siginom attsen

tredjeogiltig enligtteckningen är
skall aktietecknarenstycket, genast

falldetta. Iunderrättas annatom
aktietecknaren tilldelas deskall

Aktierna skalltecknade aktierna.
försorgstyrelsens genast tasgenom

i aktieboken.upp

§14
kap. 14 ochBestämmelserna i 2

§§ skall tillämpas vid inbetal-15
enligtgrund nyteckningning på av

kapitel. Kvittning skulddetta av en
aktieteckninggrundpå motav en

fordran hos bolaget får dock ske,
styrelsen medger det. Ett så-om

medgivande får inte lämnas,dant
det skulle till skada förom vara

bolaget eller dess borgenärer.

15 §
efter detSenast månadertre att

nyteckningtiden för utbyte eller av
aktier har skall styrelsen förgått ut
registrering anmäla hur många
aktier har utgivits i utbyte el-som
ler har nytecknats och helt be-som
talats. Om utbytestiden eller teck-
ningstiden längre år,är än ett
skall anmälan göras tresenast
månader efter varjeutgången av
räkenskapsår under vilket el-utbyte
ler nyteckning har skett.

registrering krävsFör
vid utbyte, bolaget påatt

grund emissionen har tillförtsav er-
tillsättning värdeett motsvar-som

minst det sammanlagda beloppetar
de anmälda aktierna,av

vid nyteckning, aktiernaatt
helt har betalats, och

auktoriserad eller godkändatt
revisor eller, i avstämningsbolag,
värdepapperscentralen intygar att

eller 2 har iakttagits.1
Genom registreringen aktieka-är

pitalet ökat med det sammanlagda
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nominella beloppet de anmäldaav
aktierna.

16 §
De aktierna skall medföra rättnya
till utdelning enligt vad harsom
bestämts detta i beslutetom om
emission. Beslutet får dock inte
innebära sådan inträderrättatt en

för räkenskapsåret äteränsenare
det är under vilket aktierna skall

betalda.vara

Upptagande vissa andra länav

1 § I §7
Ett försäkringsbolag fär inte Om inte något följer dettautge annat av
konvertibla skuldebrev eller skulde- kapitel, får försäkringsbolagett
brev förenade med optionsrätt till inte penninglán vill-påta ettupp
nyteckning eller i övrigt kor lånet skall betalasta påett någotattupp
penninglån villkorpå lånet skall nominelltatt medsätt änannat ett
betalas på något med penningbeloppsätt än eller medannat ett pen-

nominellt penningbelopp eller ningbeloppett bestäms med hän-som
med penningbelopp be- till förändringarett i penningvär-som syn

med hänsyn tillstäms förändringar det.
i penningvärdet.

Andra försäkringsbolag än
.vkaddönsäkringsaktiebolag får inte

lån obligationer ellerta motupp
andra skuldebrev med tillrätt
ränta, storlek helt eller del-ärvars
vis beroende utdelningen tillav
aktieägare i bolaget eller bolagets
vinst vinstandelsbevis. fragaI om
skadcfömäkringsaktiebolag skall
upptagandet sådant län be-ettav
slutas bolagsstämman eller,av
efter bolagsstämmans bemyndig-
ande, styrelsen.av

18 §
Upptagande lån obliga-motav
tioner eller andra skuldebrev med

tillrätt storlekränta, heltärvars
eller delvis beroende utdelning-av

till aktieägare i bolaget elleren
bolagets vinst vinstandelsbevis
beslutas bolagsstämman. Styrel-av

fär dock fatta sådant beslutettsen
under förutsättning bolagsstäm-av

godkännande eller efter bo-mans
lagsstämmans bemyndigande.
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Entissionsprospekt

19 §2 §
i 4 kap. 21-27i §§ Bestämmelserna4 kap. 20-27Bestämmelserna

tillärnp-emissionsprospekt skalltillämp-emissionsprospekt skall omom
försäkrings-publiktskadeförsäkringsaktie- också när11är ettett asas

ieller aktieägare sá-10 4 § aktiebolagenligt kap.bolag, ettsom
offentliggör ellerbolag påstycket skyl- dantandra eller fidrde är

riktartill vidare kretsauktoriserad revisor,digt ha sättannatatt enen
inbjudan förvärva sådanavinstandels-innehavareeller att avav en

utgivna skuldebrev,bolag har bolagetsådantbevis opt-ut-ettsom
vinstandelsbevisoffentliggör ionsbevis ellerfärdat eller pá annat

Emis-in- kapitel.vidare riktar i dettatill kretssätt som avsesen en
vinstandelsbe- sionsprospekt behöver dockbjudan förvärvaatt upp-

de be-endastvis. Emissionsprospekt behöver rättas summan avom
inbjudningentill följdloppdock endast upprättas som avom summan

tilltill följd in- komma betalas uppgårkande belopp attsom avav
minst trehundratusen kronor.bjudningen betalaskan komma att

minsttill miljon kronor.uppgår en

kap.7
Försäkringstekniska Försäkringstekniska avsättningarskulder och

försäkringsverk-förgrunder m. m.
samheten

1
försäkringsbolagsförsäkringsbolags balansräk-balansräk- II ettett

ning benämningenning skulder, under skall under för-skall be-sonz
nämningen försäkringstekniska säkringstekniska avsättningar tas
skulder. värdet balans- värdet balansdagen bo-på påtas avupp upp

ansvarighet ansvarighetför fördagen bolagets lagetsav
försäkringar premiereserv,löpande

försäkringsersättningar ersättnings-inträffade försäkringsfallför
reserv,

utgifterna reglering inträffade försäkringsfall skadebehand-för av
lingsreserv,

till-sådan tilldelad återbäring in- överskottsmedel harsom
ellerliiförsäkringsrörelsen inte godoförts försäkringstagareom som

har förfallit till betalning, andra ersättningsberättigade på
försäkringsavtalgrund bonusav

och inte omfattas 1 ellersom av
sådan tilldelad återbäring in- avsättningar till utjämnings-

försäkringsrörelse för liiförsäkring ochänom annan v- reserv
försäkringsrärelse inte har för-som
fallit till betalning, och

avsättningar till utjämningsre- avsättningar utjämningsre-till
kreditförsäkring till kreditförsäkring tillför förserv upp serv upp

belopp för storlek belopp för storlekdet detreservens reservens
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i 912 kap. § första i 12 kap. 9 § förstasom anges a som anges a
stycket meningen.andra stycket meningen.andra

Sådan tilldelad äterbäring inom Regeringen eller, qter rege-
litförsäkringsrörelsen har för- ringens bentyndigande, Finans-som
fallit till betalning inte kunnat inspektionen skall meddela före-men
betalas skall föras till skrifter sådana avsättningarersätt-ut om
ningsreserven. i första stycketsom avses

Ansvarar försäkringsbolagflera Ansvarar flera försäkringsbolag
solidariskt för försäkring, solidarisktskall försäkring,för skallen en
i det enskilda bolagets redovisning i enskildadet redovisningbolagets

försäkringstekniska skulder försäkringstekniska avsättningarav en- av
dast beaktas den del försäk- endast beaktas den del försäk-av av
ringen enligt avtal mellan ringenbo- enligt avtal mellan bo-som som
lagen belöper bolaget.på lagen belöper bolaget.på

2
Premiereserven för livförsäkringsrörelse skall beräknas så den all-en att
tid premiereserverna varjeför försäkring ökadmotsvarar medsumman av

för bolaget beräknat särskilt tillägg behövligtett gemensamt som anses
för förluster på grund försäkringarmöta iupphör förtid.att Annanattav
försäkringsmatematiskt vedertagen beräkningsmetod får användas, om
premiereserven enligtberäknad sådan metod i resul-stort settger samma

den hade beräknats för varje försäkring.tat som om
Premiereserven för försäkring Premiereserven för försäkringen en

skillnaden mellanutgör det för- skillnaden mellan det för-utgör
väntade kapitalvärdet bolagets väntade kapitalvärdet bolagetsav av
framtida utgifter för försäkringen framtida utgifter för försäkringen
och det förväntade kapitalvärdet och det förväntade kapitalvärdetav av

premierde bolaget ytterligare kan de premier bolaget ytterligare kan
ha uppbära för försäkringen ha uppbära för försäkringenatt att
prospektiv beräkningsmetod. An- prospektiv beräkningsmetod. An-

försäkringsmatematiskt veder- försäkringsmatematiskt veder-nan nan
beräkningsmetod får beräkningsmetodtagen fårtagenan- an-

vändas, premiereserven be- vändas, premiereserven be-om om
räknad enligt sådan intemetod räknad enligt sådan intemetoden en
blir lägre prospektiv be- blirän lägre prospektiv be-änom en om en
räkningsmetod hade eller räkningsmetodanvänts hade elleranvänts

prospektiv intemetod prospektiv inteär metodom en ärom en
möjlig tillämpa för försäkring- möjlig tillämpaatt för försäkring-att

Beräkningen skall grundas páen. en.
sådana antaganden i §5sägssom
första och andra styckena.

Beräkningen enligt första och
andra styckena skall grundas depä
antaganden dödlighet ochom
andra riskmätt, räntesats samt
driftskostnader krävs för be-som
räkningen.
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Antagandena dödlighet ochom
andra riskmått, räntesats samt
driftskostnader skall väljas så att
de kan för sig betryg-vartanses
gande för det slag försäkrings-av
rörelse det fråga Av-ärsom om.
vikelser från kravet varjeatt an-
tagande för sig skall betryg-vara
gande får dock ske det finnsom
särskilda säkerhetstillägg för-som
anleder detta.

Regeringen regeringenseller, efter bemyndigande, Finansinspektionen
skall föreskriftermeddela beräkning premiereserv förnärmare om av en
livförsäkringsrörelse. Föreskrifterna maximiräntesatsskall vilkaochange
försäkringar till sinmed hänsyn beskaffenhet, inte skall omfattassom, av

föreskrift.sådanen

3 §
Försäkringspremierna i litför-en
säkringsrörelse skall bestämmas på
grundval sådana antagandenav

i 2 § tredje och fördesägssom
styckena.

4
De grunder i 3 § skall försäkringsbolagEtt skall upprättasom anges

bolagets förmåga riktlinjer för försäkringstekniskaatt tryggaavse av-
fullgöra sina förpliktelser enligt sättningar försäkringstekniskaatt

ingångna försäkringsavtal och riktlinjer. Meddelar bolaget livför-att
meddela försäkringar till kost- säkringar med till bonus, skallrätten
nad skälig med hänsyn till riktlinjerna ocksåär principernasom ange
försäkringens för bonusens beräkning och fördel-art.

ning.
Om grunderna inte längre fyller lixförsäkringarFör skall riktlin-

det avsedda ändamålet skall styrel- jerna tillgodose de krav gällersom
och verkställande direktören enligt 2sen

till grunderna ändras.genast attse
Ett försäkringsbolag får inte

väsentligt sänka bonusens andel i
överskotten i förhållande till vad

dessförinnan gällt undersom en
följd räkenskapsår, det inteav om
följer riktlinjerna ellerav annars
finns särskilda skäl till det.
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135§
livförsäkringarFör skall grunder livförsäkringarFör skall tekniskt

förupprättas underlag förupprättas
beräkning försäkringspre- beräkning premiereserv,av av

mier och premiereserv,
beräkning försäkringsprem-av

ter,
beräkning tekniska áterköps- beräkning tekniska äter-av av

värden, köpsvärden,samt samt
áterbäring till försäkrings- 4. beräkning och fördelning av

tagarna. bonus, bonus skall förekomma.om
Om andra skadeförsälcringar, Omän andra skadeförsäkringar, än

sådana bestämmelserna liv- sådana bestämmelserna liv-som om som om
försäkring tillämpas för med stöd försäkring tillämpas för med stöd

kap.1 5 meddelas för längre 1 kap. 5 meddelas för längreav av
tid tio skallår, grunderän tid tioupprät- år, skallän tekniskt under-

för beräkning premiereserv lagtas för beräkningupprättasav av
för försäkringarna. Finansinspek- premiereserv för försäkringarna.
tionen fa: medge undantag häri- Finansinspektionen fär medge
frán, det med hänsyn till försäk- undantag härifrån, det med hän-om om
ringarnas särskilda beskaffenhet till försäkringarnas särskildasyn
finns anledning till det. beskaffenhet finns anledning till

det.
För livräntasådan sjuk-eller För livräntasådan sjuk-eller

enligtränta, 1 kap. § tillhör5 enligtränta, l kap. § tillhörsom 5som
försäkring livförsäkring,än försäkring livförsäkring,annan änannan

skall grunder för beräk-upprättas skall tekniskt underlag upprättas
ning premiereserv och tekniska för beräkning premiereservav ochav
âterköpsvärden. tekniska áterköpsvärden.

Det tekniska underlaget skall
bestämmas i enlighet med de för-
säkringstekniska riktlinjerna. Det
tekniska underlaget för beräkning

försäkringspremier och premie-av
enligt första och tredjereserv

styckena skall vidare iupprättas
överensstämmelse med vad som

i 2 och 3 §§.sägs
Regeringen eller, efter regering- Regeringen eller, efter regering-

bemyndigande, Finansinspek- bemyndigande,ens Finansinspek-ens
tionen fár meddela före- tionennärmare fär meddela före-närmare
skrifter hur grunderna redak- skrifter hur det tekniskaom under-om
tionellt skall ställas laget redaktionellt skall ställasupp. upp.

8a§l4
Senast grunder för livförsäk-när Senast försäkringstekniskanär rikt-
ring enligt 3 § första stycket, 6 linjer eller tekniskt underlag för liv-

försäkring börjar användas, skall
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§ börjar tillställas Finans-eller 8 användas, skall de detta material
tillställas Finansinspektionen. inspektionen.

Till grunderna Tillskall fogas det tekniska underlaget skallen
redogörelse för de konsekvenser fogas redogörelse för de konse-en

försäkringstagar-grunderna får för kvenser underlaget får för försäk-
och försäkringsbolaget. ringstagarna försäkringsbola-Rege- ochna

ringen regeringenseller, efter Regeringenbe- eftereller,get. rege-
myndigande, Finansinspektionen ringens Finansin-bemyndigande,
får meddela föreskrifter spektionen får meddelanämrare närmare

inne-vad redogörelsen skall föreskrifter vad redogörelsenon1 om
hålla. innehålla.skall

iBestämmelserna första ioch Bestämmelserna första och
andra styckena vidgäller också vidandra styckena gäller också
ändring grunder. ändring försäkringstekniska rikt-av av

linjer eller tekniskt underlag.

10 b
detAv belopp skall skuldtäckas får andel högstsom en om
75 tillgångar i 10 § första stycket 7-procent motsvaras av som anges-
10, högst 50 procentenheter får tillgångarmotsvarasvarav av som

i 10 § första stycket 10,anges
25 till- 50 till-procent motsvaras procent motsvarasav av- -

igångar 10 § första igångar 10 § förstasom anges som anges
stycket 11, stycket 11,
25 till- 30 till-procent motsvaras procent motsvarasav av— -igångar 10 § första igångar 10 § förstasom anges som anges
stycket 12-14, stycket 12-14,
10 tillgångar i 10 § första stycket 15procent motsvaras av som anges-
och
3 tillgångar i 10 § första stycket 16.procent motsvaras av som anges-

Andra fondpapper i 10 § förstaän stycket 17 och 10 § för-som avses a
stycket inteoch pä någon reglerad marknadsta omsätts ärsom som

för allmänheten, får tillöppen uppgå högst 10 tillgångardeprocent av
används för skuldtäckning.som

Vid tillämpningen bestämrnel- Vid tillämpningen bestämmel-av av
i första stycket skall be- i första stycketäven skall be-ävenserna serna

aktas försäkringsbolags indi- aktas försäkringsbolags indi-ett ett
rekta ägande tillgångar rekta ägande tillgångarav genom av genom

iimehavdess iandelar värde- imlehavdess iandelar värde-av av
pappersfonder placeringareller i pappersfonder placeringar iellerut- ut-
ländska fondföretag används ländska fondföretag användssom som
för skuldtäckning. för skuldtäckning. gällerDetta

dock endast i den utsträckning fär-
säkringsbolaget den finansistar ella
risken.

Finansinspektionen får, finnsdet särskilda skäl, medge tillfälligaom av-
vikelser från begränsningarde i första och andra styckena.som anges
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§°10 c
enskild placering följandeVärdet får högst andelar detmotsvaraav en av

belopp skall skuldtäckas:som
placeringenFem placeringenFemprocent procentom om

lästighet, fastighet,el- el-utgörs tomträtt utgörs tomträttav en av en
ler byggnad, eller så- ler byggnad, eller så-en grupp av en grupp av
da11egendom, egendomen eller dan egendom, egendomen ellerom om
egendomarna belägna på så- egendomarna belägnaär på så-ärett ett
dant risksynpunktde risksynpunktdant de frånsätt sättatt ut- attur

investering. investering.Motsvarandegör Motsvarandeutgören en
skall igälla för andelar sådan skall gälla för iandelar sådan
egendom. egendom.

2. Fem placeringen aktier och andra värdepapperutgörsprocent 0n1 av
jämställaskan aktier obligationermed eller skuldförbindelserellersom

från emittent eller inte följerlåntagare, annatsamma samma om av
Tio placeringen aktier och andra värdepapperutgörsprocent om av

jämställaskan aktier obligationermed eller skuldförbindelserellersom
från emittent eller låntagare, demie sådant rättsubjektärsamma om som

i 10 § första stycket 8 eller innehavetDet sammanlagda så-anges av
tillgångardana får tilluppgå högst 40 det belopp skallprocent av som

skuldtäckas. Andelen aktier eller andra värdepapper jämställaskansom
aktiermed från emittent får intedock överstiga femsamma procent av

det belopp skall skuldtäckas.som
Tio placeringen andelar i värdepappersfonderutgörsprocent om av
förvaltas fondbolag eller fondföretag, inte med-som av samma amiaton1

Finansinspektionen.ges av
Begränsningarna i första stycket 2 3 tillämpasoch skall på motsvarande

för emittentersätt eller låntagare inbördesmed anknytning.grupper av
Med sådan eller flera fysiska juridiskatvå elleren grupp avses personer

helhet risksynpunktfrån därförutgör direktnågon dem har,som atten av
eller indirekt, ägarinflytande eller flera övriga ideöver en av gruppen,
eller de istå sådant förhållande inbördeshar sådan anknytningutan att

någon eller samtliga övrigade ikan betalningssvårigheterråkaatt av om
dem drabbas finansiella problem.en av av

Begränsningarna i första stycket 2 3 i11teoch gäller isådana 10 § första
stycket angivnal-5 tillgångar får för skuldtäckning.användassom

Begränsningarna i första stycket
4 gäller endast i den utsträckning
försäkringsbolaget står den finans-
iella risken.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen
inomfår de i första stycket meddela ytterligare före-ramar som anges

skrifter lämplig riskspridning.om
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Finansinspektionen får, finns särskildadet tillfälligaskäl, medgeom av-
vikelser från begränsningarde i första stycket.som anges

10 e
tillgångarDe tillgångaranvänds för De används försom som

skuldtäckning skall placeras skuldtäckningsä skall placeras såatt att
risken för valutakursförluster riskenbe- för valutakursförluster be-
gränsas. gällerDetta dock endastgränsas.

den utsträckning försäkringsbolaget
denstar finansiella risken.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen
skall föreskriftermeddela tillåtnahögsta valutakursrisk.om

§l810 g
försäkringsbolagEtt skall försäkringsbolagEtt skallupprätta upprätta

riktlinjer för placering medel riktlinjer för placering medelav av
används för skuldtäckning. används för skuldtäckningsom som

placeringsriktlinjer. Riktlinjerna
skall tillgodose de krav gällersom
enligt 9 a-10 §§.e

Livförsäkringstagare och den livförsäkringteckna iattsom avser en
bolaget informerasskall huvudsakligadet innehållet i riktlinjerna,om om

intedet med hänsyn till försäkringens särskilda beskaffenhet saknas
anledning till information.sådan Regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, Finansinspektionen skall meddela föreskrifter om
skyldigheten lämna information och vilka försäkringar inteatt om som
skall omfattas informationsskyldigheten.av

13 §
Tillgångar avsätt-motsvararsom
ningar till kapital, till förmåneget
för försäkringstagare eller andra
ersättningsberättigade grundpå av
försäkringsavtal, i försäkrings-ett
aktiebolag eller till kapital ieget

ömsesidigt försäkringsbolagett
skall placeras pá sådant sättett att
lämplig riskspridning uppnås.

För placeringama skall upprät-
riktlinjer. Om riktlinjerna gäl-tas

ler vad föreskrivs place-som om
ringsriktlinjeri 10 § andra styck-g

8 kap. 8 9 kap. 20 16et,
kap. 1 och 3 §§, 19kap. 11 §0ch
20 kap. 4 § i tillämpliga delar.
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16
Styrelsen och verkställande direk-

skall övervaka anskaffningtören att
ansökningar försäkring hosav om

bolaget sker på sätt över-ett som
med försäkrings-godensstämmer

sed.
biträttPå begäran den begäran biträttPå denett ettav som av som

försäkringsbolag i dess verksamhet försäkringsbolag förmedla för-att
enligt första stycket Finans-skall säkringar Finansinspektionenskall
inspektionen intygutfärda intygutfärda verksamhetensöver över
verksamhetens omfattning inne- omfattning innehåll,och och sådantom
håll, intygsådant intygkrävs för driva liknan-krävs föratt attom

drivafå liknande iverksamhet de iverksamhet EES-land.annat
EES-land. Bolaget och den Bolaget intygoch den begärtannat som

begärt intyg in-skall lämna inspektionenskall lämna desom upp-
spektionen upplysningarde lysningar behövs in-för attsom som
behövs inspektionenför skall spektionen skall kunna fullgöraatt
kunna fullgöra skyldighet.denna skyldighet.denna

§2022
Kapitalbasen livförsäkringsrörelseför får omfatta följande poster:

inbetalat aktiekapital inbetalateller garantikapital,
hälften inbetalat hälften inbetalatämiu ännuav av

aktie- eller garantikapital, aktie-minst garantikapital,eller samtom
tjugofem kapitalet inbe-procent av
talats, samt

övrigt kapital, áterbä- övrigt bundet eller fritteget eget
ringsmedel och obeskattade kapital och obeskattadereser- reserver.
ver.

Finansinspektionen ifår, den 26 § tredje intemån stycket hindrar det,
medge också andra i första ingå i kapi-stycket fåränatt sägsposter som
talbasen.

Kapitalbasen skall beräknas med
beaktande bolagets betal-attav
ningsberedskap tillfredsställan-är
de. Regeringen eller, efter regerin-

bemyndigande, Finansinspek-gens
tionen skall meddela före-närmare
skrifter beräkningen.om
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23
Solvensmarginalen enligt l kap. 8 § andra stycket skall livförsäk-föra
ringsrorelse bestämmas på det i dennasätt paragraf.som anges

Solvensmarginalen livförsäkringför i 2 kap. 3 b § förstasom avses
stycket klasserna l och 2 följandeutgör belopp:a summan av

fyra premiereserven avdrag för avgiven återför-procent utanav
säkring bruttopremiereserv multiplicerat med faktor motsvararen som
förhållandet för det föregående räkenskapsåret mellan premiereserven
efter avdrag för avgiven återförsäkring och bruttopremiereserven; faktorn
får dock inte understiga 0,85. samt

tiondels samtliga positiva risksummor multiplicerattre procent av
med faktor förhållandet för det föregående räkenskaps-motsvararen som
året mellan positiva risksumrnornade efter avdrag för avgiven återför-
säkring och de positiva risksummorna sådant avdrag; faktorn fårutan

intedock understiga 0,5.
försäkringarFör enbart för dödsfall vid tillämpningskall andraav

istycket 2 stället för tiondels gälla tiondels för-tre procent procenten om
säkringstiden högst år och femtonär hundradels försäk-tre procent om
ri11gstide11 längre årär högst femän år.tre men

Solvensmarginalen för fondför-
säkringar följan-utgör summan av
de belopp:

flra den delprocent av av
premiereserven beräknad enligt an-
dra stycket I åtag-motsvararsom
anden vilka innehaller finansiellen
risk för bolaget,

premiereservenprocenten av
i övrigt, beräknad pá det sätt som

i under förutsättninganges att
försäkringstiden överstiger fem är
och det belopp skall täckaatt som
driftskostnaderna bestämt förär
längre tid fem är,än samt

tiondels detre procent av
positiva risksummorna enligt andra
stycket 2 i den utsträckning som
försäkringarna gäller för dödsfall.

Solvensmarginalen sjuk-för och Solvensmarginalen sjuk-för och
olycksfallsförsäkringar i olycksfallsförsäkringar isom avses som avses
2 kap. 3 b § första stycket klass 3 2 kap. 3 b § första stycket klass 4
beräknas på det isätt beräknas detpä isom sättanges som anges
andra stycket andra stycket

Solvensmarginalen för försäkringar enligt 2 kap. 3 b § första stycket
klass l b tilläggsförsäkring beräknas på grundval premieindex enligtav
vad föreskrivs i 25som
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24
Kapitalbasen för skadeförsäkringsrörelse följandefår omfatta poster:

inbetalat aktiekapital inbetalat garantikapital,eller
hälften inbetalat inbetalathälftenännu ännuav av

aktie- garantikapital, aktie- garantikapital,eller minst ellerom
tjugofem kapitalet in-procent av
betalats,

övrigt fritt kapital,bundet eller obeskattadeeget samtreserver,
4. belopp for- vadbeloppett motsvarar ett motsvararsom som

dran på uttaxering enligt 13 kap. enligt bestämmelse i bolags-som
1 beloppet intefår dock ordning kan pä delägareöver- uttaxeras
stiga sig skillnadenhälften under räkenskapsår; beloppetettvare av
mellan tillåtna inteden högst får överstiga sigdockuttax- vare
eringen faktisktoch vad skillnadenhar hälften mellan densom av

kapitalbasen.eller halva tillåtna uttaxeringenhögst och vaduttaxerats
faktiskt har elleruttaxeratssom
kapitalbasen.halva

Finansinspektionen får imedge också andra än sägsatt poster som
första ingå kapitalbasen.stycket får i

Kapitalbasen skall beräknas med
beaktande bolagets betal-attav
ningsberedskap tillfredsställan-är
de. Regeringen eller, efter rege-
ringens bemyndigande, Finansin-
spektionen skall meddela närmare
föreskrifter beräkningen.om

Fondförsäkring

29 §
Försäkringsbolaget skall placera
inbetalda premier för fondförsäk-
ring i den eller de värdepappers-
fonder eller utländska fondföretag
somforsäkringstagaren fran tid till

bestämmer.annan
Forsäkringsbolaget har dock rätt

i sina villkor begränsa antaletatt
fonder eller fondföretag i vilka in-
betalda premier fär placeras.

30 §
Utdelning fran värdepappers-en

fond eller utländskt fondföretagett
på andelar har förvärvatssom en-
ligt 29 § fär användas endast för
förvärv fondandelar ellerav nya
placeringar i utländska fondforetag

Senaste lydelse 1993:1304 jfr 1993:1646.
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för utbetalning enligt försäk-samt
ringsavtalet eller täckning för-av
säkringstagarens kostnader för för-
säkringen.

31 §
inlösen fondandelar ellerav an-
delar i utländska fondföretag får,

vad följer 29utöver skesom en-
dast för utbetalning enligt försäk-
ringsavtalet eller täckning för-av
säkringstagarens kostnader för för-
säkringen.

8 kap.
1

Ett försäkringsbolag skall ha styrelse minstmed ledamöter.treen
Iförsäkringsaktiebolag intesom

uteslutande driver äterförsäkring,
skall minst styrelseledamöter-en av

med uppgift särskiltutsesna att
vaka försäkringstagarnasöver att
intresse beaktas. Sådan styrelsele-
damot fär inte aktieägarevara
eller befattningshavare bolaget.i

Styrelsen väljs bolagsstäm- Styrelsen väljs bolagsstäm-av av
Styrelseledamot i det inte föreskrivsman. i bo-som avses man, om

andra stycket skall dock enligt lagsordningen eller fleraatt en
bestämmelse, skall in- styrelseledamöter skallsom pávara utses

i bolagsordningen,tagen utses sätt.annatav
försäkringstagarna eller någonav
intressegrupp har anknytningsom
till dem eller förordnas av reg-
eringen eller myndighetav som
regeringen bestämmer. Aven annan
styrelseledamot fär enligt bestäm-
melse i bolagsordningen tillsättas i

ordning än valannan genom av
bolagsstämman.

Styrelseledamöternas uppdrag gäller för den tid i bolagsord-som anges
ningen. Uppdragstiden intefår omfatta fyra räkenskapsårän ochmer
skall bestämmas så uppdraget vidupphör slutetatt ordinarieden b0-av
lagstänmia vilken styrelseval förrättas.

Vad i denna lagsägs styrelseledamöter iskall tillämpligasom delarom
gälla suppleanter.även

Bestämmelser arbetstagarrepresentanter finns i lagen 1987:1245om
styrelserepresentation för privatanställda.de0n1

Senaste lydelse 1987:1251.
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7
för bolagetsskallStyrelsenStyrelsen för bolagets svaraorga-svarar
förvalta bo-organisation och skallnisation för förvaltningenoch av

enlighetangelägenheter iVerkstäl- lagetsbolagets angelägenheter.
föreskrifterlag,direktören den med dennalande skall sköta som

dennarikt- med stödförvaltningen enligt har meddelatslöpande de av
gällande bestäm-linjer anvisningar och i övrigtlagoch styr-som

försäkringsrörelse.Verkställande melserelsen meddelar. om
direktören skalldirektören Verkställandefår dessutom styrel-utan

förvaltningenbemyndigande vidta sköta den löpandeåtgärder en-sens
anvisningarligt riktlinjertill omfattningen de ochmed hänsynsom

Verkstäl-styrelsen meddelar.och bolagets verksamhetarten somav
direktörenosedvanliga lande får dessutomeller be-är utanstorav

vidtabemyndigandeinte ät-tydelse, styrelsens beslut styrelsensom
till omfatt-väsentlig gärder med hänsynkan avvaktas olägen-utan som

ningen verk-och bolagetshet för bolagets verksamhet. I arten av
osedvanligasamhet ellersådant fall skall styrelsen så är storsnart av

intemöjligt styrelsens beslutbetydelse,underrättas åtgär- omsom om
väsentlig olägen-kan avvaktasden. utan

verksamhet. I så-het för bolagets
dant fall skall styrelsen så snart

möjligt underrättas åtgär-som om
den.

bokföringenStyrelsen till organisationen i ochskall frågaatt omse
tillfredsställandemedelsförvaltningen innefattar kontroll. Verk-även en

bokföring idirektören sörjaställande skall för bolagets fullgörs över-att
författningar medelsförval-ensstämmelse med denna lag och andra och att

tningen sköts betryggandepå sätt.ett
Styrelsen skall fastställa sådana

riktlinjer angesi 7kap. 10 §som g
och till de följs. Styrelsenattse
skall fortlöpande rikt-pröva om
linjerna behöver ändras.

Styrelsen för attansvarar upp-
gifter enligt kap. 9 § fjärde7
stycket lämnas och informations-att
.skyldigheten enligt kap. 10 §7 g
andra stycket fullgörs.

8
Beslut antagande och Styrelsen fastställa försäk-ändring skallom

grunder fattas place-styrelsen. ringstekniska riktlinjer ochav av
ringsriktlinjer till tek-attsamt se
niskt underlag Styrelsenupprättas.
skall till riktlinjerna och detattse

underlaget följs fort-tekniska samt

Senaste 1995:779.lydelse
Senaste 1995:779.lydelse
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löpande riktlinjernapröva om
behöver ändras.

Styrelsen för attansvarar upp-
gifter enligt kap. 97 § förde
stycket lämnas och föreskrivenatt
informationsskvldighet fullgörs.

l5§
Styrelsen eller någon ställ- Styrelsen eller någon ställ-annan annan
företrädare för bolaget får inte före- företrädare för bolaget får inte före-

rättshandlingar eller andra åt-ta rättshandlingar eller andra åt-ta
gärder ägnade beredaär gärder otill-ägnadeatt ärsom attsom ge
otillbörliga fördelar aktieägare, börliga fördelar aktieägare, del-

eller andra till nackdel för tillgaranter eller andraägare, nack-garanter
bolaget eller andra aktieägare eller del för bolaget eller aktie-andra

delägaregaranter. ellerägare, Omgaranter.
försäkringsaktiebolag tillett eget

kapital nar belopp till för-avsatt
förmån försäkringstagare eller

andra ersättningsberättigade på
grund försäkringsavtal, gällerav
detsamma beslut ägnadeär attsom

sådana fördelar till nackdel förge
dessa försäkringstagare eller er-
sättningsberättigade.

En ställföreträdare intefår följa föreskrift bolagsstämman elleren av
något bolagsorgan, föreskriften intearmat gällande därförär denom att

i stridstår denna lag eller bolagsordningen.mot

§2618
försäkringsbolagI meddelar försäkringstekniskaDe utredningar-som

litförsäkring skall de försäkrings- beräkningarnaoch försäk-ina ett
tekniska utredningarna och beräk- ringsbolag skall utföras under över-
ningarna utföras under överinse- inseende aktuarie.av en
ende aktuarie.av en

Regeringen eller efter dess be- Regeringen eller, efter regering-
myndigande Finansinspektionen bemyndigande, Finansinspek-ens
meddelar föreskrifter villkoren tionen skall meddela föreskrifterom
för behörighet tjänstgöra villkorenatt behörighetförsom om att
aktuarie. Inspektionen kan i tjänstgörasärskilt aktuarie.som
fall medge undantag från dessa
villkor:

Styrelsen eller verkställande Styrelsen eller verkställande
direktören skall, aktuarie direktörennär skall, aktuarieen när en
antagits eller fränträtt sin bdatt- antagits eller dennes verksam-när
ning, anmäla detta för regi- het förgenast bolaget upphört, till attse
strering. Sådan anmälan kan också detta anmäls för registre-genast

aktuarien.göras ring.av

Senaste lydelse 1991:1767.
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9 kap.
19 §

inte fatta be-fårinte Bolagsstärnmanfatta be-Bolagsstämman får
otillbör-ägnadeotillbör- slut,slut, ägnade är attär att gesomgesom

aktieägare, del-liga fördelar åtliga aktieägare,fördelar åt garanter
tilleller andratill för bolaget,eller andra nackdel ägare, garanter

aktie-för bolaget, andranackdelaktieägare ellerandra garanter.
Omdelägare ellerägare, garanter.

försäkringsaktiebolag till egetett
till för-beloppkapi-tal har avsatt

ellerförsäkringstagareförmån
er-sättningsberättigade päandra

försäkringsavtal, gällergrund av
ägnadebeslutdetsamma är attsom

nackdel förfördelar tillsådanage
försäkringstagare ellerdessa er-

sättnings-berättigade.

§2720
inteinte bolagsstämmobeslutOmOm bolagsstämmobeslut ettett

behörig ordningordning tillkommit itillkommit i behörighar har
i övrigt strider denna lag,i övrigt strider ellereller denna lag motmot

bolagsordningen, försäkrings-bolagsordningen deeller eller grun-
placerings-försäkrings- tekniska riktlinjerna,derna, kan talan mot

eller det tekniskaskall riktlinjernabolaget beslutetatt un-om upp-
försäkrings-aktie- derlaget, kan talaneller förashävas ändras motav

beslutet skalleller röstberät- bolagetdelägareägare, att upp-omav
aktie-tigade förasinte eller hävas eller ändrasdelägareär avsom av

röstberät-eller delägare ellerstyrelsen, styrelseledamot ägare, aven
tigade inte delägare ellerdirektören.verkställande Mot ärett avsom

ellerförsäkringsaktiebolag styrelseledamotkan sådan styrelsen, enen
direktören.verkställande Mottalan föras denäven ettstyr-somav

försäkringsaktiebolagobehörigen kan sådanelsen har föravägrat att en
in aktieägare i aktieboken. dentalan föras även styr-av son1som

obehörigen föraharelsen vägrat att
aktieägare i aktieboken.in som

inom Om talanmånader från dagen för beslutet.Talan skall väckas tre
inte inom tid till talan förlorad.väcks denna är rätten

ifår vad andra stycketTalan väckas närän sägssenare som
inte lagligen samtyckedet kan fattas medbeslutet sådantär att ens

röstberättigadeaktieägare respektive elleralla alla delägareav somav
i11te delägare,är

respektivevissa aktieägaretill ellersamtycke beslutet krävs allaav
vissa röstberättigade intealla eller delägare eller delägare ochärav som

givits,inte ellersådant samtycke har
till inte för gällande be-kallelse har skett eller de bolagetstämman

väsentligen eftersatts.stämmelserxia kallelse harom

Senaste 1991:1767.lydelse
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Dom, varigenom bolagsstämmans beslut upphävs eller ändras, gäller
aktieägare,föräven delägare och röstberättigade inte instämtharsom

talan. Rätten kan ändra bolagsstämmans beslut endast det kan fast-om
vilket Ärställas innehåll beslutet rätteligen borde ha haft. bolagsstäm-

beslut sådant det skall anmälas för registrering enligtatt dennamans lag
och har det upphävts eller ändrats dom vunnit laga kraftgenom en som
eller har det beslut under rättegången förordnats bolags-genom att

beslut inte fårstämmans verkställas, skall underrätta Finansin-rätten
spektionen för registrering.

12 kap.
1 §

Försäkringsbolagets medel får betalas till aktieägare tillellerut garanter
enligtendast bestämmelserna i denna lag vinstutdelning, återbetalningom

garantikapital, utbetalning vid nedsättning aktiekapitaletav ellerav reserv-
fonden utskiftningoch vid bolagets likvidation.
Om verksamheten i skaddör- Om verksamheten iett försäk-ett
säkringsbolag helt eller delvis skall ringsaktiebolag helt eller delvis
ha syfte beredaett än skallannat haatt syfte be-ett änannat att
vinst aktieägarna,åt skall bolags- vinstreda aktieägarna, skall
ordningen innehålla bestämmelser bolagsordningen innehålla bestäm-

vinstenhur och de behållna till- melser hur vinstenom och de be-om
vidgångarna bolagets likvidation hållna tillgångarna vid bolagets lik-

skall användas. vidation skall användas.

2§
Vmstutdelning till aktieägare eller

får inte ske i litförsäk-garanter
ringsbolag.

skadeförsäkringsbolagI far vinst- Vmstutdelning till aktieägare eller
utdelningen inte överstiga vad integaranter överstiga vadsom somi den fastställda balansräkningen i den fastställda balansräkningen

ioch, fråga moderbolag, i den ioch, frågaom moderbolag, i denom
fastställda koncembalansräkningen fastställda koncembalansräkningen
för det räkenskapsåret försenaste det räkenskapsåretsenaste
redovisas bolagets respektive redovisassom bolagets respektivesom
koncernens skadebolagsgrupps koncernens nettovinst för året,
nettovinst för året, balanserade balanserade vinst friaoch fonder
vinst och fria fonder sedan avdrag sedan gjortsavdrag för
gjorts för

den redovisade förlusten,
det belopp enligt lag eller det belopp enligtsom lag ellersom

bolagsordning skall tillavsättas bolagsordning skall tillavsättas
bundet kapital eller, i frågaeget bundet kapital eller, i frågaeget

moderbolag, det beloppom moderbolag, det beloppsom av om som avfriadet kapitalet i skadebo- det fria kapitalet iegna koncernenegna
lagsgruppen enligt årsredovisning- enligt årsredovisningarna för före-

för företag inom denna skall inomarna denna skall föras tilltag över
det bundna kapitalet, ochegna
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tillföras det bundnaöver egna
kapitalet och

enligt bolags-enligt beloppbolags- detdet belopp somsom
användasordningen skallordningen förskall användaseljest annars

vinstutdel-vinstutdelning. för andra ändamålandra ändamål änän
ning.

utdelningen medinte beloppVinstutdehtingen får ske med så attstort
likviditetkonsolideringsbehov, ellertill eller koncernenshänsyn bolagets
vinstutdelningövrigt i strid affärssed. Förbudställning i godstår motmot

i vissa föreskrivs ifall 6 kap. 5
vinstutdel-vinstutdel- BestämmelsernaBestämmelserna omom

tillämpasning i skallning i tillämpas första stycketskallandra stycket
betalning enligtvid enligt vidbetalning räntaränta garan-avgaran-av

försäkrings-försäkrings- tiavtal i ömsesidigatiavtal i ömsesidiga
bolag.bolag.

3§
beslutBolagsstämman fattarBolagsstämman fattar beslut omom

vinstutdelning till aktieägarnavinstutdelning till aktieägarna samtsamt
vinstutdel-räntebetalningräntebetahling vinstutdel- ochoch omom

ning till fårning till får StämmanStämman gatanter.garanter. en-en-
skyldighetii skyldighet den hardast den den har dast den månmån

till stycket ellertill enligt bolagsordningen enligt andradetta detta
enligt bolagsordningenutdelning beslutabesluta be-större omom av
utdelningföreslagit belopplopp styrelsen eller större änän styr-av

föreslagitelsen eller godkänt.godkänt.
försäkringsaktiebolag skall bo-I

yrkandelagsstämman på ägareav
samtligatill minst tiondelen av

aktier besluta utdelning åtmin-av
hälf-belopp motsvarandeettstone

vad återstår netto-ten av som av
vinsten för sedan avdrag skettåret,

balanserad förlust,för över-som
resertfond,stiger fria fonder och

enligt lag elleroch för belopp, som
tillbolagsordning skall avsättas

kapital eller enligtbundet eget
bolagsordning skall an-annars
vändas ändamålför något änannat
utdelning till aktieägarna. Sådant

framställas ordi-yrkande skall på
narie innan beslutstämma om an-
vändning vinsten fattas. Utdel-av
ning får inte ske i strid 2mot

beslutaStämman inte skyldigär att
femhögre utdelning än procent av

bolagets kapital.egna
avstämningsbolag avstämningsdagen i be-I skall bolagsstämmansanges

betalningslut utdelning till aktieägare. Utdelningen tillförfaller på av-om
avstämnings-stämningsdagen dröjsmål.och skall betalas Den påutan som
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införddagen i aktieboken iär eller förteckning enligt 3 kap. 12 § skall
behörig utdelningen. Om intehan berättigadatt taanses emot att tavar
utdelning skall 4 kap. 6 § tredje stycket andra-fjärdeemot meningarna

tillämpas.

9§
Skadeförsäkringsbolag skall inrätta Till reservfonden skall avsättas

reservfond för avsättning beloppen av som
belopp som

reserifonden inte uppgårom
till tjugo aktiekapitalet,procent av

minst tio denmotsvarar procent av
del nettovinsten för åretav som
inte förgar át täcka balanseradatt
förlust,

på grund aktieteckning grund aktieteckningpåav er- av er-
hållits för aktierna det nomi- hållitsutöver för aktierna nomi-detutöver
nella beloppet, nella beloppet,

betalats till bolaget någon betalats till bolaget någonav av
fått aktie förverkad, fått aktie förverkad,som en som en
enligt 4 kap. 19 § till-skall enligt 4 kap. 19 § till-skall

falla bolaget, falla bolaget,
vid utbyte fordran enligtav en

skuldebrev aktie,mot motsvararen
skillnaden mellan fordringsbeloppet
och aktiens nominella belopp,

enligt bolagsordningen skall enligt bolagsordningen skall
till reservfondenavsättas eller till reservfondenavsättas eller

enligt5. beslut bolagsstäm- enligt beslut bolagsstäm-av av
i övrigt skall överföras från i övrigt skallman överföras frånman

idet balansräkningen redovisade det i balansräkningen redovisade
fria kapitalet till reservfon- fria kapitalet tillegna reservfon-egna
den. den.

Vid beräkning det belopp,av
enligt första stycket I skallsom av-

tillsättas resenfonden, skall netto-
vinsten ökas med vad kan hasom
tillerkänts styrelseledamot, verk-en
ställande direktören eller någon

tantiem.annan som
Reservfonden får enligt beslut bolagsstämman endast nedsättasav

för täcka sådana förluster enligtatt den fastställda balansräkningen,
inte kan täckas fritt kapital,som egetav
i försäkringsaktiebolag för fondemission, eller
i försäkringsaktiebolag för andra ändamål, medrätten motsvar-om

ande tillämpning 6 kap. 6 § tillstånd till nedsättningen.av ger



Lagförslag 57SOU 1995:87

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

12
inteförsäkringsbolag får lämnainteförsäkringsbolag får lämna EttEtt

penninglån till aktieägarna,pemiinglän till styrelseledamöterna, garan-
ellerstyrelseledamöternadirektören eller aktu-verkställande terna,

direktören i bolageti i verkställandeellerarien bolaget något annat
ii företagi eller någotföretag koncern. Detsam- annat sammasamma

i frågapenninglån till gälleri koncem. Detsammagäller fråga omn1a
penninglån tillgift med ellerden ärär omsom

giftsläkting i med ellerdensyskon eller ärärrätt somupp-
släkting itilleller nedstigande led styrel- syskon eller rätt upp-en

tilldirektören nedstigande aktieä-eller ledseledamot, verkställande en
ellerstyrelseledamoteller aktuarien, garant,gare,

direktören,verkställande
nedstig-i ellerbesvágrad med sådanden rättär en person upp-som

gift med den andres syskon, ellerande led eller denså äratt ene
harjuridisk verksamhet3. över nämntssom ovanperson vars person

inflytande.bestämmandeett
ii första stycketförsta stycket BestämmelsernaBestämmelserna

gällergäller inte omom
i igäldenären företag kon-gäldenären företag kon- ärär

långivande i vilken långivandei vilken det bolagetdet bolagetcern cern
ingår,ingår, eller

driverdriver rörelse ochrörelse och gäldenärengäldenären
affärsmässigabetingas affärsmässiga betingas skällånet skäl lånet avav

för uteslutande för gil-uteslutande gäl- ärär avsett samt avsettsamt
ellerdenärens rörelse. denärens rörelse,

gäldenären eller honom när-
stående jysisk eller juridisk person

stycket 1-3i första ärsom avses
det sammanlagdaaktieägare samt

tillaktieinnehavet inte uppgår en
aktiekapitalet i bolagetprocent av

ioch inte heller, bolaget ingårom
koncern, till deprocent aven en

isammanlagda aktiekapitalen
stycketkoncernbolagen. Första

tillämpas dock gäldenären ellerom
juridisk verksam-överperson vars

bestämmande inflyt-het han har ett
ande eller båda tillsammans äger

bolaget eller,500 aktier iänmer
ibolaget ingår i koncern,om en

koncernbolagen.
försäkringsbolag inte penninglân iEtt får lämna syfte gäldenärenatt

eller fysisk juridisk i förstahonom närstående eller person som avses
aktier i istycket l-3 skall förvärva bolaget eller bolagannat samma

koncern.

Senaste lydelse 1994:1941.



58 Lagförslag SOU 1995:87

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Är gäldenären ianställd bolaget ieller ibolag koncernett armat samma
integäller förbudet penninglån i tredje stycket,mot om

lånebeloppet jämte tidigare lån enligt detta stycke från bolaget eller
ibolag intekoncern överstigerannat belopp tvåsamma ett motsvararsom

gånger gällande basbelopp enligt lagen 1962:381 allmän försäkring,om
låneerbjudandet riktar sig till minst hälften de anställda i bolagetav

och lånet skall inomåterbetalas fem år regelbundna amorteringargenom
samt

hinder intelån föreligger vid tillämpningmot första och andraen av
styckena, aktierdeäven skall förvärvas räknas Därvidmed.om som
skall dock idet första angivnastycket förbudet lämna tilllånmot att styr-
elseledamot i11te igälla fråga den styrelseledamot enligt bestäm-om som
melserna i lagen 1987:1245 styrelserepresentation för de privatan-om
ställda.

enligtLån fjärde intestycket får lämnas, det sammanlagda beloppetom
sådana lån därefter skulle överstiga bolagets fria kapital.av egna

Bestämmelserna i denna paragraf förbud penninglån skallmot ävenom
tillämpas i fråga ställande säkerhet.om av

Vid tillämpning denna paragraf likställs äktenskapsliknandeav sam-
levnad med äktenskap, de sammanlevande tidigare varithar gifta medom
varandra eller har eller har haft barn gemensamt.

Som aktieinnehav eller aktieför-
enligt bestämmelsernavarv dennai

paragraf räknas inte innehav eller
förvärv andelar i aktiqfondav en
eller i aktiespalfond eller kapi-en
talsparfond inte företagsan-ärsom
knuten.

14 kap.
14 §

iNär den kallelsen på okända bor- iNär den kallelsen på okända bor-
bestämda inställelsedagengenärer bestämda inställelsedagengenärer

förbi ochär alla kända skulder förbiär och alla kända skulder
blivit betalda, skall likvidatorerna blivit betalda, skall likvidatorerna
skifta bolagets behållna tillgångar. skifta bolagets behållna tillgångar.
Om något skuldbelopp tvistigt Omär något skuldbelopp tvistigtär

inteeller förfallit till betalning eller eller inte förfallit till betalning eller
någon inteorsak kan be- någonav inteorsakannan kan be-av amian

talas, skall så mycket bolagets talas, skall så mycket bolagetsav av
medel behållas kan behövas medel behållas kan behövassom som
för denna betalning. för denna betalning.

I ömsesidigt försäkringsbolagett
skall vid skifre bolagets behållnaav
tillgångar de delägare isom var
bolaget vid tiden för likvidations-
beslutet få del i tillgångarna i för-
hållande till det sammanlagda be-
loppet varje delägares premierav
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för fem räkenskapsáren.de senaste
Om innehållerbolagsordningen
bestämmelser andra fördel-om

gälla.ningsgrunder skall dessa
vill skiftetaktieägare skall väcka talanDe och delägare klandrasom

slutredovisning framefter lades påbolaget månader detmot senast tre
bolagsstämman.

aktieägare inte sig lyfta vadOm eller delägare har anmält för atten en
skiftet inom slutredovisning framhan erhållit vid fem efter det ladesår

Ärsin till imedlen för-bolagsstämman, har han förlorat detta.rätt
till skiftade tillgångarna ringa,hållande kan påde rättenatt anse som

tillfallalikvidatorerna allmännaanmälan förordna medlen skallattav
tillämpas.arvsfonden. fall §l skall 17armat

16 kap.
§l

Stiftare, stiftare,styrelseledamot, verkstäl- styrelseledamot ellerEn
direktör vidlande och aktuarie, direktör, full-verkställandesom som

vid sitt sittfullgörandet uppdrag görandet uppdrag uppsåt-av av
uppsåtligen ligeneller oaktsamhet eller oaktsamhet skadarav av
skadar försäkringsbolaget, försäkringsbolaget,skall skall ersättaer-

skadan. gäller skadan. gäller ska-Detsamma Detsammasätta när när
aktieägare,skadan aktieägare,vållas delägare dan vållas delägareen

eller överträdelse eller överträd-någonannan genom av annan genom
denna bolagsordningen bolagsordning-lag, eller else denna lag,av
grunderna. försäkringstekniskade riktlin-en,

jerna, placeringsriktlinjerna eller
det tekniska underlaget.

3§
Aktieägare, aktieägare,delägare och röstberät- ellerEn delägare röst-
tigad, inte berättigad, intedelägare, delägare,är är är ärsom som
skyldig den skyldigskada den skadaersätta ersättaatt attsom som
han tillmedverka tillhan medverkaöver- över-att attgenom genom
trädelse denna lag, bolagsord- trädelse demia lag, bolagsord-av av
ningen uppsåtligeneller grunderna ningen, de försäkringstekniska rikt-
eller oaktsamhet tillfogar linjerna, placeringsriktlinjernaav grov
bolaget. aktieägare eller eller det tekniska underlagetannan. upp-

såtligen eller oaktsamhetav grov
tillfogar aktieägarebolaget, en
eller någon annan.

Aktieägare i försäkringsaktiebolag skyldig skade-lösaär även att
lidande aktieägares aktier, miss-det till faranmed hänsyn för fortsattom
bruk och förhållandena i övrigt tillpåkallat. Lösenbeloppet bestämsär ett

skäligtbelopp till ställning övrigamed hänsyn bolagets ochärsom om-
ständigheter.



60 Lagförslag SOU 1995:87

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6
Talan för försäkringsbolagets räkning enligt 1-3 §§, inte grundas påsom

intebrott, kan väckas mot
stiftare sedan förflutitår från det beslutet bolagets bildandetre om

fattades den konstituerandepå stämman,
styrelseledamot, verkställande styrelseledamot eller verkstäl-

direktören eller aktuarien sedan direktörenlande sedan för-årtre tre
år förflutit från utgången flutitdet från utgången det räken-av av
räkenskapsår då beslutet eller åt- skapsår då beslutet eller åtgärden,
gärden, talan grundas lat-på, talan grundas på, fattades ellersom som
tades eller vidtogs, vidtogs,

revisor sedan förflutitår från revisionsberättelsendet framladestre
bolagsstämmanpå eller yttrande i demia lagsom avses samtavgavs

aktieägare,4. delägare eller röstberättigad, inte delägare, sedanärsom
förflutittvå år från beslutet eller åtgärden talan grundas på.som

Försätts bolaget i konkurs på ansökan gjorts innan iden förstaen som
stycket angivna tiden har gått kan konkursboet föra talan enligt 1-3 §§ut,

hinder frihet från skadeståndsansvarutan har inträtt enligtatt 5av
Efter utgången den tidennämnda kan sådan talan intedock väckasav en

månader frånän första edgångssannnanträdet.senare sex

19 kap.
§3°1

Finansinspektionen skall verka för Finansinspektionen skall till attse
sund utveckling försäkrings- verksamheten i försäkringsbolagen av ett

väsendet. Inspektionen skall i sin bedrivs i enlighet med denna lag,
tillsynsverksamhet samarbeta med föreskrifter har meddelats medsom
motsvarande utländska tillsynsmyn- stöd denna lag och i övrigtav
digheter i den utsträckning gällande bestämmelser försäk-som om
följer Sveriges medlemskap i ringsrörelse. Inspektionen skall iav
Europeiska unionen. sin tillsynsverksamhet samarbeta

med motsvarande utländska till-
synsmyndigheter i den utsträckning

följer Sveriges medlemskapsom av
i Europeiska unionen.

Styrelsen och verkställande direk- När försäkringsbolag harett
i försäkringsbolagtören skall, börjatett sin verksamhet, skall styrel-

bolaget har börjatnär sin verksam- och verkställande direktören isen
het, underrätta Finansin- bolagetgenast underrätta Finans-genast
spektionen det. inspektionen det.om om

Senaste lydelse 1987:689.
Senaste lydelse 1995:779.
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försäkringsbo-erinringar iFinansinspektionen frågafår meddela de om

behövliga.inspektionenlagets verksamhet ansersom
vidtaFinansinspektionen styrelsenskall förelägga bolaget eller att

finnerinspektionenrättelse attom
avvikelseavvikelse skett från denna lag,skett från denna lag,

föreskriftertrafikskadelagen 0 har meddelats med1 975: 4 1 eller som
lag eller i övrigtlagen 1976:357 stöd dennamotortäv-om av

föreskrifter bestämmelser försäk-lingsfönsakring eller gällande om
från bolagsord-har meddelats med stöd ringsrärelse ellersom av

ningen,dessa lagar från bolagsord- de försäkringstekniska rikt-eller
ningen placeringsriktlinjernaeller grunderna, sådana linjerna,om
finns. eller det tekniska underlaget, om

finns,sådant
bolagsordningen,bolagsordningen grunder- de försäk-eller

inte tillfredsställandelängre ringstekniska riktlinjerna eller detärna
till omfattningen intemed hänsyn och tekniska underlaget längre är

beskaffenheten tillfredsställande tillbolagets rörelse, med hänsynav
omfattningen beskaffenhetenoch

bolagets rörelse,av
3. försäkringsbolagets riktlinjer

för placering tillgångarav som an-
vänds för skuldtäckrzing inte till-är

fredsställande med hänsyn till inne-
hållet i 7kap. 9 a-10 §§,e

4. de tillgångar används försom
.vknldräckning inte tillräckligaär
eller inte placerade enligtär

kap. 97 a-10 §§,e
försäkringsbeståndet inte försäkringsbestândet inteär ar

tillräckligt erforderligför riskut- tillräckligt erforderlig riskut-för
jänining eller jämning eller

idet övrigt finns allvarliga övrigti finns allvarligadet
anmärkningar försäkringsbola- anmärkningar försäkringsbola-mot mot

verksamhet. verksamhet.gets gets
Om försäkringsbolags kapitalbas understiger solvensmarginalenett en-

ligt Finansinspektionen7 kap. 23 eller 25 skall förelägga bolaget eller
dess styrelse finansiellplan för återställa sund ställ-upprättaatt atten en
ning och överlämna till inspektionenplanen för kapi-godkännande. Om
talbasen understiger tredjedel solvensmarginalen garantibe-elleren av
loppet enligt kap. 26 eller kapitalbasen livförsäk-7 27 § eller för ettom
ringsbolag inte har den sammansättning i tredjekap. 26 §7som anges
stycket, skall inspektionen förelägga bolaget eller dess styrelse att upp-

och för godkännande överlämna plan för skyndsamt återställanderätta en
kapitalbasen.av

Om försäkringsbolag driver iverksamhet inomland EESett ett annat
och bolaget inte sig Finansinspektionensefter behörigeller utländskrättar

Senaste lydelse 1995:779.
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myndighets amnodan rättelse, inspektionenskall vidta de åtgärderom
behövs för förhindra fortsatta överträdelser. Inspektionen skallattsom

underrätta behörigaden utländska myndigheten vilka åtgärderom som
vidtas.

Om föreläggande enligt andra-fjärde styckena inte följtshar inomett
bestämd tid och det anmärkta förhållandet inte heller på något sättannat
har undanröjts, Finansinspektionenskall anmäla detta till regeringen.

Finansinspektionen får begränsa bolagets förfoganderätt förbjudaeller
bolaget förfoga sina tillgångar i Sverige,överatt om

bolaget inte följer gällande bestämmelser skuldtäckning,om
bolagets kapitalbas understiger tredjedel solvensmarginalen el-en av

inteler uppfyller gällande krav garantibelopp,på
bolagets kapitalbas understiger solvensmarginalen och finnsdet sär-

skilda skäl bolagets finansiella ställning ytterligareatt anta att kommer att
försämras, eller

det bedöms nödvändigt för skydda de försäkrades intressenattvara
vid beslut förverkande bolagets koncession enligt 2 § enligtellerom av
åttonde stycket.

Finansinspektionen får besluta hur försäkringsverksamheten skall drivas
efter sådant beslut i sjätteett stycket.som avses

En koncession kan förklaras förverkad regeringen bolagetav om
inte längre uppfyller kraven för koncession,
inte i11om angiven tid har vidtagit iåtgärderna plan har god-en som

känts enligt tredje stycket, eller
i tall allvarligt åsidosätter gällandeannat bestämmelser för verksam-

heten.

20 kap.
4

Har sökande vid anmälan för Har sökande viden anmälan fören
registrering inte iakttagit vad registrering inte iakttagit vadsom som

föreskrivetär anmälan, skall föreskrivetär anmälan, skallom on1
sökanden föreläggas inom viss sökanden föreläggas inom vissatt att
tid yttrande eller vidta tidrät- yttrande eller vidtaavge rät-avge
telse. Detsamma gäller, Finans- telse. Detsamma gäller, Finans-om om
inspektionen finner beslut, inspektionen finneratt ett beslut,att ett

anmäls för registrering och för anmäls för registreringson1 och försom
giltighet regeringens stadfäst- giltighet regeringensvars stadfäst-vars

else inte krävs, eller handling else inte krävs, eller handlingen en
bifogas anmälningen i11te har bifogas anmälningensom inte harsom

tillkommit i behörig ordning eller tillkommit i behörig ordning eller
till sitt innehåll strider denna till sitt innehåll stridermot dennamot
lag eller andra författningar eller lag eller andra författningar eller

bolagsordningen ellermot bolagsordningen, de försäk-motgrun-
derna ieller viktigarenågot hänse- ringstekniska riktlinjerna, place-

Senaste lydelse 1994:1941.
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vilseled- tekniskaotydlig ringsriktlinjerna eller detende har elleren
viktigareiavfattning. underlaget ellerande Underlåter sök- något

otydlig vilse-sig efter föreläg- hänseende har elleranden rättaatt en
avfattning.anmälningen avskri- Underlåter sök-gandet, skall ledande

sig efter föreläggan-En underrättelse denna andenpå- rättaattvas. om
avskrivas.följd anmälningenin i föreläggändet. det, skallskall tas

Finns påföljddennadet efter det En underrättelseäven att yttran- om
Finnsavgivits hinder regi- in idet för skall föreläggandet.något tas

strering till-sökanden haft efter det yttrandetoch har det även att
sig avgivits hinder registre-fälle hindret, förskäll någotöveratt yttra

registrering tillfälleinte ring haftdet och har sökandenvägras, om
firms anledning sig hindret,sökanden skallöveratt ett att yttrage

inteföreläggande. registrering detvägras,nytt om
finns anledning sökanden ettatt ge

föreläggande.nytt
i inte registreringBestämmelserna första hinderstycket något förutgör

bolagsstämmobeslut, till talan beslutet förloradgåtträttenett motav om
enligt 9 kap. 20 § andra stycket.

Finansinspektionen skriftligenskall underrätta bolaget närgenast
Finansinspektionen enligtfattar beslut 4 kap. 15 § andra stycket, 6 kap.

§ tredje7 stycket, §15 kap. 4 15 kap. 17 eller 21 kap. 2a

iDenna lag träder kraft januariden 1 1997, då lagen 1989:1079
livförsäkringar anknytning tillmed värdepappersfonder upphör attom

gälla.
livförsäkringsbolagFör före ikraftträdandelagens har med-ett som

delat livförsäkringar vilka tillämpasfortfarande gäller, 4 kap. 1 § och
12 kap. 2 ioch 3 §§ deras äldre samtilydelser stället för kap. 2-195

i5 kap. dess äldre lydelse. Kostnaden för livförsäkringar harsom
meddelats före ikraftträdandelagens iskall bestämmas överensstämmelse
med skälighet enligtkravet ipå 7 kap. 4 § första stycket dess äldre
lydelse.

Ett bolag i inteförsta stycket får meddela sådana för-som avses
säkringar innebär väsentlig ökning risknivån i bolaget.som en av
Regeringen regeringenseller, efter bemyndigande, Finansinspektionen får
meddela föreskrifter härom.närmare

Bestämmelserna i första och inte tillämpasandra styckena behöver om
nio tiondelarsåväl samtliga försäkringstagare Finans-änmer av som

inspektionen medger Inspektionendet. får lämna medgivandesådant en-
dast försäkringstagama ersättningsberättigadeeller andra grundpåom av
försäkringsavtal tillförsäkrats skälighar ersättning.

Finansinspektionens enligtbeslut tredje stycket får överklagas hos
kammarrätten.
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vinstutdelningBeslut och användning försäkringsbo-om annan av
lagets egendom räkenskapsåret 1996 enligtskall fattas bestäm-som avser
melserna idärom deras äldre lydelser.

vidDe belopp tidpunkten ikraftträdandeför lagens i balansräk-som
ningen under återbäringsfonderl, iskall livförsäkringsaktie-tas ettupp
bolag överföras till försäkringstekmska avsättningar eller, till förmån för
försäkringstagama ersättningsberättigadeeller andra pá grund av
försäkringsavtal, till kapital. ömsesidigt livförsäkringsbolagIeget ett
skall sådana belopp tillöverföras försäkringsteltniska avsättningar eller
till kapital.eget
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2 Förslag till lag ändring i lagen 1950:272 förrättom om
utländska försäkringsföretag driva försäkringsrörelseatt
i Sverige

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1950:272 förrättom ut-om
ländska försäkringsföretag driva Sverigeförsäkringsrörelse iatt

dels 12 och 19 skall upphöra gälla,att att
dels nuvarande §11 skall betecknas 12att
dels 2 10, 12, 12 14, 16att 17, 18, 20, 22 och 25 §§a, nya a, a, a

skall ha följande lydelse,
dels idet lagen skall införasatt paragrafer, 1 10 ochtre nya a

11 §§, följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 b §
Ett utländskt försäkringsföretags
verksamhet här i landet skall be-
drivas sá fullgörandet in-att av
gångna försäkringsavtal tryggas
och verksamheten i övrigt kanäven

sund.anses

2
Ett utländskt försäkringsföretag får ihär landet bara driva sådan försäk-
ringsrörelse det driver i sitt hemland.som

Med skadeförsäkring i denna lag sådana försäkringaravses som anges
i 2 kap. 3 § försäkringsrörelselagen 1982:713. livförsäkringa Med av-

sådana försäkringar i 2 kap.ses 3 b § försäkringsrörelselagen.som anges
Direkt livförsäkringsrörelse får ihär landet förenas endast med rörelse

avseende återförsäkring livförsäkring.av
Bestämmelserna i denna lag livförsäkring, med undantag förom

16 får tillämpas också för sjuk- och olycksfallsförsäkringara som av-
i 2 kap. 3 § första stycket klassernases l och 2 försäkringsrörelselagena

för avgángsbidragsförsäkringar.samt
Bestämmelserna i denna lag livförsäkring, med undantag för 10 §om

fjärde stycket och 16 behöver inte tillämpas för sådana livförsäk-a
ringar i 2 kap. 3 b § första stycket klassernasom avses 1 b och 4 försäk-
ringsrörelselagen premien beräknadär och bestämd för längstom fem år.

Ersättning, i form livränta eller sjukränta,utges tillhörsom enderaav
livförsäkring eller försäkring beroende vilketpå dessaannan slagav av

Lagen omtryckt 1989:1082.
Senastelydelse av
lagens rubrik 1982:1083
12 § 1995:781
19 § 1995:781.
Zsenastelydelse 1995:781.

3 15-0635
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inköpts i livför-försäkringar meddelats. sådanhar Har ränta ettsom en
till livförsäkring.säkringsföretag, i höraskall den dock detta företag

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

särskildaförsäkring särskilda försäkring be-gäller de be- gäller de
livförsäkring ilivförsäkring istämmelserna stämmelsernaom om

10 § tredje fjärde stycket, §15 och 10 11 § andra 15
i tredje fjärdestyckena 17 och 28 §§ och 28 §och styckenasamt

tillämpliga delar. i tillämpliga delar.

2 a
lag inte återförsäkring. SärskildaDenna gäller trafikför-bestämmelser om

finnssäkring i trañkskadelagen 1975: 1410.
fråga livförsäkring,I gäller endast för dödsfall och meddelasom som

tidför premielängst fem ellerår beräknad och be-ärmoten av en som
stämd för längst regeringenfem får efter regeringensår, eller, bemyn-
digande, Finansinspektionen särskildamedge undantag från de bestäm-

livförsäkringmelsema besluta bestämmelser särskilt gäl-samt attom som
skadeförsälcringler tillämpas iskall intestället. Undantag får dock med-
från bestämmelserna beräkning premiereserv i fjärde10 §ges om av

stycket.
Regeringen eller, efter Om det finns särskilda skäl fårrege-

ringens bemyndigande, Finansin- regeringen eller, efter regeringens
spektionen ifår fråga liv-sådan bemyndigande, Finansinspektionenom
försäkring i i2 kap. 3 b § livförsäkringfråga sådansom avses om som
första stycket försäkrings-klass 3 i 2 kap. 3 b § första stycketavses
rörelselagen 1982:713 medge klass 3 försäkringsrörelselagen
undantag från 13 § och, det 1982:713 medge undantag frånom
finns särskilda skäl, frán övriga livförsäkring.bestämmelserna om
bestämmelser livförsäkring. Ett förenligtEtt undantag skallom vara

förenligtundantag skall med Europeiska gemenskapernasmedvara
Europeiska gemenskapernas irättsakter fråga försäkring.rätts- om

iakter fråga försäkring.om

§10
åliggerDet generalagenten varjeför räkenskapsår enligt fonnulär,att
fastställs Finansinspektionen, redogörelse för företagetsupprättasom av

inomverksamhet landet.
livförsäkringsverksamhetFör skall redogörelsen enligt första stycket

innehålla bevis värdet gjordaden företaget depositionenattom av av en-
ligt 6 § andra stycket 300 gånger det basbelopp enligt lagenmotsvarar
1962:381 allmän försäkring vidgällde räkenskapsårets utgång.om som

ytterligare deposition,För den föreskrivs ivad 6 § andrautöver som

Senaste 1995:781.lydelse
Senaste 1995:781.lydelse
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stycket, denna bestämmelse kan tillupphov gäller bestämmelsernasom ge
i fjärde6 § stycket.

I redogörelsen skall. under I redogörelsen skall under
beteckningen försäkringstekniska beteckningen försäkringstekniska
skulder, vidskuld det avsättningar viddettas tassom upp upp samma

tidpunkt beräknade tidpunktvärdet beräknade värdet före-samma av
företagets ansvarighet grund ansvarighetpå pä grundtagetsav av

av
löpande försäkringar premiereserv,
försäkringsersättningar inträffadeför försäkringsfall ersättnings-

reserv,
utgifterna reglering in-för utgifterna reglering in-förav av

träffade försäkringsfäll skade- träffade försäkringsfall skade-
behandlingsreserv, behandlingsreserv, och

4. sådan tilldelad áterbäring in- överskottsmedel har till-som
lixförsäkringsrörelsen inte godoförts försäkringstagare ellerom som

har förfallit till betalning och andra ersättningsberättigade pá
grund försäkringsavtal bonusav
och inte omfattas I ellersom av

sådan5. tilldelad återbäring in-
försökringsrörelse liv-änom annan

försäkringsrörelse inte har för-som
fallit till betalning.

Vid beräkning premiereserv livförsäkringsrörelsenför gäller kap.7av
2 § försäkringsrörelselagen 1982:713.

10 §a
Försäkringspremierna i litför-en
säkringsrörelse skall bestämmas pá
grundval sådana antagandenav

i 7 kap. 2 § tredje ochsägssom
förde styckena försäkringsrörelse-
lagen 1982:713.

11 §
utländsktEtt försäkringsföretag

skall riktlinjer för försäk-upprätta
ringstekniska avsättningar försäk-
ringstekniska riktlinjer. Meddelar
företaget liiförsäkringar med rätt
till bonus, skall riktlinjerna också

principerna för bonusens be-ange
räkning och fördelning.

För liiförsäkringar skall rikt-
linjerna tillgodose de krav som
gäller enligt kap.7 2 § försäk-
ringsrörelselagen 1982:713.

Ett utländskt försäkringsföretag
får inte väsentligt sänka bonusens
andel i överskotten i förhållande
till vad dessförinnan gälltsom
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under följd räkenskapsår, omen av
följer riktlinjerna ellerdet inte av

finns särskilda skäl till det.annars
skall tillGeneralagenten attse

försäkringstekniska riktlinjer upp-
General-och de följs.rättas att

skall fortlöpande prövaagenten om
riktlinjerna behöver ändras.

12
livförsäkringarlivförsäkringar skall teknisktskall grunder FörFör

beräkningför försäk- underlag förupprättas upprättasav
premiereserv beräkning premiereserv,ringspremier och av

beräkning tekniska beräkning försäkrings-åter-samt av av
köpsvärden. premier,

tekniskaberäkning3. åter-av
köpsvärden, samt

beräkning och fördelning av
bonus, bonus skall förekomma.om

Om andra skadeförsäkringar, än
sådana bestämmelserna ontsom v-
försäkring tillämpas för med stöd

tid2 meddelas för längre änav
tio skall tekniskt underlagår, upp-

premie-för beräkningrättas av
för försäkringarna. Finans-reserv

inspektionen får medge undantag
härifrån, det med hänsyn tillom
försäkringarnas särskilda be-
skajfenhet det.finns anledning till

livränta sjukränta sjukräntasådan livräntaFör eller För sådan eller
enligt tillhör enligt tillhör2 § försäk- 2 § försäk-som annan s0n1 annan

livförsäkringring livförsäkring ringskall grunder skall teknisktän än
beräkning beräkningpremie-för underlag förupprättas upprättasav

tekniska premiereserv tekniskaoch återköps- och åter-reserv av
värden. köpsvarden.

tekniska underlaget skallDet
def‘rsc1‘k—bestämmas i enlighet med

ringstekniska riktlinjerna. tek-Det
niska underlaget för beräkning av
försäkringspremier och premie-

enligt första och tredjereserv
styckena skall vidare iupprättas
överensstämmelse med vad som

i 7kap. 2 och 3 försäk-sägs
ringsrörelselagen 1 982 713.:

Generalagenten skall till attse
tekniskt underlag ochupprättas att
det följs.

Senaste förutvarande § 1995:781.lydelse 11av
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Regeringen eller, efter regering- Regeringen regering-eller, efter
bemyndigande, Finansinspek- bemyndigande, Finansinspek-ens ens

tionen fâr meddela tionen,före- färnämnare meddela före-närmare
skrifter hur grunderna redak- skrifter hur det tekniska under-om om
tionellt skall ställas redaktionelltlaget skall ställasupp. upp.

12a§°
Senast grunder har Senastnär försäkringstekniska rikt-närangettssom
i 11 § första stycket börjar linjer eller tekniskt underlag föran-

tillställasvändas, skall de Finansin- litförsâkring börjar användas, skall
spektionen. detta tillställasmaterial Finans-

inspektionen.
Till grunderna skall fogas Till det tekniska underlaget skallen

redogörelse för de konsekvenser fogas redogörelse för de kon-en
grunderna får försäkringstagar-för sekvenser underlaget fär för för-

och försäkringsföretaget. säkringstagarnaRege- försäkrings-ochna
ringen eller, efter regeringens be- företaget. Regeringen eller, efter
myndigande, Finansinspektionen regeringens bemyndigande, Finans-
fár meddela föreskrifter inspektionen fårnärmare meddela närmare

vad redogörelsen inne-skall föreskrifter vad redogörelsenom om
hålla. innehålla.skall

iBestänmielserna första och iBestämmelserna första och
andra styckena vidgäller också andra styckena gäller vidockså
ändring grunder. ändring riktlinjer eller teknisktav av

underlag.

14
Generalagenten skall till Ett utländskt försäkringsföretagattse
sådana riktlinjer i skall riktlinjer förupprättasom anges
7kap. 10 § försäkringsrörelse- placering medel användsg av som
lagen 1982:713 och för skuldtäckningupprättas mlaceringsrikt-att
riktlinjerna följs. Generalagenten linjer. Riktlinjerna skall tillgodose
skall vidare fortlöpande de krav gäller enligtpröva kap.7om som
riktlinjerna behöver ändras. 9a-10 §§ och 10 §försäk-c e

ringsrörelselagen 1 982: 713.
Generalagenten skall till Liiförsäkringstagare och denattse

försäkringstagarna och den livförsäk-tecknaattsom av- som avser en
livförsäkringteckna i ring i företaget informerasskallattser en om

företaget infomieras det huvud- det huvudsakliga innehållet i rikt-om
sakliga innehållet i riktlinjerna. linjerna, det inte med hänsynom
Regeringen eller, efter regeringens till försäkringens särskilda
bemyndigande, Finansinspektionen beskajfenhet saknas anledning till
får meddela föreskrifter hur sådan information. Regeringenom
informationen skall lämnas och vad regeringenseller, efter bemyndig-
den skall innehålla. ande, Finansinspektionen skall

föreskriftermeddela skyldig-om
heten lämna information ochatt

Senaste lydelse 1995:781.
7Senastelydelse 1995:781.
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intevilka försäkringar somom
informationsskyl-skall omfattas av

digheten.
Generalagenten skall till attse

placeringsriktlinjer ochupprättas
fortlöpandede följs prövaatt samt

behöver ändras.riktlinjernaom
tillGeneralagenten skall vidare se

enligtinformationsskyldighetenatt
stycket fullgörs.andra

l6a§8
försäkringsföretagförsäkringsföretag FörFör ettett somsom

enligtenligt driver derma lagdriver verksamhet demia lag verksamhet
kapital-kapital- gäller bestämmelsernagäller bestämmelserna om om
garanti-solvensmarginal garanti- solvensmarginal ochbas, och bas,

ii 8 belopp 1 kap. 8 § första ochbelopp 1 kap. § första ocha a
22-och 22- andra styckena och kap.andra styckena 7 kap. 7

försäkringsrörelselagenförsäkringsrörelselagen §§27 §§ 27
Garantibeloppet för1982:713 ifråga sådan 1982:713.samt, om
i Sverige skall dockliiförsäkring i 2 kap. verksamhetensom avses

tilllivförsäkring be-3 b §första stycket klass 3 nämnda för uppgå ett
400 000lag, 12 och 13 lagen lopp motsvarar ecusom

skadeförsäkring till halva1989:1079 liiförsäkringar och förom
iminimibeloppmed anknytning till värdepappers- det som anges

Garantibeloppetfonder. för verk- kap. 27 § första och andra7
Sverige försäkringsrörelselagen.i för styckenasamheten skall dock

Tillgångar försäkringsföre-livförsäkring till beloppuppgå ettett som
enligt §§ depo-400 000 och 10 och 15motsvarar tag asom ecu

bankinstitutskadeförsäkring till i skall beaktasför halva det nerat
nrinimibelopp i vid bedömningkap. kravet på7 omsom anges av

garantibelopp dockför- uppfyllt,27 § första och andra styckena är
Tillgångar intill motsvarandesäkringsrörelselagen. högst beloppett

minsta förförsäkringsföretag enligt hälften beloppetett avsom
i garantibeloppet.10 och l5 deponerat bank-a

institut vidskall beaktas bedöm-
garantibeloppning kravet påav om

intilluppfyllt, dock högstär ett
hälftenbelopp motsvarande av

minsta garantibe-förbeloppet
loppet.

solvensmargi-solvensmargi- tredjedeltredjedelEn Enav av
livförsäkring, livförsäkring,för för ellernalen eller nalen

garantibeloppet garantibeloppetdet det större,är större, äromom
skall skall postermotsvaras poster motsvaras av som an-av som an-

i i 1-322 § första 1-3 kap. 22 § första stycket7 kap. stycket 7ges ges
försäkringsrörelselagen försäkringsrörelselagen.isamt,
fråga sådan liiförsäkringom som

§ förstai 2 kap. 3 b stycketavses

gSenaste jfr1993:1305 1993:1646.lydelse
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klass 3 nämnda lag, balanseradav
vinst.

Poster ingår i kapitalbasen till minstskall belopp motsvarandeettsom
solvensmarginalen finnas i land omfattas Europeiskaavtaletsom av om
ekonomiska tillsamarbetsomrádet, minstde belopp motsvarandeettvarav

tredjedel solvensmarginalen finnas i Sverige.skallen av
Bestämmelser Finansinspektionen i vissa fårfall medge undantagatt0n1

från bestämmelserna beräkning solvensmarginalen lokaliseringochom av
tillgångar finns i 23av a

17
Försäkringstekniska utredningar försäkringstekniskaDe utred-
och beräkningar, ningarnaangá och beräkningarna förut-som
ländskt försäkringsföretags här i den här i landet bedrivna försäk-
riket drivna litförsäkringsrörelse, ringsrörelsen skall utföras under
skola utföras överinseendeunder överinseende aktuarie.av en

Finansinspektionen god-av en av
känd aktuarie.

Regeringen eller, efter regerin-
bemyndigande, ñnansinspek-gens

tionen skall meddela föreskrifter
villkoren för behörighet attom

tjänstgöra aktuarie.som
Generalagenten skall, när en

aktuarie antagits eller dennesnär
verksamhet för företaget upphört,

till detta anmäls föratt genastse
registrering.

§1018
Utländskt fönsäkringsföretag mä Bestämmelserna fondförsäkringom
icke Finansinspektionens med- i 7 kap. 29-31 §§ försäkrings-utan
givande sluta avtal i åter- rörelselagen 1982:713 gällerattom
försäkring avgi tförsäkring hör- för utländska försäkringsföre-ävenva
ande till företagets rörelse här i tag.
riket.

20
Generalagenten skall övervaka att
tznskajfrzing ansökningar för-av om
.säkring hos företaget sker på ett
sätt med godöverensstämmersom
ajfänssed.

Senaste lydelse 1993:1305 jfr 1993:1646.
Senaste lydelse 1993:1305 jfr 1993:1646.
Senaste lydelse 1993:1305 jfr 1993:1646.
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biträttbiträtt begäran denbegäran den PåPå ettettav som av som
försäkringsföretag förmedla för-försäkringsföretag i dess verksam- att

Finansinspektionenstycket skall säkringar skallhet enligt första
Finansinspektionen intyg intyg verksamhetensutfärda utfärda över

omfattning innehåll, sådantomfattning ochverksamhetens ochöver om
driva liknandeintyginnehåll intyg krävs för fåsådant erfordras attom

i landdriva liknande verksamhetför verksam- amiatatt som om-
Europeiskai omfattas fattas avtaletlandhet annat av av omsom

Europeiska ekonomiska ekonomiska samarbetsområdetavtalet om
EES-land. och denEES-land. Företagetsamarbetsområdet Före- som

inspek-intyg intyg skallbegärt lämnaoch den begärtaget som
tionen upplysningar behövsinspektionen deskall lämna de somupp-

inspektionen skall kunnalysningar behövs för föratt attson1
skyldighet.inspektionen fullgöra demiaskall kunna fullgöra

skyldighet.denna

22a
Finansinspektionen tillFinansinspektionen skallskall verka för attse

utländskt försäkringsföretagssund utveckling den verksam- etten av
utländska verksamhet här i landet bedrivs ihet bedrivs för-som av

lag, före-säkringsföretag här landet. enlighet med dennai
Inspektionen meddelats medskall 11a skrifter harnäraett sam- som

behöriga stöd denna lag och i övrigtarbete med andra länders av
myndigheter. gällande bestämmelser försäk-om

Inspektionen skall haringsrörelse.
länderssamarbete med andranära

behöriga myndigheter.

§1325
Finansinspektionen erinringar ifår fråga utländska försäk-meddela de om
ringsföretags behövliga.i inspektionenverksamhet här landet som anser

Finansinspektionen vidta inspek-förelägga företagetskall rättelseatt om
finnertionen att

avvikelse avvikelseskett från denna lag, skett från demia lag,
trafikskadelagen föreskrifterI 9 75:14 0, har meddelats medsom
lagen 1 976.-35 övrigt7 motortävlings- stöd denna lag eller iom av
försäkring föreskriftereller gällande bestämmelser försäk-som om
har meddelats med försäkringstekniskastöd någon ringsrörelse, deav

dessa lagar eller grunderna, riktlinjerna, placeringsriktlinjerna,av om
finns,sådana eller det tekniska underlaget, om

finns,sådant
inte till-grunderna längre de försäkringstekniska rikt-är

tillfredsställande med hänsyn linjerna eller det tekniska under-om-
fattningen inte tillfredsstäl-och beskaffenheten laget längre ärav
företagets till omfattningenrörelse, lande med hänsyn

och beskaffenheten företagetsav
rörelse,

Senaste 1993:1305 jfrlydelse 1993:1646.
Senaste 1995:781.lydelse
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bankinstitut enligti bankinstitut enligt i 10 eller10 eller
minskats minskats§ § deponerat belopp15 deponerat belopp 15a a

värdehandlinganla värdehandlingarnaatt attgenom avse- genom avse-
ii värde ellernedgått värde eller nedgåttvärt värtav annan av annan

anledning,anledning, eller
försäkringsföretagets riktlinjer

för placering tillgångarav som an-
vänds för skuldtäckning inte till-är
fredsställande med hänsyn inne-
hållet kap. 9i 13 § 7samt a-
10 §§ och 10 § försäkrings-c e
rörelselagen 1 982: 713,

de tillgångar används försom
.vkuldtäckning tillräckligainte är
eller inte placerade enligt 13 §är

7kap. 9a-10 §§ och 10e §samt c
försäkringsrörelselagen, eller

finns allvarliga allvarligai övrigt i övrigt ñnnsdet det
anmärkningar försäkringsföre- anmärkningar försäkringsföre-mot mot

verksamhet. verksamhet.tagets tagets
försäkringsföretags kapitalbas understigerOm utländskt solvens-ett

marginalen enligt försäkringsrörelselagenkap. 23 eller 25 §7
1982:713, Finansinspektionenskall förelägga företaget upprättaatt en

finansiell ställningplan för återställa sund och överlämna planenatt en
till inspektionen kapitalbasen understiger nivåerför godkännande. Om de

i garantibeloppet livförsäkringsrörelse inte16 eller försom anges a om
sammansättning ihar sådan 16 § tredje skallstycket,en som anges a

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

i tredje inte iVad stycket skall gälla de fall företaget med-sägsson1
enligtfömiåner 23 § myndighet Finansinspek-och någon ängetts a amian

tionen tillsyn Soliditeten. myndighethar Om den utländskaöver som
kontrollerar Soliditet förbjuder delvisföretagets det förfogahelt elleratt

sina tillgångar myndigheten, Finansinspektionenskall, begäranpåöver av
vidta åtgärder beträffande företagets tillgångar i Sverige.samma

Om föreläggande enligt tredje inte följts inomandra eller stycket harett
tidenden bestämda och det förhållandet inteanmärkta heller någotpå

undanröjts,har Finansinspektionen tillskall anmäla dettasättannat
regeringen.

Finansinspektionen får försäkringsföretagsbegränsa förfoganderättett
eller förbjuda företaget förfoga sina tillgångar i Sverige,överatt om

inte följerföretaget skuldtäckning,gällande bestämmelser om
kapitalbas understigerföretagets tredjedel solvensmarginalenen av

eller inte uppfyller gällande krav garantibelopp,på
kapitalbasföretagets kapitalbasunder- företagets under-

stiger solvensmarginalen stiger solvensmarginalenoch det detoch
finns särskilda finnsskäl särskilda skälatt anta att att anta att

finansiellabolagets ställning finansiella ställningföretagets
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ytterligare kommer försämras, ytterligare kommer försämras,att att
eller eller

det bedöms nödvändigt för skydda intressende försäkradesattvara
vid beslut förverkande företagets koncession.om av

Om företaget medgetts förmåner enligt 23 § och någona annan
myndighet Finansinspektionen tillsyn Soliditeten,har in-än skallöver
spektionen underrätta den behöriga myndighet kontrollerar företagetssom
Soliditet innan vidtas.åtgärd

Om företaget driver verksamhet eller tillgångar ihar placerade ett amiat
EES-land, Finansinspektionenskall underrätta den behöriga myndigheten
i det landet beslut fattats i enlighet sjättemed stycket och,om som om
det behövs, begära den behöriga myndigheten i in-samarbete medatt
spektionen vidtar motsvarande åtgärder.

Finansinspektionen skall anmäla beslut förverkande koncessionom av
till behöriga myndighetemade i de EES-länder bedriverdär företaget för-
säkringsverksamhet. Inspektionen ifår samband härmed begära sådanatt
myndighet i samarbete inspektionenmed vidtar de åtgärder behövssom
för skydda de försäkrades intressen.att

Finansinspektionen får besluta hur verksamheten drivasskall efter ett
sådant beslut i fjärde sjätteoch styckena.som avses

koncessionEn kan förklaras förverkad regeringen företagetav on1
inte längre uppfyller kraven för koncession,
inte inom angiven tid vidtagithar iåtgärderna plan har god-en som
enligtkänts tredje stycket. eller

i tall allvarligt åsidosätter gällande bestämmelser förannat verksam-
heten.

Om företaget medgetts förmåner enligt 23 § och dess auktorisationa
förklarats förverkad utländsk myndighet kontrollerar företagetsav en som
Soliditet, Finansinspektionenskall vidta erforderliga åtgärder. Om skälet
till auktorisationen förklarats förverkad företagets Soliditetatt är äratt
otillräcklig, skall regeringen förklara företagets koncession igenast
Sverige förverkad.

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

Denna ilag träder kraft januariden 1 1997.
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EES-1993:13023 till ändring i lagenFörslag lag omom
försäkringsgivares verksamhet i Sverige

EES-Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1993:1302 omom
Sverigeiförsäkringsgivares verksamhet

§ skall gälla,dels 2 kap. 6 upphöraatt att
följandedels § skall ha lydelse,2 kap. 7att

rubriken nuvarande 2 kap. 6 § skalldels före närmastsättasnärmastatt
före 2 kap. 7

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

2 kap.
7

Företrädaren skall övervaka att an-
för-skajning ansökningar omav

säkring hos företaget sker pä ett
med godsätt överensstämmersom

ryjfärssed frågai Sverige. I om en
försäkringssanzrrtanslutning åligger
detta försäkringsgi varna.

biträttbiträttbegäran den begäran denPå Pa enen av somav som
försäkringsgivare försäkringsgivare förmedla för-dennes verk-i att

Finansinspektionenenligt stycket skall säkringar skallsamhet första
intygFinansinspektionen intyg utfärda verksamhetensutfärda över

omfattning omfattning innehåll, sådantverksamhetens och ochöver om
driva lik-innehåll intyg intygkrävs för krävs försådant attom

driva liknande i i EES-verksamhet nande verksamhet ett annatatt
Försäkrings- Försäkringsgivaren och denEES-land. land.ett armar

in-givaren intyg intygbegärt skall lämnaoch den begärtsom som
upplysningarinspektionen spektionen be-skall de delämna somupp-

in- inspektionen skalllysningar förbehövs för hövs attattsom
skyldighet.spektionen fullgöra kumia fullgöra dennaskall kunna

skyldighet.denna

januarii 1997.lag träder kraft den lDenna

Senaste 1995:780.2 kap. 6 §lydelse av
Senaste 1995:780.lydelse
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4 Förslag till lag ändring i kommunalskattelagenom
1928:370

Härigenom föreskrivs punkt anvisningarna1 till 31 §att av
kommunalskattelagen 1928:370 följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

till 31 §
1. pensionMed förstås dels belopp, annorledes i följd för-änsom av
säkring utgår på grund föregående tjänsteförhållande, dels belopp,av som

grundpå lagen 1962:381 allmän försäkring i form folk-utgårav om av
pension eller tilläggspension, dels belopp utgår på grundsom av pen-
sionsförsäkring, dels belopp utbetalas från pensionssparkonto tillsom
pensionsspararen, till förmånstagare på grund förmånstagarförord-av

tillnande, den erhållit till pension bodelning, tillrätten makesom genom
eller bröstarvinge jämkningpå grund fönnånstagarförordnandeav av

vid återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken.samt
Med pensionsförsäkring förstås försäkring, inte tillmedför rättsom

försäkringsbeloppandra ålderspension, sjukpensionän eller efterlevande-
pension. För försäkring skall pensionsförsäkring fordrasatt en anses som
vidare, inte följer förklaring enligt sjuttonde stycket,annatom av att
försäkringen imeddelats ihär landet bedriven försäkringsrörelse fören
vilken skattskyldighet föreligger enligt lagen 1990:661 avkast-om
ningsskatt pensionsmedelpå respektive lagen 1947:576 statligom
inkomstskatt. försäkradMed den livpå försäkringen tagitsavses vars

ieller, fråga sjukpension, den arbetsoförmåga försäkringenom vars av-
tjänstepensionsförsäkringMed förstås pensionsförsäkring, harser. som

samband tjänstmed vilkenoch för den försäkrades arbetsgivare åtagit sig
för betalning hela avgiften. tjänstepensionsförsäkringMedatt ansvara av

förstås pensionsförsäkring,också avliditanställd tagitssom om en av- -
den anställdes arbetsgivare till förmån för den anställdes efterlevande och

vilkenför försäkring arbetsgivaren åtagit sig för betalningatt ansvara av
avgiften.hela

frågal pensionsförsäkring tjänstepensionsförsäkringän skallom annan
försäkringstagaren den försäkrade. försäkringstagarenHar eller hansvara
make eller vilkenmed han sammanbor under äktenskapsliknandeperson
förhållanden barn under 20 fårår, han försäkring avseende efter-ta
levandepension sinpå makes eller den sammanboendes liv, barnetom
insätts förmånstagare. Om särskilda skäl föreligger kan skatte-som
myndigheten medge dödsboet efter skattskyldig bedrivitatt som
näringsverksamhet i Sverige får försäkring avseende efterlevande-ta
pension. Som förutsättning för medgivande skall lämnas gäller denatt att
efterlevande saknar betryggande pensionsskydd och försäkringenatt tas
i samband med boet upphör driftenmed i förvärvskällan.att Motsvarande

Senaste lydelse 1993:1542.
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juridiskförmedlingdrivitavlidne verksamhetengäller den avgenomom
person.

Ålderspension Utbetalningbörja vid 55 år.inte lägre ålderfår utgå än
förtidspension enligttilldessförinnan till fåttdenfår dock ske rättsom

särskilda fårfinns skäl,i fallförsäkring. Om detlagen allmän annatom
vidbörja lägre ålder.pension fårSkattemyndigheten utgåbesluta att

Ålderspension underförsäkrade lever,denfår högst så längeutgå men
försäkringen skall upphöralivstid eller,lägst fem ården försäkrades om

Pensionen under denfår65 lägstförsäkrade fyller år, år.dennär tre
inte medfemårsperiod vilken utbetalas utgåförsta under den änannat

pensions-stigandevarje utbetalningstillfälle eller medvidbeloppsamma
belopp.

pensionsplan denenligt gäller,ålderspension allmänutgårFör omsom
enligtavlider, utfästsinnan försäkrade vad däromskall denupphöra

pensionsplanenligt framgårdenna lag med allmänplanen. Vad avsessom
anvisningarna till 23punkt 20av av

ålderspensionsförsäkringinte insättas tillfårFörmånstagare änannan
tjänstepensionsförsäkringtjänstepensionsförsäkring. Till avseende ålders-

försäkringsavtalet ingicks för-pension denskall anställd, då varsom
säkrade, förmånstagare.vara

sjukpension pension till försäkrade högstförstås utgår den såMed som
Sjuk-arbetsförmåga.länge arbetsofönnögen eller har nedsattdenne är

tidigast försäkringsavtalet träffades.pension fem efter detfår upphöra år
föreskrifterna i föregående stycke.fråga förmånstagare gällerI om

pensionefterlevandepension förståsMed
tillförsäkrades död den försäkrades make,efter den utgår var-som

vilken variti sammanhang förstås med den försäkrademed detta person
äktenskapsliknandegift eller sarnrnanbott under förhållanden,

till till försäkrade ellerefter den försäkrades död utgår barn densom
angivitstillbarn underperson som

försäkring tagitstill efterlevande grundutgår på som avsom av
varvid pensionmedgivande enligt tredje fårdödsbo efter stycket, utgå

avlidne varit försäkrad,den ellersom om
tagits arbetsgivare tillgrund försäkring för-utgår påsom av avsom

sista meningen,för efterlevande stycketmån anställds med stöd andraav
varvid pension varitfår avlidne försäkrad.utgå densom om

Efterlevandepension ochfår högst länge den efterlevande leverutgå så
intefår femårsperiod vilkenunder den första den utbetalas utgåunder

vid varje utbetalningstillfälle stig-med belopp eller medänamrat samma
pensionsbelopp. Efterlevandepensionande får under den efterlevandes

livstid inte förflutit medupphöra förrän lem efter den försäkrades dödår
följande undantag:

Efterlevandepension till i fårföregående styckeperson som avses
upphöra ingårdenne äktenskap.när nytt
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Har den försäkrade avlidit mindre fem före tidpunktår denän då
försäkringen skulle ha upphört, får efterlevandepension upphöraannars
vid sistnämnda tidpunkt.

Om utbetalning efterlevandepension till barn under 20 år på-av
börjats, får pensionen upphöra barnet fyller 20när år.

försäkringHar avseende efterlevandepension till barn tagits på sådan
liv i föregående stycke skall pensionen upphörapersons som avses

barnet fyller 20när är.senast
Som förmånstagare till försäkring avseende efterlevandepension får

insättasendast till vilken efterlevandepension kan enligtutgåperson
11ionde tiondeoch styckena.

Försäkringsvillkor, tillmed hänsyn bestämmelserna i denna lagsom är
avgörande för frågan huruvida försäkringen pensionsför-är att anse som
säkring, inskall i försäkringsavtalet. Detta skalltas dessutom innehålla
villkor försäkringen inte får eller belånasatt intepantsättas och heller
ändras på sådant intedensätt längre uppfyller de föreskrifter,att som an-

för pensionsförsäkring i denna lag, ieller andra fallges nedan före-än
skrivs överlåtas eller återköpas. Avtalet intefår innehålla villkor ärsom
oförenligt med bestämmelserna pensionsförsäkring i denna lag.om

Under den försäkrades livstid får pensionsförsäkring endast överlåtas
till följd anställningsförhållande, därvid försäkringen före ellerav

efter överlåtelsen skall ha karaktär tjänstepensionsförsäkring,av
på grund utmätning liksom vid ackord eller konkurs ellerav

bodelning.genom
tillNy pensionsförsäkringägare skäll omedelbart underrätta försäk-

ringsgivaren förvärvet försäkringen.om av
Återköp pensionsförsäkring får hinder bestämmelserna iav utan av

denna lag ske,
det tekniska återköps- det tekniska återköps-om om

värdet tilluppgår högst bas- värdet tilluppgårett högst bas-ett
belopp enligt lagen allmän för- belopp enligt lagen allmän för-om om
säkring och försäkringen inte säkring och försäkringenär inte är
förenad med oåterkalleligt för- förenad medett oåterkalleligt för-ett
månstagarförordnande månstagarförordnandesamt prem- samt prem-
ier för försäkringen inte har ierbe- för försäkringen inte har be-
talats 10 år föreän äter- talats 10senare föreårän åter-senare
köpet, eller köpet,

tekniskadet återköpsvär- det tekniskaom återköpsvär-om
det tilluppgår högst 30 det tilluppgår högst 30procent av procent av

basbelopp enligt lagen all-ett basbelopp enligt lagen all-ettom om
försäkring.n1än försäkring, ellermän

försäkringstagaren för-om
fogar försäkringensöver värde för

överföra detta till försäkringatt en
slag hos för-av samma en annan

säkringsgivare.
Om idet Fall i föregåendeän finnsamiat stycke synnerligasom avses

skäl för återköp och sådant får ske enligt försäkringstekniska grunder, får
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i förevarande lagskattemyndigheten. Bestämmelsernaåterköp medges av
äktenskapsbalkenenligt §återbetalning 13 kap. 4hindrar inte heller av

tillgodohavande.försäkringstagarens
för-Skattemyndigheten ansökanföreligger, eftersärskilda kanOm skäl

försäkrings-bedriveni utomlandsförsäkring har meddelatsklara att som
förklaring får meddelaspensionsförsäkring. Sådanskallrörelse somanses

iförsäkringen huvudsak stårförutsättning villkoren förendast under att
anvisningspunkti dennai med bestämmelsernaöverensstämmelse om

försäk-förklaring meddelats kanpensionsförsäkring. härHar avsessom
till kapitalförsäkring.ringen inte övergå

pensionsför-livförsäkringkapitalförsäkring förståsMed änamian
grupplivförsäkringkapitalförsäkringsäkring. Till hänförs statensmot

inte grundpåförmånen utgårsvarande fömiån från kommun, även om
försäkring.av

pensionsförsäkringtillFörsäkring enligt hänföradenna lag är attsom
intagits ikapitalförsäkring, avtaletfår förbehåll häromsåsomanses om

vid ingående.dess
tillhöra försäkringPremiebefrielseförsäkring skall slagsamma avanses

huvudförsäkringen.som
olycksfallsförsäkring tagits isjuk- skall ha sambandFör elleratt anses

försäkringentjänst premier arbets-med fordras, för skall betalasatt av
givaren. till försäkringsanstaltenVidare anmälanfordras görs attatt om
försäkringen tagits i tjänst.har samband med

livräntan tillägg tillTill livränta höjningräknas och sådantäven av
livräntansdemia skall under fortsatta bestånd.utgåsom

Såvitt enligt Såvitt enligtgäller kraven dennagäller kraven denna
anvisningspunkt, anvisningspunkt,ålders- eller ålders- ellerattatt en en

efterlevandepensionefterlevandepension för- under den för-under den
femårsperioden inte femårsperioden inte medutgår med utgårstasta

varje vid varjevid beloppbelopp änänannat annatsamma samma
utbetalningstillfälle stig-utbetalningstillfälle stig- eller medeller med

i i frågaande belopp, fråga bortsesbortses ande belopp, omom
försäkring enligt enligtlagen 1 989: 079 försäkring 2 kap. 3 b §

litförsäkringar försäkrings-med anknytning stycket klass 3förstaom
till värdepappersfonder 1982:713 frånfrån sådana rörelselagen så-
förändringar förändringar beloppenbeloppen för- danaav som av som

kursutvecklingen kursutvecklingenanleds föranleds påpåav av
fondandelarna. fondandelarna.

skattemyndighet tredje, fjärde,Beslut med stödmeddelatsom av
sjuttondeeller anvisningspunkt får överklagassextonde stycket demiaav

Riksskatteverket. Riksskatteverkets intehos beslut får överklagas.

i januari tillämpasDenna lag träder kraft den 1997 och första1 gången
vid taxering.1998 års
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5 Förslag till lag ändring i lagen 1947:576 statligom om
inkomstskatt

Härigenom föreskrivs 2 § 6 lagen 1947:576 statligatt mom. om
inkomstskatt skall följandeha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
mom6 livförsäkringsföretagMed avses

livförsäkringsbolag enligt 1 kap. 4 § försäkringsrörelselagen
1982:713, samt

utländska försäkringsföretag driver livförsäkringsrörelse ihärsom
landet med stöd lagen 1950:272 för utländska försäkrings-rättav om
företag driva försäkringsrörelse i Sverige eller lagenatt 1993: 1302 om
EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige.

Med skadeförsäkringsföretag förstås försäkringsföretag livför-annat än
säkringsföretag. Utländskt försäkringsföretag, drivit försäkrings-som
rörelse i Sverige, bedöms med hänsyn endast till den rörelse före-som

drivit här etablering.taget genom
Livförsäkringsföretag frikallas från skattskyldighet enligt denna förlag

dels den del nettointäkten hänförlig till tillgångarär och skulderav som
förvaltas för försäkringstagarnas räkning, dels influtna premier.som

Undantaget från skattskyldighet gäller intedock den del nettointäktenav
eller premierna hänförlig till försäkringarär i redovisnings-som som
hänseende grupplivförsäkringar eller sjuk-tas och olycksfalls-upp som
försäkringar i 2 kap. 3 § första stycket 1 och 2 3 b §som avses a samt
första stycket 1 b och 4 försäkringsrörelselagen. Avdrag får inte göras
för kostnader hänförliga till intäkterär fria från skatt enligtärsom som
detta moment.

Att särskilda bestämmelser vidgäller beskattning livförsäkringsföre-av
följer lagen 1990:661 avkastningsskatttag pensionsmedel.påav om

Såsom nettointäkt försäkringsrörelse, drivits inländskt skade-av som av
försäkringsföretag, överskottet försäkringsrörelsen. Detsammaanses av
gäller för livförsäkringsföretag till den del nettointäkten hänförlig tillär
försäkringar i redovisningshänseende grupplivförsäk-som tas upp som
ringar eller sjuk- och olyckslallsförsäkringar i 2 kap. 3 §som avses a
första stycket 1 och 2 3 b § första stycket 1 b och 4 försäkrings-samt
rörelselagen.

Vid beräkning överskottet Vid beräkning överskottetav av av av
försäkringsrörelse, i försäkringsrörelse, isom avses som avses
föregående stycke, får från brutto- föregående stycke, får från brutto-
intäkten avdrag förutom för intäktengöras avdrag förutom förgöras
driftkostnader. i 23 § driftkostnader, i 23 §som avses som avses

Senaste lydelse lagens rubrik 1974:770.av
ZSenastelydelse 1993:1544.
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avgifteravgifter kommunalskattelagen, förförkommunalskattelagen,
tillutgivitsbidrag,utgivits tillbidrag, ochoch somsom

förening ellerförening eller kommun,kommun, samman-samman-
under-slutningslutning under- ochoch attatt som avsersom avser

med syftestödja verksamhetstödja med syfteverksamhet attatt
inomvilka fallervilka inom skador,faller förebyggaförebygga skador,

företaget be-för denför den företaget be- avramenramen av
ökning för-drivna fördrivna ökning för- rörelsen,förrörelsen, avav

säkringstekniska avsättningar försäkringstekniska skulder för egen
räkning, ökning säker-förräkning, ökning säkerhets-för avav egen

bonusför utbetaldåterbäring hetsreservför utbetald samtsamtreserv
premieåterbetalning.premieåterbetalning. och verkställdoch verkställd

försäkringstekniskaförsäkringstekniska skulder MedMed avsätt-
räkning förståsför så-räkning förstås sådana ningarför egenegen

enligt kap. 1 §avsättningar 7enligt § första danaskulder 7 kap. 1
försäkringsrörelse-försäkringsrörelselagen första stycketstycket

premiereserv,1982:713premiereserv, lagen1982:7 13 ersätt-
skadebehandlings- ersättningsreserv, skadebehand-ningsreserv,

lingsreserv, utjämnings-bonus,tilldelad árerbaring och ut-reserv.
jämningsreserv kreditförsäk- för lüförsäkring ochför ut-reserv

kreditför-jämningsreserv förring minskade med värdet åter-av
ansvarighet. säkring minskade med värdetförsäkringsgivares av

återförsäkringsgivares ansvarighet.
skadeförsäkringsföretag får redo-Med säkerhetsreserv förstås den reserv

regeringens bemyndigandevisa enligt regeringen eftereller aven av
Finansinspektionen fastställd normalplan.

Minskning försäkringstekniskaMinskning försäkringstekniska avav
räkning, räkning,skulder avsättningar förför säker- avegen av egen

regleringsfond regleringsfondhetsreserv, för säkerhetsreserv,av av
trafikförsäkring minskningtrafikförsäkring minskning för ochoch av

utjämningsfondutjämningsfond in- skallskall anses somanses som av
intäkt.täkt.
inte avsättning tillske för omedel-Utöver vad stadgas får avdragovan

försäkringstagare.framtida vinstutdelning tillbar eller
i livförsäkringsföretaginländskt harBestämmelserna detta moment om

livförsäk-tillämpning försäkringsrörelsemotsvarande utländsktpå som
ringsföretag drivit i riket.här

försäkringsrörelse,Beträffande drivits utländskt skadeför-härsom av
säkringsföretag, i riket nettointäktskattepliktig belopphär ettanses som

premieinkomst bedriven för-motsvarande företagets härtvå procent av av
säkringsrörelse. premieinkomst för-Med förstås bruttobeloppet åretsav
säkringspremier, återförsäkringspremier.dvs. avdrag förutan

Blir nödvändigti deladet grund bestämmelserna dettapå attmomentav
intäkt olika försäkringsföretags verk-eller avdrag mellan delar ettupp av

skäligtfördelningen intäktensamhet, skall eller avdraget på sätt.görasav

i tillämpasjanuari förstaDenna lag träder kraft den 1 1997 och gången
vid 1998 taxering.års
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grundläggande skallutredningsuppdrag innebär görasVårt översynatt en
Utredningen,försäkringsverksamhet.den särskilda regleringen somavav

syftar tilllivförsäkringens område,del frågor inomtill övervägande rör
Enligt direk-rörelseregler för försäkringsbolagen.rationellaskapaatt mer

främjar effek-regleringen utformas så denframtidativen skall den att en
erforderligoch så kravenmellan försäkringsbolagentiv konkurrens att

föreslåslagstiftningenförändringar isoliditet kan tillgodoses. De som
Bakgrundenregelsystem inom EU.med motsvarandeskall förenligavara

betydan-regleringen hardelar den nuvarandetill vissauppdraget är att av
effektivitetssynpunkt.‘från konkurrens- ochnackdelarde

anled-till lagstiftning meddelbetänkanden lämnat förslagi tvåVi har
samarbetsområdet EES. IEuropeiska ekonomiskaning avtalet omav

regler1991:89 föreslogs bl.a.delbetänkandet SOUdet första nya om
andra delbetän-placering medel. I detförsäkringsbolagens soliditet och av

för försäkr-förslag rörde grunderlämnadeskandet SOU 1993: 108 som
Äventrafikförsäkring. fråganvidoch premiesättningingsverksamheten

tillämpningsområde diskuterades.placeringsreglernasom
i försäk-behandlas kravet på skälighetvårt arbeteslutetappI denna av

vinstutdelning,livförsäkringsbolag lämnaförbudet förringsrörelse, att
frånflytta livförsäkringskall haförsäkringstagare rättfrågan att enom

försäkringstagarskydd vid obe-behovetbolag till annat samtett ett av
vi har diskuteratdeVidare utreds någraståndssituationer. ämnen somav

försäkringsbolagens möjlighetergäller bl.a. frågantidigare. Detta attom
försäkringsbolagentillsynen prövasVid diskussionenlån. överta omupp

Vi har emeller-försäkringsverksamheten.grunder föråter ordningen med
komma till-avsågbehandla vi tidigaretid avstått från ämne attettatt som

förfastslagenkontraheringspliktgäller den ärbaka till, och det tra-som
vidd,frågansdel. grundar sig bl.a.ñkförsäkringens Detta stora men

Justitiedepar-prövning inomdärom underframför allt på regeln äratt nu
försäkringsrörelse.sikte direktförslag i första hand påVåratementet. tar

behandlas påförsäkringsformer börfunnit vissavi harI den mån attsom
i aktuellt sammanhang.detta angivetsärskilt ärsätt

kollektivavtals-förförhållanden gällerspeciellaTill följd de somav

delbetänkandeFörsäk-i vårtför direktiven har lämnatsrelativt fyllig redogörelseEn
intagnai helhetDirektiven dessförändring 1991:89 79 ff. ärringsrörelse i 1 SOU s.

till betänkandet.i bilaga 1 det
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grundade försäkringar avtalsförsäkringar har från försäkringsbranschens
sida till kommittén framförts önskemål förslag till särreglering gällan-om
de bolag meddelar sådana försäkringar. Vidare har Landsorganisatio-som

i Sverige LO i brev till Finansdepartementet hemställt vårtettnen att
uppdrag skall kompletteras så de särskildasätt förutsättningaratt som
gäller avtalsförsäkringama beaktas. Enligt Finansdepartementet kan sär-
skilda lagstiftningsåtgärder befogade den nuvarande regleringenvara om
medför olägenheter för avtalsförsäkringama i den praktiska tillämpnin-

Departementet har dock uttalat vi inte bör tilläggsdirektiv,attgen. ges
konstaterat särskild utredning förhållandena rörande avtals-attmen en av

försäkringarna kan bli aktuell i sammanhang. Mot bakgrund här-ett annat
har vi valt inte diskutera de kollektivavtalsgrundade försäkringamasattav

speciella problem. Det emellertid rimligt iär avvaktan på särskildatt en
utredning bestämmelse införa möjlighet till dispens sågenom en attny en
bolag meddelar avtalsförsäkringar i vissa fall och efter särskild pröv-som
ning kan undantag från enstaka regler i försäkringsrörelselagstiftning-ges

Dispensgivning får naturligtvis aldrig komma i konflikt med EG:sen.
regler eller skyddet för försäkringstagama i allmänhet. Utformningen av

sådan undantagsbestämmelse bör enligt vår uppfattning anknyta till deen
definitioner rörande avtalsförsäkring kommer i denatt upptassom nya
lagstiftningen försäkringsavtal håller på utarbetas. Vi lämnarattom som
därför inte något konkret förslag i denna del.

Det bör påpekas vi i betänkandet vissapå andra inteäven punkteratt
lämnar fullständigt förslag till lagändringar enligt vår mening börett som
genomföras. Detta beror på den osäkerhet råder vilka bestäm-som om
melser kommer gälla på del områden. För närvarande bedrivsattsom en
inom Finansdepartementet arbete med den svenska försäk-att anpassa
ringsrörelselagstiftningen till EG:s regler redovisning. Justitie-Inomom
departementet pågår arbete med försäkringsavtalslag. inteVi haren ny

det meningsfullt förslag till ändringar i nuvarande eller före-ansett att ge
slagen lagtext sig på redovisningens eller försäkringsavtalsrättensvare
område. lagändringarDe vi föreslår berör i första hand försäkrings-som
rörelselagen 1982:713, FRL, och lagen 1950:272 för utländ-rättom
ska försäkringsföretag driva försäkringsrörelse i Sverige LUF.att

kommitténInom har under denna del arbetet 20 sammanträden hål-av
lits. Dessutom har vi haft överläggningar med företrädare för Finansin-
spektionen och försäkringsbranschen och med praktiskt verksamma för-
säkringsmän. Vidare har vi följt det arbete har bedrivits Redovis-som av
ningskommittén Ju 1991:07.

Vi har i denna utredningsetapp lagt viktäven vid studera förhållan-att
dena utomlands, varvid särskild uppmärksamhet har riktats ordningenmot
i Storbritarmien. Kommitténs ledamöter, och båda sekreteramaexperten
har under studiebesök i London informerats skilda på brit-ett experterav
tisk försäkringsverksamhet. Vid City University Business School leddes

professor Gerry Dickinson. Uppgifter frånmötet tillsynshållav gavs av
tjänstemän vid the Insurance Division of the Department of Trade and
Industry och the Insurance Division of the Government Actuary’s Depart-

Försäkringsbranschens lämnades dels Association ofment. syn genom
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Uppgifterförsäkringsbolag.vid olikadels tjänstemänBritish Insurers, av
tillsynsmyndighe-frånhar inhämtats bl.a.andra länderförhållanden iom

branschorganisationer.ochter
de vikti-någraseminarium därarrangerade vinovember 1994I ett av
professorseminariet deltogarbete diskuterades. Ii vårtfrågornagaste

of CaliforniaUniversityJaffee frånDwightprofessorDickinson,Gerry
EU-kommissionenfrånPatrickadministrator Pearsonoch principal samt

intressenter.flertal svenskaett
remissefterbetänkande har viförraefter vårtUnder tiden avgett ytt-

Förmåns-departementspromemorianFinansdepartementettill överranden
Justitiedepartementetoch till1993: 101försäkringsfordringar Dsförrätt

Ärs- EG-direktiv SOUenligtkoncemredovisningochbetänkandetöver
be-remissvar överSocialdepartementetvi tillVidare har1994: 17. avgett

l994:20.pensionssystemReformerattänkandet
försäkringsrörelse-redogörelse förkapitel 2 lämnasskall iNärmast en

idominerande länderna Europa.dei Sverige ochutvecklingregleringens
regleringenframtidaför denutgängspunktemakapitel behandlasI 3 av

skälig-kapitel gällandei 4Därefter diskuterasförsäkringsverksamheten.
förslagtill våramotivenallmännaförsäkringsrörelse. Dehetskrav i om
i kapitel 5.livförsäkringförlusttäckning vidöverskottsfördelning och ges

möjligheterförsäkringsbolagensdiskussionföljs att taDe uppomenav
livförsäkringssparandeflyttninghandlarKapitel 7lån i kapitel 6. avom

tillinställningför vårkapitel 8 redogörsförsäkringsgivare. Itill en annan
bör in-vilket skyddi kapitel 9 övervägsochoffentliga tillsynenden som

innehållerKapitel 10obestånd.påförsäkringsgivare hamnarträda dä en
förhållanden i någrauppgifterbilagaIförfattningskommentar. omgesen

andra länder.
varasammanfattning engelskatagits framsärtryck harSom aven

förslag.
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utvecklingFörsäkringsregleringens2

Inledning2.1

försäkringsrörelselagstiftningenomfattandeVid så översyn omaven
motiv och denvikt finna deinnebär detvårt uppdrag är att synavsom

därfördetta kapitelnuvarande reglering. l över-bakomligger engessom
fram-försåkringsrörelseregleringenssvenskabeskrivning densiktlig av

medtillbakablicken inledshistoriskaoch bakgrund. Denväxt genom-en
Storbritannien. Deni Tyskland ochutvecklinggång regelsystemensav

nämligen, liksomförsåkringsverksamheten harregleringensvenska av
länder,förhållanden i andrapåverkatslagstiftning, sedan länge avannan

Tillsynsordningama iidominerande Europa.särskilt deoch då staterna
anled-också denspeciellt intresseStorbritannienochTyskland är avav

ytterlighetema bland de väst-kanordningama där utgöraningen sägasatt
sinhar olikaskilda regelsystemen sätteuropeiska länderna. De satt

Även det arbe-innebördenharmoniseringsarbetet inom EU.prägel på av
återges här.tet

traditionentyska2.2 Den

försäkringsverksamhet kan spårastyskkontrollallmänVissa inslag avav
initiativ tilldåtyskatill 1600-talet. Någraså långt tillbaka stater togsom

offent-antingenförsäkringsfunktioner,institutioner medbildandet somav
kooperativa föreningar.ellerliga anstalter

fördvs. reglermening,försäkringstillsyn i modernBestämmelser om
dock till-räknasförsäkringsverksamhet,kommersiellkontroll privatav

Versicherungsaufsichtsgesetz. Detillsynslagstiftning,till 1901 årsbaka
gäll-dåtillsyn däröverförsäkringsverksamhet ochbestämmelser somom

regelverksarnmanföras ikom därigenomi de skildade ettattstaterna ge-
gällan-redanutfomtning tjänadeVid lagensför det tyska riket.mensamt

Österrike de tyskamodeller. Ioch Schweizde regleringar i USA, som
all-det ieftersomantagandetlagen vilademotiven uttalades attatt var

solidframgångsrik ochförsäkringsbranschenintressemänhetens att var
Därviduppfylldes.önskemåldessaplikt tilldet attatt varstatens sevar
försäkring-delsnämligenväsentliga,förhållandendet särskilt två som var

betydelse, dels denmoraliskasociala ochekonomiska, storastoraens
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skada oegentligheter bland försäkringsbolagen skulle kunna få försom
allmänheten. Särskilt betonades inte den välinformerade för-att mestens
säkringskunden alltid kunde bilda sig uppfattning de bolag vilkaen om
han skulle anförtro sina intressen, först råd i någon form.utan att
Även försäkringens betydelsefulla funktion i samhället avvek för-genom
säkringsväsendet väsentligt från affärsverksamhet. Genom detarman
skydd försäkringen verkningar skador gjordes vinstermotgav storaav
såväl nationalekonomiskt kulturellt, och livförsäkringen speladesom en
mycket roll för försäkringstagarens och dennes anhörigas framtidastor
försörjning. Med hänsyn till dessa omständigheter det nödvändigt attvar

såg till hög kvalitet upprätthölls på försäkringsornrådet.staten Där-att en
till kom försäkringsrörelse i utsträckningstörre affärsverk-att än arman
samhet beroende allmänhetens förtroende. Med offentlig kon-var av en
troll garanterade säkerheten borde allmänhetens förtroende stärkas,som
vilket medförde kundenförsäkringsbolagen fick lättareatt att

tysk doktrinI fördes också ingående diskussioner behovet tillsynom av
försäkringsverksamhetöver och särskilda teorier därom utvecklades,

främst "die Schutztheorie", innebar särskilt skydd skulle gälla förattsom
konsumenter, och "die Strukturtheorie", enligt vilken det statligtettvar
intresse med väl fungerande försäkringsväsende. Dessa teorier kom-ett

motivockså till uttryck i lagensmer
Den grundläggande principen för lagen skulle bedriva s.k.att statenvar

materiell kontroll försäkringsbolagen. Detta innebar långtgåen-systemav
de regler med bl.a. krav på auktorisation och, i vissa fall, depositioner
innan verksamhet fick påbörjas, krav viss kapitalplacering och på se-
paration livförsäkringsrörelse från försäkringsverksamhet. Dess-av annan

gällde skyldighet för bolagen till tillsynsmyndigheten lämnautom atten
detaljerade uppgifter räkenskaper, vilka skulle tillgängliga förom vara
allmänheten. Tillsynsmyndigheten ålades kontinuerligt följa bolagensatt
verksamhet i rad avseenden vidta åtgärder då missförhållandensamten
förelåg. Särskilt skulle myndigheten bevaka försäkringsgivamas fi-noga
nansiella ställning. För försäkringstagamas intressen skulleatt garantera
tillsynsmyndigheten bl.a. till inte något försäkringsbolag hanmadeattse

obestånd. Detta Önskemål ansågs i hög grad kunna tillgodoses genom
myndigheten bevakade bolagen iakttog försiktighet vid beräkningatt att
premier och På grund de etiska värden försäkringenav reserver. av som

representerade ansågs det dessutom viktig uppgift skydda denattvara en
enskilde försäkringstagarens rättigheter. offentligaDen tillsynen skulle
därför sörja för rättvis fördelning uppkomna överskott. Fören attav
underlätta för försäkringskundema vid deras val försäkring skulleav man
vidare efter likformigasträva försäkringsvillkor bolagen emellan.

För tillgodose dessa krav skulle allmänna försäkringsvillkor god-att
kännas innan de fick tillämpas. Detsamma gällde i fråga liv-, sjuk-om

SePrölss, Schmidt, Frey, Versicherungsaufsichtsgesetz10Auflage, Vorbemerkung
IV, särskilt 16 f och gjordadär hänvisningar.s.
2 ibid.
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för beräk-underlagteknisktochför premiesatserolycksfallsförsäkringoch
inteförhandskontrollenmedreserveringar. Syftetpremier ochning varav

Konkur-hård konkurrens.verkningarnegativaförhindraminst att enav
så lågtpremiernabolagenleda tillnämligen kunnaansågs satteattrensen

åtagandeninfria sinamedel för kunnatillräckligt mederhöllde inte attatt
försäkringsavtalen.enligt

för-följdväsentligt år 1931 stortskärptes att ettRegleringen avensom
försäkringstagamaskyddapå obestånd. Förhamnadesäkringsbolag att

åta-motsvarade bolagetsfondskulle denbl.a.krav,uppställdes somnya
oberoen-godförvaltasförsäkringstagarnaganden som varmanmot av en

försäkrings-placeringsreglemaskärptesVidarede bolaget. samt gavsav
försäkringsgiva-i händelsefordringarför sinaföreträdesrätt enavtagama

inriktningfick tillsynenändringarårs1931insolvens. Genom somenres
till i dag.behållitsharväsentliga delari

försäk-syfte1930-talet iundertillkomlagstiftning attYtterligare ge
till-regelSärskilt kanskydd. nämnasförstärktringstagarna som gaven

försäkringsavtalenligtned kravmöjlighet sättasynsmyndigheten ettatt
tillsynsmyndighe-fickDärigenomtillräckliga.intemedelbolagets varom

infördesVidareinsolvenser.förhindraredskapytterligare enattettten
bola-detauktorisation kunde vägrasinnebarbehovsregel nyaatt omsom
dockupphävdesBehovsregelnmarknaden.nödvändigt pâansågsinteget

år 1975.
sålundaförsäkringsrörelse harlagstiftningenden tyskaMålet med om

för-försäkringstagare,skyddavaritiförsta lagenalltsedan den ämnet att
enligtersättningberättigad tilltredje ettoch ärmänsrättshavare somman

statlig till-harmåluppfylla dettaförsäkringsavtal. attFör ansetts enatt
försäkringsföreta-kontinuerlig tillsyn översynsmyndighet måste utöva en

fler-innehållitdärförTillsynslagstiftningen har ettavseenden.radigen en
vid-kunnatvilka myndighetenmed stödför företagenrörelsereglertal av

försäkrings-tillvaritharfunktionfrämsta attTillsynens attåtgärder. seta
ibestämmelser och ävenuppställdaenligtverksamhetendriverbolagen

Solidi-lag.avtalen enligtutformarochsolventadekorrekt,övrigt äratt
finan-bolagensgranskninglångtgåendeinneburithartetskontrollen aven

insolvenssituationer överförhindrasyftat tilloch harställningsiella attatt
tekniskt be-ochprodukterhärför premier,haruppstår. Bl.a.huvud taget

förundantagMedförhandskontroll. ettunderkastatsräkningsunderlag
tyskdecennier någonflerahellersjöförsäkringsbolag har intemindre
intetillsynEmellertid har utövatsobestånd.försäkringsgivare hamnat

rättviseprövnin-ocksåomfattatden harsoliditet,bolagensbara över utan
efterlev-granskningförsäkringsvillkorandrapremier och samt avgar av

konkurrensregler.naden av

traditionenengelska2.3 Den

väljas intekomförsäkringsbolagenkontrollmateriell attmedSystemet av
heltEnländer i Europa.flertaleti detocksåTysklandibara storautan
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avvikande ordning tillämpades dock i Storbritannien, där s.k.ett norma-
tivt hade införts. I sådantsystem fastställs i lag endastett vissasystem
allmänna principer, vilka tillsynsmyndigheten skall tillse efterlevnaden av.
I övrigt lägger sig myndigheten inte i bolagens ageranden. Detta system
kompletterades med publicitetssystem innebarett skyldighet försom en
försäkringsbolagen offentliggöra uppgifter sin rörelse.att om

Trots försäkringsverksamhet kan spåras såatt långt tillbaka tillsom
mitten 1500-talet engelsk försäkringslagstiftning länge jämförelse-av var
vis obetydlig. Detta hade bl.a. sin grund i försäkringsföretagen inteatt
ansågs behöva tillsyn för de skulle driva rörelsen korrekt.att En sedan
länge förhärskande uppfattning försäkringsverksamheten fungeradeattvar
väl även offentlig kontroll.utan

Regler för statlig tillsyn försäkringsföretagenöver korn införas förstatt
år 1870 the Life Insurance Companies Act. Regleringengenom var orsa-
kad flera fallissemang bland försäkringsbolagen under 1860-talet ochav
tanken på statlig tillsyn försäkringsverksamhetenöver vid tidenen var
ganska Lagstiftningen innebar bl.a. krav på vissa depositioner innanny.
livförsäkringar fick meddelas separation medel församt avsattsav som
livförsäkringstagamas räkning. Vidare fordrades försäkringsmate-att en
matiker aktuarie gjorde regelbundna granskningar bolagets finan-av- -
siella ställning. Försäkringsbolagen ålades dessutom till tillsynsmyn-att
digheten in sina räkenskaper och försäkringstekniska beräkningar, vil-ge
ket material därefter skulle offentliggöras.

Den lagstiftningen byggde på i doktrinen förordad principnya en om
"freedom with publicity". Lagen ansågs överlägsen den reglering som
några år tidigare hade införts i USA, särskilt i Massachusetts och New
York, uttalade mål säkra Soliditeten hos alla livförsäkringsbo-attvars var
lag. Därvid åberopades knappast med någon lagstiftningsåtgärdatt man
skulle kunna helt Soliditeten i livförsäkringsbolag,garantera ochett även

skulle kunna åstadkomma det skulle det högst olämpligtom man ettvara
mål. Det bästa i stället bolagen frihet, tillseatt derasstorvar ge attmen

Ävenverksamhet underkastades allmänhetens granskning. den ordinä-om
försäkringskunden inte förstod försäkringsbolagens information, såre

skulle åtminstone andra aktuarier det.göra Med dessas hjälp skulle sedan
försäkringstagama kunna bedöma bolagens förutsättningar infria åta-att
gandena enligt försäkringsavtalen.

Lagstiftningen ansågs ha positiv verkan på livförsäkringsverksamhe-en
På grund härav och då också andraten. rörelsegrenar i omfattningväxte

kom den statliga tillsynen, tillkomsten the Insurance Compa-genom av
nies Act 1909, täcka brand-även och olycksfallsförsäkringatt samt an-
svarsförsäkring för anställda. Med införandet obligatorisk ansvarsför-av
säkring för motorfordon, the Road Traffic Act 1930, kom ävengenom
sådan försäkring underkastas offentlig kontroll. Theatt Assurance Com-
panies Act 1946 bekräftade principerna från 1909 års lagstiftning men
korn omfatta ytterligare försäkringsgrenar, bl.a.att sjö- och flygtranspon-
försäkring. I den lagen intogs inte någon bestämmelse viss deposition,om

i stället uppställdes krav på konsolidering. Det fordrades dels läg-men ett
inbetalt aktiekapital, dels ytterligaresta buffertkapital.ett
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tillsynslagstiftnin-1958 komCompanies Actthe InsuranceFörst genom
tillsynsmyndighetenlagenregelverk. Med denisamlas gavsettattgen

skyldigablevförsäkringsbolagen presenteraoch attbefogenheterstörre
in-Lagstiftningenställning.ekonomiskasinuppgifterdetaljerade ommer

krav påställa allmärmatillalltjämt iemellertidsig attskränkte settstort
soliditet.försäkringsgivamas

finansiella krav. Lag-uppställdes1970-talet strängareochUnder 1960-
försäkringsbran-inomfallissemangfrämstorsakadeändringama avvar
samarbetet. Devästeuropeiskadetresultatocksåschen, ett avmen var

på konsu-ökade kravmedsambandidessutombestämmelserna sattesnya
infördesallmänhet Vidaresoliditetsreglema.Bl.a. skärptesmentskydd i

livförsäkrings-varjeinnebarActuary","Appointedmed attsystemet som
beräk-årligföransvarigaktuarie bl.a.bolag skulle enutse varsomen

bakgrundfårlagfästaskulder. Det motbolagets systemet avning sesav
skillnadTilllivförsäkringsbolag.istarka rolltraditionelltaktuariens ett

sedan län-aktuarienengelskehade denländerkontinentalai flertaletmot
bola-kontrollenfinansiella överövergripandedenansvarig föransettsge

Companiesi the InsuranceåterfinnslagstiftningsarbetetResultatetget. av
Lagstiftnin-föreskrifter.radmed närmarekompletteras1982Act ensom

såinte gåfickobeståndssituationer,förekommasyftade till menattgen
fail".freedomskulle gälla "aAlltjämtuteslöts. tokonkurserlångt att

fallissemangskyddsärskilt trotsi ställetFörsäkringstagarna ett omgavs
1975Protection ActPolicyholders garante-theinträffa. Genomallt skulle

avtalad ersätt-90allmänhetiprivatpersoner procentförsäkraderades av
insolvent.försäkringsbolag blevhändelsening i att ettav

lagstift-tidsharkonsumentskyddsintressenåberopandeUnder senareav
vari-försäkringsprodukter,marknadsföringensiktetagitning också av

kontroll.‘finansiellomfatta änävenkommit annattillsynen attgenom
förbestämmelserdetaljerade1986Services ActFinancialtheGenom ges

kravlångtgåendesparande medmedlivförsäkringarmarknadsföring av
marknadsföringenTillsynenförsäkringskundema. överinformation till

själv-delarövervägandetillregelutformningen görsoch den avnärmare
branschorgan.reglerande

varittillsynenoffentligamed denhuvudmåletharländeri andraSom
infriainte kanförsäkringsgivarnaförsäkringstagarnaskydda mot attatt

sålundaStorbritannien hariOcksåavtal.ingångnaenligtåtagandensina
Därige-trygghet.försäkringstagarenvaritlagstiftningensyftet med att ge

ochaktieägarnastredjeförsörjasigdessutomhar ansett mans,mannom
säkerhetanställdas

på and-Även desammavaritoffentliga tillsynenför denmålen somom
Storbritarmien.utformning iheltfåttlagstiftningenhåll, har annanenra

traditio-den tillsynslagstiftningen ärbrittiskaidragetgrundläggandeDet
utformapremier,frihet sättaskallförsäkringsföretag attnellt att ett ges

31.3 insured,of theProtectionHodgin,Se s.
58Se a.a. s.

5 4.Se s.a.a.
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försäkringsvillkor och förvalta inbetalda medel efter omdöme så län-eget
företaget uppfyller föreskrivna krav konsolideringskapital.ge Det har

därigenom tillser försäkringstagarenansetts att erbjudsatt störstaman
möjliga utbud försäkringsprodukter till lägsta möjliga kostnad ochav att
försäkringsgivaren kan erbjuda denne de bästa villkoren förenadeärsom
med säkerhet. Mer detaljerad tillsyn, förhandskontroll premiesats-som av

och försäkringsvillkor, har antagits begränsa utbudet försäkringslös-er av
ningar, öka kostnaden för försäkringen och inskränka den flexibilitet för-
säkringsgivama behöver för kunna sig efter förändringar påatt anpassa
marknaden.

För skydda försäkringstagama den långtgåendeatt frihet för-mot som
säkringsgivama haft, har starkt betonat vikten dessa med jäm-attman av

mellanrum offentliggör handlingar vilka kan läsa bolagets fi-na ur man
nansiella ställning. Som framgått det föregående har dock tidsav senare
lagstiftning inneburit väsentliga modifieringar principen "freedomav om
with publicity". Försäkringsbolagens frihet har inskränkts och inslaget av
kontroll har ökat.

tillsynsordningEn i viktiga delar liknar den brittiska förekommersom
i Irland. Ett västeuropeiskt land där försäkringsgivama sedanannat länge
har betydande frihet i bl.a. placeringargetts premie- och reservsätt-samt
ning Nederländerna.är

2.4 Harmoniseringen tillsynsordningarnaav
inom EU

Vid början 1960-talet inleddes inom EG arbete med genomföraav ett att
etablerings- och tjänstefrihet på försäkringsomrâdet. Ambitionen attvar
detta skulle ske först inom återförsäkring, därefter för skadeförsäkring
och slutligen för livförsäkring. Inom återförsäkring dessa friheter ivar

uppfyllda, varför EG redan år 1964 istort direktivsett rörande åter-ett
försäkring och retrocession 64/225/EEG kunde föreskriva alla hinderatt
avseende etablering och tjänstehandel skulle avskaffas. innebarDetta i

endast bekräftelse rådande förhållanden.stort sett en av
För direkt försäkringsverksarnhet gick utvecklingen betydligt långsam-

och harmoniseringsarbetet kom ske i mindre Genommare att etapper.
den första generationens direktiv, det första skade- och livförsäkringsdi-
rektivet 73/239/EEG och 79/267/EEG från år 1973 1979, syftaderesp.

till etableringsfrihet. Direktiven innebar minimiharmoniseringman en av
regler för auktorisation och övriga krav skulle gälla för etableringsom
inom gemenskapen. Den andra generationens direktiv, det andra skade-
och livförsäkringsdirektivet 88/357/EEG och 90/6l9/EEG antogssom
år 1988 1990, innehöll främst regler möjligheten sälja för-resp. attom
säkringar nationsgränsemaöver etablering i mottagarlandet gräns-utan
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verksamhetöverskridande
tredje skade-detdirektiv från år 1992,generationensden tredjeMed

avsåg92/96/EEG,ochlivförsäkringsdirektivet 92/49/EEGoch attman
grund-försäkringsområdet. Demarknadengenomföra den inrefullt ut

principengenomförandeinre marknadens ärför denläggande principerna
Principenhemlandstillsyn.principenauktorisation ochenda omom en

möjlig-skall haförsäkringsgivareauktorisation innebärenda att enom en
försäkringsrörelsehemland drivai sittauktorisationenstödhet medatt av

fråndrivas såvälVerksamheten skall kunnahela gemenskapen. ettinom
gränsöverskridan-EU-landifast driftställe etablerat annatett genomsom

prin-Enligtgemenskapen.beläget inomfast driftställehandel frånde ett
huvudansvaretmyndigheter hahemlandetshemlandstillsyn skallcipen om

medlemsländerandraetablerade inomfilialerför övervakningen även av
gränsöverskridan-medlemsländerdrivs i andrarörelseoch genomsomav

åtgär-möjlighet vidtadockmyndighet harVärdlandetsverksarnhet.de att
medverksamheten inte överensstämmerförsäkringsgivarender mot om

viktigastesamordning deVidare gjordesgäller där.de regler avensom
till den tredjeanpassadebestämmelserNationellatillsynsreglema. genera-

juli 1994.kraft den 1skulle träda idirektivtionens senast
mellankompromisslångtgåendeflera punkterinnebarDirektiven en
IrlandStorbritarmien,iå sidantillsynssystemende kontrasterande ena

väsentliga be-i detkontrollen äroffentligadär denNederländerna,och
kontinentala län-bland flertaletsidanå andrasoliditeten, ochgränsad till

soliditetförsäkringsbolagenstillsynenTyskland, där översärskiltder och
produktut-premiesättning ochbolagensgranskningmedkompletteras av

bud.
bolagenskontrollcentrala frågansärskilt dengälldeSvårigheter om av

förstaefterhand.eller i Etti förvägskulle skepremier och produkter steg
skadeförsäkringsdi-då det förstapunktharmoniseringen på dennai togs

föreskrevsetableringvillkor förbestämmelsernarektivet I attantogs. om
verksamhets-auktorisation skulle företevid ansökanvarje företag enom

försäkringsvill-särskildaochallmännainnehålla debl.a. skulleplan som
skullevillkorenkravtillämpa. Någotavsågföretagetkor attattsom

till varje landöverlåtsdetdock inte,uppställdesförhandsgodkännas utan
tillsynsordningamaskildakrav skulle gälla. Desådantvälja ettatt om

bestå.sålundabestämmelserdessakunde genom
Även kompromiss mellaninnebardirektivgenerationensden andra en

Emellertidtillsynssystemet.materiellanormativa och det stegdet togs ett
för-förbjöddirektivennormativa ordningendeni riktning attmot genom

skadeförsäk-risker ioch villkor för s.k.premierhandskontroll storaav
ring.

fulltdirektiv avsåg nämntgenerationenstredjeGenom den attsomman

tillförslaglade fram° år 1975kommissionen redankanI sammanhanget nämnasatt
mycketemellertidframstodi dettaskadeförsäkringsdirektiv. Innehålletandra somett

till 1988dröjde ända årdetvarförmedlemsländerna,kontroversiellt majoritetenför av
inteåterstod dåursprungliga förslagkommissionensAvinnan direktiv antogs.ett

mycket.
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genomföra den inre marknaden på försäkringsområdet.ut Härför erford-
rades harmonisering gällande tillsynssystem inom gemenskapen,en av
varvid medlemsländerna bestämde sig för i det väsentliga normativtett

regler förhandsgodkännande premiersystem och villkorattgenom om av
helhet.7förbjöds i sin Försäkringsbolagen skall själva få utforma försäk-

ringsprodukter och bestämma premier invänta statligt godkän-utan att ett
nande. Den tredje generationens direktiv dock inte ändra be-attavser
stående tillsynsordningar sådana.som

Försäkringsdirektiven orienterar sig sålunda med solidi-mot ett system
tetstillsyn och krav på offentlighet i enlighet med gällande tillsynsordning
i bl.a. Storbritarmien. För tillsynen bolagensöver soliditet i direkti-ges

regler minsta buffertkapital, beräkning försäkringstekniskaettven om av
skulder och placering medel motsvarande dessa skulder. påKravav
offentlighet och genomlysning kunna uppnås med regler omfatt-anses om
ande information försäkringsgivaren och dennes produkter medom samt
långtgående krav på offentlighet uppgifteröver bolagens ekonomi.om
EG:s bestämmelser leda tillväntas skärpt priskonkurrens och därmeden

utbud försäkringslösningarstörre till lägre premier för konsumen-ett av
tema.

Genom avtalet Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde EESettom
mellan EG, EG:s medlemsländer och EFTA-länderna, trädde i kraftsom
den januari1 1994, syftade till få integrering EFTA-länder-attman en av

marknader med EU:s inre marknad. Det ursprungliga EES-avtaletnas
omfattade EG-rättsakter antagits fram till och med den juli31 1991.som
Enligt avtalet kunde direktiv därefter EG fogas till EES-antogssom av
avtalet beslut i den Gemensamma EES-kommittén. Ett sådant till-genom
lägg till avtalet beslutades i 1994.mars

För Tysklands del innebar anpassningen till EG:s tredje försäkringsdi-
rektiv tillsynen fick något inriktning den traditionella;att änges en annan

närmade sig det brittiska Bl.a. har i Storbritan-systemet.man man, som
nien, stärkt aktuariens ställning i livförsäkringsbolagen. Enligt uppgift
från tillsynshåll lär dock den tyska tillsynen bolagens soliditetöver också
i fortsättningen komma syfta till till varje pris förhindra försäk-att att att

obeståndringsbolag hamnar på Annat mycket begränsade liberalise-än
ringar den finansiella tillsynen inte Tillsynensär vänta. uppgifterattav

måloch sålunda inte förändras. Endast metoderna för tillsynen blirantas
annorlunda kontroll premier och produkter bara kommerattgenom attav
kunna ske i efterhand.

Som framgått det föregående har emellertid harmoniseringsarbetetav
inom EU också lett till ganska omfattande ändringar den brittiska till-av

Ävensynslagstiftningen, bl.a. soliditetsregler.strängare den tredje gene-
rationens direktiv innebar krav måste uppställas i Storbritannien.att nya
Bl.a. infördes regel sikte premiesättningen tillgodosertar atten som

7Se Drabbe i Versicherungswirtschaft Heft 9/1994 550 ff.s.
3 ibid.
9SeHohlfeld i The GenevaPapers Risk andInsurance, 18 69,no. October 1993,on

439-442.s.
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krav soliditet.
auktorisationprinciperna endaNaturligtvis innebar införandet enav om

Storbritan-förändringar i Tysklandhemlandstillsyn viktiga såväloch som
nien.

regleringen2.5 svenskaDen

försäkringsbranschenden svenskaVid 1800-talet domineradesmitten av
svenska för-särskilt engelska, och deförsäkringsanstalter,utländskaav

hur verksamhetenpåminde mycketsäkringsaktiebolagens konstruktion om
försäk-affärsmässigavid denna tid deti länder. Närorganiserats andra

försäkringsrörelsenbanor ochdelvis leddes inringsväsendet nya
inhemska företagomfattasområde komlivförsäkringens även att upp-av

försäkringslagstiftning. Förstasärskildtanken behovetstod ste-av en
själva. Bakgrundenförsäkringsbolagensådan lagget mot togs varaven

konkurrensen,den utländskaoroades delsde etablerade bolagen överatt
mindreFörekomstenömsesidiga bolag.nyetableringendels över avav

allvarligt hot deförsäkringsgivare ansågsansvarskärmande utgöra motett
lagstiftningen komframväxandeverksamhet.bolag bedrev sund Densom

för-etablerade svenskatill skydda dei hög grad syftahärigenom attatt
min-fanns ellernaturligtvis ocksådetsäkringsbolagen, även ett merom

omvårdnad.kontroll och socialintresse fiskaoffentligtdre uttalat av
Försäkringsföre-skrift anfördeMaj:t ingiventill Kungl.I år 1878en

detFörsäkringsföreningenSvenskai Stockholm sedermeraningen att
ilivförsäkringsrörelseförsäkringsrörelse, ochallmänt erkänt att syn-var

regler förmåste gälla andrabeskaffenhet det ännerhet, sådan attvar av
Även be-den försäkringsverksamhetaffärsverksamhet. somomannan

likväl klok-anledning till farhågor bjödgrundadintedrevs vid tiden gav
medverkade tillvarigenomlagstiftningheten åstadkomma ettstatenatt en

bidrogförsäkringsväsendet därigenomordnandeändamålsenligt samtav
önsk-välståndet synnerligenallmännatill för höjande detdetsammas av

utveckling."värda
avvaktan på resultatetfick dock anstå ilagstiftningenDen tänkta av en

1886utfärdades årställetallmänna bolagslagstiftningen. Idenöversyn av
karaktär.provisorisk Denadministrativ ordning två kungörelseri enaav

uppställdeoch den andrainhemska försäkringsanstalteravsåg tillsyn över
dessa för-verksamhet här. Medförsäkringsanstaltersvillkor för utländska

kontrollinföra visshuvudsakligen endast överavsågfattningar attman
offentliggjordeochlämnadefordra deförsäkringsanstaltema samt att att

engel-liksom denbyggde sålunda,för sin verksamhet. Deredogörelseen

° Grip,vidaretillsynslagstiftningens uppkomst;motiven tillbakomliggandeOm de se
20 foch Larsson,försäkringspolitik 1935-1945,SvenskVill frihet eller tvångdu s.

1850-1980.försäkringsväsendemarknaden svensktDen reglerade -" 1946:34 1Se SOU s.
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publicitetssystem.ska lagstiftningen, på Kungörelserna stadgade in-ett
koncessionsplikt det erfordrades endast anmälan försäk-te utan atten om

ringsanstalt påbörjat verksamhet. Beträffande rörelse i aktiebolagsforrn
fordrades emellertid koncession enligt den vid tiden gällande aktiebolags-
förordningen.

årFörst 1903, och åter efter påtryckningar från försäkringsbranschen,
tillkom i samarbete med Danmark och Norge de första lagarna för-om
säkringsrörelse, dels lag inhemskaavseende bolag, dels lag ut-en en om
ländsk försäkringsanstalts driva försäkringsrörelse i Sverige.rätt I bå-att
da lagarna uppställdes krav på koncession. Lagstiftningen, omfattadesom
alla slag affärsmässigt bedriven försäkringsverksarnhet, knöt tillav an
gällande tillsynssystem i Tyskland och gick ganska långtgåendeut
krav och kontroll bolagens soliditet. Lagstiftningens huvudsakliga syfteav

skapa ekonomiskt stabil försäkringsbransch så långtatt attvar en genom
möjligt förhindra konkurser inträffade i försäkringsbolag. Tillsyns-att
myndighet och lagstiftande korn därför både direktattorgan engageras
och indirekt i bolagens premie- och reservsättning. Av betydelse för ett
försäkringsbolags och sunda utveckling ansågs bl.a. detrygga vara grun-
der efter vilka premier bestämdes och avsättningar gjordes. gälldeDetta
särskilt för livförsäkringen, eftersom beräkningarna där avsåg avlägsenen
framtid och väsentligare felaktigheter i beräkningsgrundema därför skulle
få vida ödesdigra verkningar Dessutom beräkningarnaänmer armars. var
i dessa fall baserade på komplicerade och för den allmänheten svår-stora
fattliga, vetenskapliga förutsättningar. Mot bakgrund härav föreskrevs,
såsom i Tyskland, samtidigt med ansökan stadfästelse bolags-att om av
ordning för livförsäkringsbolag skulle inges uppgifter beräkningsgrun-om

förhandsgodkärmande.dema för Att de finansiella aspekterna kom att
relativt liten uppmärksamhetägnas vid denna tid knappast förvånande.är

finansiellaDen riskhanteringen relativt outvecklad både i frågavar om
analytiska verktyg och praktisk teknik. Visserligen infördes vissa restrik-
tioner placeringen medel motsvarande försäkringstekniska skulder.om av
Bestämmelserna dock endast sikte på dessa medel skulle placerastog att
i vissa tillgångar ansågs särskilt säkra, främst obligationer.typer av som

Såsom i tysk doktrin anfördes motiv för särskild tillsyn översom en
försäkringsverksamheten flera olika omständigheter, särskilt försäkringens

ekonomiska och sociala funktion, försäkringstagarens begränsadestora
möjligheter bedöma han får effektivt skydd och förhållandetdetatt ettom

försäkringsrörelse bygger massavtal och därigenom på allmänt för-att
troende. De kraven livförsäkringens område förklaradesstränga av

önskan skydda försäkringstagama ekonomiska förluster ochatt moten
säkra kapitaltillgången då livförsäkring föll ut.en

Lagen ansågs emellertid ganska inte tillsynsmyndigheten till-snart ge
räckliga befogenheter. lagändringarGenom år 1914 vidgades därför in-

Se Appeltofft, Den lagen försäkringsrörelse, 9nya om s.
3 Se NJA 1904 11.s.
" Se Hellner, Försäkringsrätt 2 uppl. 37s.
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spektionens möjligheter ingripa försäkringsgivarna främstatt mot genom
införandet 5tekniska bestämmelser livförsäkringenspå område.av nya

Under 1930- 1940-talenoch framfördes kritik försäkringsbranschenmot
också sig uttryck i riksdagsmotioner. innebarDen bl.a. invänd-togsom

ningar bolagens höga driftskostnader delvis ansågs orsakademot som av
det fria marknadstillträdet och det antalet försäkringsgivare påstora
marknaden. Vidare ställdes krav strikta regler för livför-att garantera
säkringstagama till återbäringrätt motsvarade avkastningen in-en som
betald premie efterfrågades bestämmelser tillsåg försäkrings-samt attsom

kostnad för försäkringsskyddet skälig. Från socialdemokra-tagarens var
tiskt håll fordrades förstatligande den privata försäkringsverksamheten.av
Dessutom kom depressionen under 1930-ta1et drabba försäkringsbran-att
schen, och särskilt livförsäkringsbolagens försvagade ekonomi ansågs
oroande. Ett långvarigt lagstiftningsarbete vid, vilket resulterade itog
1948 års lag försäkringsrörelse och 1950 års lag för utländskarättom om
försäkringsföretag driva försäkringsrörelse i Sverige.att

I motiven till den lagstiftningen åberopades de traditionella skälennya
försäkringsreglering.för särskild Försäkringsväsendet utgöraen sas en

betydelsefull faktor i samhällslivet. På grund sin uppgift utjämnaattav
de ekonomiska verkningarna risker olika slag försäkringsväsen-av av var
det tillföra det socialaägnat och ekonomiska livet stadga och ökadeatt
utvecklingsmöjligheter. Livförsäkringsverksarnheten ansågs iha ett grun-
den socialpolitiskt syfte. Vidare påpekades svårigheterna för försäkrings-

bedöma huruvida försäkringsbolaget i stånd fullgöra in-tagaren att attvar
gångna avtal, och detta gällde särskilt livförsäkringens område efter-

avtalen där omfattade mycket lång tidsrymd.som en
För de försäkringsbolagenssvenska verksamhet slogs grundsatsen ny

fast, nämligen den s.k. skälighetsprincipen, innebar kravett attsom
kostnaden för försäkringen skulle skälig. Ett lagstiftat skälighetskravvara

vikt.sarnhällsintresse Kravetstörsta på premie- ochettsas vara av
kostnadsskälighet innebar bl.a. verksamheten skulle bedrivas kostnads-att
effektivt och kostnaderna fördelas rimligt och rättvist mellansättett
försäkringstagama. På livförsäkringens område ansågs grundsatsen dessu-

kräva alla överskott skulle återgå till försäkringstagama, vilkettom att
naturlig konsekvens premierna beräknas med betryg-attsas vara en av

gande marginaler. Sedermera har principen skälighetskravansetts rymma
också på andra villkor premien och på skaderegleringen.än

Dessutom lagfästes dels den s.k. behovsprincipen, dels den s.k. sund-
hetsprincipen, enligt vilka koncession för försäkringsrörelse fick ges om
det konkurrensskäl farms behov därav och bolagets verksamhetettav

i övrigt ägnad främjaäven sund utveckling försäkringsvä-attvar en av
sendet. Från allmänhetens synpunkt ansågs det betydelse för-attvara av
säkringsväsendet inte byggdes i vidare mån svarade beho-änut motsom

15Se NJA 1915 ff.41s.
° Se SOU 1946:34 13 och 1948:50 147.s. prop. s.
7 Se 1948:50 147 och 248.prop. s.

4 15-0635
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Om marknaden övennättad förelåg nämligen risk för för-vet. attvar en
säkringarna fördyrades och försäkringsskyddet försärnrades. Vid sidan av
behovsprövningen skulle kvalitetsbedömning, innebargöras atten som
bolagets verksamhet skulle bygga sunda försäkringsprinciper och avse

intresse.tillgodose från det allmännas synpunkt legitimt Deatt ett
negativa verkningar kunde följa be-eventuella konkurrensen som av

hovsprincipen skälighetsprincipen,ansågs kunna motverkas av som
innebar kostnadseffektivitet. praktiken korn behovsprin-bl.a. krav Iett

verkningsfullt nyetablering försäkrings-cipen hinderutgöraatt ett mot av
företag.

avsnitt fanns principer liknande innebördSom framgått 2.2 av upp-av
tillsynslagstiftningen. tyska tillsynen underi den tyska Dentagna var

inriktad skyddet individens rättigheter,åberopande etiska skäl påav av
och behovsregel infördes där redan på l930-talet.en

det, också i Tysk-Vidare skärptes soliditetskraven bl.a. attgenom som
livförsäk-uppställdes förbud i fortsättningen kombineraland, mot attett

sådant krav ansågs haringsverksamhet med försäkringsrörelse. Ettannan
stabilitetbetydelse för försäkringsväsendets och säker-grundläggande

het.
följaktligen på långtgående kontrolllagen innebar kravDen mer avnya

fortsättning-försäkringsbolagen. Tillsynsverksamheten skulle ide svenska
etableringinte inrikta sig på bolagens soliditet, också bevakabara utanen

enligt andra uppställda principer.och verksamhet
lagstiftningsvägen stärka försäkringstagamassökteDessutom attman

försäkringsbolagen. Såvitt avsåg ömsesidiga försäk-ställning gentemot
självabolag skulle bedrivas delägarnaringsbolag fastslogs dessaatt av

tillförsäkra försäkringstagarna visst måttoch för deras räkning. För att
försäkringsaktiebolagen infördes bestämmelseinflytande iäven omenav

bolag.styrelserepresentation för försäkringstagarna i sådana
främsta för särskilda bestämmelsernaframgått det motivet deSom var

för försäkringstagama krav på soli-försäkringsrörelse skyddet genomom
vissa andraskälighet. några lagstiftningssanunanhang harditet och I även

gällande förbudet för försäk-motiv framförts, bl.a. då det sedan år 1903
försäkringsrörelse behandlades idriva rörelseringsbolagen änatt annan

enligt vilkenlag. Då infördes bestämmelseförarbetena till 1948 års en ny
skulletillsynsmyndighetens medgivande inteförsäkringsbolagett utan

i svenskt eller utländskt aktiebolagandel aktierna änäga större ett somav
röstetalet för samtligaröstetal högst femsvarade procentmot ett avom

betydelse-femprocentsregeln. Därvid uttalades detaktier, den s.k. att var
för inflytandeförsäkringsbolagen inte skaffade sigfullt tillse stortattatt

omrâde. motiv knötutanför försäkringsväsendets Dettai företag eget
tillspecifika uppgift samhället; med hänsynförsäkringsbolagens itillan

5 1581948:50Se s.prop.
9 1948:50 174 och 280.SOU 1946:34 298 ochSe s.s. prop.
2° 1950:220 30 ff.Se prop. s.
2 1948:50 216.Se s.prop.
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bolagens sociala funktioner borde försäkringsrörelsen inte blandas sam-
med verksamhet i näringslivet. Motivet har kallatsman annan segrega-

tionsmotivet. Senare har näringspolitisktäven motiv âberopats.ett
Detta hänför sig till försäkringsbolagens starka ställning kapital- och
kreditmarknaden och i näringslivet i vilket dem till väsentliggörstort, en
maktfaktor där. Försäkringsbolagens samlade inflytande har sålunda an-

regel.böra begränsas särskildsetts genom en
Vidare kan detnämnas nödvändigt försäkringsbola-att ansetts att styra

kreditgivning med hänsyn till utvecklingen efterfrågan på kredit-gens av
Årmarknaden. 1952 gjordes överenskommelse mellan statengenom en

och försäkringsbolagen omfattande ingrepp i bolagens placeringsverk-ett
samhet i kreditallokerande syfte. villeMan då försäkra sig nä-attom
ringslivets del försäkringsbolagens nettokreditgivning inte ökadeav utan

denna i tillräcklig grad tillfördes bostadsbyggandet ochatt de offentliga
investeringarna. Därefter år 1962 lag beredskapskaraktärantogs en av om
placeringskvoter för bl.a. försäkringsbolagen. Den lagen efterföljdes av
1974 års lag kreditpolitiska medel hade syfte sinom som samma som
föregångare." Förordnandena allmän placeringsplikt för försäkrings-om
bolag upphörde år 1986.

Är 1982 trädde gällande försäkringsrörelselag i kraft. I den lagen,nu
främst innebar anpassning till modern associationsrätt och moder-som en

redovisningsregler, lagfästes bl.a. förbud vinstutdelning i liv-ettna mot
försäkringsbolag. Ett sådant förbud stämde väl med den praxis hadesom
utbildats inom branschen. Någon ändring gällande tillsynsordningav
innebar inte den lagen. fastslogsDet dock inspektionen skallattnya
verka för sund utveckling försäkringsväsendet. betydelsefullEn fö-en av
rändring innebar slopandet behovsprövningen lagändringav genom en

trädde i kraft år 1985. Följdändringar gjordes i bestämmelsernasom om
utländska försäkringsföretags verksamhet.

Först år 1989 blev det möjligt försäkringsmäklareför verka denatt
svenska försäkringsmarknaden. Mäklarna i lagen 1989:508 för-gavs om

Ävensäkringsmäklare förmedla utländskarätt försäkringar. svenskaatt
försäkringsbolag fick i anslutning härtill möjligheter förmedla utländskatt
försäkring.

Valutaregleringens successiva avskaffande innebar bl.a. försäkrings-att
bolagen från år 1989 för s.k. friarätt medel placera i utländskaattgavs
tillgångar och svenska medborgare från år 1992 tilläts be-att att utan
loppsbegränsning köpa utländska livförsäkringar.

Genom lagstiftning år 1990 öppnades möjligheter för de svenska för-
säkringsbolagen meddela livförsäkring med anknytning till värdepap-att
persfonder, s.k. unit linked-försäkring eller fondförsäkring. Främst pá
grund gällande förbud vinstutdelning fick emellertid sådan försäk-motav
ringsrörelse inte förenas med konventionell livförsäkringsverksarnhet.

n Se SOU 1987:58 204 och SOU 1988:29 Del 2 103.s. s.
u ibid.
u Se SOU 1978:11 506 foch SOU 1987:58 115.S. S.
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särskilda fond-marknadsförasUnit linked-försäkringar skulle i stället av
för verksamhet iförsäkringsbolag. Bestämmelser sådan sär-upptogs en
livförsäkringar med anknytning till1989: 1079 vär-skild lag, lagen om

depappersfonder.
har lagstiftningenharmoniseringen med ordningen inom EUoch medI

sig Sverigeförändringar. EES-avtalet åtoggenomgått ytterligare Genom
tillhandahållainföra regler etableringsfrihet ochbl.a. rätt attatt omom

införli-har ocksågränsöverskridande verksamhet. Sverigetjänster genom
försäkringsverksamhet ingår i deträttsakter rörandedevat ursprung-som

januariträdde i kraft den 1lagändringarliga EES-avtalet somgenom
införan-soliditet preciseratsBl.a. har därigenom kravet1994. genom

utländska försäk-detaljerade soliditetsregler. Förgemenskapensdet av
lag, lagenEES-land infördesringsgivare med isäte annat en ny

i Sverige.EES-försäkringsgivares verksamhet1993:1302 om
generatio-tredjei har också denföljd Sveriges medlemskap EUTill av

Vidare ingårrättsordningen.införlivats med den svenskadirektivnens
Medtill EES-avtalet.direktiven i tilläggsavtaldenämnt ett anpass-som

år gällandeförsäkringsdirektiven har det sedan 1903tredjeningen till de
fårgrunder slopats. Tillsynenförhandsgodkärmandekravet numeraav

skadeför-livförsäkringsåvälefterhandskontroll vidhelt riktas in som
vidareinom minskaranslutningen till ordningen EUsäkring. Genom ut-

inhemska för-skäl defördelningspolitiskaför styraattrymmet t.ex. av
säkringsbolagens kreditgivning.

tvâalltjämt främstdocktillsynslagstiftningen byggersvenskaDen
soliditet,ursprungliga principenprinciper, dels dengrundläggande om

kontinentala län-i mångaskälighetsprincipen. Somsentidadels den mer
till grund för tillsy-detaljföreskrifter liggeråtskilligaocksåder somges

materiellmedTyskland,Lagstiftningen vilar, i ett systemsomnen.
tillsyn defortlöpandeoffentlig myndighet bedriver överdärkontroll, en-

bolagensinte baraTillsynsmyndighetenförsäkringsbolagen. prövarskilda
försäk-premier och andraskäligheten iställning ocksåfinansiella utan

skallkorrekt. Inspektionenskötsskaderegleringenringsvillkor attsamt
försäkringsväsendet.utvecklingverka för sundi övrigtäven aven
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3 Utgångspunkter för framtida

reglering

3 Inledning

Som framgått föregående kapitel bygger dagens regler för tillsyn överav
svensk försäkringsverksamhet till viss del erfarenheter och värderingar
från detta sekels början. Grunddragen i nuvarande reglering baseras i
mångt och mycket på praxis inom försäkringsbranschen.även Den präg-
las vidare 1930- och 1940-talens intensiva försäkringspolitiska debatt.av
Av betydelse för utformning har också varit lagstiftarens tradi-systemets
tionella viss grad specialisering och uppdelning nödvän-ärattsyn en av
dig för det finansiella helhet skall fungera väl.att systemet som

Det i dag gällande regelverket för försäkringsrörelse emellertid inteär
i alla avseenden för tillämpas i modern marknadsekonomi.anpassat att en
Det gäller frågasärskilt i livförsäkringsverksamhet, för vilken fortfa-om
rande antal bestämmelser begränsar bolagens möjligheterett attges som
konkurrera i fråga premiesättning och produktutfomming. Regelver-om
ket har inte förändrats i takt med utvecklingen på de finansiella markna-
derna, och det det gäller reglering ochsynsätt närrepresenterar ett styr-
ning ekonomisk verksamhet i dag många känns främman-sättav som
de. Vissa regleringar hindrar dessutom riskerna i verksamheten han-att

för försäkringstagarna ändamålsenligt sätt.teras ett

3.2 Motiv för reglera försäkringsverksamhetatt

Till grund för särskild reglering finansiella verksamheter brukarav anges
antal skäl, vilka sammanhänger de uppgiftermed det finansiellaett som

skall fullgöra. Reglerna syftar till främja effektiviteten isystemet att sys-
konsumentemastabilitetdess skydda de enskildatemet, garantera samt

Det finansiella effektivitet marknademas funktionsdug-systemets avser
lighet och effektivitet från samhällsekonomisk synpunkt. Frågor kon-om
kurrens och förtroende har betydelse i detta avseende, inteärstor men
unika för finansielladen sektorn. produktion tjänsterAtt ochav varor

‘ För genomgång det finansiella uppgifternännare och därmedsystemetsen av sam-
manhängandeskyddsintressen SOU 1991:2 16 ff, SOU 1991:89 108t.ex.se s. s.
och Ds 1993:57 9 ff.s.
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väsentligt för näringsverk-sker till så låga kostnader möjligt allärsom
offentliga syftar tillsamhet och markeras bl.a. regleringar attsomgenom
förfaranden. Brister i konkurrenssitua-förhindra konkurrensbegränsande

konsumentemaofta till onödiga fördyringar förtionen leder
fun-stabilitet kopplad till välfinansiellaDet ärsystemets nyttan ettav

för särskildbetalningssystem och det viktigaste skäletgerande utgör en
förmed-reglering bankverksamhet. Några egentliga betalningstjänsterav

någonförsäkringsbolagen, varför dessa knappast kan halas inte sägasav
roll i denna funktion.

starkt konsumentskydd detPå försäkringsområdet behovetär ett av-av
finns främst två skäl till varförmotivet för särreglering. Detgörande en

särskilt tyngd.denna aspekt har stor
full-försåkringsåtagande intedet första kan verkningarnaFör ettattav

Sverige, liksom i mångamycket allvarliga för den enskilde. lföljs bli
hushållens sparande isker del de enskildaandra länder, stor egnaen av

inventa-såsom bilar, möbler och andrahem och konsumentkapitalvaror
andrastöld, brand ellerrier. således värdenDet är stora som genom

liknande kan särskilt mindreplötsligt kan förlorade. Påolyckor sätt
livförsäkring skulle försäk-företag drabbas hårt sådana händelser. Vidav

pensionsför-situationer deraskunna försättas i ohållbararingstagarna om
dessa ofta omfattar många årssäkringar plötsligt visade sig värdelösa, då

livför-ålderdom. konkurs isparande och garanti för tryggad Enutgör ett
tecknat försäk-kan därför få allvarliga följder för demsäkringsbolag som

bolaget.ringar i
enskilda försäkringstagare kanskulle visserligen kunna hävdasDet att

sig själva konsekvenserna fallissemangskydda sär-attmot genom varaav
teckna försäk-i försäkringsgivare ellerskilt valet attgenomnoggranna av

spridning flertal bolagförsäkringsbolag samtidigt.ringar i flera En ett
naturlig lösning för för-praktiskt möjlig eller särskiltdock knappastär en

isäkringstagare allmänhet.
utomordentligt för utomståendei många fall svårtdet andra detFör är

försäkrings-tillförlitligheten hos visstbilda sig uppfattning ettatt en om
försäkringstaga-Försäkringstekniken så kompliceradbolag. ävenär att en

svårt bedöm-kunskaper i ekonomiska frågor harmed goda göraatt enre
förmåga fullgöra sinaförsäkringsbolagets ekonomi och dessning attav

tillräckligainte förväntas haförpliktelser. Försäkringstagaren kan sålunda
risker påförsäkringsgivaren hanterar sinakunskaper för avgöraatt om

infonnationsasymmetri kanändamålsenligt och effektivt Sådansätt.ett
marknadens funktion,viktigt motiv för statliga ingrepp iutgöra ettanses

få allvarliga konse-särskilt köp- och säljbesluten kanvilket gäller om
fall försäkringstagaren.för den i detta förkvenser parten,svagare

försäkringstjänsterSkyddsmotivet tyngd då det gällerhar störst som
informationsasymmetrinföretag.bjuds till hushåll och små Här är mestut

2 regleringen försäkringsverksamhetenTidigare hävdats den särskildahar dock att av
mellan bolagen,risker beror på alltför hård konkurrensskall skyddaäven mot ensom

motiv fått allt mindrepremierna för lågt. Detta har dockfrämst faran för sättsatt en
framträdande roll under år.senare
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påtaglig. Större företag kan ha goda förutsättningar för inhämtaantas att
och värdera information de risker förbundna med försäkrings-ärom som
verksamheten.

fleraAv skäl skyddsintressetär uttalat inom livförsäkring inomänmer
skadeförsäkring. Livförsäkringsavtalen eller mindre kompliceradeär mer
paket bestående sparande, dödsfallsförsälcring och livsfallsförsäkringav
och ofta betalningar skall falla först fiera decennier. Un-avser utsom om
der denna tid saknar försäkringstagaren vanligen möjlighet flytta sittatt
sparkapital någon och därigenom hänvisadär till underarmanstans att
lång tid förlita sig på försäkringsbolagets betalningskapacitet och förmåga

förvalta sparandet. En utvärderingatt försäkringsbolagetsnoggrann av
ekonomi och kompetens vid avtalets ingående räcker således inte. l prin-
cip skulle försäkringstagaren behöva fortlöpandegöra bevakningen av
bolaget under försäkringsavtalets hela löptid. Inom skadeförsäkring är
skyddsintresset mindre, eftersom avtalen regel sträcker sig översom en-
dast eller år. Här har försäkringstagarna dessutomett godaett möjlig-par
heter byta försäkringsgivare de missnöjda.att ärom

Inte heller finns inom återförsäkring starka skyddsintressensamma som
inom livförsäkring. Parterna återförsäkringsmarknaden väl insattaär
i verksamheten och får ha tillräcklig kapacitet och kunskap föranses att
skaffa nödvändig information sina Informationsasymme-motparter.om
trier, berättigar reglerande ingrepp vid direktförsäkringsrörelse, harsom
liten betydelse här. De svenska återförsäkringsbolagen omfattas visserli-

Finansinspektionens tillsyn, det finns inga särskilda bestäm-gen av men
melser reglerar avtalsförhållandena mellan och vid juri-som parterna en
disk bedömning ofta hänvisad tillär sedvänja och allmän avtalsrätt.man
Återförsäkringsmarknaden, till sin karaktär starkt internationell,ärsom
är även i andra länder betydligt mindre reglerad försäkringsrö-än annan
relse.’

Förekomsten oligopolmarknader, dvs. marknader med fåtal do-av ett
minerande företag, ibland skäl förutgöra särskild reglering. Detanses
beror effekterna konkurs sådan marknad kanatt bli bety-av en en
dande "too big fail". Då företag hamnar obestånd drabbasto ett stort
ofta åtskilliga underleverantörer och andra borgenärer med oprioriterade
fordringar, med återverkningar på och anställdaägare i dessaäven före-

Sådana kedjereaktioner kan emellertid uppkommatag. också utanför den
finansiella sektorn funnit skäl införa särskilda reglerin-utan att attman

De överväganden måste här torde integöras något grundläg-gar. som
gande skilja sig från demsätt måste i sambandgöras med konkurssom
och hotande nedläggning exempelvis industiföretag. Särskild be-storaav

3Sommotiv för reglering återförsäkringsbolag hävdasibland fallissemang i så-av att
danabolag indirekt kan komma drabba skyddsvärdaförsäkringstagare konsu-att somoch mindre företag. Denna risk emellertid inteär annorlundamenter de faror för-än
säkringstagama för tillgångarutsätts motsvarandeförsäkringstekniskaskulderpla-om

i enhandsengagemang,ochbör därför lämligen ocksålösaspåstora motsvarandeceras
Det sålundasätt. rimligt vissaär med bestämmelser förhindrar enskildaförsäk-attsom

ringsbolag återförsäkrar del balansenhos och bolag.stor etten av samma
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finansiellaförsäkringsföretagen eller andra företag denhandling av -
därför befogad.i detta avseende knappastmarknaden är-

försäkringsbolagentidigare skyldighet förframgått gälldeSom atten
prioriteradeoch bostadsobligationer, s.k.i lågförräntadeplacera stats-

verksamhet, så-innebar försäkringsbolagensobligationer. kravDetta att
förunderlätta finansieringenreglerades i syfteväl bankernas, sta-attsom

obligationemabostadsinstituten. avkastningenoch Genom attten van-
bl.a. bostads-marknadsmässiga förräntningen blevligtvis understeg den

Å fick försäkrings-billigare. andra sidanoch därmed boendetbyggandet
regleringen stodsina sparmedel, varföravkastning påsämretagama en

också medföraregleringar kanintressen.i strid med deras Denna typ av
frånönskvärtriskerförsäkringstagarna får bära ärstörre änatt som

delförsäkringsbolagen tvingas placeraskyddssynpunkt. Om stor aven
riskspridning åsidosättas.kan behovetmedel i vissa tillgångarsina av

Även motivåberopatsaspekter harnäringspolitiska nämnts somsom
verksamhet. Synpunkterna,försäkringsbolagenssärskild regleringför av

detomfattning, går påökadepå kapitalförvaltningenssikte ut atttarsom
all-inflytande i detskaffar sigförsäkringsbolagolämpligtär ett stortatt

fråganförsta delbetänkande harframhölls i vårtnäringslivet. Sommänna
iblir inflytelserikaförsäkringsbolag ägare nä-lämpligheten attavom

ti-i med densin betydelse ochi förlorat någotringslivet senastestort av
ñnansmarknader och inter-integreradeutveckling internationelltdens mot

övrigt inneburitutveckling har bl.a.nationaliseringen i Denna att ut-
företag, lika-svenskaförsäkringbolag, kanföretag, däribland ägaländska

övrigti andra länder. Förförvärva objektsvenska företag kanväl som
barasvenska ekonomin intemaktkoncentration i dengäller frågan om

allmänhet.iinstitutionellalämpligheten ägareförsäkringsbolagen utan av
inflytelserika placerare utö-i likhet med andraförsäkringsbolagOm anses

dettavår meningnäringslivet bör enligtinflytande inomalltförett stonva
intemaktförhällanden,sådanagenerell lagstiftningregleras omengenom

försäkringsverksamhet.justsärskilda regler omgenom
förgrundläggande motivetdetvi sålundaSammanfattningsvis attanser

skyd-försäkringsverksamhetenoch tillsyn utgörssärskild reglering avav
livförsäkringens omrâde. Härframför alltförsäkringstagarna inomdet för

bety-innefattar många gångerofta lång och avtalenförsäkringstiden ettär
mindre medskyddsintressetskadeförsäkringsparande.dande Inom är

ellersträcker sig endastavtalstiden regeltill överhänsyn ettettatt som
skyddsintres-finns inte tillräckligt starkaåterförsäkringårs tid. Inompar

lagstiftning.särskildför motiveraatt ensen

‘ 172.SOU 1991:89Se s.
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regleringsmetoderAlternativa3.3

regelsystemen i Europaföregående kapitel speglarframgåttSom av
bäst tillgodoses.hur försäkringstagarskyddetmycket olika synsätt om

år följdvisserligen minskat underskillnader harDessa som en avsenare
för unionenstillsynsordningar inom EU. Inomharmoniseringen ramenav

medlemsländer-regleringarna i de skildabestämmelser kangemensamma
struktur.ha ganska olikainte desto mindrena

och vissa andraförsäkringsverksamheten i TysklandRegleringen av
statligavilat på grundsatsen densedan längekontinentala länder har att

försäkringstagarentillräckligt hög förinterventionsnivän skall att gevara
skyddför tillfredsställandeförutsättningtillfredsställande skydd. En ettett

påhindras från kommaförsäkringsbolagen skallhar attattansetts vara
inneburit rigoröshar regleringenlivförsäkringobestånd. Beträffande en

verksamhet.försäkringsbolagensväsentligaste delarnakontroll de avav
kontrollerats ochsoliditet harbetydelse för bolagensMånga faktorer av

premiersäker påhar kunnatHärigenomgodkänts i förväg. attman vara
risken för kon-sådana marginalerberäknas medoch premiereserver att

ändåförsäkringsföretagobefintlig. Om någotkurser i detär närmaste
falltillsynsmyndigheten i vissainsolvenssituation harskulle signärma en

syfte förhindraanspråk ined försäkringstagarnasbefogenhet sätta attatt
obestånd.

övervakningalltför detaljeraddäremotStorbritannienI pre-avenanses
inskränkningar i för-till onödigaoch placeringar ledamier, avtalsvillkor

produktererbjuda konsumenternasäkringsbolagens möjligheter att som
soli-hand därför påTillsynen inriktas i förstabehov.till derasanpassats

påförsäkringsföretag hamnardet fallditetskontroll i efterhand. För ett
garantiordningssystem.skyddas försäkringstagarnaobestånd ettgenom

finns i bl.a.reglering det slagför långtgåendeSom motiv somaven
blirförsäkringstagaremånga kategorieranförasTyskland brukar att av

fastslå vadi regel kan ärfördelväl skyddade. En är att sommanarman
okomplicerat kon-blirtillåtet vad förbjudet. Detoch är attm.a.o.som

eller inte. Genomföljer uppställda reglerförsäkringsbolagentrollera om
vil-Standardisering,hög gradfår ocksåde detaljerade kraven en avman

försäk-val blandförsäkringstagarna i derasunderlätta förket kan sägas
tillsynsordningen docknackdel medväsentlig ärringsproduktema. En

regleringarGenomgripandeoch effektivitet.inverkan på konkurrensdess
långsamproduktutvecklingenmindre varierat,produktutbudetkan göra

inef-förutsättningar förskapar ocksåRegleringamaoch premierna högre.
strukturomvandlingönskvärdöverleva, varigenomfektiva företag att en

iförsäkringstagarnadrabbar i slutändanKostnaderna härförförhindras.
för áterbä-avgifter ochpremier ochform högre att utrymmetgenomav

centrala delarregler förförfattning införa ingåendeiring minskar. Att
blir såvälbestämmelsernadessutom lättmedförverksamheten attav

revideringaroftaregelverk behöverrigida. Ett sådantoöverskådliga som
på de fi-tillkommerprodukter och aktörertakt medeller tillägg i att nya

nansiella marknaderna.
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lagstiftningEn inte bygger på reglering premiesätt Chsom en av
zproduktutformning har den fördelen den inte onödigt hämmar konkur-att

marknaden. Företagen får ökad stimulans till kostnadseffektivi-rensen
och till utveckling produkter,tet till konsumenternasav nya som anpassas

behov. Emellertid måste med sådan reglering kon-man acceptera atten
kurser faktiskt kan inträffa. Det knappastär rimligt försäkringsföretag,att

inte kan bedriva rörelsen på framgångsrikt sätt,som ett över-garanteras
levnad. Ett tillfredsställande konsumentskydd kan upprätthållas utan att
verksamheten i enskilda företag regelverket.garanteras av

Möjligheten till konkurs innebär också reglering syftar tillatt en som
ökad konkurrens mellan försäkringsbolagen kan få samhällsekonomiska
kostnader, bl.a. i form värdeförstöring. Den samhällsekonomiska kost-av
naden för reglering så långt möjligt förhindra konkurseratten som avser
kan dock betydligt högre för regleringän där konkurser, liksomvara en

andra verksamhetsområden, godtas. Erfarenheten visar det lättäratt
underskatta de negativa konsekvenser långtgåendeatt regleringar harsom
konkurrens och effektivitet. Under det decenniet har behovetsenaste

fungerande konkurrens blivit påtaglig och varit betydelseav en storav
för såväl nationella internationella regeländringar det finansiellasom
området.

Enligt vår mening bör den svenska lagstiftningen försäkringsrörelseom
ändras i sådan riktning större skapas för konkurrens be-att utrymmeen
träffande såväl premiesättning produktutformning. En sådan föränd-som
ring lagstiftningen innebär sig det brittiskanärmar regelsyste-attav man

I mycket detta anpassningär till utvecklingen eftersommet. konkur-en
rensfrågoma under det decenniet fått starkt ökad betydelse. Sam-senaste
tidigt det ocksåär naturlig konsekvens harmoniseringsarbetet inomen av
EU, eftersom gemenskapens försäkringsdirektiv orienterar sig detmot
brittiska tillsynssystemet. Det i sin inte förvånandeär med tanketur

viktigt mål för gemenskapen stärka konkurrensenatt ett är mellanatt pro-
ducenter i unionens medlemsländer i syfte få fram bättre och billigareatt
produkter för konsumenterna. baraInte i Sverige också i flertaletutan
västeuropeiska länder kommer sålunda tillövergå regelverk,attman som
lämnar större för konkurrens, och flera håll harutrymme sådanen re-
formering redan påbörjats.

En övergång till konkurrensbefrämjande reglering innebär i vissaen av-
seenden regelverkets fungera.sätt Regelsystemet skallatten ny syn
liksom tidigare tillfredsställande skydd för konsumenten,ettge utanmen
de negativa konsekvenser för effektivitet och utveckling följer attsom av
bolagens rörelsefrihet hindras nödvändigt.än Det emellertidär knap-mer

korrekt tala avreglering. I lagstiftningpast försvinneratt om en en ny
regleringar verkar hämmande på konkurrensen, samtidigt måstesom men
andra komma till för upprätthålla acceptabelt skydd för försäkrings-att ett

Det också viktigtär den regleringentagarna. kompletteras medatt nya
för riskkontroll hos företagen själva och hos tillsynsmyndigheten.system
börDet i sammanhanget anmärkas våra förslag bör få betydelseatt

för det pågåendeäven lagstiftningsarbetet på försäkringsavtalssidan. Den
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föreslagna i vissa delarförsäkringsavtalslagen bygger nämligennya
nuvarande tillsynsordning.

försäkringstagarskyddet3.4 Medel för säkerställaatt

övergripande syftet med den särskilda tillsynslagstiftningen på försäk-Det
till ingångna försäkringsavtal kan fullföljas.ringssidan bör att attvara se

tillgodoses främst verksam-Skyddet för försäkringstagama bör genom
hetsregler försäkringsbolags betalningsförmåga.och tillsyn rör ettsom

uppgift till bolagen har fullgod solvens, dvs.Det centralär att atten se
tillgångar med marginal överskrider värdet på derasvärdet derasatt av

försäkringsâtaganden. regleringen inte innebära detalje-Däremot bör en
premiesättning och produktutfomining.rad kontroll av

försäkringsbolagenmedel för säkerställa solvensen hosEtt viktigt att
för hur bolag får placera deplaceringsregler,är ettsom anger ramarna

försäkringstagarnas räkning.medel det kan förvalta för Sär-sägassom
för livförsäkringsbolag, hos vilkaskilt väsentliga sådana bestämmelserär
återfinns tillgångssidan i formde svårhanterliga riskerna normalt påmest

livförsäkringsbolagens solvensfinansiella risker. främsta hotetDet motav
i tillgångsvärdena. Särskilda placeringsreglervariationema ärutgörs av

för skadeförsäkringsbolagen,självfallet också betydelse ävenstor omav
finansiella riskerna min-i avtalstidema dede allmänhet korta ärgör att av

dre vikt i sådana bolag.
medel för solvensen regler bo-Ett väsentligt är attannat att trygga om

buffertkapital viss minsta storlek. Sådana bestämmel-lagen skall ha ett av
några enkla och helt säkra place-motiveras bl.a. det inte finnsattser av

finansiella placeringamaringsstrategier. Sålunda kan de sämreett ut-ge
också förfall förutsatts. Motsvarande buffertar behövsdetän attsom

faror förenade med bolagsskydda försåkringstagarna de är ettmot som
demografiska föränd-riskrörelse. livförsäkringens område kanInom t.ex.

kalkylema beträffande för-ringar inträffa innebär de aktuariellaattsom
kan inom skadeförsäkring-väntad dödlighet slår fel. På motsvarande sätt

skadeutfall ersättningsbelopp snabbtslumpmässiga variationer i ochen
betalningsförrnåga.allvarliga konsekvenser för enskilda bolags

dessa ochTillsynsmyndigheten bör dock kunna ingripa inte bara om
överträds. vikt myndighetenandra verksanihetsregler Det är att gesav

förfaranden kommer i kon-mandat fordra rättelse vid andraävenatt som
betalningsförmågan hos försäkrings-flikt med lagens ändamål att trygga

bolagen.
skyddoch kapitalkrav försäkringstagamaPlaceringsregler ett gottger

hamna obestånd. Sådanaoch minskar risken för bolagen skallatt reg-
blirnågon garanti försäkringsbolagleringar emellertid inteutgör mot att

hårt.situationer kan de försäkrade drabbasinsolventa, och vid sådana
felsatsning-i produktutforirmingen ökar risken förMed frihetstörre t.ex.
särskilt förkapitalförvaltning, och det gälleri produktutveckling ochar

försäkringsåtagandenlivförsäkringens del. Vill säker än-attman vara
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då skall kunna fullföljas aktualiseras frågan särskilt skydd för för-ettom
säkringstagarna i händelse obestånd. Med sådant skydd kan kon-ettav
kurs och avveckling försäkringsbolag ske försäkringstagamasutan attav
anspråk berörs marginellt. Därigenom blirän det också möjligtmer att
låta ineffektiva försäkringsföretag slås från marknaden och strukturom-ut
vandlingen ske ipå princip påsätt andra marknader.samma som
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iSkälighetskravet4

försäkringsrörelse

Inledning4.1

betydelsefullasoliditetsprincipen denjämteSkälighetsprincipen är mest
försäkringsrörelse. skälighets-lagstiftningensvenskai denprincipen om

försäkringstagama ochförtrygghetefterställt kravetdockkravet anses
bedömningar.skönsmässigaförutrymmemerger

kostnadenkravinfördes innebar denskälighetsprincipen attNär ett
tjänster för-till deförhållandeskälig iskallförsäkringför somvaraen

kostnadsskälighet.ochpremie-försäkringstagarenförinnebärsäkringen
förprisreglering. Kostnadenprincipen sålundaväsentligadet utgörI en

och omkostnaderriskendenskall bl.a. övertagnaförsäkringen motsvara
Vidare skallförsäkringstagarna.rimligt mellanfördelas på sättskall ett

hålla admini-försäkringsbolageteffektivt ochbedrivasverksamheten nere
kostnadsskälighetpremie- och ävenpåKravetstrationskostnadema. tar

marknadsposi-följd starkatillskadliga effektermotverkasikte att av
kartellbildningar.tioner och

också andraskälighetskravinrymmasedermeraPrincipen har ansetts
skaderegleringen skadereg-och påvillkorsskälighetpremienvillkor än

leringsskälighet.
premie- och kost-principenskall vidirektivEnligt våra pröva omom

i försäkringsrö-till uttryckkommafortsättningen börinadsskälighet även
perspektiv möj-internationellt ärdet irelselagstiftningen. Det sägs att ett

premiesättningenskälighetsprincipenmed stödreglerligt styratt avsom
fri konkurrens.prissättning ochfristrida mot enanses

förhållandenNuvarande4.2

uttryck förtill skildakostnadsskälighet kommerochpremie-Kravet
for-livförsäkringar detfråga ärskadeförsäkring. Iochlivförsäkring om

meddelaskallför verksamhetengrundernamulerat på så attsätt att avse
försäkringenstillskälig med hänsynkostnadtill ärförsäkringar somen

här premienförsäkringenförkostnadenMed4 § FRL.7 kap. avsesart
skadeförsäkringåterbäring.eventuell Förförmed avdrag attanges pre-

risk för-till denmed hänsynavvägdskäligtskallmiesättningen somvara
försäkringendriftskostnader förnödvändigatäcka,avseddsäkringen är att
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omständigheterna i Övrigt 19 kap. 5 § FRL.samt Den bestämmelsen an-
tillämplig för livförsäkringaräven meddelas grunder,ses ävenutansom
det för närvarande råder viss osäkerhet vilka lagrum till-ärom om som

livförsäkringarlämpliga beträffande sådana För den obligatoriska tra-
fikförsäkringen föreskrivs premien inte får bestämmas till högre be-att
lopp med erforderligän säkerhet kan den risk för-som motanses svara
säkringen avseddår täcka med tillägg för nödvändiga omkostnaderatt
och premien inte får belastas med anskaffningskostnaderatt föran-som
leds konkurrensskäl 2 § trafikförsäkringsförordningen.av

Kravet på premie- och kostnadsskälighet lagfástes för den grundbundna
livförsäkringen år 1948 och för skadeförsäkringens del år 1950. Bakgrun-
den till regleringens införande det ansågs angeläget premiernaatt attvar

varken oskäligt höga eller oskäligt låga. Härvid betonades allmänhe-var
starkt begränsade möjligheter bedöma dessa frågortens försäkrin-ochatt

sociala betydelse. livförsäkringenFör har kravetstora bl.a. uppfat-gens
nödvändigt komplement till säkerhetssynpunktertats ett detgörsom att

premieberäkningennödvändigt försiktigamed antaganden vid På skade-
försäkringens område har inte enbart konkurrensensagts utgöratt en ga-

för skäligranti kostnaden för försäkringenatt är
Kravet har i sambandäven med den s.k. behovsprincipen.satts Denna

princip, infördes samtidigt med skälighetsprincipen lagfästessom att
livförsäkringens område, syftade till komma till med de allvarligarättaatt
verkningar för försäkringstagarna överetablering försäkrings-som en av

Ävenbolag ansågs kunna få. tillfällig mättnad på marknaden ansågsen
medföra risk för försåkringsskyddfökade omkostnader och sämreen
Koncessionsprövningen blev därför restriktiv och endast försäkrings-mer
bolag svarade kundernas behov bolag skulle få tillträ-motsom ett nyttav
da marknaden. På så vis skulle stordriftsfördelar kunna utnyttjas bättre
och verksamheten effektiviseras. ökadEn koncentration och begränsade
möjligheter tillträda marknaden befarades emellertid kunna inverkaatt ne-
gativt på konkurrensen, varför det ansågs nödvändigt på andra sättatt

försäkringar kunde meddelas till rimligttrygga att pris. Skälighetsprin-ett
cipen kunde härigenom uppfattasäven ersättning för den effektivi-som

och därmed prisreglerande uppgift konkurrensentets- svaradesom annars
för

Beträffande trañkförsäkringen slogs krav på skälighet fast redan år
1929. Det ansågs betydelsefullt försäkringstagama inte belastades medatt
onödiga utgifter fråga försäkring.när obligatoriskvar om en

‘ Se SOU 1986:8 101 och 209.s.
2Se SOU 1946:34 33 ff och 1948:50 147 och 248.s. prop. s.
3Se 1950:220 49.prop. s.
‘ Se 1948:50 158 foch 1950:220 56prop. s. prop. s.
‘Se Grip, Den försäkringsbehövandeallmänhetensförtroende, 104ff, där lagfåstan-s.
det skälighetsprincipenockså i sambandsätts meddenpolitiska uppmärksamhetav
det enskilda försäkringsväsendet och den socialiseringsdebatt förekom undersom
1930- och 1940-talen.
° Se NJA 1929 308 ff.s.
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pris förbilligt ochuppställa krav rätt avvägtlämpliga iDet ettatt
försäkringsverksam-tid inomunder lång erkäntsförsäkringen har också

länder.7i andraheten såväl här som
premienbeträffande andra villkorskälighet änBestämmelserna om -

skadeförsäk-livförsäkring ochförvillkorsskäligheten är gemensamma-
försäkringendet skyddmed hänsyn tillskäligaring. Villkoren skall vara

övrigt 19 kap. 6 § FRL.omständigheterna iochavseddär att ge
i sambandvisserligen först år 1981lagfästesvillkorsskälighetKravet
dessförin-i kraft, ansågsträddekonsumentförsäkringslagenmed att men

hade närnli-kostnadsskälighet. Detbestämmelsernafölja redan omavnan
förkostnadenbedömningslagits fastlagmotiv är 1961i att av omengen

uppmärksammamöjliginteskälig göraförsäkringen attatt utanvarvar
övrigt avsågsvillkorsgranskningenbetydelsedenvillkoren Medi som

lagstiftningen på konsument-civilrättsligatill denkomplementettsom
tillfredsställande be-mindreemellertidansågs detförsäkringsområdet, om

iutläsasindirekt kundeförsäkringsvillkor endastgranskafogenheten att
lagstiftningen. tillsynspraxis.till då gällandereglerna anslötDe nya

skaderegleringsskälighetenskaderegleringenSkälighetskravet --
med stödsedan längetillämpasframgår inte lagtexten, utta-ettutan avav

uppståtttid viss tveksamhetvid dennaår 1961. DåLagrådetlande omav
den avfatt-i lagförarbetenfastslogsskälighetkravetinnebörden attav

befogenhetinspektionenhade fåttskälighetsbestämmelsemaning attgav
uttryck-skadebehandlingen. Ettbeträffandeförsäkringsbolagingripa mot

beträffan-Därvid anfördes, liksomobehövligt.därföransågsligt lagkrav
för-kostnaden förkontrollverklig övervillkorsskäligheten,de att omen

behandlingenkontroll hurskeskälig inte kundesäkringen utan en avvar
‘° sålundaSkälighetsprincipen ävenordnade.försäkringsfall ansesvarav

försäkringsfall.behandlingkorrektinnefatta krav påett aven
i så-upprätthålls liggerskälighetsprincipenförprimäraDet ansvaret att
Så-ledning.bolagetsskadeförsäkringsrörelselivförsäkrings-väl som

ända-avseddalängre fyller detintegrundernafastslagetlunda är att om
åtgärderdirektören vidtaverkställandestyrelsen ochmålet skall genast

bestämmelsernaIandra stycket FRL .ändrade kap. 4 §få dem 7för att
direktörenverkställandeochåläggs styrelsen§§ FRLi kap. och 619 5

Övervakningenskäliga.och andra villkorpremier ärövervaka avattatt
statistik ellerfortlöpandehjälpskall ske medpremiesättningen an-av

till Finans-skall dessutomverkställande direktörenStyrelsen ochsätt.nat
förmetod harför den använtsredogörelsesända ininspektionen somen

läm-skyldigavidaredärav. Deoch för erfarenheter ärövervakningen att
tillämpa-granskabehövs förupplysningarinspektionen alla attattsomna

skäliga.villkorde är

gjordaoch däruppl. 447 Försäkringsrätt 2Hellner,43 fSe NJA 1915 samt s.s.
hänvisningar.
5 309.306 ochSe 1961:171 s.prop.
° 1979/80:9 92.Se s.prop.
° 309.306 ochSe 1961:171 s.prop.
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Finansinspektionen kontrollerar skälighetskraven efterlevs. Vidatt
granskningen andra försäkringsvillkor premienän bör inspektionen äg-av

särskild uppmärksamhet villkoren för sådana försäkringar kon-na som
tecknar huvudsakligen för enskilt ändamålsumenter 19 kap. 6 § FRL.

Finns anledning till anmärkning får inspektionen meddela erinringar eller
förelägga bolaget eller styrelsen vidta rättelse 19 kap. ll § FRL.att
Tillsynsmyndigheten inte tvisteravgör mellan enskilda försäkringstagare
och försäkringsbolaget, dess verksamhet syftar till bedömning iutan en

Tillsynen kontrollerande ochstort. prövande dirige-änanses snarare vara
rande och aktivt ledande.

Som följd Finansinspektionens bevakning bl.a. prerniesätt-en av attav
ningen och skaderegleringen skälig omfattasär inte delägare i ömsesidiga
försäkringsbolag eller andra försäkringstagare generalklausulema i 8av

FRL.kap. § och15 9 kap. 19 § Där slås fast den grundläggande asso-
ciationsrättsliga principen bolagsorganen måste handla lojalt och be-att
handla aktieägare och lika efter generella principer.garanter

skall iDet sammanhanget påpekas skälighetsprincipen inte omfattaratt
försäkringsverksamhet.all För skadeförsäkringar har undantag från kra-

premieskälighet gjorts för verksamhet bedrivsvet i utlandet. Pre-som
miesättningen på den utländska marknaden ansågs starkt påverkad den-av

marknads ofta skiftande förhållanden, och genomförande skälig-na ett av
hetsprincipen beträffande svenska företags verksamhet i utlandet sas vara

konkurrensen.försvagaägnat dessas ställning i När det gälleratt tran-
och sjökaskoförsäkring gäller skälighetskravet premier endastsport-

reseförsäkringar och båtförsäkringar tecknade konsumenter huvudsak-av
ligen för enskilt ändamål. Här åberopades dessa försäkringsgrenar rik-att

sig till affärslivet och erfarenheten visat försäkringstagamatar häratt att
själva väl premiesättningen.bevakat sina intressen med avseende på
Även från kravet villkorsskälighet undantas sådana försäkringar samt
verksamhet i utlandet. Dessutom har i praxis vissa gjorts i princi-avsteg

tillämpningsområde. kollektivavtalsgrundadFör försäkring tillämpaspens
i betydande omfattning solidarisk premiesättning i form enhetspremier,av
vilket innebär väsentlig modiñkation skälighetsprincipens hävdvun-en av

innebörd. Man har därvid sig kunna godta den bedömningansettna som
avtalspartema gjort i skälighetshänseende. Försäkringar grundar sigsom

kollektivavtal har i praktiken kunna lämnas utanför skälighets-ansetts
kontrollen. Utjämning premierna -låt inom i regel mindre kol-av vara
lektiv vid kollektivavtalsförsäkringän normalt inslagär i fri-ävenett-
villig gruppförsäkring och har också där förenlig med skälighets-ansetts
kravet. bärandeDet motivet härför torde denna teknik väsent-attvara
ligt minskar administrationskostnadema.

se 1981/82:180 213prop. s.
Se l950:22O 51.prop. s.

3 ibid.
" Se SOU 1985:34 92 och 113s.
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försäkringsgivareutländskalagfäst förhellerinteSkälighetsprincipen är
deskälighetenföljeri Sverige. Dettaverksamhet attbedriver avavsom

led-medbedömasinte kanpremiernatillämpaderörelsensvenskaför den
Ävenlandet. hoshär iomkostnaderochskaderesultatning enbart av

kontrollerakunnaändåinspektionenförsäkringsföretagutländska anses
till-stöd allmännamedskaderegleringochi Övrigtvillkorpremier, av

trafikförsäk-iskälighetsynsregler.° bestämmelsernasärskildaDe om
trañkförsäkringsgivare.utländskadockgällerringsförordningen även

innebördskälighetskravets4.3 Närmare om

kostnadsskälighetPremie- och4.3.1

sidasidor. En rörha flerakostnadsskälighetpremie- ochpåKravet anses
sidanmellan åförhållandetkostnadseffektivitet,bolagets enaannanen

och aktieägarnasidan bolagetå andraochhelhetförsäkringstagama som
för-relationenYtterligareförsäkringsaktiebolag. momenti ett avserett

skälighetskravetsidordessaemellan. Inomsäkringstagargrupper rymsav
inne-inteframhållas lagenbörproblem. Detochaspekter attolikaflera
äldreFrånskälighetsbedömningen.förbestämmelsernågrahåller närmare

fårfortfarandemånvissiuttalandendock hämtaskanlagförarbeten som
vägledande.anses vara

omkostnads-bolagsalltså sikteskälighetsprincipensida ettEn tarav
medelsparsamhet ochpå attkravskäligheten ettinnebärnivå. Här ett

skallDriftskostnademaförsäkringen.förkostnaderbolagetshålla va-nere
Är försäkrings-ikostnadernaavvägda.välmotiverade och ettsakligtra

Försäkringsbolagenrationaliseras.bolagetmåsteoskäligt högabolag an-
eko-verksamhetensgranskningallsidigsigunderkastafådärför avenses

lämplig. den1organisationskall bolagensBl.a.effektivitet.nomiska vara
lämnaskall bolagetkundtjänstersättning föringårpremiernamån det i

emellertid inte in-skallTillsynsyndighetenförutsätts.kundtjänstden som
gäller alle-såvittskötselinternaförsäkringsbolagsidirigerandegripa ett

lö-bolagspåheller sikteinteSkälighetskravetdetaljfrågor. etthanda tar
också inne-skälighetennepolitik. huruvidadiskuteratshar vidareDet
förräntningså högåstadkommaförsäkringsbolagenpåkravbär att enett

för-det ärskulleAnledningenmöjligt. attplaceringarsina varasom
intressant,försäkringsskyddet ärförnettokostnadsäkringstagamas som

tolkningentydigNågonförvaltningskostnader.minusavkastningdvs. av
föreligga.emellertid intedeli dennainnebördskälighetens synes

2531986:8SOU43 och1965:48‘S 40 ff;1950:94 även s.Se s.prop.ses.prop.
16 254.1986:8SOUSe s.

193.1961:17152 och1950:2207 248,1948:50Se s.prop.s.prop.s.prop.
Nordisk för-iBohmanochuppl. 473 2FörsäkringsrättHellner,Sevidare härom s.

särskilt 42.37 ff,säkringstidskrift 1954, s.s.
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En sida syftar direkt till skälighetenannan mellan försäkringsbola-mer
och dess försäkringstagare.get Här innebär skälighetskravet bolagetsatt

premier skall skäliga och den enskildes kostnadatt förvara försäkringen
sålunda rimligär i förhållande till det skydd För skadeför-som ges. en
säkring kostnaden i allmänhet inbetaldutgörasanses premie. livför-Iav
säkringsverksamhet skall dock hänsyn till den återbäring på inbetaldatas
premier försäkringstaganen erhåller. Nettopriset försom livförsäkring,en
och skälighet skall bedömas, har alltsåvars den erlagdaansetts vara pre-
mien minus återbäringen. En konsekvens denna sida skälighetskra-av av

allaär överskott i livförsäkringsrörelsenvet att skall återgå till försäk-
ringstagama återbäringfi form På grund kravet säkerhetspris-av av
sättning nämligen överskott på livförsäkringsrörelsen inteanses kunna be-

Äventecknas vinst i vanlig bemärkelse. på skadeförsäkringenssom områ-
de skälighetsprincipen medföra väsentlig begränsninganses i möjlighe-en

dela aktieägare.vinst tillterna att ut
Skälighetskravet också relationen mellan olika försäkringstagar-avser

inom kollektiv. Enskilda försäkringstagareettgrupper eller försäkringsta-
skall behandlas på rättvist i förhållandegargrupper sättett till sin presta-

tion. Innebörden härav bl.a.är bolagen skall tillämpa riskindelningatt ef-
skäliga grunder och åtföljande premiedifferentiering."ter Bl.a. skall vid

livförsäkring hänsyn till försäkringstagarens hälsotillstånd.tas Emeller-
tid måste varje undergrupp så det tillfredsställandeärstor att riskut-vara
jänming inom den, och solidaritetshänsyn differentieringen inteav anses

långtgående.alltför Vidare ansågs länge klarlagdavara skillna-att
der mellan mäns och kvinnors dödlighet skulle beaktas i villkoren för in-

försälcring.dividuell Sedan hösten 1994 upprätthåller dock Finansin-
spektionen i sin tillsynsverksamhet inte krav på livförsäkringsbola-ett att

skall ha könsberoende premier för individuella livförsäkringar.gen Bola-
måste också fördela driftskostnader skäligtgen mellansätt försäk-ett

ringstagama. Dessutom följer krav på avvägning mellanett olika försäk-
ringstagares intressen vid bestämmande återbäring. I möjligastörstaav
utsträckning bör fördelningen återbäringen grundas på de enskilda för-av
säkringarnas bidrag till bolagets samlade överskott. Varje verksamhets-

skall bedömas för sig och fördelningen mellangren olika ochgrupper ge-
rättvis.nerationer skall En konsekvens denna sidavara annan av av

skälighetskravet har för skadeförsäkringen överskott isagts attvara en
försäkringsgren inte systematiskt får användas för subventionering av en

inte bärkraftig Varje försäkringsgren skallannan alltså självbä-gren. vara
rande och eventuella hopsamlade vinstfonder får inte användas för iatt

9 Se 1948:50 253 och 256.prop. s.
7 Se 1950:220 52.prop. s.
1‘ Se 49.a. prop. s.
n Se SOU 1946:34 60s.
Z3SeSOU 1986:8 215 f och Hellner i Den XV. Nordiske Livsforsikringskongresss.
1969, Forhandlingsemne 71 Seockså l984/85:77 51, där solidaritets-s. prop. s.tanken isätts sambandmed begreppet sund utveckling försäkringsväsendet.av7 Se bl.a. SOU 1960:11 260 jfr dock Hellner, Försäkringsrätt 2 uppl.s. 48.s.2‘ Se 1948:50 253prop. s.
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försäkrings-vissinompremiernanedtillfälligtdumpningssyfte enpressa
eller för låga.högagren. varken förföljaktligenfårPremiema vara

inspektionenharskadeförsäkringöverskottsfördelningen iVad gäller
premieåterbäring i skade-förprinciperföreskriftersärskildameddelat om

uppkommetmåni denskallEnligt dessa1988:30.försäkring BFFS
återbetalas, åter-riskgruppvissellerVerksamhetsgrenvissinomöverskott
Verksamhetsgre-inomförsäkringstagarevarittill demskebetalningen som

Alltså skalluppkommit.överskottettiddenunderriskgruppenellernen
iförsäkringsskydd kommasittinte förnyarförsäkringstagareäven som

Återbäring intedäremotskallpremieåterbäring.beslutadåtnjutande av
till del.försäkringarnytecknadekomma

lsynspraxislTi

för-vilket slagberoendekaraktärerfår skildaSkälighetskontrollen av
försäk-löpandegranskaslivförsäkringVidfrågasäkringsrörelse är om.

prövningKontrollenåterbäring. görsbeaktanderingar med genom enav
område därvarjeinomutfalletoch anta-grundernaiantagandena avav

försäkringstagarenstillsesDärvid skallgrundema.iganden gjorts att
skälig.försäkringen blirkostnad förslutliga

premieni-kontrollallmän överfrågaskadeförsäkring detVid är om en
försäk-gamlaeller dåförsäkringarbetydelse förfårfrämstvim, nyasom

kun-principielltdärSkälighetsgranskning har ansettssettförnyas.ringar
därefter fortsättaförförsäkringsgrenhelanalysbörja med attav enenna

denIinomförsäkringsklassemaenskildadestudiemed se-grenen.aven
avgränsningenvidkriterierde använtsgranskasdelen avsomomnare

tilläm-premiedifferentieringdenacceptabla ochdessa klasser är somom
sådanförsta ledetgodtagbar. I detkanklassernamellan av enansespas
underförsäkringsgrennågonintekontrollera delsmåletanalys attär att
kapi-ellerandrasubventionerassystematiskt attårföljd grenaravaven

dennaförstödja premiernaanvänds tillensidigttalavkastningen att gren,
oförsvarligtperiod lärrmarlängreunder storaintedels att enen gren

iförekommer För-tillsynspraxisförredogörelsedenöverskott. Av som
framgår sär-ägnatbetänkandesäkringsverksamhetskommitténs att man

trafikförsäkringspremiema.27 Skälighetskontrol-uppmärksamhetskild
översiktlig.allmänhetiskadeförsäluingar ärandralen över mera

emeller-granskningsarbeteti äruppstårtillämpningssvårigheterDe som
endasttillsynsmyndigheteninneburiti praktikenoch harbetydandetid att

premiesättningbolagsfalli enstakamöjlighetha ettatt reageraanses
kan konstaterasdå detsituationernämligen iskälighetssynpunkter,från

påochpremie markantellerflagrant närhöjts sättpremie ett enatt en
bolag. Förandrapremier imotsvarandefrånskiljer sigomotiverat sättett

gåttårunder någraingripainspektionen kunna närövrigt en grenanses

1‘ 49.1950:220Se s.prop.
27 96 ff.1986:8Se SOU S.
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med påtagligt förlust eller driftskostnadernanärstor varit påtagligt höga
sedda i relation till driftskostnaderna i jämförbara bolag.

På grund såväl tillsynsverksamhetens kraftigt betonadeav inriktning
bolagens soliditet angivna problem i tillämpningen skälighetskra-som av

finns endast fåtal fall från tidett skälighetssynpunkterven när harsenare
legat till grund för myndighetsåtgärd.en

Med anledning klagomål från enskilda har emellertid granskningav i
några fall gjorts tillämpad premie och dess förenlighet med skälighets-av
principen. Särskilda undersökningar har också förekommit. Bl.a. riktades
intresset utvecklingen premiepolitikenmot för grupphemförsäkring.av
Resultatet den undersökningen dock inte anledning tillav någon sär-gav
skild inspektionsåtgärd. På livförsäkringsområdet fördes under åtskillig
tid diskussion principerna för gruppbildning och förmåneren om ut-som
mynnade i Finansinspektionen godtogatt vissa uppmjukningar i sina tidi-

tillämpningsprincipergare
År 1989 ingrep tillsynsmyndigheten försäljning vissa kapitalför-mot av

säkringar och under åberopande bl.a. skälighetsprincipen allmän-gav av
råd BFFS 1989:14 och 16, vilka alltjämt gäller.na Enligt råden skall

bl.a. vid kapitalförsäkring försäkringstidensammansatt minst tio år.vara
Bakgrunden till de allmänna råden nyteckningen engångsbetaldaattvar av
kapitalförsäkringar med kort försäkringstid hade ökat starkt främst
grund de höga återbäringsräntor bolagen tillämpade.av Om den kor-som

försäkringstiden inföll underta period där áterbäringsräntan väsentligten
översteg marknadsräntan, ledde det enligt inspektionen till nytecknadeatt
försäkringar på icke godtagbart fick delett sätt medel hörde tillav som
äldre bestånd. För inspektionen skulle ha möjlighetatt fortlöpandeatt
övervaka efterlevnaden råden, skulle bolagen varje månad till inspek-av
tionen redovisa antalet under föregående månad nytecknade försäkringar
med försäkringstid understeg tio år och avsågsen i råden.som som

Ett exempel rörde skadeförsäkringsverksamhet.annat l samband med
inspektion på bolagstörre konstateradesett bolageten under år 1991att

hade genomfört premiesänkningar med 30 inom objektgruppemaprocent
hem, villa, villahem och lantbruk inom län. Efter granskning farmett Fi-
nansinspektionen bolaget, synbarligenatt konkurrensskäl, genomförtav
premiesänkningar inom det angivna området, bolaget kunnat visautan att

kostnaderna för försäkringsskyddetatt skulle lägre inom övrigaänvara
delar verksamhetsområdet. Bolaget ansågs därför ha handlatav i strid

skälighetsprincipen och föreladesmot vidta sådana åtgärder beträffan-att
de premiesättningen det lagfásta skälighetskravet efterlevdes.att

Vidare kan nämnas regeringen i beslut den 26 juniatt 1980 prövade
frågan försäkringsbolags avsättningarett till personalstiftelseom stoden
i strid med skälighetsprincipen. Med hänsyn till utformatatt systemet var
så avsättningama kundeatt ledaväntas till höjd effektivitet hos de anställ-
da och Ska deras intresse för rationaliseringar ansågs de inte böra verka

z Se cirkulär 1991:1.
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personalstiftelsentillAvsättningarnaförsäkringspremiema.höjande
skälighetsprincipen.medoförenligadärför intekunde sägas vara

åbero-skälighetskravet ävenharFinansinspektionenuppgift frånEnligt
för-varitvanligenSyftet harbolagen. attmedkontakterinformellaipats

kostnader.sinasänkamå bolagen att

Villkorsskälighet4.3.2

fram-gällerpremienavtalsvillkorandra änrörande somSkälighetskravet
möjligthar inteskadeförsäkring. Det ansettsochlivförsäkringgått både

ocksåskäligförsäkringen ärför attkostnaden utan upp-bedömaatt om
övrigt.iförsäkringsvillkorenmärksamma

ivillkor ämnenhand siktei förstavillkorsskälighetRegeln tarom
Även berörsintevillkorkonsumentförsäkringslagen.behandlas i somsom

deobjekt,försäkringensvillkordock,omfattas omden lageni t.ex. om
självrisk.utgå ochskallförsäkringsersättningvilkavidhändelser om

tecknasförsäkringarandrasig tillhänför en-avOckså villkor somsom
täckskonsumentförsäkringslagenireglerasdeänkonsumenterskilda som
vill-granskningharlivförsäkringarfrågaIskälighetskravet. avenomav

angelägen.mindrepremiernagällerinte ansettskor som
i konsu-reglernatvingandedestridafår inteFörsäkringsvillkoren mot

kringgâen-otillåtetheller utgörafår inteoch de ettmentförsäkringslagen,
oskäligt ävenbetecknassålundamåstevillkorregler. Ettdessa somde av

konsumentförsäkringslagensstriderformuleringtill sin motintedetom
Vidarekrav.lagensinnehållsmässigt interegler motsvarartvingande men
avtals-utnyttja dengodtagbartinte ärpå sättbolagenförbjuds ettatt som

tvingande bestäm-deskälighetsprövningföroch detfrihet somutrymme
försäk-gällerVidarenedsättning. attreglernabl.a.medger,melserna om

lagstift-ibemärkelsei denoskäligafårinteringsvillkoren som avsesvara
i FRLSkälighetskravetkonsumentförhållanden.iavtalsvillkorningen om

villkorsigoch riktar ävennågot längre motemellertid som,sigsträcker
sammanhangsittlikväl ioskäliga,direktbetraktasinte kandefastän som
försäkringensbedömadock intebörlämpliga. Manmindreframstår som

läm-böraproduktutfommingenSjälvaändamålsenlighet. ansesallmänna
myndighetsingripandefrånbortsettighetsgranskningen, attutanför skälnas

skälighetsgranskningenellersoliditets-tekniskadenpåkallaskan merav
granskningFinansinspektionensförsäkringsrörelse. avlagstiftningeni om

Konsumentverketmedsamarbeteiskeböra näraförsäkringsvillkor anses
vill-i frågaharverketerfarenheterdeutnyttjandemed omoch somav

övrigt.ikonsumentområdetkorskontroll på

2’ 90 ff.1979/80:9Se s.prop.
3° 176 ff.foch91Se prop. s.a.
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Iillsynspraxis

Sedan konsumentförsäkringslagen i kraft harträtt tillsynsmyndigheten be-
drivit villkorsgranskning med tyngdpunkten på villkor inom konsument-
försäkringsområdet. Särskilt har villkor med anknytning till lagens be-
stämmelser nedsättning försäkringsersättningenom varit föremålav för
myndighetens uppmärksamhet.

Under slutet 1980-talet påbörjade inspektionenav systematisktett mera
granskningsarbete, i första hand på konsumentförsäkringsområdet. Syftet

utmönstra oskäligaatt avtalsvillkor ochvar oklara villkor bli tydli-att
Sålunda genomfördes granskningga. villkoren för hemförsäkring-en av
överfallsskydd. Undersökningen grund förens kritik i vissa fall, bl.a.gav

förmåddes bolag ändra i sina villkor.ett Vidareatt gjordes under åren
1990-91 granskning villkoren för reseförsäkringaren avsedda förav kon-
sumenter.

Under år har viktig del Finansinspektionenssenare arbete beståtten av
i upparbeta aktivatt och löpande dialog med aktörerna påen marknaden,
så det blivit naturligt inslagatt för dessaett initiativ löpandeatt eget
informera inspektionen förändringar i verksamheten. I deom samman-
hangen diskuteras villkorsutfornming och inspektionen fordrar ändringar

otydliga eller olämpliga försäkringsvillkor.av Vid sidan dessa åter-av
kommande informationsmöten har inspektionen i samband med konces-
sionsförfarande ombett bolagen ingående redogöra för sinaatt affärsverk-
samheter, vilket har möjliggjort djupgående villkors- och produkt-en
granskning helaöver marknaden. Därigenom har inspektionen aktivt kun-

medverka till minskanat risken för olämpligaatt produkter ochatt avtals-
villkor spridits på marknaden.ut

4.3.3 Skaderegleringsskälighet

Skaderegleringsskäligheten innebär krav på korrekt ochett rättvis be-en
handling försäkringsfall. En verklig kontrollav över kostnaden förom
försäkringen skäligär har intenämnt kunna ske kon-som ansetts utan en
troll hur behandligen försäkringsfall ordnade.av ärav

Tillsynspmxis

Finansinspektionen, dess konsumenträttsenhet,genom granskar försäk-
ringsbolagens agerande i förhållande till den skadelidande i samband med

skada inträffat. Detatt dock inte ankommaen myndighetenanses att
överpröva frågor huruvidarör försäkringsfall föreligger ellersom ersätt-
ningens storlek, kontrollen gäller endastutan själva sättet genomföraatt
skaderegleringen.

Konsumenträttsenheten fångar problem inom området kon-upp genom
takter med andra enheter på myndigheten, deltagande i olikagenom or-
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reklamations-Allmännaförsäkringsbyrå ochKonsumenternassomgan
in-tillinkommerenskildaklagomål fråndenämnden somsamt genom

viss fråga ärellerbolagvisstkanProblemenspektionen. somett enavse
åtgärderlämpligadärefterInspektionen vidtarbolag.fleragenerell för

Åtgärderna diskussionerbestå ikanberörs.bolageller dedetmot som
rättelse.vidtaföreläggaskanbolagetmed attsom

vidskadeakterundersökningargenomförTillsynsmyndigheten även av
därområdendedåinriktasGranskningenbolagen.hosinspektioner

inspektioner inhämtasVid dessaproblem.uppmärksammatmyndigheten
skadeorganisation, kompetensskadechefen bolagetsfråninformation om

vad måniinfonnationsrutiner,ochbevaknings-skadehandläggare,hos
misstankerutineranlitas, närrådgivande läkare,utredare, t.ex.externa

datarutiner.ochuppkommitförsäkringsbedrägeritillförsökom
handlägg-särskiltundersöksskadeärendenenskildagranskningVid av

kontaktinledandebolagetkontrollerar närMyndigheten togningstiden.
iskedde,skadeersättningutbetalningskadelidande, närden ommed av

Trañkskadenämnden inomtillöverlämnadesärendetförekommande fall
förskottsbe-eventuellaaktivt,bedrevshandläggningentid,skälig omom

betalades. Konsument-dröjsmålsräntaeventuellgjordes ochtalningar om
uppfylltintehandläggningskyndsampåkravförsäkringslagens omanses

dessinkom tillskadeanmälanfrån det attförflutitveckortvå attänmer
vidtogs.åtgärdnågon

tillräcklig ochfåttskadelidandedenvidareundersökerMyndigheten om
preskrip-förriskochgällerförsäkringeninformation hurtydlig omom

besked över-pröv-ochbeslutsmotiveringdet lämnatstion omsamt om
ningsmöjligheter.

försäkringsvillkorenstillämpningbolagetskontrollerasSärskilt avom
All-iutbildatspraxisdenmednedsättningsregler överensstämmer som
detkontrollerassammanhanget ävenreklamationsnämnden. I ommänna

nedsättningsbeslutetochnedsättningenframgår vadbeslutet omavserav
motiverats.har

reglering-granskaangelägetdetpersonskador attfråga mestl ansesom
bolagetuppmärksammasSärskiltpersonskadoma.svårarede omaven

bo-har lämnats,informationsbroschyrkontakt,personligtagit omhar om
eventuellaoch besvaratbehövsutredningvilkentalatharlaget somom

i Trafik-harärendet prövatsförskott,erbjuditharbolagetfrågor, omom
motsvarande.ellerskadenämnden

kravlagfastBehov4.4 ettav
kostnadsskälighetochpremie-

synpunkterAllmänna4.4.1

kostnads-premie- ochpåsyftarföregående kravetdetframgåttSom av
harkaraktär. Detskiftandeproblemradtill lösa an-skälighet att aven

försäkringsskydderhållaskall kunnaförsäkringstagamasjälvklart attsetts
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till rimliga priser och verksamheten skallatt bedrivas effektivt ochett
ekonomiskt bärkraftigt sätt. Lagstiftaren har varit angelägenm.a.0. om

undvika sådana negativa effekteratt lätt blir följden bristandesom av
konkurrens. Den enskilde försäkringstagaren skall också behandlas rätt-
vist i förhållande till de övriga i kollektivet. Kravet på premie- och kost-
nadsskälighet skall sörja för

verksamheten bedrivs ekonomisktatt effektivt,-
premien/kostnaden för försäkringenatt rimligär i förhållande till den-

aktuariella risken, dock premiedifferentieringenatt sociala hänsynav
inte får drivas så långt vissa försäkringstagargrupperatt får alltförett
dyrt försäkringsskydd,

omkostnader fördelasatt rättvist mellan försäkringstagama,-
prisdumpning förhindras ochatt-
fördelningen överskott, särskiltatt i livförsäkringsrörelse, rim-av är-

lig dels mellan och försäkringstagareägare och dels mellan olika
och generationer i försäkringskollektivet.grupper

Det sålundaär ganska vitt skilda syften skall tillgodoses inomsom ra-
för och reglering. En avvägning måstemen skeen inte bara mel-samma

lan ägarnas och försäkringstagarnas intressen, dessutom mellan olikautan
försäkringstagargruppers. Innehållet i det lagfästa skälighetskravet har dä-
rigenom blivit ganska obestämt och ibland motsägelsefullt. De uttryck

skälighetsprincipen har fått i lagen ocksåär så allmännasom och attvaga
de upphov till åtskillig osäkerhet. De principiella stadgandenasger mate-
riella innebörd har överlämnats till lagtillämpningen bestämma.att

skälighetskravet har sedan länge tillhört de omdebatterade ämnenamest
i försäkringsrörelselagstiftningen. Huvudsakligen har diskussionen uppe-
hållit sig vid frågan hur skälig bestämmas.premie skall kunnaom en
Det har vidare diskuterats inte den nuvarande lagstiftningen skä-om om
lighet föråldradär med hänsyn till försäkringstagaren ibland fåratt betala
för skydd han knappast behöver;ett vad fordras i skälighetshänseen-som
de är endast kostnaden för erbjudet hög.att skydd inte blir alltför
Försäkringsverksanrhetskommittén fann emellertid i sitt betänkande, utan

motivering,närmare skälighetsprincipenatt både försäkringstagamasur
och samhällets synvinkel fyllde betydelsefull funktion vid livförsäk-en
ring. Kommittén farm för principen alltjämt giltigaargumenten för skade-
försäkringen och menade det inte fanns någonatt anledning frångå denatt
heller för sådan försäkringsrörelse. Skälighetsregeln borde dock omfor-
muleras för såväl liv- skadeförsäkringens del, varvid den borde utgåsom
från försäkringstagamas kostnader i stället för från premiesättningen och
betona konsolideringensäven och kapitalavkastningens betydelse.

3 Se Bohmani Nordisk försäkringstidskriftt.ex. 1954 37 ff och 1980 165 ffs. samts.Försäkringstekniska forskningsnämndensmeddelande 40, 1973.nr32Se Hellner i Nordisk försäkringstidskrift 1975 424 ff, särskilt 427.s. s.33Se SOU 1986:8 208 ff och förslag till 7 kap. 1 § FRL.s.
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bestämmel-uppfyllasskalldeltillskälighetskravet genomEftersom stor
försäkringsvill-ochgrunderbolagsordningar,bolagensenskildai deser

innebördvilkenFinansinspektionen prövafrämst attdetankommerkor
delvisgrunder,ochbolagsordningbådehar somLängeskall ha.kravet

Vissgodkärmande.förmyndighetenunderställtsavtalsvillkor,innehåller
motivutta-äldresig iförochframgått iprövningenförledning somges

uttalanden,dessaföljabörovisst hur näraemellertidDetlanden. är man
påförhållandenandraheltråddedå dettidfrånhärrördesärskilt ensom

marknaden.
givetvis ävenskälighetskravet ärdiskussionvidbetydelseAv aven
försäkringsdi-generationenstredjedenEnligtordning.till EU:shänsynen

försäkringsföre-innebärproduktfrihetprincip attgällerrektiv somomen
försäkringsproduk-utformafriaskallmånmöjliga atti största varatagen

intedetdärförbörUtgångspunkten attpremier. varabestämmaochter
i bola-inskränkandeverkarbestämmelseruppställsskälstarka somutan

konkurrensökadmedföraskallvidgad frihethandlingsfrihet. Engens
förbätt-tillledaskallinformationskravskärptamed entillsammanssom

inrik-skallVerksarnhetsreglemaförsåkringstagama. varaförsituationrad
sålundainställning utgörEU:sRedansoliditet.bolagenstade främst

Härtill kom-skälighetskravet.ändraellerskäl utmönstravägande attett
inteSverige ärigällerpremierkravvittomfattandeså somattmer

konkurrensnackdeldärförkan utgörakravSådanavanliga i Europa. en
iunderskattattycks habolagen,svenska argumentdeför ett mansom

intebörrörelsefrihetBolagensarbete.Försäkringsverksamhetskommitténs
dockskallDetländer.jämförligaiförekommervadhindras än sommer

livförsäkringsverksam-förskälighetsreglerframhållassammanhangeti att
bilaganframgårSomländer.europeiskaandraflera aviförekommerhet
svenskamed dejämförbaraheltinteemellertidbestämmelserdessaär

reglerna härom.
skälig-håller isärangelägetdetframstårframkommit attSom mansom

sig. Iförsidorolikadessbehandlarochändamålskilda varhetskravets
söktharproblemdediskuterassålunda närmare manskallföljandedet

kostnadsskälighet.ochpremie-kravetmedtillkomma rätta genom
karaktärendenproblemen ärbedömningskall avHärvid göras omaven
falli såochbehövs, ettallsförsäkringsrörelsereglering omsärskildatt en

lösningen.ändamålsenligadenskälighetskrav är mest

Effektivitetsaspekter4.4.2

hållamedeluppfattats attbl.a. etthar nämntighetsprincipen somSkäl som
tilllederdärigenom attochförsäkringenförkostnaderbolagens somnere

försäkringspre-förförutsättningviktig attEneffektiviseras.verksamheten
harförsäkringsbolagennaturligennivålåg ärpå atthållasskallmiema en

organisation.effektivförutsättersinivilketkostnader,låga tur en
verk-andraliksomförsäkringsrörelsen,önskvärtsjälvfallet attDet är
kost-fordrarbestämmelseEnkostnadseffektivt. sombedrivssamheter,
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nadseffektivitet dockär användbar i tillsynen endast den granskandeom
myndigheten har särskilda kunskaper vilka kostnader förenadeom ärsom
med ekonomiskt effektiv framställningen försäkringstjänster, vilketav
knappast fallet.är Finansinspektionen kan i och för sig jämföra kostnads-
nivåerna mellan olika bolag. En sådan jämförelse är dock till föga hjälp

konkurrenssituationen på marknadenom bristfällig,är vilket den varit un-
der del den tid skälighetskravetstoren varitav gällande. Inspektionen
har inte effektivitetheller ingripit bolagsmot ett på åtskilliga år.

Ett bättre sätt uppnå ekonomiskatt effektivitet är till konkur-att attse
på marknaden fungerar väl ochrensen genomlysningenatt försäkrings-av

företagens kostnader god.är Under sådana förhållanden har bolagen eget
intresse företa rationaliseringaratt och besparingsâtgärder,av och detta
gäller i såväl liv- skadeförsäkringsrörelse. Undersom år har ocksåsenare

följd skärpt konkurrens framförsom en allt livförsäkringsbolagenav mer
aktivt eftersträvat åtminstone på siktatt omkostnadema, bl.a. harner
löneavtalen med säljarkåren omförhandlats, för provisionersystemnya
införts och säljkanaler anlitats. Konkurrensennya har ökat bl.a. genom

det tillkommit bolagatt på marknaden erbjudernya begrän-ettsom mer
urval försäkringarsat och har billigare distributionskanalersom deän

bolagen.större Med den europeiska integrationen kan konkurrensen vän-
hârdnaytterligare.tas

Erfarenheten visar alltså skälighetskravet iatt denna del knappast har
haft den verkan avsâgs regleringennär infördes.som Konkurrensen har
betytt regleringenän för de initiativ till kostnadsbesparingarmer harsom
vidtagits. Det dessutomär tveksamt stordriftsfördelama inom försäk-om
ringsverksamheten såär omfattande trodde behovs-när och skä-som man
lighetsprincipema infördes i slutet 1940-talet. Behovsprincipen för för-av
säkringsverksamhet är upphävd.numera

Kravet på skälig kostnadsnivå har förmodligen haftsnarast motsatten
effekt denän avsedda, dvs. bidragit till kostnaderna drivitsatt i stäl-upp
let för hållits tillbaka. Av betydelse i sammanhanget är bolagen ochatt
tillsynsmyndigheten i sina bedömningar också har hänsyn till solidi-att ta
tetsaspekter. Från sådana synpunkter, traditionellt har haftsom störreen
tyngd skälighetskravet,än fordras närmast premierna skallatt välvara
tilltagna och sålunda inte baseras på bolaget har så lågaatt omkostnader

möjligt. Vid livförsäkringsom användande omkostnadsantagan-synes av
den överstiger dem på marknaden isom övrigt ha under före-accepterats
vändning effektiviteten ändåatt inte kan bedömasav förrän hänsyn tagits
till återbäringen. Tillsynsrnyndighetens godkännande sådana antagan-av
den och underlåtenhet bolagsatt omkostnadermot ett kanreagera dock
samtidigt uppfattas accepterande kostnadsnivån.ettsom av

Sammantaget kan konstateras det lagfästa kravetatt på skälighet knap-
tillgodoser försäkringsbolagenspast att verksamhet bedrivs ekonomiskt

effektivt. Skälighetskrav sikte på kostnadsnivåntar i bolagsom ett synes
inte heller förekomma i jämförbara europeiska länder.
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prestationentillförhållandepris i4.4.3 Rätt

försäk-skildamellanrättvisatillsyftarskälighetskravetsidaDenna av
försäkringenförKostnadenförsäkringskollektiv.inomringstagare ett

risken.denskall övertagnamotsvara
försäkringsav-medmotiveratsharskälighetskravetdelen atthärDen av
mellanbalansuträknadpå presta-byggersärskilt sätttalet nogaett en

på skapainriktatdirektdetsamtidigt är attmotprestation,tion och som
sådanhaFörsäkringen harförtrygghet ansettsekonomisk motparten. en

prisreglering. Kravetsärskildmotiverattrygghetsfunktionspeciell ensom
fö-imedlemmarnamellangällerliknandepå sättfungerar här enett som

försäkringsavtallagstiftningendetta kravföljdtillrening. Bl.a. tar omav
Både deförsäkringsprodukten.prisetreglera nuvaran-inte sikte att

bestämmafrihetbolagenlämnarlagreglema attföreslagnaoch de pre-de
36 §stödmedförsäkringspremierjämkningstorlek. En av-miers avav

undantagsfall.iendasti frågakommakantalslagen
priserrimligatillförsäkringsskydderhållakanförsäkringstagamaAtt

särskildintedockmotiverarmålönskvärt. Dettagradi högsta reg-enär
stöd förförsäkringsprodukter. Somgällande ettprissättningenlering av

för sigi ochkorrekt kanskallförsäkringenförkostnadenkrav varaatt
harkonsument,hansärskilt är storaförsäkringstagaren,åberopas omatt
erbjuder.prestationdenvärdet motpartenbedömasvårigheter somatt av

uppfattningsigskaffaknappastkanförsäkringstagarenordinäreDen en
ocksåfördelningar. Det ärberäkningar ochkompliceradebolagensom

försäk-mellanrättvisatypisktkonkurrensenosäkert garanterarsettom
ringstagarna.

andrapåemellertid konsumenten ävensvårigheterLiknande möter om-
inomgällandevälmycket görasprissättning kanskäligråden. Krav

avseende in-dettaförsäkringsbranschen. Inäringslivet ändelarandra av
tordevarför detsärställning,någonalltså knappastförsäkringsavtalettar

Vidförsäkringar.för justprisregleringsärskildhävdasvårt att envara
avtalstider, harkortaregelmässigt utgörsavtalenskadeförsäkring, där av

försäkringsgivarebytamöjlighetergodadessutomförsäkringstagama att
försäkringsbo-delärkonkurrensfungerandemissnöjda. Medde är enom

hävdasvårtpremierorimligatillförsäkringsskydd atterbjuderlag som
marknaden.sig

svårmycketskälighetskravet ärsidadennakommer ävenHärtill att av
försäkringstagargrupperskildarättvisa mellanKravettillämpa.att

rationelltillämpaskallbolagenbl.a.kollektiv innebärinom att enett
mellankorrekt sättdriftskostnaderfördelaochriskklassindelning ett

entydig uppfatt-objektiv ochNågongenerationer.ochriskgrupperolika
fördelning lärochindelningrättvisochriktigvad ärning ensomom

där-premiesättning ärochklassificeringrättvisfulltfinnas. Endock inte

138.1975/76:813‘ f och1651974:83Se SOU s.prop.s.
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för knappast genomföra.möjlig Bolagenatt tvingadeär vissagöraatt
generaliseringar och det finns alltid subjektiva inslag i bedömningen. För
livförsäkringens del kan skillnaden i dödlighett.ex. mellan olika yrkes-

rättvisangöra illusorisk. Vid skadeförsäkringgrupper förekommer starka
fluktuationer i fråga riskförloppet, varför det i regel fordrasom en myc-
ket lång tidsperiod för skall kunnaatt göra välgrundad riskklass-man en
indelning. I praktiken torde inte heller kunna vilken fördel-avgöraman
ning driftskostnader inom kollektivet rättvisa.denav är För-som mest
säkringsbolagen har följaktligen goda möjligheter belasta sådana kost-att
nader de vill. Härtill kommer driftskostnadsdelensom endastatt utgör en
mindre del priset för försäkringen. Kostnader förav produkternya som
i efterhand inte visar sig bärkraftiga måste dessutom, i vilket fallvara

helst, täckas med överskott andra delarsom verksamheten. Det-av
gäller försäkringsbolaget vid förtidsannulationersamma inteom får full

täckning för sina kostnader för de livförsäkringama.uppsagda Att
kostnader på så vis övervältras på kvarvarande försäkringstagare är en
naturlig följd rörelseriskema i livförsäkringsverksamhetenattav bärs av
försäkringstagama.

Det sålundaär mycket svårt möjligt fastställa vadattom ens som- -
skäligär premie eller kostnad. Värdet skälighetskraven syftarettav som

till tillgodose önskemålatt försäkringstagarnasett slutligaatt kostna-om
der för försäkringsskyddet skall bli korrekta kan därför starkt ifrågasättas.
Belysande också det faktumär tillsynsmyndighetenatt kunna angri-anses

premiers storlek utifrån skälighetssynpunkterpa endast i undantags-rena
situationer. De fall år då inspektionen har bola-senare reagerat mot

premiesättning har följaktligen varit mycket få.gens Från inspektionens
sida har också framhállits premiesättningen i alltatt större utsträckning
fått överlämnas regleras marknaden.att Inspektionens tystnad kanav
dessutom uppfattas myndigheten tillämpadeattsom premier.accepterat

De särskilda synpunkter kan påtalas för livförsäkringen, ochsom som
kan motivera vissa reglerande insatser, berör närmast risken för för-att
säkringstagaren skall råka illa på grund olämplig hanteringut av en av
överskottsmedlen. Denna fråga, har göra med fördelningenattsom av
överskott mellan försäkringstagama och bolagets ägare och mellan för-
säkringstagama inbördes, behandlas i avsnitt 4.4.6 nedan och i kapitel 5.

4.4.4 Prisdumpning

Kravet kostnaden för försäkringenatt skall skälig och varjeattvara
försäkringsgren skall självbärande har vidare innebäravara ansetts att
vinster inte får användas för i dumpningssyfteen tillfälligtgren att

3‘ Jfr härom Hellner i Den XV. Nordiske Livsforsikringskongress 1969, Forhand-
Iingsemne 66 ff.s.
3°Liknande svårigheter fördela kostnader mellanatt olika kundkategorier föreligger
också inom banksektorn, SOU 1989:16 87.se s.
37Se härom 1950:220 73.prop. s.
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skälighetskravetHärinompremiernaned synesgren.annanenpressa
mark-starkaföljdtilleffekterskadligamotverkapåsiktefrämst avattta

harskälighetsprincipenstödMedkartellbildningar.ellernadspositioner av
premier idumpattillbolagingripitocksåinspektionen mot synessom

marknadsandelarna.utökasyfte att
samarbetsformerandraellerkartellbildningbolagenmåndenl genom
konkurrenslagenstödmedvidtasåtgärderkankonkurrensenskadar av

enligtförbjudetÄven ställningdominerande ärmissbruk1993:20. av en
liggerpriserlagen. tillämpafår inteföretagdominerandeEtt somden

och vinst,kostnadstäckningförbehövaskullenormaltvad företagetunder
hindra ellerförellerkonkurrenterslåför attunderprissättning,s.k. utatt

marknaden. särskildaNågrainkommakonkurrenterförsvåra för att
för kommaförsäkringsrörelselagstiftningen attiskälighetskrav om

vilkenbehövliga. ldärför knappast ut-falli sådanaprisdumpning synes
konkur-med stödingripaskall kunnaFinansinspektionensträckning av

iprisdumpning diskuterasmisstänkerfallför detrenslagstiftningen man
kapitel

för prisdump-riskendessutomminskarkonkurrensfungerandeMed en
långsik-inteprisdumpningsstrategiförhållanden ärsådanaUnderning. en

premierhögasystematisktförsäkringsbolag utEtt tarhållbar.tigt som
markna-kommer,subventioneraförförsäkringsgren omatt annanenen

erbju-försäkringsbolagandrakonkurrerasväl,fungerar somden utatt av
sålundatordePrisdumpningförsäkringar.sådanaförpremierder lägre
onödigtintelagstiftningeffektivtmotverkaskunna somgenom enmer

konkurrensen.hämmar

riskklassindelningDiskriminerande4.4.5

fördelningspolitis-har klarapremiesättningenkravgällandesidaEn av
intesociala hänsynnämligenskallförsäkringsbolagaspekter. Ettka av

inträffar.försäkringsnöds.k.långtsåriskklassindelningendriva attkunna
försäkringsskydd intefallenskiltiföreligga närFörsäkringsnöd ettanses

för-premieså högeller endast attmarknadenpåerhålla motgår enatt
i fråga. Dettaförsäkringentecknafrånavstårhellresäkringskunden att

skade-särskilttillförfordonsförsäkringssidan ägarepågällakan t.ex.
socialagrundadekravSådanamotorfordon.ovanligaellerdrabbade

blir för dyrt.riskskyddvissaförhindraalltsåskallhänsyn att gruppers
försäk-kategoriervissatillförsäkragårreglering avEn attutsom

ris-verkligadenegentligenpremierlägre än motsvararringstagare som
funktionliknandefårpraktikeniförsäkringsbolageninnebärken enatt

mellanomfördelanämligenhar,skattesystemetden att resursernasom
hu-politisk frågaför sigi ochekonomin. Det äri ytterstmedborgarna en

socialförsäkrin-liksomverksamhet,försäkringsbolagensprivataruvida de

If-‘92/93:56 85ställning,3 dominerandemed s.Vad prop.seenavsessom
39 87.Se prop. s.a.
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skall ha karaktären fördelningssystemgarna, eller inte. Genom regle-av
ringar sådant slag kan försäkringsbolagen dock i vissaav fall tvingas för-
säkra risker oförsäkringsbaraär i privata försäkringssystem.som Om bo-
lagen solidaritetshänsyn tvingas tillämpa felprissättningav att ökaren
dessutom faran för negativt urval adverse selection. Det bör i övrigt no-

krav på solidarisk riskklassindelningteras att ett kanäven uppfattas som
orättvist och därtill försäkringskundema felaktiga signaler önskvärtge om
beteende. Inom trafikförsäkringen har hinder långtgående riskdiffe-mot
rentiering fått till följd aktsamma förare tvingatsatt subventionera dem

kör oförsiktigt.som
denI mån politiska skäl vill åstadkommaman omfördelningav en av

i ekonomin det lämpligare dettaresurserna sker inomsynes att förramen
skattesystemet. Då framgår den samhällsekonomiska kostnaden för priori-
teringarna tydligare och rationell avvägning kan göras andraen gentemot
prioriteringar. De negativa konsekvenser vidgad premiedifferen-som en
tiering kan få för vissa vill komplettera dett.ex. skyddgrupper som som
socialförsäkringarna får så befogat lösas iger om anses annat samman-
hang, bidrag från det allmärma.t.ex. Detsamma gällergenom de person-
risker inte går försäkra på marknaden.den privataattsom

Med hänsyn såväl härtill till de svårigheter tillämpningensom som av
rättvisekrav innebär detett är knappast meningsfullt lagstift-att genom

ning söka vad är ändamålsenligstyra indelning. Vadsom ären som en
lämplig och ekonomiskt bärkraftig riskklassindelning bör i stället överlå-

bolagen självatas avgöra. Det kan visserligenatt leda till vissaatt
inte kan erhålla försäkringsskydd till sådanagrupper priser desom anser

acceptabla. Vidare kan premier komma uppfattas diskriminerandeatt som
eller ojämlika. Bolagens intressen erbjuda försäkringar tillattegna av
breda kundgrupper och med villkor allmäntär accepterade bör emel-som
lertid inte underskattas. försäkringsbolagEtt i något avseende kom-som

diskriminerandeatt får sannolikt problemmer anses sälja för-som att nya
säkringar. En frihetstörre i riskklassindelning och premiesättning behö-

därför inte leda till försäkringsnöd för dem tillhörver s.k. högrisk-som
Friheten kan fördelutgöra justgrupper. därför försäkrings-snarare en att

bolagen snabbare kan sig till allmänhetens olika krav. Utvecklin-anpassa
på personförsäkringens område med hårdnandegen konkurrenssitua-en

tion och ökad internationalisering kan leda tillen försäk-t.ex. att nya
ringsprodukter form, vilka utarbetastar med hänsyn till bl.a. handikappa-
de och andra varaktigt lider hälsa.dåligpersoner Det ocksåsom ärav
möjligt vissa bolag kommeratt specialisera grupper.sig på sådanaatt

Härtill kommer krav viss riskindelning kanatt komma utgöraatt en
hämsko för de svenska bolagen i den internationella konkurrensen. Ut-
ländska försäkringsgivare med långtgående premiedifferentieringen mer

‘° Jfr Ds 1993:39 136s.
" Jfr Ds 1993:39 136.s.
‘ZJfr vad trafikförsäkringsägs i SOU 1993:108som 115.om s.
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detill lägre priserförsäkringar änerbjudafall kunnai mångalär då sven-
ska bolagen.

står ipremiesättningsolidariskkrav påi ÖvrigtbörDet ettnoteras att
diskuterades iskälighetskravetsyfte medtill detdirekt av-sommotsats

betalarförsäkringstagarenkostnadinnebär den4.4.3, ochsnitt attsom
risken. tillämp-blirHärigenomaktuelladenskallför skyddet motsvara

försäkrings-bådesvår. Föroerhörtpremiesättningenkraven påningen av
omöjligmåste dettillsynsmyndigheten närmastbolagen och upp-vara en

aktua-sidan kanåmellan vadgift gränsensätta som enansesatt som ena
vadochskälighetsprincipens meningriskklassindelning ilämpligriellt

"icke-diskrimi-eller"jämlikt"acceptabelt","socialtsidanå andra ärsom
existera. Upp-knappasthärför lärobjektivtNågot rättesnörenerande".

skifta fråntordelämplig indelningvadfattningen är snararesom enom
Vidareförändras.i samhälletvärderingarnamedi takttid till attarman

grupperingar,hos skildaliksomenskildahosåsikternalär personer,
med radskälighetskravallmäntförhållandensådana ärUnderisär. ett en

ändamålsenligt.funktioner knappastskilda
förtsdiskussionerdel deProblemställningen belyses somavgenom en

förhållandetdethar uppmärksammats rörfrågaår.under En somsenare
premierhögretillämparlivsfallsförsäkringarvidförsäkringsbolagenatt
vid gi-fastställdförmånsnivâviss ärförför kvinnor män närän resp.en

kvinnalägre för änförmånsbeloppetpremienivå sätter en man.enven
Orsakendödsfall.förförsäkringargäller förförhållandetomvändaDet

mel-skillnaderklarlagdaansågs innebäralängeskälighetskravet attär att
premiebe-beaktas vidlivslängd skulleförväntandekvinnorsochlan mäns

försäkringarf" indelningsådanmångaEnligt ärsådanaräkningen enav
Jämställd-Bådejämställdhetssynpunkt.fråndiskriminerandeklartdock

skrivel-har iCentralorganisationoch Tjänstemännenshetsombudsmarmen
tillåtetalls bör göradetifrågasattFinansdepartementettill attvaraomser

försäkringssammanhang. De nämn-ioch kvinnormellanåtskillnader män
ock-livförsäkring harvillkor ikvinnorsochmellanda skillnaderna mäns

funnitemellertidRiksdagen harriksdagsmotioner.i fleraså kritiserats
det intearbetetill vårti direktivenupptagitsbakgrund vad attmot somav

enligt171"3 i 1961:171yttranderiksförbundsförsäkringsbolagsSvenskaJfr s.prop.
fullständiga hävdandetvissa från detmotiverasocialaskäl kundevilket avstegman av

skälighetsprincipen.av
i frå-inte förekommatillsynsmyndighetendifferens får efter beslutMotsvarande av

kollektivavtalgrundasålderspensionsförsäkringITPKkompletterande somgaom Försäkringsinspektionentjänstepension,vilkenITP-planen,s.k.rörandeden seavser
inspektionenharITPK,formellt endastgäller utta-1070/90. BeslutetDnr senaremen

på sådanaskilda kravenförsäkringar. Detjänsteanknutnaallaskall omfattadetlat att
för bolagen,praktiska probleminnebärabetydandeförsäkringar harandraoch sagts

Försäk-l989/90:N321l989/90:N232 ochmotioneryttrande samtFolksams överse Frågan301 ff.försäkringstidskrift 1994Nordisk10f och2/1994ringstidningen s.s. i EG-dom-EU, bl.a.inombehandlatstjänstepensionerhar ävenitet vidkönsneutralom 1994,detseptemberoch den 281990, det s.k. Barbermajden 17stolensdomar case,
aktuariella faktoreranvändningenslagits fastDärvid har bl.a.Colorolls.k. att avcase. behandlinglikareglerEGzsinteomfattasoch kvinnorvarierar mellan män omavsom

könen.av
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funnits anledning något initiativ motionema.på grundvalatt ta Somav
följd Finansinspektionen har ändrat sinatt tolkning skälig-en av nu av

hetsprincipen på denna punkt torde frågan ha förlorat något i betydelse.
Även i rad andra avseenden har diskuterats vad skallen som anses som
lämplig riskklassindelning. Många bolagen vid premie-en t.ex. attmenar

sättning i personförsäkring regelmässigt bör hänsyn till försäkrings-ta om
rökare eller inte.är finnsDet vidaretagaren olika uppfattningar hurom

långtgående differentiering skall inomgöras hem- och villaför-t.ex.som
säkring och i fråga bilförsäkring. De bor i områden med relativtom som
liten inbrottsrisk vanligen månaär detta bör avspeglas i premie-attom
sättningen, medan de å andra sidan hårtär brottslighetensom utsatta av
har uppfattning och utjämningen måstemotsatt sådanattmenar attvara
de inte drabbas "orättvist" höga premier. Vidare kan riks-nämnasav att
dagen med anledning motioner flera gånger har behandlat frågorav som

diabetikersrör ingårätt avtal personförsäkring villkoratt om samma
andra i samhället. Någon riksdagens åtgärd har dock intesom grupper

pékallad.ansetts
Det kan i övrigt ökad frihet också kan medföra risk-noteras att en att

klassindelningen blir mindre långtgående den förän är närvarande. Med
hänsyn till den uppmärksamhet frågan könsneutrala premier fåttsom om

det inte otänkbartär åtminstone vissa bolagt.ex. kommer erbjudaatt att
individuella pensionsförsäkringar med villkor för och kvin-mänsamma

Om så sker det liksomär alltid viktigt försäkringsbolagennor. att noga
följer utvecklingen och de har beredskap vidta nödvändiga åtgärderatt att

tendenser till negativt urval skulle uppkomma.om
Slutligen bör uppmärksammas det i framtiden kan uppkomma situa-att

tioner där med hjälp förñnade metoder, genteknik,man t.ex.av som
kommer kunna mycketgöra säkra bedömningaratt enskilda risker. Enav
sådan utveckling skulle kunna leda till grunderna för riskutjärrmingatt
förändras radikalt. Förändringarna området bör därför följ nogsamt.as

4.4.6 Fördelning överskott i livförsäkringsrörelseav

Det nuvarande kravet alla överskott i livförsäkringsverksamhetenatt
skall återgå till försäkringstagarna och fördelas skäligt dem emellan, har

naturlig följd premierna säkerhetsskälansetts beräknasattvara en av av
med betryggande marginaler. Skälighetskravet och det sedermera lagfästa
vinstutdelningsförbudet kan ersättning för sådana avtalsvillkorses som

reglerar hurnärmare uppkomna överskott skall fördelas mellan ägaresom
och försäkringstagare och mellan försäkringstagarna inbördes.

Av särskild betydelse i sammanhanget livförsäkringensär ofta långtids-
bundna karaktär. Vid traditionella pensionsförsäkringar det inteär t.ex.
ovanligt avtalstiden sträcker sig flera decennier.över innebäratt Det att

45Se l994/95:NU24bet. och rskr. 1994/95:392.senast
° Se 1992/93:LUl6bet. och rskr. 1992/93:423.senast
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försäkringstagaren har mycket små möjligheter i förtid få sparadeatt ut
medel eller byta försäkringsgivare han eller hon någon anled-att om av
ning skulle missnöjd. riskerDe försäkringstagaren härvid kanvara som

för fårutsättas självfallet inte bortse från.man
Utan lagreglernärmare överskottens fördelning mellan aktieägareom

och försäkringstagare har befarats skulle kunnaägarna vinster,att ta ut
bakgrund säkerhetsprissättningen sig orimligt höga.mot Detsom terav

har vidare vissa generationer eller försäkringstagareansetts att grupper av
skulle kunna bli orättvist behandlade i förhållande till andra, t.ex genom

återbäringsmedlen förvaltas på olämpligt eller fördelas oskäligtatt sättett
dem emellan. Med mindre god insyn försäkringsbolagensi verksamheten

faran för sådana händelserär naturligtvis Det vidarestörre. uppenbartär
villkoren för återbäringen eller direktär oklara, såatt t.0.m.om vaga,

får försäkringsbolagen handlingsfrihet försäkringstagama,stor gentemot
vilket i vissa situationer skulle kunna utnyttjas till väsentlig nackdel för
dem. Den återbäring försäkringstagarna har förväntningar på kan of-som

uppgå till betydande belopp.ta
Hanteringen överskottsmedlen sålunda betydelseär för för-storav av

säkringstagama. Frågan kommer emellertid behandlas i särskilt ka-att ett
pitel, där också förbudet vinstutdelning Redan kan emel-mot tas upp. nu
lertid konstateras försäkringstagarintresset vid fördelning överskottatt av
bör kunna tillgodoses bättre lagfästsätt än skälighets-ett ettgenom
krav, bl.a. klart specificerade avtal, där förutsättningarna för för-genom
säkringstagamas delaktighet i framgåröverskotten tydligt. Vad som avses
med skälig och rättvis fördelning överskott torde det för övrigt inteen av
finnas någon entydlig uppfattning Tillämpningen sådana regler ärom. av
därför alltid förenad med svårigheter. Som följd skälighetskraveten av
tillämpar de svenska livförsäkringsbolagen för individuella försäkringar
den s.k. kontributionsmetoden, vilken går på återbäring skall förde-ut att
las grundval de enskilda försäkringarnas bidrag till bolagets samla-av
de överskott. Metoden dock olika möjligheter fördela överskotts-attger
medlen. Med s.k. medelränteteknik används återbäringsräntaen samma
på alla avtal, medan den s.k. nyplaceringsräntetekniken olika resultatger
för "nya" och "gamla" Det har vidare förekommit det förattpengar. ny-
tecknade engångsbetalda livförsäkringar med löptidkort tillämpats en
mycket högre återbäringsränta vad försäkringsbolagenän rimligen kunnat
placera de inbetalda premierna till. framgåttSom ledde detta agerande
dock till tillsynsmyndigheten utfärdade allmänna råd enligt vilka för-att
säkringstiden vid kapitalförsäkring skall minst tio år.sammansatt vara

4.4.7 Slutsatser

framgåttSom frågan överskottensär fördelning i livförsäkringsrörelseom
mycket viktig, och kommer behandlas i särskilt kapitel, där ocksåatt ett
vinstutdelningsförbudet diskuteras. Däremot kan inte det skäl be-som
handlats i avsnitt 4.4.2, och berör effektivitetsaspektema,som anses mo-
tivera särskild försäkringsrörelsereglering. Detsamma gäller de motiven

5-06355
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prissättningenoch gälleravsnitt 4.4.3 4.4.5,diskuterats i avsomsom -
markna-konkurrensen påallmänhet, dels dåförsäkringsprodukter dels i

försäkringsskydd tillerhållaförsäkringstagama kanbristfällig. Attden är
verksamheter, be-försåkringsrörelsen, liksom andrapriser ochrimliga att

dockmål kani högsta grad önskvärt. Dessakostnadseffektivtdrivs är
skälighetsprincip, i fleratillgodoses andra sätt änbättre somgenom en

för effektivitetenbetydelsenackdelar.betydande Av störreavseenden har
i frågaväl. frihetfungerar Störremarknadenkonkurrensenär omatt

informationpåparad med ökade kravprissättningproduktutfomming och
förtillvår meningskyddsregler enligtkonkretaandra äroch mera gagn

skälig-svårtillämpbarochvidmakthållandetkonsumenten än av en vag
do-missbrukarpremiesättningenbolag vidden månhetsprincip. I ett en

kartellbildning eller andradå flera bolagställning, ellerminerande genom
stödvidtas medkan åtgärderkonkurrensen,samarbetsformer skadar av
obliga-denbedömningar gällerkonkurrenslagstiftning. ävenDessaallmän
försäk-bestämmelser iskall deFöljaktligentrafikförsäkringen.toriska

kostnadsskä-premie- ochslår fast kravringsrörelselagstiftningen som
omformuleras ochfår§ FRLFöreskrifterna i 7 kap. 4lighet utmönstras.

trafikförsäkringsförordningen kan upphävas.och 2 §kap. § FRL19 5
slopasskälighetskravetuppståövergångsproblem torde inteNågra om

riskklassindel-bli följdenvillkor kandessa delar. Dei av en nysomnya
avtal.effektnämligen barakostnadsfördelning fårning och nya

bör de allmärmaupphävsgällande skälighetskravTill följd att asso-av
och 9 kap. 19 § FRLi kap. 15 §generalklausulerna 8ciationsrättsliga ut-

försäkringsbolag.ömsesidigaiockså delägarede omfattarsåvidgas att
bestämmelser-från deundantagitsi sådana bolagdelägareharSom nämnt

mellanförhållandetövervakningFinansinspektionensgrund avavna
associations-Liksom i andraförsäkringsbolaget.ochförsäkringstagarna

bere-förbudgällai fortsättningennaturligtvisbör även mot attformer ett
delägare.nackdel för andrafördelar tillotillbörliganågonda

villkorsskälighetpålagfäst kravBehov4.5 ettav

skäligaskallpremienandra villkorockså äni tarFRLKravet att vara
ursprunglig-harkonsumentförsäkringsområdet. Dethand siktei första

inteför försäkringenkostnadenbedömningmedmotiverats att avenen
hari övrigt.villkoren Längeuppmärksammamöjlig göraär attutanatt

under åberopan-hävdasvillkorsskälighet kunnatävenbestämmelse omen
konsumentförhål-iavtalsvillkorlagstiftningensärskildadende att omav

lagstiftning-försäkringsverksamhet. I dentillämplig förvaritintelanden
intressen närkonsumenternassyfte tillfrämstatillhar att ta varaen, som

generalklausul enligtkontraktsvillkor,utformningengällerdet ges enav
förbju-Konsumentombudsmannen kanpå talannäringsidkarevilken aven

avtalsvillkoranvändafortsättningeniMarknadsdomstolendas somattav
oskäligt konsu-omständigheterövriga ärtill pris och motmed hänsyn

1984:292omfattats lagenhellerhar inteFörsäkringsrörelse avmenten.
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avtalsvillkor mellan näringsidkare. Anledningen till försäkrings-om att
verksamhet har undantagits från tillämpningsområdet för de lagarna har
varit villkorsgranskningen i sådan verksamhetatt har sambandnäraett
med Finansinspektionens centrala tillsynsfunktioner, dvs. kontrollen av

soliditets- och skälighetsprincipen efterlevs.att Granskningen har inte an-
kunna inskränkas till prövningsetts villkoren för viss försäk-en av om en

ring framstår i och för sig skäliga hänsyn har börautansom ansetts tas
till krav."skälighetsprincipens långtgåendemer

Det självfalletär väsentligt andra försäkringsvillkor premienatt än är
skäliga. Några motiv för ha långtgående krav försäkringssidanatt mer

på andraän områden dockär svåra finna. finnsDet därför knappastatt
anledning i försäkringsrörelselagstiftningen ha särskildaatt regler vill-om
korsskälighet. Bestämmelserna i 19 kap. 6 § FRL bör följaktligen utgå
och i stället bör den lagstiftning gäller för andra avtal tillämpligsom vara
också försäkringsavtalet. Inspektionens granskning avtalsvillkorsav
skälighet vid konsumentförsäkring har också skett i anslutning tillnära
principerna för den allmänna avtalsvillkorslagstiftningen. Ett upphävande

FRL:s krav på villkorsskälighet skall alltså inte tolkas kravenav attsom
skäliga avtalsvillkor mindre betydelsefullaär tidigare.ännu

Genom lagstiftning trädde i kraft den 1 januari 1995 har också till-som
lämpningsomrádet för lagen avtalsvillkor i konsumentförhållandenom ut-
sträckts till gälla även avtal finansiella tjänster.att Lagstiftningen ärom
föranledd EG-direktivet oskäliga villkor i konsumentavtalav om
93/13/EEG. förarbetenaI bl.a.sägs det angelägetär frågoratt att om
oskäliga avtalsvillkor får likformig behandling på alla områden ochen att

praxis.det utvecklas enhetlig Lagändringama innebar dock inteen att
Finansinspektionens arbetsuppgifter förändrades, Konsumentverketmen
fick det och de befogenheter följer med Konsumentombuds-ansvar som

uppgift föra talan inför Marknadsdomstolen förbud.attmarmens om
Genom den lagstiftningen har sålunda försäkringsvillkoräven pånya

konsumentområdet underkastats allmän marknadsrättslig lagstiftning. En
särreglering i försäkringsrörelselagstiftningen syftar till villkorenattsom

skäliga för konsumentförsäkringarär då inteär längre sig behövligvare
eller ändamålsenlig.

skallDet framhållas någon motsvarande ändring inte har gjortsatt i la-
avtalsvillkor mellan näringsidkare. Den lagen gäller inte hellergen om

i fortsättningen villkor i verksamhet står under Finansinspektionenssom
tillsyn. I enlighet med vår uppfattning allmänna marknadsrättsliga be-att
stämmelser bör tillämpas på försäkringsområdet,även vi undan-attanser
tagsreglema för försäkringstjänser i lagen avtalsvillkor mellan nä-om
ringsidkare bör upphävas. I denna del lämnar vi emellertid inte något lag-
förslag. En ändring lagen avtalsvillkor mellan näringsidkare börav om
genomföras först sedan det ocksåprövats villkor i finansiellom annan

" Se 1981/822180 ll7.prop. s.
s Se 1994/95:17 73 ff.prop. s.
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Konsumentombudsman-granskningbör underkastasverksamhet av
nen/Konsumentverket.

villkorsskälighet fastslogspåsärskilda kraveterinras detbörVidare att
kostnadsskälighet. Medpremie- ochkonsekvens kravetavsom en

kravbehovetgjortsbedömningartill dehänsyn ettavovan omsom
försäk-motiv för ifaller också dettakostnadsskälighetpremie- och att

villkorsskälighet.bestämmelseharingsrörelselagstiftningen omen
inskränktavtalsrätten ävendessutom ärbör härDet noteras att genom

allmän dom-§ avtalslagenSålunda 36civilrättslig lagstiftning.allmän ger
försäkringsvillkor.ingripamöjligheterstol vissa motatt

fordra nig-villkorsskälighet börupphävande kravethellerInte ett av
övergángslösningar.ra

reglerstöd andraFinansinspektionen medvilken måniFrågan avom
kapiteldiskuteras iskallförsäkringsvillkoringripabör kunna mot

pålagfást kravBehov4.6 ettav
skaderegleringsskälighet

försäkringsbola-skadelidande hurför deviktnaturligtvisDet är storav
försäkringsfallvidförstskador.regleringen Det ärsköter somavgen

skade-anspråk, varvid deniförsäkringsavtalet skallenligtförmânema tas
Frågaproblem.åtskilliga frågor och ärinförofta ställslidande omnu

tillgodoseförsäkringsrörelselagstiftningen börivissa reglerman genom
fårFörsäkringsbolagenskadehanteringen.vidförsäkringstagarintresset

försäkrings-medi diskussionernaturligt överlägeintanämligen ettanses
tagama.

försäkrings-lagstiftningendet ifrågaför dennabetydelse ärAv att om
delshandläggning,förmaterielladelsställs krav röravtal normersom

dessutomskaderegleringen. Detvidtillvägagângssättetpraktiskadet anses
påsina kunderbehandlabolagen skallförsäkringssed ettgodtillhöra att

skaderegleringsförfarandetBestämmelserkorrektochobjektivt sätt. om
avtalsvillkor.försäkringsbolagsfinns i resp.

sigoch riktarvisserligen fåbestämmelserFörsäkringsavtalslagens är
försäkrings-svagheter ieventuellaförsäkringstagama än motmotsnarare

Konsumentförsäkringsla-den lagen.21-24 §§handläggning sebolagens
försäkrings-omfattningibestämmelser änstörredockinnehåller somgen

skadereg-skyldigheter vidförsäkringbolagensinriktade påavtalslagens är
försäkringsbolagetstadgaskonsumentförsäkringslagenleringen. I att se-

skall vidta deuppskovförsäkringsfallunderrättelsefåttdet utandan om
Skadanregleras 37 §.skadan skall kunnaförbehövsåtgärder attsom

densjälvmant iakttaförsäkringsbolagen skallochskyndsamtskall regleras
Ikra-behöriga intressen.skadelidandesochersättningsberättigades annan

i Nordiskförsäkringsavtal bl.a. Roos49 tillämpning påavtalslagens36 §Om se
103 fftidskrift 1989/90i JuridiskKleineman118 ff,Försäkringstidskrift 1990 s.s.

ff.1992/93 227tidskriftJuridiskioch Bengtsson s.
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på korrekt skadereglering ligger försäkringsbolaget skallvet atten vara
verksamt för de ersättningsberättigade onödigt krångel kommeratt utan
till sin Eftersom det endast "behöriga" intressen skall tillgo-rätt. är som
doses måste bolaget också beakta försäkringstagarkollektivets intresse av

inte enskild försäkrad obehörigt. Som led i korrektatt etten gynnas en
skadereglering det dessutom åligga försäkringsbolaget lämna deattanses
skadelidande sådan information behövs för de skall kunna tillatt tasom

rätt.sin Vidare föreskrivs försäkringsersättningen i regel skallattvara
betalas efterinom månad det skadeanmälan har gjorts och be-ut atten
hövlig utredning för bolaget 38 §.presenterats

Flertalet konsumentförsäkringslagens regler skadereglering harav om
tagits i förslaget till försäkringsavtalslag och skall tillämpas vidupp en ny
såväl konsumentförsäkring personförsäkring 8 kap. lagför-17som resp.
slaget. För företagsförsäkringens del föreslås bestämmelserna bli disposi-
tiva.

och föreslagen civilrättsligl gällande lagstiftning finns alltså flertalett
bestämmelser syftar till korrekt och rättvis skadereglering. Ensom en
särskild regel därför knappast nödvändig i försäkringsrörelselagstiftnin-är

heller regleras kravetInte på skälig skadebehandling i FRL, utangen. nu
tillämpas med stöd 30 år gammalt Lagrådet.uttalandeänettav mer av

Det skulle visserligen kunna hävdas det bör förekomma offentligatt en
kontroll gällande regler korrekt skadereglering efterlevs föratt attav om
de effektiva.skall bli Det bör här framhållas bestämmelserna ska-att om
debehandling lagstiftningeni försäkringsavtal motiveradehar ansettsom
bl.a. bakgrund deras betydelse utgångspunkt för inspektio-mot av som en

skaderegleringen.tillsyn har emellertidöver Det ämnetsagts attnens
till sin sådant möjligheterna genomföra rättslig kontrollär ärnatur att att
jämförelsevis små, och i allt väsentligt kraven beror försäkringsbo-att av

själva.lagen
Vidare det från bolagssynpunkt affärsmässiga skäl angelägetär rentav

skaderegleringen sköts korrekt. Ett bolag reglerar skador påatt ettsom
orättvist eller olämpligt riskerar kundernas förtroen-sätt att tappaarmars
de. har i undersökningDet också visat sig försäkringsbolagen inteatten

konsumenter.tillämpar villkor företagaregeneröst änmot motmer
börDet dessutom branschen antal självregle-nämnas att enats ettom

rande åtgärder inom skaderegleringsområdet. Sålunda har det antagits
principer förgrundläggande skadebehandling, vilka förär gemensamma

bolagen, och vilka koncentrerad sammanställning för-hurutgör etten av
säkringsbolag bör handlägga sina skadeärenden. Däri uppställs krav på
bl.a. aktiv service, och lättfattlig information,enkel smidig handläggning
med lyhördhet för kundens individuella förhållanden konsekvent,samt en-

Se 1979/80:9 85 foch l61prop. s.
5 Se 85.a. prop. s.
5’ Se Hellner i Nordisk försäkringstidskrift 1975 431.s.
5’ SeLindell-Fram: Generösavtalstillämpning, särskilt Lindell-Roos, 37 ochs.-i försäkringstidskrift jfrNårfdisk 1986 28 ff; dock Försäkringstidningens.

s. .
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försäkringstagaren denskadereglering. Vidare skallrättvishetlig och ges
vad haninte själv har insikthonom, hantillkommer ävenrätt omomsom

påtryckningar.vika förskall bolaget inteberättigad tillär samt ge
Även skaderegleringen sker korrektomständigheter talar förandra att

branschnämnder syftar tillförekomstenbl.a.och rättvist, en en-somav
till uppgift rådgi-skadefall. Nämnderna harbehandlinghetlig att avgeav

försäkringsvillkor och beräk-tolkningyttranden rörande bl.a.vande av
enskilda fall. Mot nämndernasersättning vid personskador ining sam-av

visserligen riktats kritik,skriftliga proceduren haroch denmansättning
försäkringstaga-garanti förinte innefatta någondennaeftersom attanses

inteNämndyttrandena hartill uttryck.synpunkter kommeralla sagtsrens
kanförsäkringstagarnatvistelösningsförslagopartiskanågrautgöra som

prövning. utredningsarbete konstate-tidsIgodta närmareutan senare
skadeprövningsnämndemaskritik inte kan riktasnågondock motattras

värdefulltdetverksamhet sådan. Tvärtomkonfliktlösande varaansessom
försäkringsbolagenshänvisade enbart tillskadelidande intede äratt egen

kostnadsskäl eller andradomstolsprövningfall dåbedömning i 0r-aven
fråga.ikommersaker inte

försäk-i lagstiftningenskaderegleringsärskild bestämmelseEn omom
framti-motiveras isammanfattningsvis knappast kunnaringsrörelse lär

näringsidkare ellerförsäkringstagarengäller ärden, och det oavsett om
Ändamålet påframgåttsådan regel tillgodosesmedkonsument. somen

sätt.annat
försäkringsverksamhet kommersundför bevakningenInom avramen

organisationfortsättningen sikte bolagensockså itillsynendock att ta
gäller i jämförligaenlighet med vadskadereglering. Irutiner föroch som

enskilda skadeärenden.inte omfattagranskningen däremotskallländer
tillsynspraxis i Sverige. Någontidsockså i linje medliggerDetta senare

skadebehand-bolagensoffentliga kontrollenändring den överväsentlig av
vi i ka-fråga återkommerdärför inte våra förslag. Till dennaling innebär

pitel

Sammanfattning4.7

skälighets-olikaskälighetsprincipenförInom tre typer avrymsramen
tillkostnadsskälighetpremie- och utgörkravetdessakrav. Ett av --

produktutformningen iprissättningen ochregleringväsentlig del aven
ändamålsenlig ochinteenligt vår meningförsäkringsverksamheten ärsom

bolagen och till-för bådetillämpningsproblemleder tilldärtill storasom
kostnadsskä-premie- ochsyfte kravet påsynsmyndigheten. Ett annat som

ef-motverka skadligasiktetillgodose, ochlighet atttaratt somavser

1986:8 234vidare SOUSe s.
hänvis-med55 försäkringsnämnder, 25ReklamationsnämnderochSe Heuman, s.

ningar.
5‘ 413 ff.1995:33Se SOU s.
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fekter till följd dominerande marknadspositioner eller kartellbildnin-av
tillvaratas allmän konkurrenslagstiftning. Följaktligen detgar, ärgenom

överflödigt i FRL ha skälighetskrav för kommaatt tillrätta medett så-att
dana missförhållanden. hellerInte kan den sida kravet premie- ochav
kostnadsskälighet sikte effektivitetsaspektema, och inne-tarsom som
bär försäkringsbolag skall driva sin verksamhetatt med såett låga kost-
nader möjligt, fylla någon funktion. Det självfalletär önskvärtsom anses

försäkringsrörelsen, liksom andra verksamheter,att bedrivs kostnadsef-
fektivt, detta kan knappast tillgodoses särskild reglering.men genom en
En sådan bestämmelse användbar i tillsynenär endast den granskandeom
myndigheten har särskilda kunskaper vilka kostnader förenadeärom som
med ekonomiskt effektiv framställning försäkringstjänster, vilketen av
knappast fallet. Avär betydelse för effektivitetenstörre konkurren-är att

på marknaden fungerar väl.sen
Vad gäller frågan skälighet vid överskottens fördelning i livförsäk-om

ring kommer denna behandlas i särskiltnärmare kapitel, däratt ocksåett
frågan vinstutdelningsförbudet tasom upp.

Kravet skäliga avtalsvillkor syftar till tillvara konsu-snarast att ta
intresse i utformningen allmänna avtalsvillkor.menternas Denna sidaav

skälighetsprincipen viktig i fortsättningenär även kravet börav men en-
ligt vår mening inte hanteras i FRL, i första hand är rörelseregle-som en
ring. De skälighetsregler gäller avtal andra områden bör kunnasom
tillämpas på försäkringssidan.även Enligt lagstiftning skall också för-ny
säkringsvillkorsprövning på konsumentornrådet i fortsättningen ske enligt
lagen avtalsvillkor i konsumentförhållanden.om

Inte heller särskild bestämmelseär i FRL skälig skaderegleringen om
erforderlig. Att skaderegleringen sköts ändamålsenligt sätt ärett av

betydelse för konsumenterna, sådana kravstor hör i likhet medmen -
krav på allmänna avtalsvillkor -i första hand hemma i avtalslagstiftning.
I gällande och föreslagen lagstiftning försäkringsavtal föreskrivs ock-om
så skadebehandingen skall ske korrekt. Det kan iatt övrigt noteras att
den nämndverksamhet försäkringsbolagen bedriver på området bidrarsom
till skapa enhetlig behandling skadefall,att och därigenom tillen av att

försäkringstagama övergripande skydd.ettge
Sammanfattningsvis föreslår vi den gällande skälighetsprincipen iatt

FRL upphävs. Skälighetsaspekter på premier och kostnader kan tillgodo-
och förslaget innebärsätt i detta avseende främstannat denses att nu-

varande pris- och produktregleringen i försäkringsverksamheten slopas.
Några sakliga ändringar kraven villkorsskälighet och skälighet iav
skadebehandlingen innebär inte våra förslag. Sådana spörsmål regleras i
fortsättningen helt lagstiftning.genom annan

vilkenl utsträckning Finansinspektionen skall tillsyn avtals-utöva över
villkor, skadereglering och konkurrensfrågor diskuteras i kapitel
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Fördelning5 överskott iav

livförsäkringsrörelse

Inledning5.1

Enligt nuvarande lagstiftning svenska konventionella livförsäkringsbo-är
lag förhindrade dela vinster till sina aktieägare eller Allaatt ut garanter.
överskott iuppstår livförsäkringsrörelsen skall i stället tillfalla för-som
säkringstagama fördelasoch skäligt dem emellan. Också i andra länder

det vanligt med regler begränsar livförsäkringsbolagensär möjlighe-som
förfoga vinstmedlen. så långtgåendeöver En begränsningter att ettsom

förbud vinstutdelning gäller dock inte i något land inom EU.mot annat
Enligt våra direktiv skall vi det med hänsyn försäkringsta-pröva tillom

intressen möjligt upphäva vinstutdelningsförbudetär och denattgarnas
därmed följande skyldigheten årsvinsten livförsäkringsrörel-avsättaatt

till särskild fond återbäringsfonden i princip får använ-sen en som- -
fördas endast återbäring till försäkringstagama eller för förlusttäckning.

Bakgrunden till uppdraget de nackdelar förbudetär ha frånsom anses
konkurrenssynpunkt.

vårt uppdrag ingår vidareI undersöka förutsättningarna för kon-att att
ventionell livförsäkring och livförsäkring med anknytning till värdepap-
persfonder, s.k. unit linked-försäkring fondförsäkring,eller skall kunna
meddelas försäkringsbolag. Det nuvarande kravet på unitattav samma
linked-försäkring skall bedrivas särskilda fondförsäkringsbolag ärav en
konsekvens främst vinstutdelningsförbudet.av

Närmast skall i avsnitt 5.2 bakgrund till det gällande förbudetges en
vinstutdelning och de särskilda bestämmelserna förlusttäckningmot om

förgäller livförsäkringsföretag. I sammanhanget redogörs förävensom
âterbäringssystemet det följer delägarskapet i ömsesi-samt ansvar som av

försäkringsbolag.diga Förhållandena i några andra europeiska länder be-
handlas i avsnitt 5.3. Därefter följer i avsnitt 5.4 våra överväganden och
förslag.

Våra förslag fördelning överskott i livförsäkringsrörelse innebärom av
inte oväsentliga ändringar jämfört med dagens ordning. Med hänsyn här-
till kan de reglerna inte vidare införas för nuvarande konventio-utannya

livförsäkringsföretag.nella I avsnitt diskuteras därför särskilt i5.5 vad
mån och under vilka förutsättningar de verksamhetsvillkoren kan gö-nya

gällande för sådana bolag.ras
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förhållandenNuvarande5.2

förlusttäckningVinstutdelning och5.2.1

fårgäller vinst inte de-konventionella livförsäkringsbolagsvenskaFör att
Års-första stycket FRL.12 kap. 2 §aktieägare ellertilllas garanterut

till återbä-skall i ställetlivförsäkringsrörelsenpå sättasvinsten av en
livförsäkringsbolag 12överskottsfonden iden endaringsfond, ärsom

FRL. för återbäringprincip användas endastfond får iDennakap. §5
§§förlusttäckning kap. 6 och 7och för 12försäkringstagarnatill

FRL.
förlust livförsäk-innebärförlusttäckningBestämmelserna att enom

återbäringsfonden förförsta hand skall täckasiringsrörelsen attgenom
sjuk- ochlivförsäkringsbolagetMeddelar ävenrörelse minskas.denna

rörelse iåterbäringsfonden for sådanskallolycksfallsförsäkring tas an-
och olycks-förlust i sjuk-motsvarande kanhand. Påi andra sättspråk

återbäringsfondennedsättningfallsförsäkringsrörelsen täckas genom av
otillräckligaöverskottsmedlensamladede ärlivförsäkring. Förstför när

försäkringsbo-ömsesidigaaktiekapitalet och iskallförlusterför täckaatt
utnyttjas Aktiekapitaletgarantikapitalkvarståendeeventuelltlag resp.

mindre riskalltså underlivförsäkringsbolag står änigarantikapitalet ett
återbäringsfonden.

för förlusttäckningtagits i anspråkåterbäringsfondenharpraktikenI
härtill lagensbidragande orsakutsträckning. ärmycket liten Eniendast

beräknadepremierna skallinnebärSoliditet, bl.a.krav att varasom
omständigheter uppkommerunder normalamarginaler detsådanamed att

livförsäkringsrörelsen.iöverskott
lagfåstesi livförsäkringsbolagvinstutdelningförbudetgenerellaDet mot

livförsäk-svenskainförandet hade dock allaförtidpunktenår 1982. Vid
Återförsäkringsaktiebolaget sina bo-Sverige iringsbolag ettutom --

beslutaförbud för bolagsstämmanredan tagit inlagsordningar ut-att om
konsekvensi sinaktieägarna.vinstmedel till Detdelning tur avenvarav

livförsäkringsverksamhetdrivandeskälighetsprincipen. Genom utanatt av
oförenligt med dennaansågsför försäkringstagarnavinstendelaktighet i

skulle begränsasårliga utdelningsrättendenuppenbartprincip det attvar
Återför-bolagsordningen.‘ Eftersomin iskulleföreskrift däromoch tas

skullelivförsäkringsbolagantalSverige ägdessäkringsaktiebolaget ettav
inom livförsäk-ändåskedde i det bolagetvinstutdelningden stannasom

praxisdendärmed väl medöverensstämdeFörbudetringsverksamheten.
branscheninomutbildatshadesom

emellertid. Ettkrav räntafrån dessa ärbegränsadeundantagVissa att even-ges
till all-besluta gåvorVidare får bolagsstämmanbetalas.garantikapital kantuellt om

§ FRL.jämförliga ändamål 12 kap. 11därmedmännyttiga eller
finnsi fall det1 fond minskas andra närmedge sådanFinansinspektionenkan dock att

särskilda skäl till det.
3 l981/82:180 267Se s.prop.
‘ 192.1961:171253 och 256 och1948:50Se s.prop.s.prop.
5 1981/82:180 262.Se s.prop.
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Bolagens benägenhet i bolagsordningarna in bestämmelser varige-att ta
aktieägamas till utdelningrätt starkt begränsades, påverkadesnom sanno-

likt också den socialiseringsdebatt fördes under 1930- och 1940-av som
talen. Argumenteringen för förstatligande hela den privata försäkrings-av
rörelsen i kombination med de riktlinjer väsentligt begränsad utdel-om
ning följde skälighetsprincipen gjorde de i bolagsordningarnasom attav
intagna utdelningsrestriktionema framstodnärmast påtvingade. Vidsom
slutet 1950-talet hade hos samtliga svenska livförsäkringsaktiebolagav

till årligrätten utdelning i bolagsordningarna begränsats till högst fem
aktiekapitalet.procent av

Det kan de svenska försäkringsbolagen vid 1980-talets bör-noteras att
jan inte hade infördes.7något erinra vinstutdelningsförbudetatt mot att
Den bestämmelsen ansågs troligen naturlig konsekvensnya som en av
den då gällande ordningen. Samtidigt skyddade förbudet de svenska liv-
försäkringsbolagen, inteännu blivit särskilt internationellt aktiva,som

utländsk konkurrens. Ett förbud vinstutdelning lågmot i bran-mot snarast
intresse.schens eget

Med principen livförsäkringsverksamhet skall bedrivas helt för för-att
säkringstagamas räkning sammanhänger det förbud fondemis-även mot
sion gäller för livförsäkringsaktiebolag kap.4 § förstal stycketsom
FRL.° förbudDetta lagfástes redan är 1948.

Bl.a. följd gällande vinstutdelningsförbud har i 2 § lagensom en av
1989:1079 livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonderom
uppställts förbud förena fondförsäkringsrörelse med för-ett mot att annan
säkringsrörelse sådan försäkringän för premiebefrielse vidsom avser ar-
betsoförmåga. Av det stadgandet följer unit linked-försäkring inteatt
får meddelas konventionella livförsäkringsbolag, endast sär-av utan av
skilda fondförsäkringsbolag.

Motsvarande regler begränsning överskottens användning gällerom av
inte för skadeförsäkringsbolag, försäkringsbolag meddelar fondför-som
säkring, och inte heller för utländska försäkringsgivare verksam-ärsom

i Sverige. För skadeförsäkringsbolagen tillämpas i stället bestämmel-ma
vinstutdelning och fondemission aktiebolagslagensser om motsom svarar

regler därom. Angivna specialbestämmelser för konventionella livförsäk-
ringsbolag har vidare inte några motsvarigheter i andra bolagsrättsliga
författningar.

Några konsekvenser

Förbudet vinstutdelning har liksom kravet på premie- och kostnads-mot
skälighet nackdelar från konkurrenssynpunkt. En allvarlig invändning mot

° Se SOU 1960:11 257.s.
7Sebl.a. SvenskaFörsäkringsbolagsRiksförbunds remissyttrande Ds E 1980:6.över
8Denna synpunkt har framförts bl.a. i Grip, Fondförsäkringsfrågan, 84.s.
9Se 1981/822180 173, SOU 1946:34 313 och 1948:50 296.prop. s. s. prop. s.
° Se 1989/90:34 42.prop. s.
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livförsäk-konventionellaförförsvårarvinstutdelningsförbudet detär att
erbjuda till-inte kanriskkapital. Omerhållaringsbolag externt enatt man

kapital,attraherasvårtsjälvklartavkastning det nyttfredsställande är att
konventio-försvagas.nyetablering Deförincitamenteninnebärvilket att
l990-talen1980- ochtillkommit underharlivförsäkringsbolagnella som

in-sig, vilkaförsäkringsbolag bakomeller andrabankenderaallahar en
finansförvalt-administration ochvinsterkandirekt göra gemensamgenom
heller har nå-näraliggande tjänster. Inteförsäljningning samt avgenom

Sverige,dotterbolag i ävenlivförsäkringsföretagutländskt startat omgot
kostnaderdeorsaker,också andraförhållande kan berodetta t.ex.av

etablering.förenade medvarit ensom
vida-vinstutdelningsförbudet begränsasochskälighetsprincipenGenom

premieri frågakonkurreramöjligheterlivförsäkringsbolagens att omre
livförsäkringsbolag kankonventionelltsvensktproduktutforrnning. Ettoch

livförsäk-meddelainteutländska konkurrentersinafrånskillnadtill t.ex.
återbäring.tillringar rättutan

företagsrisken iöverskottsreglering ärgällandeföljd attEn avannan
försäk-alltid bärsi praktikenlivförsäkringsbolagkonventionellt avett

har. För-företagetassociationsfonnvilkenoch detringstagama, oavsett
livförsäkringsak-sålunda ioch kunder ärrisk mellan ägaredelningen av

nystartadeiaktiebolag. Endasti andraannorlundaväsentligt äntiebolag
bärackumulerats,inte haröverskottdär några ännulivförsäkringsbolag,

risker.reellaaktieägarna

âterbäringssystemLivförsäkringsbolagens5.2.2

vidtillämparlivförsäkringsbolagenteknikerför deUtgångspunkten som
kontribu-den s.k.försäkringskollektivet äröverskott inomfördelning av

syftarskälighetskravet,följdmetod, ärDennationsmetoden. avsom en
försäkringensenskildadenåterbäringfördelningtill motsvararsomaven

överskott.samladebolagetsbidrag till
fördelningsteknikerskildakankontributionsmetodenförInom ramen

livförsäkringsbo-svenskatillämpasåterbäringssystemtänkas. De avsom
Kännetecknan-struktur.följakommitemellertidharlag att gemensamen

förstöverskottendelfårförsäkringstagamabl.a.de för denna är att av
Dåaktualiseras.försäkringsersättningarutbetalningmedsambandi att av
tillförsäkringen. Framenskildaåterbäring dentilldelas, dvs. garanteras,

konsolideringskapitalöverskottsmedlentjänartilldelningstidpunkten som
återbäringsfonden.iframgått,redovisas,och som

medåterbäringtilldelning görskommandeförberedelse förSom aven
allokeringfördelningpreliminäråterbäringsräntanhjälp avenenav --

dock ingenfördelning utgörförsäkringama. Dennablandöverskott garan-
det harmån.motsvarande Trotsiåterbäringtilldelningför avsenareen

ikonkurrensmedlenviktigastedeblikommitåterbäringsräntan ettatt av
härtillanledning ärlivförsäkringar. Enindividuellamarknadsföringen av

med företagi likhetlivförsäkringsbolagenförmöjligheternasmå attde
Återbä-produkter.ochprisermedkonkurreranäringsområdenandrapå
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viktig för bolagens allokering, docki och för sigringsräntan, ärärsom
dess innebörd svårmindre lämplig konkurrensmedel. Genom ärattsom

marknadsföring därav lätt till missförstånd. and-informera leder latt om
bank, den avkastningsammanhang, vid inlåning i räntat.ex. anger enra

vilket alltså intefram till dess ändras, ärräntesatsenattgaranterassom
Återbäringsräntan heller intebeträffande återbäringsräntan.fallet anger

förväntas få utfästaavkastning försäkringstagarna kanden utöversom
innefattas den avkastning redanförmåner. återbäringsräntanl som garan-

avtalen.terats genom
Äterbäringen former. kan utbetalas kontant,kan utgå i olika Den an-

för utvidga försäkringsfönnånema,vändas för premiereducering eller att
beloppshojning. Vidare kan till-köp tilläggsförsäkring s.k.dvs. till av

sparandet i försäkringen s.k. vinstsam-delning ske tillägg tillettsom
ling.

medskälet till svenska livförsäkringsföretagviktigasteDet väntaratt
utbetalning avtalade försäkringsbe-tilldela återbäring till dess attatt av

får konsekvenser för placeringsmöj-aktualiseras tilldelningenlopp är att
härföråterbäring tilldelas måste nämligen avsättningarlighetema. Om gö-

Därmed blir också omfattningenförsäkringstekniska skulder.till stör-ras
tillför vilka särskilda placeringsregler gäller. Fram dende medelre av

placeringsbestämmelsema krav huvuddelenjuli i år innebarl ett att
försäkringstekniska skulder skulle placeras ibelopp motsvarandeettav

traditionellt har särskilt säkra, främst statsobli-tillgångar ansetts somsom
placeringar visserligen säkra, i allmänhetgationer. Sådana är men ger en

tilldelningen livförsäkrings-värdetillväxt. Genom senarelägga harlåg att
undgå dessa regler och i stället skaffa sig innehavbolagen kunnat stora

tillåtna för skuld-tillgångar, bl.a. aktier, tidigare intesådana varav som
försäkringstagama, därige-täckning. har varit till fördel förDetta som

avkastning på sitt försäk-i långt perspektiv har fått högresett ett ennom
överskottsmedel i stället hade placerats i obliga-ringssparande allaän om

tioner.
betydligt flera till-Emellertid har placeringskraven ändrats så attnu

användas för skuldtäckning. Skälen för senareläggninggångsslag kan en
återbäringstilldelningen därför väsentligt försvagats. löpan-har En merav

för-innebära anpassning till internationellade tilldelning skulle också en
europeiska gäller nämligen kravhållanden. de flesta andra länderI en

försäkringstagama härom iårlig tilldelning återbäring till se mera av-av
snitt 5.3.

svårighe-för återbäringssystemens utformning kanViss betydelse även
haft. åstadkomma till-erhålla riskkapital ha Förexternt attterna att en

alternativ låta åter-räcklig konsolidering har det inte funnits andra än att
förlusttäckning. Härtill kommertillgängliga förbäringsmedlen attvara

vid kravet på be-lagstiftarens sida traditionellt har lagt viktfrån storman
blivit likty-soliditet, vilket på livförsäkringens områdettryggande snarast

" understiger kalkylräntaåterbäringsränta i själva verket, den denEn positiv kan om
tidigare återbäring till-vid premieberäkningen, innebära allokeradanvänds att tassom

baka.
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bolag inte skall kunna i konkurs. mindredigt med Ju delettatt av
löpande tilldelas försäkringstagama återbäring, des-överskotten som som

risken för obestånd.mindre ärto
figur visas förenklat, s.k. tekniskt, bokslut i livförsäkrings-I 5.1 ett ett

företag. bokslut fastställs internt i bolagen och används bl.a. förDetta
återbäringsräntans storlek. framgår figurenbestämma Som motsva-att av

allokerade återbäringsmedlen både realiseradede totalt överskott,avras
Återbä-återbäringsfonden, tillgångar.redovisade i och övervärden

försäkringstagamatillgodoser sålunda får del såvälringssystemet att av
direktavkastning värdestegringar på tillgångar, oberoende vär-som av om

realiserats eller ej.detillväxten har

Tekniskt bokslut i IiiförsäkringsbolagFigur 5.1 ett

kollektivtkonsolide-
ringskapltnl

Övervården återbáringpå Allokerad
återbärings-utövertillgångar Tomt°"d allokerad

återbäringá
å Återbáringsfond
/

/
7 //

/ Försäkrings-
tekniskaskulder

Tillgångar bl.a. premie-
vårdenboldörda ochreserv åter-tilldelad// w

/
/

/4
,

åter-återbäring inte tilldelas förrän vid försäkringsfall haroch medI att
till betydande omfattning och förbäringsfonden kunna växa motsvararen

livförsäkringsbolags balansom-40 etableratnärvarande procent ettca av
faran för aktiekapitalet skall behöva islutning. Därmed ocksåär att tas

sålunda risken för obestånd, liten. Ianspråk för förluster, och ytterst ett
framstår de svenska livförsäkringsbolageninternationellt perspektiv som
Å förmåner försäkrings-välkonsoliderade. andra sidan demycket är som

utfästa belopp relativt litenursprungligtutövergaranteratstagarna av om-
fattning.

2 inte framgår finansiella skulder, åretsresul-innebär det figurenFörenklingen att av
emellertid ringa betydelseför här.kapital. haroch Dessapostertat eget resonemangen
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De försäkringstekniska avsättningarna värdetutgörs på de bindandeav
âtagandena, främst värdet bolagets ansvarighet för löpande försäkring-av
ar.

Skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och värdet på försäk-
ringstekniska skulder jämte totalt allokerad âterbäring brukar benämnas

Ärkollektiv konsolidering. denna i figuren positiv, konso-sägssom ovan
Ärlideringsgraden högre 100 denän däremot negativprocent.vara upp-

konsolideringsgraden lägre, 95 vilket falletärt.ex.ges procent,vara om
värdet garanterade åtaganden och totalt allokerad âterbäring överstigerav
tillgångamas marknadsvärde.

5.2.3 Förlusttäckning och delägaransvar i
ömsesidiga försäkringsbolag

ömsesidiga försäkringsbolagFör i FRL vissa särskilda regler för-ges om
lusttäckning, vilka sammanhänger med den ömsesidiga verksamhetens
form och syfte. Bestämmelserna har visserligen något olika innebörd be-
roende på vilken försäkring det fråga De skilda förlusttäck-ärtyp av om.
ningsreglema för livförsäkringsrörelse och skadeförsäkringsrörelse vilar
dock på grundsats, varför vi har valt diskutera dem iatt ettsamma sam-
manhang.

ömsesidiga livförsäkringsbolagFör innebär bestämmelserna för-att om
lusten på livförsäkringsrörelsen inte kunnat täckas ianspråktagandegenom

âterbäringsfonden eller anlitande eventuellt förekommandeav genom av
garantikapital, skall kvarstående förlust utjämnas nedsättninggenom av
bolagets ansvarighet för löpande försäkringar och tilldelad återbäring 12
kap. 8 § FRL. Om bolaget meddelar försäkring livförsäk-även änannan
ring skall dock dessförinnan utnyttjas medel till framtida för-avsattssom
fogande inom sådan verksamhet. Nedsättningen skall verkställas ett

skäligt med hänsynsätt till förlustensär orsak och andra omständig-som
upprättas.heter. För nedsättningen skall grunder Nedsättning skall

drabba alla försäkringstagare, således áterförsäkringstagare.även
försäkring livförsäkring,För sjuk- och olycksfallsförsäkringänannan

hänförs till skadeförsäkringsrörelsen, avgångsbidragsförsäkring ochsom
återförsäkring delägarna, dvs. samtliga direktförsäkringstagare,svarar
personligen för bolagets förpliktelser begränsning eller med begräns-utan

till visstning belopp kap.1 7 § FRL. Bestämmelser begränsningom av
personligt delägaransvar ioch vilken ordning delägarna personligenär
ansvariga skall i bolagsordning 2 kap. första5 § stycket 14upptas

DelägarnasFRL. dock subsidiärt. Ansvarigheten kan inträdaäransvar
endast då bolaget saknar tillgångar kan användas för täckaattsom upp-

förlust.kommen
Det personliga delägaransvaret ibestår bolagets verksamhet gåratt om

med förlust, inte kan täckas med användning obeskattadesom av reser-

Se härom SOU 1946:34 92 f och 258 ff.s.
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reservfonden, skall bolaget reglerna ifritt kapital och enligtegetver, —-
uttaxering på dem varit delägare i bolaget13 kap. FRL göra som un--

räkenskapsår vilket förlusten uppkommit.del det under harder någon av
kan täckas uttaxering skall utjämnas ned-Förlust inte genom genomsom

andel i den del premiereserven intesättning delägamas av som avserav
tillhör skadeförsäkringsrörelsen. N edsättning skalluk- eller livränta som

försäkringsbeloppen liksom ersättningsbelopp belö-också ske av somav
försäkringsfall inträffat under detoch dedelägarna motsvarar somper

det finns garantikapital idå förlusten har uppkommit. Omräkenskapsår
förlusten inte överstiger garantikapi-får uttaxering aldrig skerörelsen om

uttaxering innebär vidare bl.a.Bestämmelsernatalet. att annatom om-
uttaxering och nedsättning skall ske i förhållande tillinte har bestämts -

det räkenskapsår under vilket för-premier belöpervarje delägares som
uppkommit.lusten

personligt infördes redan år 1903.delägaransvarBestämmelser om
överensstämmelse vad vid tiden allmänt hadei medheltDessa somvar

föreningarnas stadgar.bestämmelser i de ömsesidigapraktiserats genom
livförsäkringen beträffande den personligasärställningDen an-som gavs

inte vid försäkringmotiverades dels med detsvarigheten att egen-som av
för inträffad förlust egendom tillersättninghandladedom av somom

åtminstone ungefärligt, utbetal-kunde uppskattaspenningvärde utan om
försäkring egendomgodtyckligt fixerade belopp, dels medning att avav

försäkringstagaren, vilketviss grad solvens hosförutsattei regel en av
avsåg hopsamlandetlivförsäkring,i frågadäremot närmast avom som

fallet. obligatori-inte behövde sedermerabesparingar, Detgjorda vara
livförsäkring resultatfrån personlig ansvarighet vidska undantaget ettvar

såvittömsesidiga försäkringsbolag bestämtsamtligai att,settatt stortav
förpliktelser skulle häfta för dess för-livförsäkring, endast bolagetsavsåg

5bindelser.

i andra länderFörhållanden5.3

använd-vanligt med regler överskottensi länder detOckså andra är om
vissa avseendenbestämmelserna skiljer sig dock iolika väsent-ning. De

liksom i Sverige, frånflera nationer utgårfrån varandra. Iligt attman,
uppkomna överskott.skall vissa delarförsäkringstagama garanteras av

i livförsäkrings-lagregel fastslår överskottfinnsNorgeI attt.ex. en som
i bo-försäkringstagama inte bestämttillkommarörelsen skall ärannatom

bolagsordning skall godkännasAntagande och ändringlagsordningen. av
sålunda överskottutgångspunkttillsynsmyndigheten. Lagens är attav

fördelning tilloch häravtill försäkringstagamaåterförasskall att arman
i den norska tillsynsla-godkärmande. Vidare föreskrivsoffentligtkräver

personliga ansvarigheten fakul-Enligt 1903års lag den1904 49NJASe vars.
livförsäkringsbolag.tativ i

5 1946:34 241.SOUSe s.
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förhållandeiförsäkringstagarnamellanskall fördelasöverskottenattgen
överskott.uppkommettillbidragtill deras

utomnordi-vissaiförekommerreglering denform ärEn somavarman
påberäkningsforrnel ellerdärländer procentsats,ska engenom enman

till del.försäkringstagamakommaminst skallvadsättannat somanger
obligatoriskt.Frankrike,ioch,intas i lagdärpå kankravEtt varasom

Ös-Tyskland ochifinnsdenvinstutdelningsmodell ärliknandeEn som
delatillåtsföreskriftertillsynsmyndighetensenligt attbolagenterrike, där
denlaktieägarna.tillöverskottuppkomnaandelvissendastut aven

i överskottdelaktighetförolikalagstiftningen har gränserfranska satts
sparkapital och över-försäkringstagarnasförvaltningentillhänförliga av

driftskost-dödlighet ochantagandenbetryggandeföljdtillskott att omav
för-fördelningensikte påinteregleringenfranskaDennader taranvänts.

Tyskland ochibestämmelsernaenligtmedan detemellan,säkringstagama
rättvistÖsterrike behandlasförsäkringstagarnapå ettkravgäller att

fördelas.överskottendåsätt
stödmedsökerSchweizochDanmarkordning igällandeEnligt man

vinstutdelning. Un-kontrolleradståndfå tilländamålsbestämmelser enav
tillsynsmyndighe-kanrimlighetskravellerskälighets-åberopandeder av

påtillgodoseselleraktieägarebefarar garanteringripa attten om man
följer dessutombestämmelserbekostnad. dessaAvförsäkringstagamas

demfördelasskallförsäkringstagarnatillkommeröverskottdeatt som
Även harFinlandiöverskottet.tillbidragderasförhållande tillemellan i

överskott.fördelningvidskälighetskravuppställts ett av
försäk-tillregleringarolika attdärde länderI typer seravgenomman

kravvanligengälleröverskottenandelarvissaringstagama garanteras av
försäkringstekniskatillskallmånmotsvarande görasiavsättningarpå att

skyldiga sättaTysklandi är attLivförsäkringsbolagen t.ex. avskulder.
in-särskildtillöverskottenårligade90 somminst reserv,enprocent av
förendastanvändasfârochskulderna,försäkringstekniskai degår som

gäl-bestämmelserMotsvarandeförsäkringsförmånerna.höja värdetatt
kravföljd dessa utgör,SomDanmark.ochNorgei bl.a.ler även aven
vanligenskuldernaförsäkringstekniskadetabell 5.1,framgår enavsom

därav. I80 och 95mellanoftabalansomslutningen, procentdelstor av
försäkringsfall,vidförräntilldelasregel inteåterbäringSverige, där som

60endastskuldernaförsäkringstekniska procentde om-avcamotsvarar
slutningen.

omfattning är ävenskuldernasförsäkringstekniskadebetydelse förAv
försäkringsta-därländermångainvesteringar. Ilivförsäkringsföretagens

ochtradition,haröverskottenandelarvissa man avgaranteras avgama
premie-delarinvesteratplaceringskrav,gällande storaföljd avavensom

Så fallettillgångar.räntebärande är t.ex.och andraobligationermedlen i
marknad för bo-utveckladvälharsedan längeDanmark, däri enman

har,värdepapperräntebärandeinnehavenstadsobligationer. De stora av
direktavkastningmedfört höginflation,högmedi tider somsärskilt en

försäkringstagarna,tilldelatsharomedelbartomfattningbetydande var-i
Därefter harkrävts.skulder harförsäkringstekniskatillavsättningarvid

sinvilka itillgångar,räntebärande turigjortsinvesteringarytterligare
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inneburit ränteintäkter osv.
I Storbritannien har i flera avseenden följt tradition. Tillman en annan

skillnad från i många andra europeiska länder ställs här inga krav attom
viss del överskotten i livförsäkringsrörelsen skall tillkommaen av försäk-

ringskollektivet. Sådana angelägenheter överlämnas bolagen själva att
bestämma. Vissa avtal tillrätt del överskotten with profit, andrager av
inte profit.non Försäkringsföretagen får också avgöra överskottens för-
delning inom försäkringskollektivet.

Tabell 5.1 Färsäkringstekniskaskulder i livférsdkringsbolag

Land Procent balansomslutningen,av ca

Sverige %60
Grekland 65-80 %
Storbritannien %70
Italien 80 %

Portugal 80 %
Frankrike 85 %
Danmark 90 %
Norge %90

Schweiz 90 %
Osterrike %90
Finland 95 %
Tyskland 95 %

Källa: Branschorganisationeni landresp.

Liksom i många andra avseenden bygger den brittiska regleringen
offentlighet. Livförsäkringsbolagen skyldigaär varje år informera all-att
mänheten sina beslut beträffande försäkringstagarnas delaktighetom i
överskotten. Den del överskotten tillfaller försäkringstagama kal-av som
las bonus, och i samband med de årligagaranteras besluten tillkänna-att

bonus declaration. Utgångspunkten för bolags fördelningsbeslutges ett
de överskottär bolagets ansvarige aktuarie fastställer utifrånsom sär-en

skild värdering den långsiktiga livförsäkringsrörelsen. Värderingen,av
hänsyn till såväl finansiellatar aktuariella aspekter,som kan innebä-som

avsättningar till försäkringstekniskaatt extra skulder aktualiseras.ra Så
falletär matchningen mellan tillgångart.ex. och skulder otillfreds-om är

ställande eller mortalitetsutvecklingen bedöms för bo-om som ogynnsam
laget. Sådana förstärkningar leder till för bonus minskar.att utrymmet
Vid beräkning för bonus tillgängliga överskott beaktas såvitt gällerav av-

6 Regler för dennavärdering finns i The InsuranceCompaniesAccounts and State-
ments Regulations 1983.

Extra avsättningar till följd bristfällig matchning tillgörs s.k. mismatch-re-av en
serve.
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överskott.realiseradeendastplaceringsverksamhetenikastningen
försäkrings-tillavsättningdirektutbetalas görsintemån bonusendenI

för-framgårrörande bonusentransaktionerSamtligaskulder.tekniska av
redo-bolagetisålunda inte denresultaträkning. Det ärsäkringsföretagets

av. för bo-Beteckningendelfårförsäkringstagamavisade vinsten som
bak-kanprofit"-avtalen,"withlivförsäkringar, dvs. motnusberättigade

missvisande.någotframstågrund härav som
nämligendock,gällerfrihetförsäkringsbolagensibegränsning omEn

iöverskottenandel iförsäkringskollektivetsvilja sänkaskullebolagett
tillståndtillsynsmyndighetensDå krävsföregående år.till omförhållande

låtitårbolagEttprocentenhet. etthalvöverstigersänkningen somen
tillfallavärderingensärskildaenligt denöverskotten95 procentt.ex. av

94,5minstförsäkringstagarnaprincipmåste i pro-försäkringstagama ge
förväntningarrimligaförsäkringstagarnasså visPådärpå.åretcent anses

Dåexpectations.reasonabletillgodoseddaöverskottsmedlen endel i
informerasförsäkringstagarevarjenormaltfordrasmedgessänkning att

skriftligen.därom
mellanfördelasförsäkringskollektivettillfalleröverskottdeHur som

försäkrings-fördelningsprincipdenbestämsförsäkringarenskilda somav
individu-påbonustilldelningårligskerVanligentillämpar.givaren aven
enskildafårkontributionsmetodbolagetTillämparförsäkringar.ella en

överskottet.tillbidragderasförhållande tillibonusförsäkringar resp.
avtal,allafördensammaomfattningenuniformt är oav-Under systemett

tillockså skekanbonusAvsättning förinbetalats.harpremiernanärsett
förstochofördelad,inledningsvis ärfond, senaresärskild somsomen

försäkringar.enskildablandfördelas
föranvändsdenvanligaformer. Det äri olikautgå attkan enBonusen

medsamtidigtutbetalning skervarvidförsäkringsförmånen,utvidgning av
ursprungligtutbetalning garante-förutsättningarunderoch avsomsamma

bonus"."reversionarykallasbonusförsäkringsbelopp. Dennarade typ av
vanligt,särskiltdock intevilket ärutbetalas kontant,ocksåkanBonusen

premiereducering.föranvändaseller
formiförsäkringarnatillkommeröverskottenårligade avdelEn av

försäkringstidensvidförstutbetalasutgår ochvilkenterminal bonus,s.k.
dennaräkenskapsårenskilt ärförsäkringsfall. Föribland vid ettochslut

försäkrings-delbegränsadföraktuell endastsålundabonus aventyp av
armulla-förtidavidvanligen inteutbetalasbonus""Terminalbeståndet.

återköp.tion
för-låtametod förbonus""terminal attutbetalningpraktiken ärI enav

harintevärdestegringar ännufå delsäkringskollektivet även rea-somav
för bo-tillgängligaprincip inteivisserligenöverskott ärSådanaliserats.

innebärochlivförsäkringsbolag attsvenskaitillämpasordning somJfr den som nu framgårresultaträkningAv bolagetsåterbäringsfonden.tilli bolagetvinsten sättsav tillavsättningellerförsäkringstagarenåterbäring tillutbetalningdänned varken av
återbäringsfond.

fonden benämnsofördeladedär denDanmark,i° tillämpas ävenliknandeEtt system bonusfördel-danskabeskrivning detbonusudjazvningshenszzttelse.För närmare aven
1011993:108SOUningssystemet, t.ex. s.se
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med tillräckligt kontantflöde liksomett iär, Sverige,nus, men utbetal-en
ning i motsvarande mån möjlig tillgångar särskilt behöverutan säljasatt
härför. Utbetalning aktualiseras normalt endast för liten del kol-en av
lektivet. Av de belopp totalt utbetalas på försäkring oftautgörssom en
mellan 25 och 50 "terminal bonus". Den förhållandevisprocent av stora
omfattningen sammanhänger med de brittiska livförsäkringsföretagenatt
till del placerar premiemedlen i aktierstor och fastigheter. Det inteär
ovanligt livförsäkringsbolags placeringsportföljatt ett till 75-80 procent
består sådana tillgångar. Därmed direktavkastningär och löpandeav av-
sättningar för bonus mindre betydelse här i mångaän andra europeiskaav
länder, i gengäld har med orealiseradestora överskott kim-men reserver

byggas Förhållandet innebärnat de försäkringstekniska skulder-attupp.
andel balansomslutningen i brittiska livförsäkringsbolagnas av är av

mindre omfattning på mångaän andra håll, vilket framgår tabellenav
ovan.

balansräkningen "terminal bonus huvudsakligenmotsvaras vär-av en
deregleringsreserv, s.k. investment utvisande skillnaden mellanreserv,
tillgångarnas marknadsvärde och anskaffningsvärde. Reserven är, trots

den inte försäkringstekniskutgöratt skuld, endast i begränsaden ut-
sträckning tillgänglig för aktieägarna. Det beror dels på orealiseradeatt
överskott inte utdelningsbara,är dels på den nämnda skyddsregeln attom
försäkringstagamas andel i överskotten i förhållande till föregående år in-

godkännande får sänkas medte utan halvän procentenhet. Närmer en
övervärden realiseras de intäkt i resultaträkningen,tas och i denupp som
mån sådana intäkter inte utjämnas kostnader, tillfaller delenstörre här-av

automatiskt försäkringstagarna.av
mångaFör ömsesidiga livförsäkringsbolag värderegleringsreser-utgör

i praktiken den enda explicita redovisningspost kan inräknas iven som
kapitalbasen. I sådana bolag sålunda realiserade över-merpartensynes av
skott omedelbart försättas bonus.av

Några upplysningar "terminal bonus" lämnas inte till enskilda för-om
säkringstagare under försäkringstiden. Sådan information däremot iges
bolagets årliga "bonus declaration" och då de beloppanger garante-som

utbetalning aktualiseras före offentliggörande.nästa Detta beskedras om
binder inte bolaget för framtiden, det kan året därpåutan ange en annan
nivå. "Terminal bonus" regel i tidigare upplupenprocentanges som av
bonus, främst reversionary bonus".

De årliga besluten bonus viktigutgör konkurrensfaktor denom en
brittiska marknaden. På varje livförsäkringsbolag vilar erbju-atten press
da högsta möjliga bonus. Denna har i vissa fall lett fram till såpress sto-

avsättningar för bonus bolaget fått problem medatt upprätthållara att en
god matchning. Bl.a. för komma ifrån sådana svårigheter haratt under

år många bolag övergått från det traditionella bonussystemet tillsenare
kallat "unitised with profit", där bonusenett isystem stället för att avse

nominella belopp knyts till värdet viss tillgångsmassa i bolaget.en
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överväganden förslagoch5.4

Inledning5.4.1

ländereuropeiskamångai ansettsdetföregående hardetframgåttSom av
rimligfårförsäkringstagarnatilluppgiftlagstiftarens enattatt sevara
såvältillförhållandegäller imedel. Detinsattaavkastningrättvisoch

försäk-generationerellerandramedjämfört avaktieägarna gruppersom
be-skälighetsregler ellerkraventillgodosesVanligenringstagare. genom

skallminstöverskottenandelarhur somstämmelser stora avangersom
med begräns-kombinationibland idel,tillförsäkringskollektivetkomma

längesedanharregleringssynDennavinstutdelningen.rörandeningar
området.pålagstiftningensvenskadenpräglat

sik-främståtgärdertillregleringen tarhåll begränsarandra somPå man
detaljeradagerande. Enbolagensoffentlighetochgenomlysningpå avte

försäk-förnackdeltillfördelasöverskottenhurkontroll varaansesav
Tillkonkurrensen.begränsarregleringsådaneftersomringstagarna, en

förstailändernaeuropeiskadeblandsigansluterregleringsyndenna
iochKanadaOckså iStorbritannien.ochNederländernaIrland,hand

princi-motsvarandepålagstiftningenbyggerdelstaterUSA:smånga av
offentlighetsikteframgåttregleringen avStorbritarmienI tar somper.

enskildaiförändringaroch påöverskottsfördelningenbeslutbolagens om
fördelningspolitik.bolags

lagstift-landsgrund förtillliggerutgångspunkt ettvilkenOavsett som
och 95mellan 90 procentvanligenförsäkringstagarna averhållerning
emellertid intelivförsäkringsverksarnheten. Detta eniöverskotten ger

fårpraktikeniförsäkringstagarnaavkastningdenbildfullständig somav
grad bero-i högstorlek ärAvkastningenspremiemedel. t.ex.inbetaldapå

placeringsregler-varvidförsäkringsgivaren gör,investeringardeende av
försäkringstagarnaöverskottbetydelse. Deutformning är somstoravnas

in-länder. Det äri skildaolikapå sättdefinierasdessutomkanfår del av
fårSverige,ochStorbritannieniliksomförsäkrade,dehållpå allate som

regleringtillgångar. Enbolagensvärdestegringarorealiseradedel av
överskottenandelarvissa ut-erhållerförsäkringstagarnatillser avattsom

försäkringssparandet.avkastninggodgaranti försålunda ingengör en

fördelningöverskottensförreglerBehov5.4.2 av

tillregleringoffentligbefogatintedet semening attvår ärEnligt genom
livförsäk-iöverskottenandelarvissaförsäkringstagarna garanteras avatt

särskildnågonenligtfördelasöverskotten me-ellerringsverksarnheten att
tillreglering ledersådanEninbördes.försäkringstagamasmellantod

erbjudamöjligheterlivförsäkringsbolagens attiinskränkningaronödiga
Detbehov.konsumenternasenskildatill de na-produkter anpassassom

-lik-överskottidelaktighetförförutsättningarnaochturliga rättenär att
försäkringsgivarenochförsäkringstagarenmellanförhållandenandrasom

fördelningöverskottensregleringavtalen. Enenskildai deregleras av-
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sig dessutom främmandeter bakgrund den alltmot viktstörreav som
konkurrensfrâgoma kommit få under det decenniet,att inte barasenaste
i Sverige, i flertalet västeuropeiskautan länder.

Enligt nuvarande ordning används framgått begreppet "återbäring"som
för beteckna de överskottatt försäkringstagama får del Emeller-som av.
tid används "âterbäring" benämning både för överskottsom garante-som

försäkringstagama, dvs.rats tilldelad återbäring, och för överskottsmedel
riskkapital iutgör bolaget, dvs. allokerad återbäring,som och alltsåsom

inteännu har utfásts. Vidare har den s.k. återbäringsräntan innebörden
lätt kan misstolkas. För klargöra skillnadensom att mellan garanterade

förmåner och riskkapital vi terminologi böratt införas páanser en ny
området. I anslutningnära till internationellt nyttjade begrepp föreslår vi

"bonus " används benämningatt på överskottsmedel har tillgodo-som som
förts försäkringstagare eller andra ersättningsberättigade på grund för-av
säkringsavtal.

Om inte offentlig reglering försäkringstagamaman genom garanterar
vissa överskott i livförsäkringsverksamheten finns det heller ingen anled-
ning behålla det nuvarande förbudetatt vinstutdelning i konventionellmot
livförsäkring. Ett upphävande förbudet förutsätter emellertidav att man
samtidigt tillser aktiekapitalet blir riskbärandeatt kapital i allaett konven-
tionella livförsäkringsaktiebolag och inte, bara i nystartade bo-som nu,
lag. Med möjligheter till vinstutdelning till aktieägare det inteär rimligt

försäkringstagarna bär företagsriskenatt i livförsäkringsverksamheten. Av
betydelse här bl.a.är kraven på försäkringstekniska avsättningar. De
överskott försäkringstagama har förväntningar tillsom följdattom av
avtalen bör inte tillgängliga för förlusttäckning eller utdelningvara av
vinst till aktieägare. För vinstutdelning i livförsäkringsbolag bör så långt
möjligt gälla allmänna bolagsrättsliga regler.

Även det nuvarande kravet på konventionella livförsäkringaratt och
unit linked-försäkringar skall meddelas skilda bolag kan slopas. Ettav av
de bärande skälen för uppställa regelatt separation fondförsäk-en om av
ringsrörelse från konventionell livförsäkringsrörelse fondförsäk-attvar
ringsbolag skulle ha möjlighet Ävendela vinst till aktieägare.att vissaut
andra särregler åberopades för fondförsäkringsrörelse, främst placerings-
reglema. Eftersom det nyligen har införts placeringsreglernya som
omfattar alla försäkringsbolag, dvs. fondförsäkringsbolag,även har även
detta för separationsregeln förloratargument i betydelse. Ett krav attom
konventionell livförsäkring och fondförsäkring skall meddelas skildaav
bolag förekommer heller inte i andra länder.

° Se 1989/90:34 42.prop. s.
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till bonusFörsäkringstagarens rätt5.4.3

utgångspunkterAllmänna

kommafrihet över-uppfattning haenligt vårbör attFörsäkringsbolagen
vis ska-På såbonus.erhållandeförvillkorenkundersinamed avomens

konkurrens.effektivochproduktutbudför brettförutsättningar ett enpas
kunnaböri överskottendelaktighettillmed olikaFörsäkringsavtal rätt

skillnader,sådananaturligt med t.ex.falli vissakanerbjudas. Det anses
sigskiljerförsäkringensparandet iavkastningen pågaranteradedendå

åt.
erhållandeförprincipernaskyddssynpunkt ärfrånväsentliga att avDet
ensidigt kanintedärtillochavtalsvillkoren rättenframgår attbonus av

Försäk-nackdel.försäkringstagarenstillförsäkringsgivarenändras av
långsiktigaoftaavtalenstill naturmed hänsynhar som re-ringstagaren

bytaellersparade medelförtid fåi attmöjlighetersmåendast utgel att
Ävenmissnöjd.skulleanledningnågonhanförsäkringsgivare varaavom

villkoren.framgåbör dettasaknasbonustilldå rätt aven

beräkningBonusens

detbetingadförmån är attbonusen utgörtillMed hänsyn avatt somen
detnaturligtdetlivförsäkringsverksamheten är attöverskott iuppkommer

alter-olikaHär äröverskottvilkaframgåravtalsvillkoren avses.somav
utgångspunkter. Detskildatillämpabör kunnabolagenochmöjliganativ

överskottvilkafårförsäkringstagarenenskildeden vetaväsentliga är att
för-sinfå påförväntaskanhanför den bonusgrundtillligger somsom

uppgiftersådanagällakravbörbakgrund härav attsäkring. Mot ett om
avtalsvillkoren.iintasskall

be-brukarlivförsäkringsverksamheteniuppkommeröverskottDe som
denfinansiella,dennämligenkällorolikatillhänförasräkningsmässigt tre

verksamheten.administrativadenaktuariella resp.
utgåberäkningsmässigtbonusfastställandetvidalternativ ärEtt att av

den aktua-finansiella ochdenkombinationresultat ärifrån avett som en
överskottEttverksamheten.administrativainte denrörelsen,riella men

orsakatunderskottutjämnadärvidkankapitalförvaltningen ett av eni
metod ärDennaviceeller ut-mortalitetenutveckling versa.avogynnsam

Storbritannien,i bl.a.tillämpasde bonussystemförgångspunkten som
vidfunktionviktigaktuarie fylleransvarigebolagetsframgåttdär ensom
förfastställandetförsäkringsåtagandena ochvärderingenårliga avden av

överskott.tillgängligabonus
bakgrundomfattning bestämsbonusens motalternativ ärEtt attannat

bolaget,iverksamheterna t.ex.endasttillhänförligaöverskott en avav
finansiella.den

ställa kravmeningsfulltellernödvändigtfunnit det attinteVi har
minimini-vissaangivande procentsatserbolagen uppgeatt t.ex. avgenom

börenskilt bolagöverskott. Ettidelaktighetförsäkringstagamasförvåer
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också kunna tillämpa olika utgångspunkter för beräkning bonus förav
skilda avtal.

Bonusens fördelning

Av betydelse för de försäkrade vidareär vilka metoder försäkringsgivaren
tillämpar vid fördelning överskott mellan olika generationer försäk-av av
ringstagare. En variant är liksom tillämparatt kontributions-man, nu, en
metod, varvid enskilda försäkringar erhåller bonus i förhållande till deras

Ävenbidrag till överskotten. andra metoder dockär tänkbara, såda-t.ex.
där bonusens omfattning densammaär för alla avtal oberoendena närav

prernieinbetalningar har skett.
Enligt vår mening finns det, redan påpekats, ingen anledningsom att

offentlig reglering föreskriva fördelningen skallgenom ske enligtatt nå-
viss metod. Det dockär angeläget de principergon enskiltatt ettsom

bolag tillämpar vid fördelningen är tydliga och fastställda i förväg och att
de inte kan ändras i efterhand. Om sådana riktlinjer är skapas ut-vaga

för förändringar de försäkrade, med hänsynrymme till utbildadsom t.ex.
praxis, inte har anledning förvänta sig. En sådan situationatt inträffade
för några år sedan då konkurrensen nytecknade försäkringar skärptes,om
varvid flera försäkringsbolag väsentligt högre återbäring pågav nya pre-
rnier svaradeän den avkastning kundemot erhållas påsom sådanasom
inbetalningar. Konsekvensen blev nytecknade försäkringaratt fick del av
medel hörde till äldre bestånd. Emellertid kunde Finansinspektionensom
vid det tillfället ingripa med stöd skälighetsprincipen, dåav ut-som var
gångspunkten för fördelningen. Enligt denna princip skall, framgått,som

kontributionsmetod tillämpas.en

Förändringar i bonusens omfattning

Som framgått har i Storbritannien införts regel tillsynsmyn-en som ger
digheten möjlighet ingripa försäkringsbolagatt väsentligtett sänkerom
försäkringskollektivets andel överskotten i förhållande till föregåendeav
år. Sådana beslut nämligen rubba de berättigade förväntningaranses om
bonus försäkringstagarna har med hänsyn till tidigare fattadesom beslut
reasonable expectations. sänkningar på halvän procentenhetmer en
godtas i princip endast särskilda skäl föreligger, aktieägarnaom t.ex. om
tidigare skjutit till medel de önskar återbetalda.som

Också här är motsvarande möjlighet till ingripande från Finansin-en
spektionens sida angelägen. försäkringsbolagEtt bör inte väsentligt kunna
sänka bonusens andel i överskotten i förhållande till föregående räken-
skapsår. Vi har dock inte funnit det nödvändigt precisera detta kravatt

angivande vissagenom procentsatser.av
Av betydelse i sammanhanget är enskilda bolag kan kommaatt att ut-

veckla praxis innebär försäkringstagama får högreen att bonussom än
vad bolaget förbundithar sig till enligt avtalen. Om sådan praxis till-en
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försäkringstaga-såväl gamlablandlång tid skapasunderlämpas nyasom
i fortsättningen.gällaskalldenna ävenförväntningarsannolikt attomre

min-dethärtillmed hänsynkanförsäkringstagareNytillkommande anse
bolaghög bonus. Ettdemingå avtalnödvändigtdre garanteraratt ensom

delpraxis, så över-ändra sinoförhindratregeli att stordockär att aven
avtalsrättsliga be-allmännaEnligtaktieägarna.går tilli ställetskotten

avtalstillämpning inte ännämligen generös annatgällerstämmelser att en
inne-avtaletleder tillundantagsfallspeciella nyttetti mycket att ges

visserligenhåll. nackdel skulleförsäkradespraxis till deändringEn av
nyteckningsåväleftersomlångsiktiga intresseiknappast ägarnasvara

påverkasskullesarmolikhetmed allpremieinbetalningarlöpande ne-som
tillfälligt råkat iaktieägaremindre kandestogativt. Inte t.ex. ensomen

på detta sätt.likviditetskris tänkas agera
underbolaginteingripandemöjligheten ärmedAvsikten ettatt ensom

bundenskall blinormalthögre bonus änbegränsad tid avattavser ge
avvikelsen klargörstillfälligadenfortsättningen. Förutsattnivå idenna att

nivå knappast"nomtal"tillsänkningförhand kanpåförsäkradeför de en
iförsämringarmeningenheller inteöverraskande. Det är attsomanses

förhindras. Försärn-helt skallöverskottenandelförsäkringskollektivets av
endastkunna skeskall docketablerad praxistill steg-förhållandeiringar

ieventuelltnivåerdeförutsättningunder angettsbaravis och att av-som
kort-aktieägareförhindrasocksåDärmed kanunderskrids. attintetalen

angelägetoförmånligt Det ärförsäkrade sätt.för desiktigt ettagerar
försäkringsta-enskildameddelas deskriftligenförsämringareventuellaatt

myndighetsföreskrif-defår tillgodosesInformationskraven genomgama.
utformaskallFinansinspektionenrörande bl.a. bonus som enter som

utfärdatsnyligenföreskrifter harinfomiationskrav. Sådanaföljd EG:sav
berörda kraven.till deböroch dessa1995:30,FFFS anpassasnu

formBonusens

ochskall utgåform bonusenframgå i vilkenbörvillkoren ävenAv om
kan liksomform. Härväljaharförsäkringstagaren rätt att armansenare

bör kun-alternativ tänkas. Bonusenolikaåterbäringbeträffandegällernu
utvidgningförpremiereducering elleranvändas förkontant,utbetalasna

belopps-tilläggsförsäkring s.k.köpförsäkringsförmånerna, dvs. avav
isparandettilltilläggi formutgåockså kunnabörhöjning. Den ettav
ihindra bonusbörIngentingvinstsamling.s.k. attförsäkringen ges

värdepap-förmögenhetsmassa,särskildandelar t.ex.form enenavav
unitliksom vidförsäkringstagamametod innebärsådanpersfond. En att

tillgång-medförenadefinansiella risker ärlinked-försäkring bär de som
avskil-försäkringsbolagetiandelamaAlternativt kani fonden. avsearna

fond.interndvs.tillgångar,da en

87.uppl.32 Avtalsrätt II,Adlercreutz,härom bl.a.Se s.
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Information

Det angelägetär avtalsvillkoren rörande bonusen formulerasatt så deatt
lätta förståär för enskilda konsumenter.att Omfångsrika och detaljerade

villkor, med matematiska formler för beräkningt.ex. de överskottav som
försäkringstagama skall få del bör undvikas. Tillsynsmyndigheten börav,
kunna ingripa villkoren utformas så de blir svåra tyda förom att att en-
skilda försäkringstagare. Också dessa krav bör kunna tillgodoses genom
de berörda myndighetsföreskriftema information.om

5.4.4 Bonusens behandling i redovisningen

bakgrundMot de utgångspunkter för beräkning bonusav ettav som en-
skilt bolag tillämpar skall varje år fattas beslut bonusens omfattning.om
Dessa beslut ligger i sin till grund för de avsättningar skalltur görassom
till försäkringstekniska skulder och för kontant utbetalning bonus. Attav
bonusen kostnadsförs i företagets resultaträkning naturligtär med hänsyn
till bonusen avtalsförpliktelse.utgör Medatt möjligheter till vinstutdel-en
ning det dessutomär angeläget årets resultat inte innefattar överskottatt

de försäkrade har förväntningar få till följd ingångna avtal.som attom av
Vid fastställandet för bonus tillgängliga överskott skall såvitt gällerav

placeringsverksamheten endast beaktas.realiserade överskott
Det viktigt, inteär minst från konkurrenssynpunkt, de årliga beslut-att

bonusens omfattning tillgängligaär för allmänheten och deen om äratt
jämförbara bolagen emellan. För tillgodose sådana synpunkteratt bör,
liksom i Storbritarmien, gälla krav på offentliggörande. jämförelseett En

skilda bolags beslut underlättas bonusen iav t.ex.om anges procent av
tidigare garanterade förmåner. Som redan påpekats bör sänkningar i för-
hållande till föregående räkenskapsår skriftligen meddelas enskilda för-
säkringstagare.

börDet i sammanhanget tilläggas avsättning för bonus inte kan skeatt
till fond,särskild i likhet med nuvarande återbäringsfond, kanen som tas
i anspråk för förlusttäckning i livförsäkringsrörelsen. Sådana avsättningar
förutsätter nämligen livförsäkringsbolagen kan avtalaatt med försäkrings-

bonus skall utgå i formtagarna riskkapitalatt då kärme-om ettav som
tecknas det inte går ochomsätta heller inteatt förenatatt är med nå-av

Riskkapitalformerrösträtt. detta slag emellertidär generellt för-gon av
bjudna enligt svensk lag. Ett allmänt aktiebolag kan inte erhållat.ex.
riskkapital erbjuda allmänheten aktieratt röstvärde. Någragenom utan
skäl för livförsäkringsverksamhetens del frångäatt de principer all-som

" Det bör det inte råder någonmotsättningmellannoterasatt det faktum enskildatt enförsäkring kan berättigadtill bonusmotsvarandetotalavkastningen iden finan-vara en
siella verksamhetenoch det förhållandet ide årliga räkenskapemautgår ifrånatt man
realiseradeöverskott. Med tillräckligt kontantflöde det,är framgått,ett möjligtsomför bolagen utbetala bonusatt orealiseradeextra värdestegringaren motsom svarar
på tillgångarna för den skull realisera värdetillväxten.utan att
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mening inte.enligt vårkapitalanskaffning föreliggerföretagsgällermänt
föranvändasmedel för bonusländer kanandraheller i attInte avsatta

i rörelsen.förlustertäcka

tillgångarövervärdenRedovisning5.4.5 av

skyddadevälskall äranspråk på bonusförsäkringstagamasFör varaatt
bli fö-inte kantillgångarvärdestegringarorealiseradeangelägetdet att

Övervärdena bördispositioner.motsvarandevinstutdelning ellerförremål
och ingå i deresultaträkningenintäkt irealiserasdenär tas somupp--

omfatt-bonusensårliga beslutengrund för detillliggeröverskott omsom
leder tilli stället enbarttransaktionernaså inte skerning. Om utan en

försäk-kapitaltill fritt utsättsvärderegleringsreservomföring från egeten
överskottvinst delaraktieägarnaför riskenringskollektivet utatt som

skulle kunnasituation,sådanbonus. Enskallenligt avtal utgöra somsom
utifrånplaceringstillgångarsinavärderaväljerbolagetaktualiseras attom

oacceptabel.skyddssynpunktfrånverkligt värde, är
sådantutformade sättredovisningsreglema ärangelägetDet är att

i liv-vinstutdelningenbegränsarbestämmelserbehöverinteatt somman
redovisningenbolag i vär-sådanatvingarellerförsäkringsbolagen attsom

anskaffningsvärde.tillplaceringstillgångarsinadera
Års- skallkoncernredovisningochlagrådsremissregeringensEnligt om

verkligtutifrånplaceringstillgångarvärdera sinaväljerbolag attett som
överstigervärdebokförtföljdmellanskillnaden tillvärde attsätta avav

oreali-Fond förs.kvärderegleringsreservtillanskaffningsvärde enen -
skeenligt remissenfond skalltill sådanAvsättningvinster.serade som

skadeförsäkringsbolagiresultat ochåretsdisposition tas somuppaven
redovisasskall övervärdenalivförsäkringsföretagkapital. Ibundet eget

återbäringsmedel,fonden i ställetmotsvarandepå sätt tar somuppmen
vinstutdelningsförbud.nuvarandeföljdvilket är aven

konventionelltii övervärdenaförändringarmening börvårEnligt ett
bolagets resul-avsättning iredovisasi ställetlivförsäkringsbolag som en

orealiseradeochbokslutsdisposition,taträkning, sätt ensomsamma
be-ordningsådan ärårets resultat. Enfrånsålunda exkluderasöverskott

mellanofördeladepraktikeniövervärdena ärtillmed hänsynfogad att
och bola-försäkringsavtalpå grundersättningsberättigadedem år avsom

avsättningarochrealiseratsövervärdena harförstDet närärägare.gets
värdestegringamautsträckningi vilkenhar skettbonusför vetmansom

låtakorrektsålunda intebolaget. Detvinst i ärdisponibel attutgör en
ofördela-medlenresultat. Dåingå i årets ärvärdestegringarorealiserade

särskildredovisasvidarevärderegleringsreserven post,börde ensom
kapital. Förskuld ellerförsäkringsteknisk attvarken utgör eget mar-som

tillbenämning ändrasdessvinstmedel börfonden inte utgörskera att av
angelägetdetpåpekatsredan äröverskott. Somorealiserade attförFond

värdestegringrealiseradsåövrigt utformasiredovisningsreglema att en
liggeröverskottingår i deochresultaträkningeniintäkt somtas somupp

synpunk-omfattning. Dessabonusensbeslutenårligagrund för detill om



156 Fördelning överskott i litförsäkringsrörelseav SOU 1995:87

får tillgodoses vid utformningenter redovisningsregler.av nya
I bolag inte meddelar försäkringar med till delsom rätt överskotten,av

skadeförsäkringsbolagt.ex. och fondförsäkringsbolag, kan värdereg-rena
leringsreserven, så har föreslagits i remissen, bundetsom tas upp som

kapital.eget
Nedan exempel på hur orealiseradeett och realiseradeges överskott på

tillgångar bör påverka konventionellt livförsäkringsbolagsett resultaträk-
Ävenning. förändringar i balanspostema Fond för orealiserade överskott
Eget kapital I den förenklade resultaträkningenresp. redovisasanges.

orealiserade överskott bokslutsdisposition. Emellertid kansom deten
finnas flera metoder tillgodoser avsättning till Fond föratt orealise-som
rade överskott inte sker disposition årets resultat. Den nämnaresom en av
utformningen redovisningsreglema fâr ske i samband medav departe-
mentsbehandlingen våra förslag.av

Resultaträkning exempel

år l år 2

Realiseratresultat före avsättningarför bonus
och före bokslutsdispositioner 200 20
Orealiseradevinster på placeringstillgångar 50 -20
Orealisemdeförluster på placeringstillgångar -5 0
Resultat före bonus och bokslutsdisp. 245 0
Avsättningar för bonus -lOO -10
Avsättning till fond för orealiseradeöverskott -50 0
Nedsättning fond för orealiseradeöverskott 5 20av
Arets resultat 100 10

Fondför orealiserade överskott 45 25

Eget kapital:

Aktiekapital 100 100- Balanseradvinst eller förlust 0 100- Arets resultat 100 10-
200 2l0

Utgångspunkten i exemplet försäkringsavtalenär berättigaratt till bo-
motsvarande minst 50nus resultatprocent sammanvägt i den finan-ettav

Årsiella och den aktuariella rörelsen. 1 uppgår detta resultat till 200,
varför belopp motsvarande 100ett tillsätts försäkringstekniska skul-av
der. Någon kontant utbetalning bonus inte ske. Nettotantasav av samma
års orealiserade värdeförändringar uppgår till 45, varigenom värdet av
Fond för Åretsorealiserade överskott ökar i motsvarande mån. resultat
uppgår till 100.

Exemplet för år 2 illustrerar vad händer frånnär år l orealise-som en
rad värdestegring på 20 realiseras. Försäljningsintäkten på 20 påverkar
det realiserade resultatet, vilket hälften tillfaller försäkringskollektivetav

bonus. Resterande del överskottet åretssom utgör resultat. Värdereg-av
leringsreserven minskar med 20. denI förenklade resultaträkningen fun-
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korri-år 2placeringstillgángarpåvinsterOrealiserade sompostengerar
-20.överskottorealiseradetidigareförgeringspost

kapi-in iräknasbör kunnaövervärdenredovisadeutsträckningvilkenl
tillämparbolagenskildaprinciperdebl.a.beroendetalbasen är somav

ifrånutgårexempletibolag,Ombonus.erhållande ovan,för ett somav
aktuariellaoch denfinansielladenkombinationresultat är avett ensom

Medkapitalbasen.iinräknaskanövervärdenarimligtdetrörelsen är att
under-utjämnavärdetillväxtrealiserad ettkanutgångspunktenden en

däremotomfattningbonusensOmverksamheten.aktuariellai denskott
övervärdenasrörelsenfinansiella ärdenbakgrundenbartbestäms mot av

möjlighe-iåterspeglasbörvilketbegränsad,funktionresultatutjämnande
kapitalbasen.iin demräknaattten

riskeraktuariellaUtjämning5.4.6 av

fram-solvens utgörs,livförsäkringsbolags somhotetfrämstaDet mot ett
Särskilda place-tillgångsvärdena.ivariationemakapitelgått avav

därför vä-placeringsverksamheten, ärförringsregler, ramamaangersom
försäkringsavtalingångnainfriamöjlighetenförbetydelse attsentliga. Av

till bl.a.risker knutnadvs.riskerna,aktuariellaockså deemellertidär
lig-riskmåttoch andrasådanaAntagandensjuklighet.ochdödlighet om

försäkringspremier.ochpremiereservberäkningengrund förtill avger
ochvanligasärskiltintevisserligendödligheteni ärvariationerStora

långsamlivslängdgenomsnittlig ärförändringar pro-trendmässiga enav
livförsäkringsbolagendockinnebäravtalenlångsiktiga attoftaDecess.

sigprissättning kompenseraändradmöjligheterbegränsade atthar genom
försäkringarbonusberättigadesåvälgäller somrisker. Detökadeför

det dess-försäkringsgrenar ärvissaförsäkringar. Inombonusberättigade
bestån-positivt så längeriskrörelseni ärresultatetovanligtinte attutom

underskott.uppkommabestånd kani äldredetmedanden är unga,
itäckaförochårenmellanvariationer attslumpmässigaFör mötaatt

livförsäkringsbolagböraktuariella riskersvårbedömda varaettövrigt
särskild utjäm-tillavsättningarutsträckning görai vissskyldigt enatt

riskförloppettilldärvid knytaböravsättningarKravenningsreserv. an
skallintetanken är att varaförsäkringsgrenar,enskilda reserveni men
funktion.riskbärandekapitaletsdetden ersätteromfattandeså att egna

enskilt bo-risker. Ompoolningsbaratäcka etthellersyfte inteärDess att
det-riskutjämning börgodåstadkommaförför litetbestånd ärlags att en

föreskrif-återförsäkring. Närmaresätt,hanteras t.ex.annat genomta
omfatt-förregleranvändning, liksomochavsättningar reservensförter

Finansinspek-bemyndigande,eftereller,regeringenutfärdasbörning, av
tionen.

skeskallutjämningsreservtillavsättningbörUtgångspunkten attvara
så längeochverksamhetenaktuariellai den re-uppkommeröverskottdå

samtidigtnivå,fastslagenföreskrifternaitilluppgår sominte enserven
fårmaximalthurför vara.gräns storutgör reserven

verksamhe-aktuariellai denuppkommerunderskottdåskall skeUttag
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eller omfattningten kommerom reservens överstiga den fast-attannars
ställda nivån. Vid försäkring för dödsfall uppkommer underskott död-om
ligheten bland de försäkrade överstiger den vid premiereservberäkningen

och vid försäkring för livsfallantagna dödligheten understiger den be-om
räknade. Underskott kan också uppkomma dödlighetsantagandena vidom
beräkning premiereserven för tecknade försäkringar inteav längre be-är
tryggande och bolaget den anledningen måste förstärka premiereserv-av
en.

I enlighet med reglerna i EGrs redovisningsdirektiv rörande försäk-
ringsföretag skall den särskilda redovisas försäkringstekniskreserven som
skuld.

5.4.7 Vinstens disposition

Som framgått skall försäkringsbolagen, enligt våra förslag, varje år göra
avsättningar för bonus till försäkringstekniska skulder. Grunden för dessa
avsättningar deär principer enskilda bolag tillämpar för fördelningsom

överskott, och kommer till uttryck i de individuellaav avtalen.som För-
ändringar i övervärdena skall föras bolagetsöver resultaträkning och ex-
kluderas från årets resultat. Vidare skall övervärden på tillgångar när-de realiseras alltid intäkt i resultaträkningen,tas och därige-upp som-

ingå i de överskott ligger till grund förnom de årliga beslutensom om
bonusens omfattning.

De föreslagna reglerna innebär det redovisade resultatet iatt livför-ett
säkringsbolag inte kommer innefatta överskott försäkringstagamaatt som
har anspråk till följd ingångna försäkringsavtal. Några särskildaav
regler för begränsa vinstutdelningen iatt livförsäkringsbolag därförär in-

befogade. För vinstutdelningte kan i stället gälla allmänna bolagsrättsliga
bestämmelser. Liksom i andra företag kommer det kapitalet i liv-ettegna
försäkringsbolag riskbärande ochatt förlusttäckningsmedel.utgöravara

Huruvida vinstutdelning skall förekomma i praktiken får enskilda för-
säkringsbolag själva avgöra. De livförsäkringsaktiebolag önskar dri-som

livförsäkringsrörelsen helt och hållet för sinava försäkringstagare får i
likhet med skadeförsäkringsaktiebolagen och de allmänna aktiebolagen ta
in beslut därom i sina bolagsordningar.

livförsäkringsaktiebolagEtt har också möjlighet liksom andra ak-att -
tiebolag avsätta del vinsten i bolaget för andra ändamål.en Avsätt-av-
ning kan därvid ske till särskild fond, visserligen delutgören som en av
det kapitalet, avsedd förär framtida utbetalningaregna tillmen för-som
säkringstagarna. Sådana medel kan i likhet med kapital använ-annat eget
das för förlusttäckning.

Ett livförsäkringsaktiebolag låta hela eller del denattsom avser en av
i bolaget redovisade vinsten gå till försäkringstagarna får syfteett annat

beredaän vinst aktieägarna.att I sådan situation kräver det allmän-en
skyddet för aktieägarminoriteten bolagsordningenna skall innehållaatt en

bestämmelse användning vinst och behållna tillgångar vidom bolagetsav
likvidation. Om syftet blandatär skall hur del uppkomman-storanges av
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måstebolagsordningenändamål. lföranvändasskallvinstde annatsom
för-ochaktieägarnamellanfördelningenförprincipernasålunda upptas

säkringskollektivet.
infö-beslutföljer vidarereglerbolagsrättsliga att ettallmännaAv om
ellertill vinstaktieägarnasinnebär rättbestämmelserande attsomav en

vidsamtliga när-stämmansamtyckekräverminskastillgångarövriga av
alla ak-aktiekapitalet. Omnittiominstmedaktieägarevarande procent av

dotterföretag, kanhelägtbolagetdärför är etttieägare är attt.ex.ense,
fattasförmånförsäkringstagamastill attavsättningar utan reg-beslut om

bolagsordningen.iler därom ges
för detinomlivförsäkringsaktiebolagenskildafalldet egnaFör ramen

uppgif-använderochförsäkringstagamavinstmedel tillkapitalet sätter av
försäk-hosförväntningarsannoliktskapasmarknadsföringi sinhäromter

medlen.delframtiden skalligångnågonderingstagama avattom
kunnaaktieägarnaemellertidskullereglersärskildaingaOm senareges

vinstutdelning.tillskall användas sätt,medlen t.ex.besluta annatatt
försäkringstagamatilldebestämmakunnaskulleAktieägarna även att av-

fö-dvs.hand,i förstaförlusttäckninganspråk föriskallmedlen tassatta
i övrigt.kapitaletdet egnare

försäkringskollekti-vinstmedel tilllivförsäkringsaktiebolagAvsätter ett
konsumentskyddsin-tillmed hänsynbörordningbeskrivnaenligt härvet

dispone-medel kandessabegränsningar hurvissagälladärför avtresset
beta-omedelbartbolagetkrävaalternativ ärEttaktieägarna. attattras av

försäk-fondemission tillriktadfördemanvänderellermedlenlar enut
förfogan-aktieägarnasinskränkamöjlighet ärEnringstagama. attannan

ställaochförsäkringstagamatillvinstmedelde avsattsderätt över som
behandlasinte får sämrehänseendenradimedelsådanakrav att en

kapital.övrigtän eget
hänseende inteekonomisktiförsäkringstagamatillgodoseFör attatt

regelsärskildföreslår viaktieägarnaförhållande till attimissgynnas en
försäkringsta-innebär bl.a.Bestämmelseni FRL. attsyfte intasmed detta

de förtill värdetproportioniminstvinstenfå delhar rätt avatt avgama
försäkringsta-föravsättningensålundamedlen. Utgörsärskiltdem avsatta

vinstenminst tioskallkapitalet procentdettio avprocent egnaavgama
utdelningvidgällaordning skallMotsvarandebland dem. avfördelas

medel iförekommaintefåraktieägare attVinstutdelning till utanvinst.
försäk-tillgodoförs,eller sätttill,utbetalasmänmotsvarande annat

försäkringstagarnasfårverksamheteniunderskottVidringskollektivet.
förfårkapitaletdetsådant sättned enmedel inte att svarasättas ett

andelförsäkringstagarnasförlusten ändel mot avstörre svararsomav
användashellerkapital får inteFörsäkringstagarnaskapitalet.det egna

Bestämmelsenförsäkringstagama.andrariktad till änfondemissionvid
återbetalningaktiekapitaletnedsättningockså vidskall tillämpas genomav

tillämpliginteblirskyddsregelnsärskildalikvidation. Denvidochdärav
kommitellerförsäkringstagamatillutbetalatsmedlen harde avsattaom

fondemission. Bestäm-riktaddel på sätt,tilldem t.ex.annat genom en
livförsäk-ochskadeförsäkringsaktiebolagbådeförgällaföreslåsmelsen

ringsaktiebolag.
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företagDe tillämpar ordningen bör i balansräkningen tydligt redo-som
visa de till försäkringskollektivet vinstmedlen. Av årsredovisning-avsatta

skall också framgå den mellan aktieägarna och försäkringskollektiveten
beslutade vinstfördelningen. Sådana uppgifter är värde inte bara förav
försäkringstagama, föräven bedömareutan vill värdera bo-externa som
laget. Dessa krav får beaktas vid utfommingen redovisningsregler.av nya

försäkringsaktiebolagDe väljer vinstmedelsätta till försäk-attsom av
ringstagama bör vidare omfattas särskilda bestämmelser syftar tillav som

begränsa riskexponeringen i bolaget.att Sådana regler befogadeär med
hänsyn till det risktagande aktieägarna beslutaratt kan drabbasom om
inte bara dem själva i hög grad försäkringstagama.ävenutan För för-att
hindra alltför riskexponering bör möjligheterstor snävareen att ta upp
lån gälla för försäkringsbolag öronmärker vissa delar det ka-som av egna
pitalet till försäkringstagama för andra försäkringsbolag.än Till denna
fråga återkommer vi i kapitel.nästa

Dessutom bör de till försäkringstagama medlen placeras såavsatta att
lämplig riskspridning uppnås. För tillgodose detta krav föreslår vien att

särskild regel intas i FRL vidarese avsnittatt 5.4.8.en
I sammanhanget bör uppmärksammas den situationen skulle kunnaatt

uppstå de särskilda avsättningarna för försäkringstagamaatt blir domi-en
nerande del det kapitalet. Med hänsyn till de skyddsreglerav egna som
vi föreslår ingripandeär sådan utveckling dockett knappast befo-mot en

frångad konsumentskyddssynpunkt.
Slutligen får diskuteras det med hänsyn till försäkringstagarintressetom

finns anledning ingripa försäkringsaktiebolagatt vill ändramot ett som
föreskrifterna i bolagsordningen på så vis några avsättningar inte läng-att

skall till försäkringstagama.göras Frågeställningen relevantär ocksåre
för det fall sådana avsättningar eller utbetalningar har gjorts regelbundet

regler därom har upptagits i bolagsordningen.utan att En ändring kan ak-
tualiseras då tagitägare bolaget ellert.ex. över då råkatägareen ny en
i likviditetskris.en

Av betydelse i sammanhanget den föreslagnaär regeln de tillattom
försäkringstagama medlen inte får behandlasavsatta sämre övrigtän eget
kapital. bestämmelseDenna innebär framgått bl.a. försäkringsta-attsom

har få del vinstenrätt minst i proportion till värdetatt de förgarna av av
dem medlen. Så länge sådana avsättningar finns haravsatta försäkringsta-

sålunda alltid till delrätt vinsten. Några ytterligare begräns-gama en av
ningar bolagstämmans befogenheter rörande vinstens disposition ärav en-
ligt vår mening inte befogade.

För motverka omotiverade förväntningar hos försäkringstagamaatt är
det väsentligt inspektionen kan ingripa den informationatt läm-om som

vinstens disposition vilseledandeär eller på undemiålig.sättnas om annat
informationenAv bör bl.a. framgå försäkringstagarnas delaktighet iatt

vinsten inte avtalsförmån,utgör följer aktieägarna frivilligtutan atten av
har avstått från vinsten i bolaget. Det ocksåär väsentligt försäkrings-att

upplyses den framtida delaktigheten i vinstentagama att beroendeärom
bolagsstämmans beslut, kan växla från tid till och ävenav som attarman,

eventuella regler i bolagsordningen kan komma ändras.att
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utformning ochPlaceringsreglemas5.4.8
tillämpningsområde

förhållandenNuvarande

försäkringsbolagensbestämmelser förinfördesjuli i år1Den me-nya
för belopptillämpligregleringen, ärdelsförvaltning. Den ettsomnya

räkning, kanskulder för sägasförsäkringstekniskamotsvarande varaegen
Överst place-principerna förde lagfästaåterfinnsnivåer.uppbyggd i tre

diversiñeringsprincipen.ochmatchningsprincipenringsverksamheten -
försäkringsbolagvarjekravandra nivån attDen ettmotsvaras av

rikt-skall bedrivas. Dessakapitalförvaltningenhurriktlinjer förupprätta
åliggerdiversifieringsprincipema. Detmatchnings- ochbeaktalinjer skall

följs.riktlinjerna Dess-uppfylls ochkravtill dettastyrelsen attattatt se
ändras.riktlinjerna behöverfortlöpandeskall styrelsen prövautom om

principernauppställdaför dehuvudansvaretregleringen läggsGenom att
livförsäkring ocksåvidstyrelse,tydligt på bolagetskorrekttillämpas som

i riktlinjernahuvudsakliga innehålletinformation detför att omansvarar
försäkringtecknaoch denförsäkringstagamatilllämnas att ensom avser

bolaget.i
denplaceringsreglema utgörstillämpningennivån itredjeDen avav

finanschefbolagetsvilken vanligenförplaceringsverksamheten,praktiska
har ansvaret.

obligatio-bl.a.tillgångarrad olikaskuldtäckning tillåtsFör typer aven
och bank-fastigheter,aktier, tomträtterskuldförbindelser,andraochner

deandra tillgångar,medge änFinansinspektionen får ävenmedel. att som
måsteskuldtäckning. Fondpapperförtillfälligt användsuppräknas i lagen,

Aktierskuldtäckning.användas förförlikvidahuvudregel attvarasom
det företagetskuldtäckning endast ärföranvändasdotterbolag fåri om

medförvaltningsbolagföretag ellerfinansielltförsäkringsbolag, ettettett
skuldtäckning.användas förfårtillgångaruppgift ägaatt som

konkretiserats medavseendeni vissariskspridning harPrincipen om
försäk-defår högst 5maximala innehav,för procentgränser t.ex. av

ellerfastighet,enskild tomträttskuldernaringstekniska motsvaras enav
också för aktier,huvudregelgällerbegränsningbyggnad. Samma som

riskex-begränsaemittent. Förhänförliga tillobligationer attsammam.m.
tillgångsslag.för olikabegränsningarvidare vissagällerponeringen
fastighetsre-fårskuldtäckningsbeloppet25Högst motsvarasprocent avav

Också dessa,aktiebolag.i publikaaktiertillgångarlaterade merresp.
utfornmingen place-vidskall beaktasbegränsningsreglerspecifika, av

ringsriktlinjema.
skall deuppfylldariskspridningskraven ärbedömningVid omaven

huvudregelskulderförsäkringstekniskatillgångar mot somsvararsom
försäkringsföretag, dvs.förredovisningsreglernuvarandeenligtvärderas

för skulderavdragHärvid skallvärden. görasbokfördaprincip tilli som
Års-lagrådsremissregeringenstillgången. Iförvärvethärrör omavur

dennaändringar påväsentligadockföreslåskoncemredovisningoch
Ändringama skuldtäck-vidplaceringstillgångarnabl.a.innebärpunkt. att

15-06356
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ning huvudregel i stället skall värderas till verkligt värde. Obligatio-som
eller andra skuldförbindelser skall innehas till förfallner för säk-som att

kapitalåtagandena får dock under vissa förutsättningarra värderas med
utgångspunkt i anskaffningsvärdet. Vissa särskilda bestämmelser gäller
också beträffande fastigheter. Aktier och andelar i koncern- och intresse-
företag skall skuldtäckningsvärderas med utgångspunkt i anskaffningsvär-
det.

Placeringskravens tillämpningsområde

Enligt vår mening bör samtliga medel förvaltas för försäkringstagar-som
räkning föremål för vissa placeringsrestriktioner. Endastnas medelvar
klart kan tillhörasägas aktieägare, eventuella ellersom andragaranter

fordringsägare än försäkringstagarna bör undantas från sådana krav. I
ömsesidigt försäkringsbolag bör alla tillgångarett förutom sådana som

finansiella skulder och eventuelltmot garantikapital omfattassvarar av
placeringsbestämmelser. I försäkringsaktiebolag kan tillgångarett motsva-
rande finansiella skulder och kapital regel undantas fråneget place-som
ringskrav. För det fall aktieägarna har vinstmedel till förmån föravsatt
försäkringstagarna bör särskilda placeringskrav dock gälla också tillgång-

motsvarande den del det kapitalet är för framtidaar av egna avsettsom
utbetalning till försäkringstagama.

Placeringskravens utformning

tillgångarFör motsvarande försäkringstekniska skulder såvälär risksprid-
nings- matchningskrav motiverade. För andra tillgångar börsom som om-
fattas placeringsbestämmelser endastär spridningskrav befogade.av

Enligt EG:s regler får särskilda placeringsrestriktioner bara gälla till-
gångar motsvarande försäkringstekniska skulder. Att låta även andra till-
gångar omfattas särskilda placeringskrav kan bakgrund häravav mot
framstå tveksamt. Enligt vår uppfattning det dock,är framgått,som som
angeläget alla medel förvaltas för försäkringstagarnasatt räkningsom
omfattas vissa spridningskrav. Vi föreslår därför särskild be-av att en
stämmelse med denna innebörd intas i FRL. Regler detta slag före-av
kommer i deläven andra europeiska länder. Bestämmelsen så for-ären
mulerad den knappast kan stridaatt EG:s direktiv. Regeln in-motanses
nebär tillgångar svarande belopp kapitalatt i ömsesidigamot ett egetav
försäkringsbolag, avsättningar till kapital för försäkringstagares räk-eget
ning i försäkringsaktiebolag och redovisade övervärden tillgångar,
skall placeras sådant lämpligsätt riskspridning uppnås.ett Princi-att

diversifiering skall iakttas beträffande såväl tillgángsslagpen om som en-
handsengagemang. iDe FRL nuvarande riskspridningsreglema gällande
tillgångar motsvarande försäkringstekniska skulder blir visserligen inte di-
rekt tillämpliga, de bestämmelserna får ändå vägledande förmen anses
bolagets placeringspolitik i berört avseende.nu
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motsvarandetillgångarvad gällermedi likhetskallBolagen även, som
placeringarna.riktlinjer förförsäkringstekniska skulder, upprätta

såsomuppfyllda bör,riskspridningskraven ärbedömningVid omaven
tillhuvudregeltillgångarnalagrådsremissen,föreslagits i tashar uppsom

försäk-såvälsvarandegäller tillgångarverkliga värden. Detsina mot
skyddsvärda medel. Ettandraskulder systemringstekniska somsom

innebärbl.adynamikinbyggdvärden fårverkliga attgrundas somen
alltför do-blirdenutsträckningi sådani värdestigertillgång attsomen

portfölj-På såutförsäljas.måste sättviss del attminerande till garanteras
diversiñeringsprincipen.uppfyllertidpunktvarjeviden

tillgångsslagi vissaBegränsningar

tillgångsslagenbeträffandebegränsningarnanuvarandeföreslås deVidare
30till 50höjda från 25fastighetsrelaterade tillgångaraktier och resp.

för-motsvarandetillgångargällernivåema,föreslagnaDeprocent. som
förslagen i departements-medskulder,säkringstekniska överensstämmer

Änd-1993:57.försäkringsbolag DsPlaceringsregler förpromemorian
falli vissarestriktionergällandetillmed hänsynpåkalladringen är att

livförsäkringsbolagförsäkringstagama. Förförnackdeltill ettkan vara
decennierefter flerautfallaförväntashuvudsakligen kanåtagandenvars

avkastninggodfåmöjligheternanivåer begränsanuvarandekan att en
premier.inbetalda

i visstplacerapraktiken börbolag ienskiltomfattning ettvilkenl ett
löptid.karaktär ochåtagandenasberoendegradi högtillgångsslag år av

placeringsmöjlighe-förmatchningskravet spärrSålunda utgör ytterstaen
avseende.i dettatema

fondandelari internSärskilt enom

andelarutgå i formkunnabör bonusavsnitt 5.4.3framgåttSom avavav
placeringsregler,fond börsådanvärdepappersfond. Förintern sammaen

värdepappersfonder.förgällariskspridningskrav,däribland externasom
kanmyndighetsföreskriftersådanatillgodosesfårkravenDe somgenom

FRL.i 7 kap.stöd reglernamedmeddelas av

placeringskravenSammanfattning av

place-föreslagnaavslutningsvis deskalli figur 5.2utgångspunktMed
figurenunderstrykasbörsammanfattas. Detinnebörd attringskravens ne-

liv-framtidaproportionerna isannolikadevisa ettintedan mestattavser
olika skuldpostemaandelar debalansräkning. Hurförsåkringsbolags stora

åtagandenvilkagradi högberori verklighetenförkommer att svara
kom-bonuserhållandeförprinciperoch vilkaenskilda bolag gör somav

finansiellavissamotsvarandetillgångarFör postertillämpas.attmer -
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skulder och garantikapital gäller inte några placeringskrav. Dessa pos--
framgår därför inte figuren.ter av

Balansräkningens skuldsida sinsemellanutgörs olika delar; för-treav
säkringstekniska skulder, fond för orealiserade överskott kapi-egetresp.
tal.

Figur 5.2 Förenklad balansräkning litfärsäkringsbølag-

ÄAndelar l Förmån;våfdepappers- knutna
A fonder eller bolaget värdet vissa Dma

tillgångar n98-avskilda

"‘"Förmånergaranterade EI nominellabelopp

FUfii"""°"°‘°"tillgångarDlreklågda ‘B olika slagav
Fondför orealiserade G
överskott

vinstmedel tillavsatta H
lörsåkringstagama få
Övrigt kapitaleget IC

försäkringstekniskaDe skulderna innefattar avsättningar för förmåner
knutna till värdet på vissa tillgångar D, avsättningar för förpliktelser ga-
ranterade i nominella belopp E den föreslagna utjämningsreservensamt
F. Under redovisasD avsättningar för fondförsäkring och bonus som
utgår i form andelar i intern eller värdepappersfond. Det lig-externav en

i sakens de tillgångar sådana åtaganden Anatur att motger som svarar
Ärhålls klart åtskilda från övriga tillgångar i bolaget. fråga fondför-om

säkring förvaltas sparandet dessutom särskilda fondbolag. Värdeför-av
ändringar tillgångarna slårA direkt igenom på fönnånema D:s värde.
Avsättningar för andra försäkringsförrnåner, inkl. bonus, redovi-typer av

under E.sas
Övervärden andra tillgångar de underän A, redovisasupptagna som

Fond för orealiserade överskott G.
Det kapitalet omfattar H och där H vinstmedelmotsvararegna som

i livförsäkringsaktiebolag för försäkringstagamas räkning.ett Iavsatts ett
ömsesidigt bolag det kapitaletutgörs balanserade vinstmedel.egna av

inte särskilt markeratDetta i figuren,är omfatta såvälantas postenmen
H som

tillgångarFör svarande fondanknutna förmåner gällerD place-mot
ringsbestärnrnelsema i lagen 1990:1114 värdepappersfonder, vilkaom
går på tillgångarna skallA ha tillfredsställande spridning. Någraut att en
valuta- eller andra matchningskrav inte aktuella här eftersomär place-
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fondför-månl denförsäkringstagama.bärstill sin helhetringsrisken av
belopp,i vissaförmåner uttrycktadelvissäkringsavtalen utgörs t.ex.av

förinomhärföravsättningar görasefterlevandeskydd, får pos-ramenett
E.ten

redovisad utjäm-värdesammanlagtsvarandetillgångarFör mot ett av
gällernominella belopp E,garanterade ioch förmånerningsreserv F

diversifieringvarvid kravetmatchningsregler,ochriskspridnings-både
maximala innehav.förmedkonkretiserats gränseravseenden harvissai

9-10 §§ FRL.i kap.placeringsbestämmelser 7Aktuella gges
GöverskottorealiseradebeloppsvarandetillgångarFör mot ett av

på bolagsstäm-enligt beslutförsäkringstagamatillvinstmedeloch avsatta
riskspridningsregeln seallmännaföreslagnaendast dengällerH,ma
livförsälcringsbolagömsesidigtI13 § FRL.till kap.förslaget 7 ett om-

detta krav.kapitalet H +1detfattas hela avegna
detmarkerartillgångssidabalansräkningenslinjen påstreckade attDen

och C.tillgångarna Bseparationkravfinns någotinte av

Information5.4.9

produktutformning ochfrågafrihet iden ökadeangelägetDet är att om
på in-med höga kravkombinerasförslagvåraföljerprissättning som av

för-till enskildalämnasvärdeuppgifterdevad gällerbl.a.formation, som
anspråkförsäkringsförmånersåvälUpplysningarsäkringstagare. somom

elleri bolagetdelägaredetill följd ärharförsäkringstagarna attavsom
förmån börtill derasvinstmedelavståttharaktieägarnadärför varaatt

fullständiga.ochkorrekta
endastvärde börförsäkringsförmånemas garante-Information avseom

beloppsåväl nominellai sinSådana kanförpliktelser.rade tur somavse
i förstaräknasgaranterade förmånervärdepappersfonder. Tilliandelar

måni denutfástelsema bonus,ursprungligaavtaletenligthand de samt
försäkringstekniska skulder.tillhar gjortshärföravsättningar

beloppvilkaupplysningarlämnanaturligtvis kunnaskallbolagEtt om
försäkrings-elleraktualiserasåterköpbetalaskommer ut omatt omsom

hän-vid sådanadetför dödsfall. Omförsäkringvidinträffar,fall t.ex. en
detdet angelägetterminal bonus ärbonusutgå attdelser skall extraen

garanterade beloppetdetdelframgår hurinformationen somstor avav
gäller.garantin Förtidhur långförbonussådanutgörs samtextraav

denuppgifterlämnalöpandeaktuelltdet inteförsäkringarvissa är att om
ickeförförsäkringsfall,i händelseutgår t.ex.bonus enextra avsom

återbetalnings-efterlevande- ellerlivsfallsförsäkringåterköpsbar utan

värdeupplys-några2’ innebärStorbritannien ochipraxis tillämpas attden somsom försäkringstagareunderenskildatillinte lämnasterminal bonusningar avseendes.k.
ibola-framgått,bonus" ingår dock,terminalInfonnationförsäkringstiden. somom berördapåutbetalatsredanharbeloppdå dedeclaration" och"bonus somgets anger

aktualiserasinom denutbetalning närmastegaranteradeellerförsäkringar är omsom
tiden.
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skydd, där utbetalning aktualiseras först flera decennier.om
Informationen rörande försäkringsförmånema bör alltså enbartavse ga-

ranterade förpliktelser. Dessa krav får tillgodoses de myndighets-genom
föreskrifter Finansinspektionen skall utforma följd EG:ssom som en av
informationskrav.

För livförsäkringsaktiebolagett beslut bolagsstämma harsom genom
del vinsten i bolaget till försäkringstagarnasavsatt förmån bör vissaen av

inforrnationskrav gälla. Om de medlen kan i anspråk för för-avsatta tas
lusttäckning måste informationen tydligt framgå det handlarav att ettom
riskkapital, kan användas för täcka underskott i försäkringsrörel-attsom

Det sålunda inteär tillräckligt värdet försäkringstagar-sen. att attange
andel kan komma variera tiden. fåröver Detatt självklartens attanses

utbetalning belopp motsvarande andelen sker i samband medav senast ut-
betalning försäkringsersättning.av

Av hänsyn till försäkringstagama bör vidare hur de med-avsattaanges
len skall fördelas mellan skilda försäkringstagargrupper. Bolaget måste
också klargöra vad skall hända vid eventuellt återköp försäkring-som av

föroch det fall utbetalning försäkringsersättning aldrig aktualiseras.en av
De frigjorda riskkapitalandelama kan tillfalla övriga försäkringstagare
eller de kan utbetalas till försäkringstagaren eller dennes dödsbo.

Av vikt värdetär försäkringstagarnasstor andelatt det kapi-av egna
talet fastställs med hjälp neutral värderingsmetod. förekommandeIav en
fall bör värdet knyta till aktiernas börskurs.an

Också de berörda synpunktema rörande försäkringstagarnas andelar av
det kapitalet i försäkringsaktiebolag bör tillgodosesettegna genom myn-
dighetsföreskrifter.

Även ömsesidigt livförsäkringsbolag kan i framtidenett komma att re-
dovisa kapital, utgörande främst balanseradeett eget vinstmedel. Des-av

medel kan tillhörasägas försäkringstagama i deras egenskap del-sa av
i bolaget.ägare Ett ömsesidigt bolag bör kunna fördela detta kapital på

enskilda delägare och lämna uppgifter värdet på deras andelarom resp.
kapitalet. Av sådana besked bör då framgå upplysningamaav att avser
riskkapital, kan i anspråk förett täcka förluster i försäkrings-tas attsom

rörelsen. Det bör också anspråken följer försäkringstaga-attanges attav
delägare i bolaget.är Närmare regler utbetalning andelamasren om av

värde till enskilda delägare lämpligen i bolagsordning.upptas
Vid fördelning det kapitalet på enskilda försäkringstagare ärav egna

det inte möjligt vissa delägare bekostnadatt andra. Somgynnas av en
följd skälighetskravet slopas skall nämligen denatt associationsrättsligaav
generalklausulen ställföreträdaresrör och bolagsstämmans befogen-som
heter i förhållande till associationsmedlemmarna omfatta också delägarna
i ömsesidigt bolag. Enligt denna bestämmelseett får styrelsen eller annan
ställföreträdare för bolaget eller bolagsstämman inte företa rättshandlingar
eller andra åtgärder är ägnade bereda otillbörliga fördelar bl.a.attsom

vissa på bekostnadägare andra ellerägareav garanter.
likhetI med vad anförts gällande livförsäkringsaktiebolagen börsom

värdet försäkringstagarnaspå andelar det kapitalet fastställas medav egna
hjälp neutral värderingsmetod. Också detta får tillgodosesav en genom
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aldrigenskildas andelar kande över-myndighetsföreskrifter. Summan av
kapitalet.detstiga värdet av egna

iFörlusttäckning och delägaransvar5.4.10
försäkringsbolagömsesidiga

särskilda reglerlivförsäkringsbolagömsesidigaförframgåttSom omges
täckassista hand skallförluster ivilka innebärförlusttäckning, att genom
och tilldeladförsäkringarför löpandeansvarighetnedsättning bolagetsav

iförsäkringstagamakan ömse-bestämmelserGenom dessaåterbäring. ett
förpliktelser,för bolagetsbäralivförsäkringsbolagsidigt sägas ett ansvar

bolag.gäller i sådantintepersonligt delägaransvarnågot etttrots att
fårlivförsäkringsrörelseömsesidigFörlusttäckningsreglema i motses

försäkringstagare.sinaömsesidigt bolagvarjebakgrund ägsatt avav
skadeförsäk-i ömsesidiguttryck ocksåtill tydligtprincip kommerDenna

för bolag-personligen ansvarigagäller delägarna ärringsrörelse. Där att
skyldiga till-kan bliförlustsituationervarför de vidförpliktelser, attets

skildaEftersom deförsäkringsanspråk nedsatta.få sinaskjuta medel eller
skadeförsäkringsrö-livförsäkringsrörelse ochförlusttäckningsreglema för

diskuteras igrundsats bör desålunda vilarrelse ett samman-samma
hang.

skadeförsäkringsrörelsei ömsesidigpå delägaransvarSåväl lagkravet
kritiseratslivförsäkringsrörelse harömsesidignedsättningsreglema isom
åberopaskunnaomständigheter harfleradebatt, ochtidsi ansettssenare

sak-innebär harreglernaupphävande. Detreglernas sagtsför somansvar
bolag eftersomnågorlundaiåtminstonepraktisk betydelse storana --

begränsadstarktvanligendessutomUttaxeringsrättensubsidiärt. ärdet är
Uttaxeringârspremie.tillbolagsordning,ibestämmelse t.ex. engenom

tid." Regler-under modernförekommitinte hellernedsättning hareller
prak-formaliteterbetecknatsbranscheninomdärom har utanrenasomna

betydelse. skaffa sighunnitintebolag,nystartade ännuFörtisk som
gällandeintesig emellertidkapitalstyrka,någon gör argumentenstörre

specialiserademindre ellergäller förutsträckning. Detsammai samma
kunna haförlusttäckningsreglema bördärförsäkringsbolagömsesidiga

betydelse. Finansinspek-soliditetstillsyntill denMed hänsynviss som
bolag långtkunna vidtasvidareåtgärderhartionen mot ettutövar ansetts

aktualiseras.innan ett ansvar
oprak-emellertid intebehövernedsättninguttaxering eller ettEn vara

risken förinnebärakankonkurrensframtiden. Skärptproblem itiskt att
emel-skulle detaktualiserasuttaxeringSkulleförlustsituationer ökar. en

genomförasvårigheterpraktiskaförmodligen uppkommalertid attstora
hundratusentals del-bolagen medömsesidigai desärskiltdenna, större

ff.4857" i SOU 1960:11sakkunnigas synpunkterJfr 1958 års s.
2’ 5/1993 3.FörsäkringstidningenSe s.
2° 1983:52 88NOUJfr s.
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bolagetHar delägareägare. i andra länder kan särskilda juridiska pro-
blem uppstå vid verkställighet uttaxering på dessa delägare.av

De särskilda förlusttäckningsreglerna i ömsesidiga försäkringsbolag är
visserligen unika för öppen personassociation och således deen ett av
drag vilket sådana bolag väsentligen skiljer sig från andra slaggenom av
ekonomiska föreningar. Härigenom avviker ömsesidiga försäkringsbolag
också från försäkringsaktiebolag. Framhållas skall dock det inte direktatt

den ömsesidiga associationsformen följer personligt för del-av ett ansvar
ägarna. I många andra länder kan ömsesidig försäkringsrörelse drivas

för delägarna. Vad bolagstypen kan innebärasägas iutan ansvar ansvars-
hänseende försäkringstagarnaär ansvariga föratt är bolagetssom grupp
förpliktelser. Eftersom ömsesidigt försäkringsbolags tillgångar till-ett
hör försäkringstagama bör detta kunna gällandegöras uteslutandeansvar
i bolagets medel. Ett upphävande de särskilda förlusttäckningsreglernaav
bör följaktligen inte ingrepp i associationsformen så-ettanses vara som
dan, i fall inte låter de ömsesidiga försäkringsbolagenvart om man av-

särskiltgöra skall gälla inta bestämmelse därom iattom ansvar genom
bolagsordning. skallHär också bolagsstämmannämnas enligt bestäm-att
melsen i kap.14 1 § FRL kan besluta bolaget skall träda i likvidation.att
Bolaget kan sålunda komma upplösas innan särskild förlusttäckningatt
kan komma i fråga.

Det kan vidare knappast finnas något intressesägas upprätthållaattav
ansvarsreglersträngare för delägare i ömsesidiga försäkringsbolag förän

medlemmar i andra ekonomiska föreningar kooperativ särskiltnatur,av
medlemskapet i sådana föreningar till skillnad från delägarskapet isom

ömsesidigt försäkringsbolag andelsrätt i associationens tillgångar.ger
Delägare i ömsesidiga bolag, dvs. försäkringstagama, har också ett me-
vittgående i aktiebolag.än ägarna Enligt grundläggandeettra ansvar en

associationsrättslig princip gäller aktieägarna inte för änatt svarar mer
de har in aktiekapital. Då försäkringstagamas ekonomiska rättig-satt som
heter i praktiken inte förmåner de försäkringstagamaär större änger som
erhåller i försäkringsaktiebolag kan ifrågasättas de ömsesidigaett bo-om
lagens försäkringstagare bör särbehandlas vid förlusttäckning.

Ovan angivna omständigheter leder till slutsatsen lagkraven del-att om
uttaxering och nedsättningägaransvar, bör upphävas och sådana frågor

överlåtas till de enskilda bolagen Det bör gälla iavgöra. både liv- ochatt
skadeförsäkringsrörelse. Särbestämmelser förlusttäckning får intasom
i bolagsordningen. Med sådan reformering kommer de svenska regler-en

i samklang med vad gäller i andra länder. T.ex. reglerärna som om
nedsättning vid internationell jämförelse inte särskilt vanliga.en

Genom bestämmelser i bolagsordningen skall regleras ansvarighetom
för delägare skall gälla och uttaxering eller nedsättning skall kunnaom
tillämpas. så fall fårl principerna föräven slås fast. Sådana be-ansvaret
stämmelser får inte komma i konflikt med den s.k. likhetsprincipen eller

27Jfr NJA 1904 5l.s.
25Jfr NOU 1983:52 88.s.
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bolagsordningama skallGenomgeneralklausulen i 9 kap. 19 § FRL. att
vidareför godkännande tillgodosesmyndighets granskningställas under

lagregel. bordesådan T.ex.soliditet intebolagens äventyrasatt genom en
avskaf-ansvarigheten intepersonligadå finnas för dengoda garantier att

reell betydelse.den kanfas i fall då vara av
delägaresavskaffandebolagsordningsändring innebärEn ett avsom

i 9 kap. 18 § FRL.omfattas bestämmelsernabörpersonliga avansvar
för full be-delägarnas garantieruttaxering begränsasmöjlighet tillUtan

därför då sådanDelägarna börförsäkringsfordringar.talning för sina en
ansvarighetsåsom vid utökadgenomförsändring bolagsordningenav -

försäkringsavtalet.förtida hävningha tillrätt av-
så-finnas bör dettaeller nedsättningtill uttaxeringSkall möjligheter -

försäkringsvillkoren. Enframgåländer tydligti flera andra avsom -
förutsättningar-viktig delskyldighet fåreventuell sådan en avanses vara

särskilda föreskrifternatillgodoses i dekrav fårför avtalet. Detta omna
information.

lagändringarErforderliga5.4.11

Försäkringsavtalslagen

tillinnehållkrav på avtalsvillkorenstill angivna ärMed hänsyn enovan
del kravförsäkringsavtalslagstiftningen befogade. Enändringar ibörjan
den gäl-försäkringsavtalslag. Varkentillvisserligen i förslaget en nyges

områ-försäkringsavtalsrättenslagstiftningen påföreslagnalande eller den
huvudfrågan försäkringstagarnasdock sikte rätt överde att ta-tar om
nuvarandenaturligt med hänsyn till devilketdel överskott, ärget av

försäkringsavta-föreslagna bestämmelsernai Enligt dereglerna FRL. om
villkorenåterbäringen. Avvissa uppgifterinnehållalet skall villkoren om

tillgodoräknas försäkringsta-återbäringen skallvilken formskall framgå i
kap. §.välja form 12 11och han har rätt att annansenareomgaren

lagstif-föreslåsâterbäringMed hänsyn till begreppet utmönstratatt urnu
Vi-bestämmelse gällande bonus.motsvarandefår stället intasningen i en

huruvida försäkringenskall framgådet villkorenfår slås fastdare att av
berättigadförsäkringeneller inteinnebär till bonus ärrätt samt, omen

överskotten.delaktighet iförsäkringstagarensprinciperna förtill bonus,
för erhåll-ligger till grundvilka överskottskall bl.a.Därvid somanges

fördelning mel-tillämpar vidvilka principer bolagetbonus ochlande av
avtalsvillkorensförsäkringstagare.generationer Kravenolikalan av

associationsform.försäkringsgivarensviktigainnehåll likaär oavsett
olikafördelning mellanoch dessför erhållande bonusPrincipema av

doku-i särskiltskall ocksåförsäkringstagaregenerationer ettupptasav
antagitsriktlinjer skall ha närförsäkringstekniska senastment som--

2° 487.l960:l1Jfr SOU s.
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marknadsföras.försäkringsprodukterna börjar denFör händelse villko-
inte innehåller de uppgifter bonus fordras kan falla till-ren om som man

baka de gällande riktlinjerna. En regel med denna innebörd bör intas
i den försäkringsavtalslagen.nya

En försummelse försäkringsbolaget klargöra till bonusrätten kanattav
dock inte få sådana civilrättsliga konsekvenser i ll kap. 8 §som anges
förslaget till försäkringsavtalslag. Det där fråga underlåten-ären ny om
het informera viktiga avgränsningar skyddet enligt försäkring-att om av
en, och något sådant blir inte aktuellt inte försäkringsktmden fårnär
besked bonusförrnånema.om

Som framgått det angeläget försäkringsbolagetär inte ensidigt kanatt
ändra villkoren till bonus till försäkringstagamasrätten nackdel. Enom
ändring sådana villkor bör därför alltid fordra medgivande från försäk-av
ringstagaren. Enligt förslaget till försäkringsavtalslag skall bolagetten ny
under vissa förutsättningar kunna förbehåll försäk-göra ändrarätt attom
ringsvillkoren vid början premieperiod. Förutsättning för änd-av en ny
ring enligt lagförslaget bolagetär uttryckligt förbehållgör därom ochatt

påkalladändringen försäkringensär beskaffenhet eller någonatt av av an-
särskild omständighet, eller ändringen kräver tillsynsmyndighetensattnan

godkännande 12 kap. 6 § lagförslaget. Enligt motiven skall ändringen
i allmänhet tillåtas,inte inte de ekonomiska förutsättningarna för för-om

ändras.säkringen väsentligt
Enligt vår mening ingabör avtalsvillkor, däribland till bonusrätten och

principerna för erhållande härav, kunna ändras med hänsyn till bolagets
ekonomiska situation. skulleDet nämligen kunna till följd förlusteratt

rimligen skall täckas det kapitalet i stället får bäras för-som av egna av
säkringstagama de får lägre bonus Förhållandetänatt ärgenom annars.
oacceptabelt i med vinstutdelningsmöjligheter. Den föreslagnaett system
bestämmelsen bör därför inte införas. För det fall livförsäkringsbolagett
råkar i ekonomiska svårigheter bör detta lösas på Till dennasätt.annat
fråga återkommer vi i kapitel 9.

Försäkringsrärelselagen

Som följd vår inställning får till början det nuvarande förbudeten av en
vinstutdelning i 12 kap. förstal § stycket FRL upphävas och de all-mot

bolagsrättsliga reglernamänna vinstutdelning i 12 kap. FRL ändrasom
så de gäller för livförsäkringsbolag.även Att kraven på tillräckligatt en
kapitalbas inte hotas några vinstutdelningar tillgodoses den s.k. för-av av
siktighetsregeln 12 kap. tredje2 § stycket FRL. De nuvarande reglerna
i kap. skall dock12 FRL kompletteras med bestämmelser tvångsut-om
delning till förmån för minoritetsaktieägare enligt aktiebolagslagens före-

Om den behandlingen riktlinjerna,nämiare avsnitt 8.3.2.av se
3 allaHärmed villkor för försäkringens giltighet,sätter gränstyperavses av som en

Ds 1993:39 295 och där gjorda hänvisningar.se s.
3‘ Se Ds 1993:39 303.s.
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skrifter därom.
bolagsordning fordra regler enligt vilka bolags-Något behov iattav

får förfoga bolagets vinst föreligger framgått inte. Be-överstämman som
i dagstämmelserna därom i 2 kap. § första stycket 8 FRL, gäller5 som

Något sådant krav gällerför skadeförsäkringsbolag kan i stället upphävas.
inte för allmänna aktiebolag.

slopas naturligtföljd vinstutdelningsförbudet detSom är attatten av
fondemission livförsäkringsaktiebolag.upphäva förbudet i Bestäm-mot

livförsäkringsverksamhetenmelsen därom tillkom direkt följd attsom av
Ävenoch hållet för försäkringstagamas räkning. för-skulle bedrivas helt

till hindra medel överförsbudet fondemission syftar sålundamot att att
fondemission för skadeförsäkringsaktiebo-till aktieägare. Stadgandena om

tillämpliga för livförsäkringsak-i bör följaktligen blilag 4 kap. FRL även
tiebolag.

möjligt hålla sig neutral mellan de olika bo-Lagstiftningen bör så långt
varför till avkastningfår driva försäkringsrörelse,lagstyper rättensom

i ömsesidiga försäkringsbolag.omfatta såväl aktieägarebör garantersom
väljer delabör neutral också mellan bolagRegleringen att utsomvara

Ävendärifrån. i livförsäkrings-bolag eventuellt avstårvinst och ettsom
räkning bör sålunda ak-drivs helt för försäkringstagamasaktiebolag som

kapital.riskbärandetiekapitalet ettvara
Överskotten livförsäkringsrörelsen skall framgått intepå sättassom av

försäkringstagamatill âterbäringsfond. överskott tillkommerDe somen
för,försäkringstekniska avsättningari form bonus skall bolaget göraav

Övriga oreali-överskottsmedel bör med undantagalternativt betala ut. av
redovisasvärdestegringar och avsättningar till utjärnningsreservserade

förlusttäckning skall i fortsättningen gälla allmännakapital. Föregetsom
Följaktligen får de särskilda reglernabolagsrättsliga bestämmelser. om

förlusttäckning i livförsäkringsbolag i 12 kap. 5-återbäringsfonden och
Ändringarna innebär underskott i livförsäkrings-upphävas.7 FRL att

nedsättningnäringsområden, får täckasrörelsen, liksom på andra genom
skall personligt delägaransvardet kapitalet. Vidare reglerna omav egna

nedsättning iändras och de särskilda reglerna 12i kap. 7 § FRL1 om
Särbestämmelseruttaxering i kap. upphävas.kap. 8 § FRL och 13 FRL

helt ii ömsesidiga bolag får i fortsättningen reglerasförlusttäckningom
bolagsordning.

bör i framtiden i likhet med vad gällerLivförsäkringsaktiebolagen som
skadeförsäkringsaktiebolagen också bli skyldiga inrättaför att en reserv-

enlighet härmed.Bestämmelserna i 12 kap. 9 § FRL fär ändras ifond.
redovisningi avsnitt rörande bl.a.krav diskuterats 5.4.5De avsom

utformningen redovisningsregler.övervärden får beaktas vid av nya
livförsäkringsbolag meddelar för-följd våra förslagSom att somen av

därtill i försäkringsvill-med till bonus skall klargörasäkringar rättenrätt
tred-utfästelse âterbäring i kap. 8 §vidare förbudet 7koren, bör mot om

tillkom främst för motverkautgå. bestämmelsenstycket FRL Den att
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ackvisitionen.iosakliga utfästelser
föreslås vidare särskild regel innebärAv skäl angettssom ovan en som

försäkringsbolag inte väsentligt får sänka försäkringstagarnas andelatt ett
föregående finnsi överskotten i förhållande till räkenskapsår, det inteom

skäl till det.särskilda
förtill våra förslag införande utjämningsreservMed hänsyn av enom

för fördelning bonuslivförsäkring och för möjliggöra olika metoderatt av
definition försäkringstekniska behövlig.vidare skulder Denär aven ny

i kap. får ändras i enlighet härmed.nuvarande regeln 7 1 §
försäkringsaktiebolag avsättningar till försäkringsta-det fallFör görett

kapitalet framgått särskildinom för det äregna som enramengama
erforderlig. Bestämmelsen, i 8 kap. 15 § och 9skyddsregel upptassom

inteinnebär de medlen i rad hänseendenkap. 19 § FRL, att avsatta en
övrigt kapital.får behandlas sämre än eget

till uttryck iförslag placeringsrestriktioner kommer 7Våra om nya
kap. FRL.

värdepapperfonderliiförsäkringar med anknytning tillLagen om

kravet separation fondförsäkringsrörelse frånsamband medI att av
livförsäkringsrörelse lagen 1989: 1079 liv-konventionell bort kantas om

anknytning till värdepappersfonder upphävas.försäkringar med De spe-
i fortsättningen skall gälla för fondförsäk-bestämmelserciella ävensom

i författnings-får införlivas i behandlasringsrörelse FRL. Dessa närmare
kommentaren.

Skattelagsttfming

regler överskottens fördel-Slutligen bör uppmärksammas deatt nya om
vi föreslår kan motiveraning i livförsäkringsrörelse översynen avsom

vinstut-skatteregler. Anledningen härtill upphävandegällande är att ett av
livförsäkringsbolag i framti-delningsförbudet innebär konventionellaatt

betydelseförvalta medel också för räkning. Avkommaden kan att egen
för-principerna för beskattningde nuvarandei sammanhanget är att av

inkomstbeskattningavviker från dem gällersäkringskapital nä-avsom
ringsverksamhet.

beskattning försäkringskapitalschablonmetod tillämpas vidDen avsom
tillgångarnas mark-livförsäkringsbolag baseraskonventionellai bl.a.

skattemässigt betingade inlåsnings-har den fördelennadsvärde, och att
kapitaltillgångar blir helt skattefria,Omplaceringareffekter bortfaller. av

effektivare kapitalförvaltning. Utgångs-till allmäntvilket bör leda setten
realise-näringsverksamhet däremotinkomstbeskattningpunkten för ärav

rade överskott.

33 1948:50 254.1946:34 332 ochSe SOU prop. s.s.
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intebeskattningsprincipemaskildamedför defondförsäkringsbolagFör
försäkringstagar-förförvaltasde tillgångareftersomproblem,några som

konven-egendom.övriga lbolagetsåtskilda frånhålls väl etträkningnas
för-räkningmedel för ärförvaltarlivförsäkringsbolagtionellt egensom

svarandetillgångaröronmärkningarmorlunda. Någon mothållandena av
överskottorealiseradeinte ochnormaltskerförsäkringsåtagandena sett

deochbolagetsofördelade mellan ägarei praktikenövervärden är som
undvikaförsäkringsavtal. Förgrundersättningsberättigade på attär av

berörda bestäm-debakgrund häravskattekonsekvenser böroavsedda mot
skatteområdet fallerinomutredningsarbeteEventuelltmelserna över.ses

uppmärksam-fåri ställetvarför fråganuppdragvårtsidanviddock om
förslag.våradepanementsbehandlingenunder avmas

Övergångsfrågor5.5

övergångsreglerBehov5.5.1 av

livförsåkrings-fördelning iöverskottensrörandereglernuvarandeOm
försäkringsav-ingångnaför redanfå effektkan dettaslopasverksamheten
förbudetskälighetskravet,medskrivnaavtal motNuvarande ärtal.

lagfåstabestämmelsersammanhängandedärmedochvinstutdelning som
Överger livförsäkrings-allt överskottpåkravetrörelseregler. attman

delaktig-innebärakan detförsäkringstagama,tillåtergå attskallrörelsen
kravdettablir lägreavtal äningångnaför redanöverskotteniheten om

skälinte haftemellertidharFörsäkringstagaren attgälla.fortsättafår att
vinstutdelning-någrapåverkasskullestorlekförmånensmedräkna att av

omständighetendendessutomkanförsäkringstagare attmångaFörar.
varitför andra havinstintressedrivs heltlivförsäkringsverksamhcten utan

avtalet.ingåförutsättning förviktig atten
ock-försäkringarnade gamlaförutgångspunktenmening börvårEnligt

försäkringstagar-skall återgå tillöverskottallafortsättningenså i attvara
därvid,börenskilda försäkringarmellanför fördelningengrundSomna.

gälla.skälighetskravetliksom nu,
praxis.konstitutionellmedväli fråganöverväganden stämmerVåra

skallintelagbestämmelsergrundprincipgällerEnligt denna att nyasom
skälsärskildaföreliggerdetavtal. Endastbeståendepååterverkafå om

princip. lagstift-därför denOfta görsfrån dennafår göras nyaavsteg
harlag trättingås efter detpå avtaltillämplig endast attningen nysom

bestämmelserövergång tillstånd snabbaretilli kraft. För nyaatt en
denefter vilkentidpunktsistaväljadocklagstiftarenkan nyaatt ange en

vinstutdelningsförbudet ochupphävandeskall gälla. Ettlagstiftningen av
avtalen,gällandedirekt i devisserligen inteingriperskälighetsprincipen

avtalsförhållandet,effekt påliknandefårreglernaslopandet enavmen
ingreppobetydligaintedärför innebäraskullelagstiftningendenoch nya

1975/762209 1253‘ 1974:60 ochKUSe s.t.ex. prop.
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avtalsrättsläget.i
Med hänsyn till berörda förhållanden kan de reglerna överskot-nya om

fördelning inte vidare införas för nuvarande konventionella liv-tens utan
försäkringsbolag. I det följande skall därför diskuteras i vad mån och un-
der vilka förutsättningar den lagstiftningen med möjligheter till vinst-nya
utdelning kan gällande för sådanagöras bolag. Inledningsvis skall dock
behandlas andra frågor övergångsnatur. Den fråganett rörpar av ena re-
dovisningen hittills ackumulerade överskott, den andra fördelningav av
framtida överskott på gammal, icke vinstdrivande, rörelse. Av betydelse
i sammanhanget våra förslagär avsättningar till återbäringsfondattom
inte längre skall Uppkomnagöras. överskott skall, med undantag av orea-
liserade värdestegringar, i stället bonus och därvidutgöra tillsättas av
försäkringstekniska skulder, eller redovisas vinst och påverka detsom

kapitalets omfattning.egna

Redovisning5.5.2 överskottsmedelav

Enligt vår mening bör återbäringsfonden upplösas och redovisningen av
hittills ackumulerade överskott till den ordning vi före-anpassas nya som
slår. Medlen i återbäringsfonden bör därför övergângsvis fördelas mellan

försäkringstekniskakapital och skulder. En överföring till försäk-eget
ringstekniska skulder förutsätter därvid avsättning sker för bonus. Iatt ett
livförsäkringsaktiebolag de överskott efter fördelningenutgör redovi-som

kapital självklart inte aktieägamas medel. Den del återbä-egetsas som av
ringsfonden förs hit får i stället betraktas vinstmedel försom avsattasom
försäkringstagarnas räkning. likhetI med vad i avsnitt 5.4.7sagtssom
skall särredovisning sådana medel ske. l ömsesidigt bolag liggeretten av
det i sakens det kapitalet tillhör försäkringstagama.attnatur egna

Vid bedömning hur del återbäringsfonden bör avsät-storen av av som
för bonus och hur del bör föras till kapital förtjänar fle-tas stor egetsom

omständigheter beaktas.attra
Återbäringsfonden inte någon avtalsförpliktelse för-motsvarar gentemot

säkringstagama, kan framgått i anspråk för förlusttäckningutan tassom
i livförsäkringsrörelsen. Från strikt juridisk utgångspunkt det sålundaär
inte fel inte tilldela någon bonus huvudöveratt taget.

Å andra sidan har det viktigaste för senarelägga tilldel-argumentet att
ning överskott till försäkringstagama försvunnit. Placeringsreglernaav nu
har ändrats så flera tillgångar, bl.a. aktier, kan användas föratt typer av
skuldtäckning. Därtill har tydliga förväntningar återbäring skapatsom ge-

återbäringsräntor och andra besked och det sannolikt försäk-ärnom att
ringstagama den tvetydiga innebörden begreppet "återbäring"genom av
stundtals har blivit missledda den information har lämnats. Ocksåav som
det talar för åtminstone vissa delar överskotten bör tilldelas iatt av nu
form bonus och medlen därvid redovisas försäkringstekniskaav som

35Jfr 1988/89:89 20 ff.s.prop.
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skulder.
till några problemleder heller knappasttilldelning bonusökadEn av

Återbäringsfonden betydandeframgåttsoliditetssynpunkt. ärfrån avsom
etableratför närvarande 40ochomfattning procent ettmotsvarar ca av

övervärde-finnsbalansornslutning. Dessutomlivförsäkringsbolags genom
avsättningar för bo-föricke obetydlig storlek. Utrymmetbuffert avna en

europei-erinras i andrakan i övrigtsålunda Detär attgott. om mannus
varigenom de försäkrings-avsättningar för bonus,löpandeländerska gör

livförsäkrings-väsentligt andeldärskulderna störretekniska utgör aven
5.1.tabelli Sverige sebalansomslutningar änbolagens

återbäringsfondenslagreglertvingandemöjligtDet är styraatt genom
skulle därvidavsättningar för bonusutgångspunkt förSomupplösning.

vadåterbäring ochhar allokeratsvad dittillskunna tas somt.ex. som
fastvanskligt slåEmellertid detkollektiv konsolidering. är attutgörsom

bestämmel-Några sådanafördelning.lämpligvad kan anses vara ensom
i ställetlivförsäkringsbolagen fårenskildadärför inte.föreslår vi Deser

skallövergångsvisåterbäringsfondendelhursjälva avgöra stor somav
överföring innebärVarje sådanförsäkringstekniska skulder.föras till en

garanteradevärdet depå så visförsäkringstagarnaförbättring för att av
ökar.förmånema

efter detförsäkringstagaretill enskildainformation lämnas attDen som
avsnittifylla de krav harfattats börfördelningsbesluten har angettssom

avtalsförmåner kanupplysningar rörandebl.a. innebäroch5.4.9, attsom
Även upplysningar försäkrings-garanterade förpliktelser.endast omavse

informationlämnas. sådankapital kan dock Avandel egettagares av
iriskkapital, kanhandlarframgå dettydligtmåste tasettatt som an-om

till denAnslutningenförsäkringsrörelsen.täcka förluster iförspråk att
lämnablir aktuellti fortsättningen inteinnebär detordningen attattnya

återbäringsräntor.återbäring ochuppgifter t.ex. om
ørealiseradeFond förredovisasvärdestegringar börOrealiserade som

förutgångspunktväljer anskaffningsvärdebolageteller,överskott somom
balansräkningen.i tillvärderingen, noten

löpandeframtidenuppkommer iomfattning överskottdevilkenl som

försäkrings-3° utvidgning deframhållitssida harförsäkringsbranschensFrån att aven
skulleinnebä-ochdärrnedplaceringsreglemastillämpningsområde,tekniskaskuldema,

tillmöjligheterlivförsäkringsbolagenssvenskaoch försämra deallvarliga problemra EG-direktivenvalutamatchningskrav följerriskspridning. Orsaken deärgod avsom
belopphögst 20försäkringsbolag kan placerainnebäroch procent ettatt ett avsom vari förpliktelsendeni valutaförsäkringstekniska skulder änmotsvarande annanen

valutapositioner.Begränsningengäller osäkradeskall fullgöras.
för för-tillgångar förvaltasplaceringsregler deför EG:sUtgångspunkten är att som

spridda.väl Motåtagandenaochräkning väl matchadeskallsäkringstagamas motvara
försäkringsbo-obefogad. Förvalutabegränsningsregelknappastbakgrund häravär en

långtgåendealltförkapitalmarknader kan docki med småhemvist ländermedlag en
riskspridningssynpunkt,nackdelar frånavseendemedförainskränkning i berört var-nu

Emellertiddiskutabel.valutamatchningsregelnEG-direktiven uppställda äridenför
värdepappersfondseintemandelar iutgå i formframgåttbonuskan av-enavsom

blir tillämpliga. En-valutamatchningskraveninte uppställdaför vilken desnitt 5.4.3,
i dåfönnå-valutamatchningsregler defallintelivförsäkringsdirektivet gällertredjeligt

till värdetellerandelar i fondföretagtill värdetavtal knutnaenligt är ettett avnema 24.artikel 23 ochberörda direktivetsSedetingår i intern fond.tillgångar som enav
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skall för bonus bör de enskilda bolagenavsättas årligen få besluta om.
Även överskott förs till kapital dock försäkringstagarnasutgöregetsom
medel. Till följd verksamheten drivs vinstsyfte skall alla balan-att utanav
serade vinstmedel särredovisas tillhörande försäkringskollektivet.som

Några särskilda övergångsregler gällande förlusttäckning i livförsäk-
ringsrörelse enligt vår mening inte befogade. förlusttäckningär För skall

Ärsålunda i fortsättningen gälla allmänna bolagsrättsliga regler. livför-
säkringsföretaget aktiebolag skall vidare gälla den föreslagna regelnett

medel till försäkringstagarnas inom för det ka-att avsattaom ramen egna
pitalet inte får missgynnas i förhållande till övrigt kapital. Videget un-
derskott i verksamheten får försäkringstagarnas medel sålunda inte sättas
ned så det kapitalet får för del förlustenstörreatt änsvara en av som

försäkringstagarnas andel det kapitalet.motsvarar av egna
Avslutningsvis bör tilläggas det enligt EG:s redovisningsdirektivatt ges

möjlighet redovisa överskottsmedel "medel för framtida förfogan-att som
de". Med sådana medel överskott inte har fördelatsännu mel-avses som
lan aktieägare och försäkringstagare. Då några sådana medel inte finns
i nuvarande svenska livförsäkringsbolag sådan redovisningär över-en av
skott knappast aktuell.

5.5.3 Förbudet vinstutdelningmot

erfarenheterInternationella

diskussionVid under vilka förutsättningar den lagstiftningenen om nya
med möjligheter till vinstutdelning kan gällande förgöras nuvarande bo-
lag skulle viss vägledning kunna hämtas från diskussionerde harsom
förts i Storbritannien och USA omvandling ömsesidiga försäk-om av
ringsbolag till försäkringsaktiebolag. ombildningarDessa har i huvudsak
inneburit det ömsesidiga beståndet förts till nybildat vinstdri-överatt ett
vande aktiebolag. Lagstiftningen i dessa länder anvisar i och för sig inte
på vad bolagsbytet skall genomföras, i praxissätt har i huvudsak tvåmen
alternativa metoder utvecklats.

metoden gårDen på det överförda beståndet hålls föröppetut attena
nyteckning, varigenom och gamla avtal blandas, och aktieägarnaattnya
medges till del bolagets totala vinst, tiorätt därav. Bonust.ex. procentav

tilldelas skall avspegla försäkringamas bidrag till vinsterna. Desom gam-
bestånden kompenseras vanligen, kontant betalning ellert.ex. genom

med ökade försäkringsförrnåner eller särskild bonus.
andra tillvägagångssättetDet innebär isolerar det gamla bestån-att man

det och håller det för nyteckning bildarstängt fond församt separaten
avtal. beståndI de gamlastängt avtalens i förvägavgränsasettnya egna

definierade tillgångar, varvid så mycket tillgångarna be-avsätts av som
tillräckligt fördöms försäkringstagarnas rimliga förväntningarmötaatt

på bonus, eventuellt med tillskott medel det behövs och finns. Denav om
framtida delaktigheten i överskotten för de äldre avtalen blir då helt bero-
ende förvaltningen dessa tillgângar. Aktieägarnas till delrättav av av
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beståndetstängdamellan detsigskiljerdensådifferentierasöverskott att
nyteckningsbeståndet.och

alltid till-krävsgenomförasskall kunnabeståndsöverföringFör att en
försäkringstagarnas rättgamladetillseskalldomstol,från attstånd som

tillgodosetts.har
Enligt be-tillsynslagstiftningen.tyskai denhållning intasliknandeEn

till-överföra sinaförsäkringsbolagömsesidigtkandärstämmelsema ett
förutsättningunderförsäkringsaktiebolag atttillskulderochgångar ett

kom-ekonomiskrimligbolagetömsesidigai detförsäkringstagama ges
be-kontantbolaget,i detaktieri formkanpensation. Denna nyaavges

premiebefri-försäkringsavtalet,för t.ex.inomeller genomtalning ramen
Övergångsarran-försäkringsfönnånema.ökningellertidför visselse av

tillskallbl.a.tillsynsmyndigheten,godkännas seskall somgemanget av
kompensation.erforderligförsäkringstagarnagamlade gesatt

lösningarTänkbara

aktiebolaglivförsäkringsbolagför detill budsståralternativDe som -
nuvarandeenligtverksamhetdriverföretag reg-ömsesidigaeller som-

vinst,andraelleraktieägarnaberedavillframtideni synesler, sommen
följande.vara

livförsäkringsbolag.nybildatibedrivsverksamhetVinstdrivande ett
äldre be-varvid debolag,gamlabedrivs iverksamhetVinstdrivande2.

delatvingasframtidenideförkompensationekonomisk attstånden ges
elleraktieägaremedöverskottsmedlen garanter.

ibedrivsverksamhetvinstdrivandeoch icke sammaVinstdrivande3.
från rö-isolerasvinsträttfullmedgesbestånddevarvid nybolag, som

relse.

del itillutomstående rätt ettandraelleraktieägaredärmodell gesEn
nå-beståndetbefintligadetöverskotttotalabolags gesatt"blandat" utan

det äldrekravmedförena attknappasthärför går ettersättning attgon
blir till-rörelsereglemadeförlorafår riskerainte attbeståndet att nya

uteslutas.därförkanmetoden genastDenpå dem.lämpliga
försäkrings-vederbörandemedframhållasdockbörsammanhanget attI

be-frånöverförasförsäkring ettdennesnaturligtviskansamtycketagares
gällervilketbestånd förtillrörelsereglergamlaenligt ettdrivsstånd som

regler.civilrättsligaallmännaföljerbestämmelser. Detta avnya

Alternativ 1

försäk-olikaiseparationlösningennärliggande envaraDen synesmest
VinstdrivandeickealltsådelarmodellMed dennaringsbolag. uppman

börHärigenomjuridiskaskildaiverksamhetVinstdrivande personer.och
för-gamladedäruppstårsituationendenskyddfå attmotgottettman
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säkringstagarna tvingas bidra till finansiering den vinstdrivandeav nya,
verksamheten. En möjlighet för koncern kan låta vinst-t.ex.en attvara
drivande konventionell livförsäkringsrörelse bedrivas i bolagsamma som
redan befintlig fondförsäkringsrörelse.

Emellertid inte dettautgör alternativ någon absolut garanti denmot att
rörelsen tillförs medel rätteligen tillkommer de gamla bestånden.nya som
företagsstrukturerDe i dag förekommer inom svensk försäkring inne-som

bär bolagen har operativ förvaltningatt är för alla bo-en som gemensam
lag i koncern. Sålunda finansförvaltningenär oftasten samordnad för
dessa bolag. Skulle de skilda bolagen inom koncern,rymmas samma

moder- och dotterbolag, kant.ex. därför intesom heltgaranteraman en
rättvis fördelning intäkter och kostnader mellan bestånden.av

En nackdel med separation bestånden i olika bolag de prak-en utgörav
tiska problem kan vid uppdelning i skilda rättssubjekt, bl.a.man en
kan hantering personal, skatter och administration försvåras. Ettav arman
krav separation icke vinstdrivande och vinstdrivande verksamhetav
i skilda bolag kan därför innebära vissa merkostnader. De praktiska svå-
righeter förenadeär med åtskillnad bör emellertid inte överdrivas.som en
Redan i dag har de flesta försäkringskoncemer följd gällandesom en av
separationskrav för skadeförsäkring, konventionell livförsäkring och fond-
försäkring såväl rutiner för den erforderliga hanteringen. Skullevana som
de äldre bestånden bli så små hanteringen därav bliratt ogörlig kan de
överföras till livförsäkringsbolag. För överlåtelseett annat försäkrings-av
bestånd gäller särskilda skyddsregler i 15 kap. FRL. Enligt dessa kräver

avtal överlåtelse Finansinspektionensett tillstånd för kunna verk-om att
ställas, och sådant tillstånd får inte försäkringstagamas däri-rättges om

försämras.genom

Alternativ 2

En ordning där bolagen medges förena icke vinstdrivandeatt och vinst-
drivande verksamhet med regler vanligär lösning i and-gemensamma en

länder då ömsesidiga försäkringsbolag omvandlas till försäkringsaktie-ra
bolag. Med sådan modell slipper de angivna nackdelaren man ovan som

separationsträng gamla och bestånd kan innebära. En förutsätt-en av nya
ning för den varianten skall tänkbaratt är emellertid de gamlavara att
försäkringstagarna erhåller ekonomisk ersättning kompensation försom

de i framtiden inte har till allarättatt överskott. Endast då har settman
till deras ställning inte försvagas vidatt övergången. Detta fram-är som
gått också i andrasynsättet länder. Ersättningen måste i fall såvart vara

den kan hålla befintligasägasstor försäkringstagareatt skadeslösa för
framtida vinstutdelning. Varje försäkringstagare får sålunda garanteras
den del överskottsmedlen belöper på hans försäkring. En svårig-av som
het med denna lösning är emellertid fastställa rimlig kompensation.att en
En sådan bör dock kunna bestämmas med hjälp aktuarieexpertis inomav
såväl inspektionen bolaget. Vidare bör erfarenheter från andra ländersom

viss ledning. Liksom på andra håll bör skilda former för kompensatio-ge
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försäkringsför-förbättradeellerkontantutbetalningmöjliga, t.ex.varanen
måner.

äldreför deändrasavtalsvillkoreninnebärametod kan sägas attDenna
skallden intedärförbörUtgångspunkten attförsäkringstagarna. vara

bli mycketdetVisserligen lärmedgivande.derasgenomföraskunna utan
ersättningdenbedömaförsäkringstagareenskildaförbesvärligt att som

be-för de äldreskall gällarörelseregler ävenerbjuder förbolaget att nya
för-dockområdet börpå ävensakkunnigamedsamrådGenomstånden.

denrimlighetenuppfattningskaffa sigkunnasäkringstagare er-avomen
därför härbörUtgångspunkten ävenkompensationen. attbjudna av-vara

bör före-avtal inteändringcivilrättsliga reglerfrån allmänna avomsteg
regel krä-alltså idetbörskall få tillämpasmetoddennaFörkomma. att

medgivande.försäkringstagamasvas
fordra godkän-rimligtdet inte ärhävdasskulle kunna attEmellertid att

skul-så fallbeståndet. lgamladetiförsäkringstagaresamtliganande från
kan sägasi praktiken. Dessutomanvändaskunnaknappastlösningen
förhindrabör kunnaförsäkringstagarekretsbegränsadendastinteatt en

bakgrund sådanalämplig. Motfinnerflertaletdetlösning avstorasomen
kvali-med stödgenomdrivaskunnasynpunkter bör enavarrangemanget

i ak-gällerbestämmelserSådanaförsäkringstagarna.majoritetñcerad av
8 §kap.dotterbolag 15minoritetsaktier iinlösenförtiebolagsrätten av

Äger dotterföretagmedtillsammanssjälvt ellermoderbolagFRL. mer
röstetalet förnittiomedaktierna än procentnittio avän procent merav
övriga aktie-demoderbolaget rätthardotterbolag,aktier i attsamtliga av
regelndenanslutning tillvissåterstående aktier. linlösa anserägarna

godkärmer över-försäkringstagarnanittiovi än enprocentatt avom mer
genomföras.kunnabör denverksamhet såvinstdrivandetillgång

övergångsalter-för dettamedgivandenerforderligauppnåLyckas man
försäkrings-tillgodosegälla. Förytterligare kravemellertid attbörnativ

kompensation-erbjudnasärskilt denlösningen ochbörintressentagarnas
prövningingåendefårinstans. Denna göraoberoendeprövas enenaven

lämplighet.arrangemangetsav
Finansinspek-prövningenlåta görasnärliggandeMest att avsynes vara

bestämmelser i dendocklösning utgörmed sådanproblemEtttionen. en
rättigheternamänskligaskydd för deangåendekonventioneneuropeiska

fastnämligenslås6:1. Där attfrihetema an.grundläggandedeoch
rättegångoffentligochrättvisiskalltvister avgörascivilrättsliga aven

domstol. skullehärtillMed hänsynopartiskochoavhängig manen
verk-vinstdrivandeövergång tillkompensation förtvistlåtakunna omen

också iordning gällersådandomstol. En t.ex.allmänsamhet prövas av

förkommissioneneuropeiskadenbedömts37 vidkommandesvenskthar förFrågan av DecisionsSverigeBramelid och Malmströmi måleträttigheterna motmänskligade
skiljedomstolutseddgällde156. Målet18, parterna38and Reports en avoms.s frå-opartiskhetoch näroberoendepåEuropakonventionenskravuppfyllakundeanses minori-inlösentvistprövningskiljeförfarande förobligatoriskt avomavettvar omga i målet infördesställningstagandekommissionensföljd senareSomtetsaktier. aven minoritetsaktierinlösenskiljedomöverklagamateriell grundpå avrätt omenatten 8l983/84zl84däromdomstol setill s.prop.
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Storbritannien vid ombildning ömsesidigt bolag till aktiebolag. Emel-av
lertid kan allmän domstol knappast likasägas väl lämpad till-vara som
synsmyndigheten bedöma dessa frågor. Detatt är uppenbart domstol-att

inte kan förväntas ha tillräcklig sakkunskap härför. Europakonven-ama
tionens krav bör i stället tillgodoses det införs rättatt över-genom atten
klaga Finansinspektionens beslut till kammarrätt. Visserligen skulle även

lösning med skiljedom kan överklagas till domstolen motsvarandesom -
den ordning gäller vid tvångsinlösen aktier lämplig densom av vara av-
anledningen värderingsfrågoma kommer krävaatt särskild expertis.att
Av andra skäl kan den metoden knappast ändamålsenlig, bl.a. medanses
hänsyn till de svårigheter kan uppkomma skiljeman.som att enas om en

Alternativ 3

Ytterligare lösning sökerär åstadkommaatt separation denen man en av
vinstdrivande och den icke vinstdrivande verksamheten inom enda för-ett
säkringsbolag. För de gamla försäkringarna skulle sålunda gälla samma
regler dvs. allt överskott på den rörelsen skall tillkommaatt för-som nu,
säkringstagama.

För isolering bestånd bör kunna åstadkommasatt ett inom bo-en av ett
lag talar det förhållandet redan i dag olika bestånd drivsatt vid sidan av
varandra i livförsäkringsbolag och de skildaett bestånden skallatt vara
självbärande. Detta krav följd den gällande skälig-anses vara en av nu
hetsprincipen. Det föreskrivs särredovisning på varje Verksamhetsgren,
bl.a. individuell livförsäkring, individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring,
tjänstepensionsförsäkring och grupplivförsäkring. De försäkringstekniska
skulderna, återbäringsfonden intäkter och kostnader skall sålundasamt re-
dovisas särskilt för varje Verksamhetsgren. På motsvarande skullesätt
försäkringsbestånden drivs enligt regler kunna hållas avskildasom nya
från de gamla försäkringarna i bolag. Emellertid sker ingen öron-samma
märkning tillgångar för enskilda bestånd.av

En betydelsefull svaghet med sådan ordning enbartär medelatten mot-
svarande försäkringstekniska skulder skulle kunna definitivt avskiljas för

Överskottsmedelde gamla försäkringstagamas räkning. inte garante-som
försäkringstagarna bolagetsutgör konsolideringsmedelrats och kommer

kunna i anspråk för förlusttäckning föratt tas verksamhet i bola-arman
Detta problem särskildär tyngd iget. Sverige eftersom de ofördeladeav

överskottsmedlen såutgör del tillgångsmassan.storen av
Härtill kommer det i del fall har visat sigatt praktisktnärmasten vara

omöjligt helt hålla i medelsär belöpande påatt försäkringsbeståndresp.
inom bolag. Detta beror bl.a. på denett förvaltningengemensamma av
tillgångar och de svårigheter finns på fullt rättvist fördelasättatt ettsom
intäkter och kostnader på olika Då tillgångar realiseras ellergrupper. om-

kansätts problem uppstå hur fördelningen de skilda beståndenom
skall genomföras. Ofta tillgrips därför schablonmetoder. Det förekommer
också överskott från Verksamhetsgren iatt anspråk för täckatasen att
underskott i En väsentlig nackdel med verksamhet enligten annan. att
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befintligadärförkan sägasbolag attidrivsregler varaoch ettgamla nya
detföljerriskproñl. Somförändradmedel avförsäkringstagares enges

kommersiella rö-denförutnyttjasmedel kommadessa att nya,kansagda
verksam-i dagredanlivförsäkringsbolag startakanVisserligen nyrelsen.

förutse.kundeavtal inteingick sitthandåförsäkringstagarenhet som
vinstmedelförsäkringstagamasbefintligadeverksamhet utgörsådanFör

drivsinteverksamhetdennadockskillnadväsentlig är attEnriskkapital.
begränsningdessutominnebärregleringennuvarande envinstsyfte. Deni

betydelsevilket harerbjudas,kan storproduktervilka somtyper avav
riskexponering.bolagetsför

enligtverksamhetdriverbolaguppståskulle ettproblemEtt omsom
förbeståndetsgamladetsålunda ansvarregler rörgamlasåväl nyasom
sigtänkakunnavisserligenskulleManverksamhet.iförlusttäckning ny

till-skall habolag"blandat"ibeståndgamla ettkrav nyaatt resp.ett
Kapi-solvenskrav.uppfylla sinaförtillgångarfriamed att egnaräckligt

synsättbestånd. Dettavarderasärskilt förberäknasalltsåskulletalbasen
till-friabolagetssamtligaståndpunkttill lagens atthänsyndock intetar
åta-ingångnauppfyllaförtillgängligaskall atthandsistaigångar vara

kom-följaktligenbestånd kanÖverskottsmedel ytterstgamlafrånganden.
verksamhet.vinstdrivandeiförlustertäckaförutnyttjas att nyattma

vinstdrivan-ickesärbestämmelser förlångtgående attmycketkrävsDet
åt-påvinstdrivande. Kravenfrånsepareradevälhållasskallbeståndde

ibedrevsrörelsegammalochlika strängaskillnad nästanär nysom om
detbelöpandetillgångarfordrasförsäkringsbolag. Det attLexolika

Dess-i bolaget.tillgångarövrigafrånsepareradehållsbeståndetäldre
principiskallBolagetbefogade.likvidationsreglersärskildaärutom

interörelsenvinstdrivandedennämligenkonkurs,i"halvt" omkunna
omfat-måste dessutombeståndenäldredetillhörmedelAllasig.bär som

kon-ifordringsägamaskulle defall enIförmånsrätt. annat nyatas av
medlen.detillfåkunna rättkurssituation

uppkommamisstankaremellertidÄven kansärreglervittgåendemed
rörel-vinstdrivandeanspråk i denimedelbeståndensäldre tasdeattom

Finansin-kravhands atttillockså attdet näraligger resesDärvidsen.
till-börmeningvårEnligtske.kanså intebevakaskallspektionen att

såda-tillsyn överutövaintedock ägnas attsynsmyndighetens resurser
förhållanden.na

rekom-kanmodellenvi inteproblemberörda atttillMed hänsyn anser
erforderliga lag-metodenförtillförslagdärför ingaVi lämnarmenderas.

bestämmelser.

bolagvinstdrivandeÖverföring tillbeståndav

överlåtelsefrivilligreglerFRL av15 kap.i omredan nämntsSom ges
bådeöverlåtelsevid ettanvändasregler kan avförsäkringsbestånd. Dessa

sådan över-Genombestånd.delochförsäkringsbestånd enetthelt aven
drivsbestånd utom-utangenomförs,förslag ettvåra somkan,föring om

vinstdrivande, nyttettt.ex.ärbolagtillövergåintressen ettstående som
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livförsäkringsaktiebolag. Problemställningen sålundaär i sak inte annor-
lunda denän behandlats Vid överföringsom beståndovan. ettav som
drivs enligt nuvarande regler till vinstdrivande bolagett bör därför gälla

regler, dvs. försäkringstagarnassamma att ekonomisk kompensationges
för inträda i den vinstdrivandeatt rörelsen, varvid minst 90 procent av
försäkringstagama måste godkänna ordningen. Att dessa krav uppfylls
kan tillgodoses beständsöverföringar alltidatt skallgenom godkännas av
Finansinspektionen.

I de fall beståndsöverföringen sker från ömsesidigt livförsäkringsbo-ett
lag likvideras torde det saknas behov särskildasom övergångslösning-av

Detta förutsätter dock försäkringstagamaar. fåratt tillgångar i rimlig
proportion till sina insatser, varför tillämpning de fakultativa be-en av
stämmelserna i 14 kap. 14 § andra stycket FRL inte kan försäk-sägas ge
ringstagarna rimlig kompensation. Dessa bestämmelser innebär till-att
gångarna skall fördelas bland försäkringstagarna i förhållande till det
sammanlagda beloppet premierna för de fem räkenskapsåren.av senaste
De föreskrifterna bör upphävas. Frågan likvidationskvot börnu enligtom
vår mening i många andra länder -i stället reglerassom i bolagsord--
ning.

5.5.4 Produktutbud i icke vinstutdelande livförsäkringsbolag

Som framgått det föregående kan bolag driverav ett verksamhetensom
enligt gällande lagstiftning välja också i fortsättningen drivasatt helt för
försäkringstagarnas räkning. I sådant bolag kommerett nuvarande försäk-
ringstagare stå för huvuddelenatt riskkapitalet. Mot bakgrund häravav
uppkommer frågan under vilka förutsättningar nyteckning skall kunna ske
i sådant bolag.ett

Av särskild betydelse i sammanhanget är livförsäkringsbolagenatt -
följd skälighetskravet slopasattsom kommeren kunnaav erbjudaatt-

produkter, vilkatyper några kannya haav väsentligtav annorlundaen
riskproñl jämfört med nuvarande konventionella livförsäkringar. Det gäl-
ler oberoende vilken associationsfonn försäkringsbolagetav har och oav-

väljer delasett vinst eller inte.att Genomom ut erbjudandeman avtalav
visserligen inte berättigar tillt.ex. bonus,som innebär högmen som en

avkastningsgaranti, kan risknivån i företagets balansräkning öka i icke
oväsentlig utsträckning. Sådana försäkringar har från risksynpunkt stora
likheter med upplåning.

Enligt vår mening bör nyteckning kunna ske förutsatt detta inte le-att
der till väsentlig ökning risknivån i bolaget. Försäkringstagareen av som
har ingått avtal då bl.a. skälighetskravet utgjort begränsningen av pro-
duktutbudet, skall inte behöva förutsättas faran deras medel iatt tas an-
språk för täcka förluster orsakadeatt bolagen till följdattav av nya reg-
ler kan erbjuda riskfyllda försäkringar.typer Bolagmer driverav som
gammal rörelse där försäkringstagarnas medel riskkapitalutgör bör- -
därför inte kunna meddela livförsäkringar med väsentligt annorlundaen
riskproñl deän nuvarande avtalen. Det finns däremot ingen anledning att
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dotterföretag. In-meddelasi ställetproduktersådanaförhindra genomatt
uppställda risk-förinomdärvidfårbolagi sådana ramenrymmassatsen

risktagande begränsas.beståndensäldredevarigenomspridningskrav,
vilkenbedömaFinansinspektionenpåankomma att ny-fårDet ytterst

börmyndighetenochberörda kravmedförenligkanteckning ansessom
härom.föreskrifterutfärda närmaremöjlighetha att

Sammanfattning5.6

tillregleringoffentligbefogatintedetmening är att seEnligt vår genom
överskott.uppkomnaandelarvissaförsäkringskollektivet garanteras avatt
överskotthurreglerarbestämmelsermedmotiveratintehellerDet är som
detta slagReglerförsäkringstagargrupper.skildamellanfördelasskall av

livförsäkringsbola-och begränsarprodukterutvecklingenhämmar av nya
enskildatill deförsäkringarerbjudamöjligheter anpassassomattgens

nack-betydandereglering har dessutomsådanbehov. Enkonsumenternas
effektivitetssynpunkt.ochkonkurrens-fråndelar

kravhandförstaitillgodosesbörFörsäkringstagarintresset genom
tydligt reglerasochklartöverskottendel itillrättförsåkringstagamasatt

avtalsförpliktelsedärtill utgörGenom rättenavtalen.enskildade att eni
försäk-tillavsättningarskallårligen görabolagetautomatisktföljer att

försäkringstagarnasvarigenomifråga,förmånenförskulderringstekniska
betydelseförrnånsrätt. Avochplaceringsreglerbl.a.skyddasanspråk av

i redo-behandlingövervärdenasocksåskydd ärförsäkringstagamasför
visningen.

intelivförsäkringsbolagiresultatåretsinnebär ettVåra förslag att
tillanspråkharförsäkringstagarnaöverskottinnefattakommer somatt

begränsaförreglersärskildaNågra attförsäkringsavtal.ingångnaföljd av
vinst-befogade. Fördärför intelivförsäkringsbolag ärivinstutdelningen
Ävenbestämmelser.bolagsrättsligaallmännagällaställetiutdelning kan

unit lin-ochlivförsäkringarkonventionellapåkravetnuvarandedet att
Huruvidaslopas.kanbolagskildameddelasskallked-försäkringar av

fåsjälvabolagenskildabörpraktikeniförekommaskallvinstutdelning
vin-dellivförsäkringsaktiebolag sätterfalldet avFör av enavgöra. ett

kapitalet,del detfond, utgörsärskildtillbolaget egnai avensomsten en
börförsäkringstagama,tillutbetalningarframtidaavsedd förärsommen

aktieägar-disponerasmedel kandessahurbegränsningargälla vissa avav
na.

nuvarandeenligtverksamhetdriverlivförsäkringsbolagdeFör som
finnsvinst,andraelleraktieägareberedavillframtideniregler, sommen

be-verksamhetenvinstdrivandedenalternativ ärEttmöjligheter. atttvå
möjlighet ärdotterbolag. En attbolag,nybildatidrivs ett annant.ex.ett

be-gamlaochför bådegällerverksamhetsbestämmelsema nyade nya
dockkräverbolag. Dettaisamlaskansålunda gemensamtstånd, ettsom

någonkompensation iekonomiskrimligförsäkringarnagamlade gesatt
försäkringstagare,befintligamajoritetkvalificerad merochform avatt en

Övergångsarrangemanget god-skalllösningen.90än accepterarprocent,
Finansinspektionen.kärmas av
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möjligheterFörsäkringsbolagens6

låntaatt upp

Inledning6.1

möjlighe-försäkringsbolagensländer,i många andra ärliksomSverige,I
för företaggällertill vadi förhållandebegränsadelån somter att ta upp

omfat-härtillorsakenviktigaste ärnäringsområden. Den attandrapå en
intressen.försäkringstagarnasmedkonfliktiuppläning kan kommatande

ibalansräkning ökaförsäkringsbolagsrisken iupplåning kanGenom ett
försäkringsåtagandenainfria äventy-möjlighetenutsträckningsådan attatt

många fall dess-bedrivande irörelsens ärupplåning förBehovet avras.
till delförsäkringsverksamhetenhänsyn tillmed storbegränsat attutom

medelinträffar förvaltaförsäkringsfalltill dessframgår som er-attut
förskott.iläggs

för upplå-reglernuvarandevad månikapitel skall diskuterasdettaI
finan-använda sådanatillåtasförsäkringsbolagenochändras attning bör

konvertiblalånföretag, bl.a.för andramedgessieringsformer motsom
skuldebrev.

förhållandenNuvarande6.2

reglernågra allmännainnehåller inteförsäkringsrörelseLagstiftningen om
sålunda i ochFörsäkringsbolagen ärupplåning.försäkringsbolagensom

fårlagförarbetenuttalanden ilån. Enligtoförhindradesigför att ta upp
omfatt-sådanlåneverksamhet isigdock inteförsäkringsbolag ägnaett

förbudetprincipielladeti striddriva rörelsemåstedet motning att anses
kap. 3 §i lförsäkringsrörelserörelsedriva än upptassomattmot annan

bedömningenFRL. förvägledningNågonstycket närmareförsta ges
möjligheterbolagensbetydelse förFörbudets att tamotiven.iinte upp

häromtillsynspraxis se närmareutvecklasfåtti ställetharlån genom
allmänt kravpåverksamhet grundasfrämmandeFörbudet ettnedan. mot

Soliditetbetryggandeskall haförsäkringsbolagen enattom
penninglân. EttvissabestämmelsersärskildaendastlagenI upptas om

skuldebrevellerskuldebrevkonvertiblafår inteförsäkringsbolag utge

l98l/82:l80 93.Se s.prop
kapitelvidare i2 rörelseförbudetOm mot seannan
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förenade med optionsrätt till nyteckning. Vidare förbjuds försäkringsbolag
-liksom aktiebolag i allmänhet s.k. vinstandelsbevis i formatt utge-

delägardebentures. Lån sådana skuldebrev till betalningav mot rättger
bolagets tillgångar med belopp viss kvotdel bola-ur motsvararsom en av

behållning eller beräknas med utgångspunktgets i marknadskursensom
på bolagets aktier 5 kap. förstal § stycket FRL.

livförsäkringsbolagenFör gäller förbudäven vinstan-ett mot att utge
delsbevis lånedebentures, dvs. lån obligationer eller andragenom mot
skuldebrev med tillrätt ränta, storlek helt ellerär delvis beroendevars

utdelningen till aktieägare i vinstbolaget eller bolagets Den lånefor-av
får användas endast skadeförsäkringsaktiebolag 5 kap. 1 § andramen av

stycket FRL. Sådana lån kunna det behöver inne-tas utan attanses upp
Ävenbära utövande rörelse försäkringsrörelse.än skadeför-av annan om

säkringsaktiebolagen böra inriktade förvalta medelanses attvara mer
inflyter inom försäkringsrörelsen så de inte förhindradeär vidsom att

behov lån, vinstandelslån. Det ankommerta emellertidt.ex. på till-upp
synsmyndigheten bevaka denna fmansieringsmöjlighet inteatt att används

strider förbudetsätt drivaett rörelse försäk-mot mot att änsom arman
ringsrörelsef

Då regler infördes för aktiebolag i allmänhet konvertibla skul-att utge
debrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning anfördes

försäkringsaktiebolagen liksom bankaktiebolagenatt inte hasyntes- -
något tvingande behov anlita de ñnansieringsformema. Sådanaattmer av
bolag bestärmnelsemaundantogs därför från de Under förarbetenanya
till FRL diskuterades åter lånefonnema konvertibla skuldebrev och skul-
debrev förenade med optionsrätt. Med hänsyn till frågan utlän-att om
nings förvärva aktierrätt i försäkringsbolagsvensktatt då under ut-var
redning, ansågs det olämpligt införa regler kunde väsentligt vidgaatt som
den personkrets, bl.a. utanför landets för vilkengränser, sådana aktier
blev tillgängliga. För livförsäkringsaktiebolagens del bedömdes finansie-
ringsformema olämpliga med hänsynäven till aktiekapitaletatt var av
marginell betydelse i förhållande till balansomslutningen och till vinst-att
utdelning inte förekom i sådana bolag. Eftersom vinsten sålunda endast
tillföll försäkringstagarkollektivet kunde livförsäkringsaktiebolag inteett
räkna med öka sitt aktiekapital de ifrågavarandeatt lånefonnema.genom
Även förbudet för livförsäkringsbolag vinstandelsbevis motivera-att utge

skäldes med sådana
Tillsynsmyndigheten har i cirkulär 1987:4 lämnat allmänna råd för för-

säkringsbolagens upplåning. Enligt råden utgångspunktenär något ian-att
språktagande lånemarknaden från försäkringsbolagens sida normaltav
inte kommer i fråga. skadeförsäkringsbolagenFör bör lånemöjligheten i

3Om lånefonnema vidare Rodhe, Aktiebolagsrätt 16 uppl. 61t.ex. och 69.se s.
‘ Se 95.a. prop. s.
5Se 1973:93 96. Genom 1987års bankaktiebolagslaginfördes föräven bank-prop. s.
aktiebolagens möjligheterdel lån konvertibla skuldebrevoch skuldebrevatt ta motupp
med optionsrätt till nyteckning, 1986/87:12 176se prop. s.
° Se l981/82:l80 93 ff.prop. s.
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för inves-det fall där bolag har behov medelhuvudsak förbehållas ett av
själva försäkringsrörelsen. Lån förteringsändamål vid uppbyggnaden av

ske det uppkommerändamål har i allmänhet kunnasådant utan attansetts
främmande verksamhet. övrigtförbudet driva Ikonflikt med mot att an-

tillfälligt korttids-försäkringsbolagdet kunna godtas ett tar ettatt uppses
eller förlångsiktiga placeringsverksamhetenför denlån inom egnaramen

i verksamheten. de allmänna rådenlikviditetsbehov Itemporäramötaatt
princip inte harförsäkringsbolag därutöver i rättsägs att taatt ett upp

lån.
uttalandena i cirkuläret tillämpaslånebegränsningar bör enligtAngivna

uteslutande har till uppgifthelägda dotterföretagockså på sådana attsom
vidfastigheter biträda försäkringsbolagförvalta försäkringsbolags eller

Ävenbedrivande.7 eller flerabolag tvårörelsens ägs gemensamtsom av
upplåning den allmännai princip avhålla sig frånförsäkringsbolag bör

verksamhetutanför försäkringsbolagen. Förkapitalmarknaden, dvs. som
leda till andra be-där rådande förutsättningarbedrivs i andra länder kan

dömningar.
länemöjlighetema för försäkringsbo-utveckling harGenom tidssenare

upprätthålls i vissai de rådenförbättrats och kraven allmännalagen avse-
före-Någon fast praxis kan intefrån tillsynshåll.enden inte längre sägas

kapitalförvaltningen eller förupplåning ii allmänhet godtasligga, men
anläggningstill-finansiera förvärvförrörelsens bedrivande, t.ex. att av

ochmaskiner, inventarieranläggningstillgångar räknas bl.a.gångar. Som
koncemföretagandelar ikontorsfastigheter för rörelsen, aktier och samt

bruk eller innehav. Föranskaffats för stadigvarandeandra tillgångar som
har Finansin-skall räknas in i kapitalbasenupptagande förlagslån somav

råd FFFS 1995:1.spektionen nyligen beslutat allmänna
särskilda reglerförsäkringsbolagen gäller vissade ömsesidigaFör om

ömsesidiga verksamhetenssammanhänger med denfinansiering, vilka
undantagförsäkringstagare medsyfte. sådant bolag allaform och I ärett

dockNågon delägarinsatsåterförsäkringstagare bolagets delägare. görsav
iErforderligt och rörelsekapitalförsäkringstagama. utgörsinte start-av

lämnadtill bolagetgarantikapitalet, betraktastället är att som ensomav
försträckning. kapitalredovisas sålunda inteGarantikapitalet egetsom

särskild ll kap. 10 §i balansräkningen, postutan tas enupp som
FRL.°

bildas garantikapital,försäkringsbolag får inteömsesidigtEtt utan om
lagfäst kravskäl för det kap. 8 § FRL. Ettinte finns särskilda ldet

försäkringsrörel-års lagsedan tillkomsten 1917därpå har gällt omav
se.° åter-emellertid efter beslut bolagsstämmanGarantikapitalet skall av

ändamålsenliga bedrivan-behövs för rörelsensdet inte längrebetalas när

7 1994/95:l84 207.Se även prop. s.
8 SOU 1946:34 324.Se s.
9 redovisninglagrådsremiss förslag till bestämmelserEnligt regeringens med nya om

garantikapitalförsäkringsredovisning dockskalldirektivbygger på EG:s re-omsom
kapital.dovisas egetsom

° 1918 41.Se NJA s.
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förenligtde och det med lagensär bestämmelser kapitalbasensom sam-
mansättning och storlek. sådantEtt beslut får inte verkställas Finans-utan
inspektionens tillstånd 12 kap. 4 § FRL. Kravet på återbetalning av ga-
rantikapitalet har motiverats med det ömsesidiga försäkringsbolagetatt ut-

försäkringstagarnas intressegemenskapgör och därför bör bedrivasen en-
Återbetalningendast för deras räkning. får dock inte ske i sådan ordning

äventyras."bolagets Soliditet och likviditet Det skall i bolagsord-att
ningen i vilken utsträckning skall tillkommarösträtt 2garantemaanges
kap. § första stycket 135 FRL. Vid ömsesidigt försäkringsbolags lik-ett
vidation eller konkurs har till betalning 14 kap.sämsta rättgarantema
22 § Garantema får alltsåFRL. stå tillbaka för såväl försäkringstagarna

bolagets andra borgenärer.som

6.3 Risker för försäkringstagarna

3.1 Inledning

betydelse för följdernaAv upplåning hur de upplånadeär medlenav en
någrautnyttjas. l speciella fall kan upplåning bidra till sänka riskenatt

i försäkringsbolags balansräkning. Sålunda kan exempelvis växelkurs-ett
risker undanröjas, eller åtminstone minskas, försäkringsbolaget mat-om

valutor.char innehav utländska tillgångar med lån i motsvarandeav
förOm medlen används öka innehavet riskbärande tillgångar kanatt av

emellertid den totala risken i försäkringsbolagets balansräkning stiga. Av-
investeringenkastningen på kan bli så dålig den inte täcker kostna-att

finansieringen.den för fallI kan försäkringsföretaget bara fåextrema en
skuld risktagandetkvar. För i sig spelar det däremot inte någon roll vil-
ken form upplåning det handlar farandvs. för verk-av om, ogynnsamma
ningar för bolaget oberoende låneform.är Låneformema har dock be-av
tydelse bl.a. för prioritetsordningen vid obeståndssituation. Vissaen upp-
låningsformer kan dessutom bidra till stärka bolags kapitalbas.att ett

förlagslån,Detta gäller lån konvertibla skuldebrev och skuldebrev fö-mot
optionsrättrenade med till nyteckning.

På vilket ökat risktagandet till följdsätt upplåning drabbar för-ett av
säkringstagarna beror bl.a. principerna för försäkringstekniska avsätt-
ningar och förrnånsrättens omfattning. betydelseAv de särskilär även
da regler uttaxering och nedsättning kan gälla för ömsesidigaom som
bolag. Effekterna upplåning får därför diskuteras för skade- och liv-av
försäkringsrörelse för sig, varvid beaktas försäkringarna meddelasvar om

försäkringsaktiebolag eller ömsesidigt försäkringsbolag.ett ettav

" Se SOU 1946:34 32 och 246 och 1981/822180 264.s. prop. s.
z Se Ds 1993:57 107 ff.s.
3 Våra förslag beträffande uttaxering nedsättningoch framgår avsnitt 5.4.9.av
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Skadeförsäkringsrörelse6.3.2

förluster på upplåningskadeförsäkringsaktiebolag kommer grundI ett av
påverka det kapitalets storlek. sker delshand Deti första att egna genom

och andra kostnader förenade med lånet belastar bolag-ärränte-att som
för amorteringtillgångar måste i anspråkresultat, dels att tasets genom

avsättningar för ingångna försäkringsavtal obe-lån. Då de görs ärsomav
resultatutveckling kan den med upplåningen förenaderoende företagetsav

försäkringstagama. gäller i allmänhetinte föras på Dettarisken över
i skadeförsäkringsbo-långvariga försäkringar kan finnasför deäven som

skadelivräntor.lag, t.ex.
emellertid drabbas förluster påFörsäkringstagama kan komma att av

så omfattande bola-låneñnansierade investeringar underskotten är attom
situation får visserligen långivarepå obestånd. I sådanhamnarget en

innehavare förlagsbevisefterställda lån såsom ochmed garanter av --
Många skadeförsäkrings-först efter försäkringstagama.i tillgångarnadel

andra fordringsägare.vid konkurs dock få konkurrera medkantagare en
nämligen för närvarande särskildskadeförsäkringens område följerPå

försäkring förmed fordran grundas på avtalförmånsrätt endast omsom
sjukränta.förtio år och försäkring livränta ochlängre tid än
skadeförsäkringsavtalalla fordringar grundförslagEtt attom av

förmånsrätt emellertid bakgrundomfattas särskild harskall mot ettavav
lämnats. skadeförsäkringstagama i allmän-till EG-direktiv Omförslag

försäkringstekniska skulderförmånsrätt i tillgångar motsvarandehet ges
bättre läge alla andra fordringsägare. Dende i sär-kommer ett gentemot

garanti för försäkringsta-förmånsrätten dock inte någonskilda utgör att
obeståndssituation. Förmånsrättenhelt skadeslösakommer ur engarna

värde.litetvissa omständigheter endastkan under vara av
förluster på grundi ömsesidiga skadeförsäkringsbolag belastarOckså

Sådana underskott kanupplåning det kapitalet i första hand. sä-egnaav
Äri deras delägare. detförsäkringstagama egenskapdrabba egnaavgas

uttaxeringotillräckligt för täcka underskottet kan krav påkapitalet att
försäkringstagarna eller försäkringsanspråken kom-riktaskomma att mot

förfaranden förutsätter dock våra förslagned. Sådanasättasatt omma -
intagits bolagsordningen. obestånds-regler därom i Igenomförs att en-

‘ Finansinspektionenavsättningar särskilda riktlinjer iden utfärda-dessa gällerFör av
beräkningskadeförsäkringsbolag, bestämmelserförnormalplanen förde upptarsom

redovisning säkerhetsre-redovisning försäkringstekniska skulder föroch samt avav
avsättningar tillingås skall bolagen bl.a.FFFS 1992:8. För de avtal görasomserv

tillräcklig för förväntadeskadorunder försäk-premiereserven, skall täckaattsom vara
löptid. försäkringsfall har inträffat och skadanåterstående I den månringamas som

avsättningar till ersättningsreserven.slutreglerats skallinte har göras
5 enligt frivillig överenskommel-skadelivräntor försäkringsbolagensådanaFör ensom

resultatutvecklingendockåtagit sig s.k. särskilt värdesäkringstillägg kanhar att gese
värdesäkring vadsärskilda tillägget,viss betydelse. För det utöverha att avsersom

nämligen kapi-författning, skall utgå gäller bolagetsföljer lag eller attannansom av
tillräcklig.talavkastning är

‘° sista FRL.kap. § och l kap. 5 § stycketSe 7 ll a
7 1993:101.Se därom Ds
"i vidare i kapitelSe härom
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situation gäller regler förmånsrätt för skadeförsäkringsak-samma om som
tiebolag.

6.3.3 Livförsäkringsrörelse

Enligt nuvarande ordning skall med undantag för fondförsäkringar- -
livförsäkringar till del i bolagets överskott.rätt Om skälighetsprinci-ges

och vinstutdelningsförbudet upphävs kommer emellertid livförsäk-pen
ringsbolagen kunna erbjuda livförsäkringar inte innebär någon så-att som
dan I de avtalen försäkringstagarenrätt. enbart visst försäk-garanteras ett
ringsbelopp eller viss avkastning.en

Liksom vid skadeförsäkring de avsättningar förär sådana för-görssom
säkringsavtal helt oberoende rörelsen framgångsrik. riskerär Deav om

försäkringstagama för vid upplåning blir härigenomutsätts också isom
slag vid skadeförsälcringsverksamhet. Uppkom-stort sett av samma som

förluster till följd upplåningen får underskottet i första hand täck-mer av
kapitalet.det Först dessa medel otillräckliga och bolag-äras av egna om

blir insolvent, hotas försäkringstagamas anspråk på grund försäk-et av
ringsavtalen. sådan situationI har livförsäkringstagare bättre ställ-en en
ning skadeförsäkringstagare. Enligt gällande ordningän följer nämligen
förmånsrätt fordranmed på grund avtal livförsäkring, varigenomav om

fordringsägare.livförsäkringstagama har företräde framför andra
Vid fondförsäkringsrörelse effekterna för försäkringstagarnaär av sam-

En skillnad dock de tillgångarär försäk-natur. att motma som svarar
ringstagarens fondandelar hålls väl avskilda från försäkringsgivarens övri-

egendom, låt fondandelama formellt företaget.ägsattga vara av
Vid livförsäkringar innebär till bonus blir följderna för för-rättsom en

säkringstagama något annorlunda. Vid sådan rörelse skyddas de anspråk
dels de ursprungligt garanterade försäkringsbeloppen, delsmotsvararsom

den bonus har påförts försäkringarna, och bolaget sålunda harsom som
gjort försäkringstekniska avsättningar för. medDen upplåningen förenade
risken kan dock komma drabba försäkringstagarna så vis förlus-att att

på lånefinansierade investeringar försämrar försäkringsgivarens möj-ter
ligheter tilldela bonus i framtiden. sådanEn utveckling skulle emeller-att
tid till nackdel för bolaget, därigenom riskeraräven förloraattvara som
marknadsandelar till sina konkurrenter.

förOckså det fall livförsäkringsaktiebolag särskilda avsättningargörett
till försäkringstagarna inom för det kapitalet enligt den metodramen egna

beskrivits i avsnitt 5.4.7 försäkringstagarna förutsätts faror. Desom
så vis medlen kan nämligen i anspråk för täcka underskottavsatta tas att
i rörelsen, bl.a. sådana orsakas förluster på läneñnansierade in-som av
vesteringar.

Försäkringsgivarnas associationsform får våra förslag rörandeom-
delägares i ömsesidiga försäkringsbolag genomförs bety-ansvar samma-
delse vid livförsäkring vid skadeförsäkring.som

9 Se §7 kap. 11 och l kap. 5 § tredje stycket FRL.a
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6.4 Framtida lånemöjligheter

Inledning6.4.1

framgått knyter de begränsningar i dag gäller för försäkrings-Som som
bolagens upplåning till förbudet driva främmande verksamhet.mot attan
Upplåning i princip tillåten så länge den inte kommer i konflikt medär
detta förbud. Vissa särskilda låneforrner uteslutna andra skäl.är av

Förbudet driva rörelse försäkringsrörelse har gällt allt-änmot att annan
år 1903 och har sin motsvarighet i den förstasedan generationens försäk-

ringsdirektiv. EG-direktiven emellertid inte några anvisningar förger
tolkningen regeln, och följaktligen regelns betydelse för försäk-ärav
ringsbolagens möjligheter lån oviss. Enligt bedömningatt ta upp en som

gjorts i flera medlemsländer får försäkringsbolag i fall intehar ett vart
sin balansräkning bedriva sådan upplåningi innebär bankverk-egen som

tillståndspliktigsamhet eller kreditgivningsverksamhet. in-Dennaannan
ställning också väl med uttalanden från EU-kommissionen.stämmer

ytterligare begränsningardet fall i upplâningsmöjlighetema befo-För är
bör enligt vår uppfattning särskilda regler däromgade Det väsentligages.

från skyddssynpunkt vilket risktagande upplåningen innebär, inteär om
ändamål kan hänga naturligt med försäkringsrörelsen.dess anses samman

avseende anknytning till förbudet främmandeI detta verksam-motger en
tillräckligt skydd. upplåninghet knappast En förenlig med för-ärett som

budet kan i själva verket riskfylld upplåning strideränvara mera en som
häremot. läneñnansiera utveckling försäkringsrörelsen kanAtt t.ex.en av
innebära risktagande lâneñnansiera väldiversiñerad ak-större änett att en

Härtill kommertieportfölj. de svårigheter tillsynsmyndigheten ställssom
inför skall ställning till för vilka ändamål upplåning skallnär taman en

möjlig och då skall övervaka de upplånade medlen i prakti-attvara man
sätt.inte används på otillåtet skall framhållasken Det dockett att man

i del andra länder all upplåning bakgrund reglerprövar moten av om
förbud rörelse. gäller i bl.a.Detta Danmark, Norge och Tysk-mot annan
land.

i6.4.2 Begränsningar upplåningens omfattning

försäkringsbolag bör så långt möjligt efter affärsmässiga bedömningarEtt
lånsjälvt få skall eller det kapitalet bör ökas.avgöra upptasom om egna

begränsningar i lånemöjlighetema med tillVissa hänsyn konsument-är
skyddsintresset dock befogade.

sammanhangetbetydelse i bl.a. omfattande upplåningAv är vä-att en

hållning Försäkringsverksamhetskommitténintog iJfr den bl.a. frågan. Försäk-som
ringsverksamhetskommitténföreslog i sitt slutbetänkande principiellt förbudattett mot
upplåning intas i Om det särskilda dock tillsynsmyndig-skulle FRL. fanns skäl skulle

prövning i varje enskilt fall, tillstånd till upplåning. Sevidarehetenha efterrätt att, ge
269 ff.SOU 1987:58 s.
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riskexponeringen i bolagen, varvid faran försentligt kan öka förluster
och obeståndssituationer ökar. Under normala omständigheter har
aktieägarna visserligen ingen anledning fatta beslut innebär detatt attsom

vissa kan dock riskfylltkapitalet I lägen agerandeäventyras. ett teegna
sig attraktivt, företaget ändå går så dåligt aktiekapitalet påärt.ex. attom

förloras. Genom ökat risktagande kan aktieägarna få goda vin-väg ettatt
förlust drabbar dem endast marginellt, eftersom deras ka-medanster, en

sitt ursprungligapital ändå förlorat delen värde.större av
sig gällande också för ömsesidiga bolag. I sådana bo-Synpunkterna gör

visserligen inte några motstående intressen mellan ochlag finns ägare
Många försäkringstagare i ömsesidiga bolag torde dockförsäkringstagare.

kan sakna kännedom dår-uppfatta sig delägare. Deknappast t.o.m.som
intresset möjligheternaBl.a. bakgrund härav såvälär att ut-mot somom.

ägarstymingaktivöva svag.en
bolags riskexponering och syf-Begränsningama bör sikte på enskildata

upplåning i sådan utsträckning den totalatill förhindra sker attattta att
blir för omfattande. bety-försäkringsbolags balansräkning Avrisken i ett

Bedömningen kräversjälvklart försäkringsbolagets soliditet.delse här är
försåkringsriskerhelhetssyn och sålunda bl.a. ochemellertid även atten

väsentliga från skyddssynpunkti kapitalförvaltningen beaktas. Detrisker
tilli företagets balansräkning i förhållandehur den totala risken ärär stor

alltid kunna i situationer då dettakapitalbasens storlek. Lån bör tas upp
balansräkningen.isänker risken

enskilda försåkringsföre-för lånemöjlighetema börbetydelseAv även
fall försäkringstagama står för delkapitalstruktur För dettags vara. en

tillförsäkringsaktiebolag bör hänsynförlusttäckningsmedlen i tasettav
kapitalet så-därav. del detomfattningen Ju utgörsstörre som avav egna

Situationenupplåningsmöjligheternamedel, desto bördana snävare vara.
har fattat beslut delaktualiseras för det fall bolagsstämman att avom en

för dettill försåkringstagama inomvinstmedlen skall sättas ramen eg-av
avsnittkapitalet 5.4.7.se närmarena

särskilda överväganden möjligheterömsesidiga bolag börFör göras om
eller nedsättning föreligger.till uttaxering

begränsar bolagens möjlig-mening bör allmän regelEnligt vår en som
i vilkenin i och bestämmelserlån FRLheter närmareta tasatt omupp

myndighetsföreskrifter.upplåning kan godtas iomfattning ges

vissa låneforrnerSärskilt6.4.3 om

Skadeförsäkringsaktiebolag

skade-livförsäkringsbolagdet föregående såvälframgåttSom är somav
konvertibla skuldebrev och skulde-förhindradeförsäkringsbolag att utge

2 1993:57 109.Jfr Ds s.
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förenade med optionsrätt till nyteckning. skadeförsäkringsbolag-brev För
begränsningen motiverats bl.a. med hänsyn till det knappasthar atten

något lånefonnema för sådana företag.finnas behov dekan avanses
Enligt vår mening bör skadeförsäkringsaktiebolagen kunna utnyttja

låneformer aktiebolag. Reglerna i kap. där-andra 5 FRL börsomsamma
för sådanaändras så det möjligheter bolag lånför öppnasatt att ta upp

förenade optionsrättkonvertibla skuldebrev och skuldebrev med tillmot
nyteckning. Möjligheter därtill gäller för allmänna aktiebolag och även

bankaktiebolag. Användande dessa fonner för kapitalanskaffningför av
1980-talet under två skilda försäkringsrörelselag-underhar översyner av

skadeförsäkringsaktiebolag.22förordats för mångastiftningen Iäven
finansieringsformema till för försäkringsaktie-länder står budsjämförliga

bolagen.
förena-för använda konvertibla skuldebrev och skuldebrevMotiven att

optionsrätt till nyteckning torde i det väsentliga desamma förmedde vara
skadeförsäkringsaktiebolag för allmänna aktiebolag och bankaktie-som
bolag. likhet med sådana bolag kan skadeförsäkringsaktiebolagI ett

vidlämpligt skaffa kapital lånfinna det att att ta ettgenom upp som sena-
leda till ökning det kapitalet. Svenska försäk-tillfälle kan en av egnare

kapital vidare kunnabehöver anlita utländskt bör detringsbolag görasom
Därtillvillkor utländska konkurrenter. kommer skade-på attsamma som

tillgodoseförsäkringsaktiebolagen kan behöva skaffa kapital föreget att
tillräcklig kapitalbas.påkraven

får utnyttjas i utsträckning förenlig med deLåneformema ärsomen
myndighetsföreskriftema upplånin-lagbestämmelsema ochallmänna om

omfattning.gens
förfarandet skadeförsäkringsaktiebolag lånReglerna när upptar motom

förenadekonvertibla skuldebrev eller skuldebrev med optionsrätt till ny-
teckning bör bestämmelserna därom i 5 kap. aktiebolagslagenmotsvara

bankaktiebolagslagen. behandlas i författ-och kap. Reglerna5 närmare
ningskommentaren.

iförsäkringsaktiebolagLi

livförsäkringsaktiebolagen bör möjligheter lånOckså att ta motges upp
skuldebrev och med optionsrätt till nyteckning.konvertibla skuldebrev De

har hittills olämpliga för dessa bolag dels förläneformema ansetts att
varit förbjuden, dels för aktiekapitaletvinstutdelning till aktieägare att va-

marginell betydelse. våra förslag genomförs kommer emellertidOmrit av
förutsättningar gälla, bl.a. kommer vinstutdelning till aktieägareandra att

i konventionella livförsäkringsbolag. kommer i sintillåten Det turatt vara
för sådana erhålla riskkapital, varigenomunderlätta bolag externtattatt

22 ff.1980:6 213 och SOU 1987:58 271Se Ds E s.
2’ 1761973:93 72 och 1986/87:12Se s.s. prop.prop.

7 15-0635
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aktiekapitalet i framtiden kan komma få betydelse istörre större änatt
dag.

Med vinstutdelningsförbudet FRL bör livförsäk-utmönstrat ävenur
ringsaktiebolagen, liksom på många andra håll, få vinstandelslånuppta
i form lånedebentures. bl.a.I Danmark fordras tillsynsmyndighetensav
godkännande för sådana lån fåskall kravetDet har uppställtsatt tas upp.

förhindraför kringgående reglerna vinstutdelning vid livför-att ett av om
säkring. Någon särskild regel syftar till begränsad vinstutdelningsom en
i livförsäkringsrörelse inte i våra förslag. Skyddsintresset vid bo-upptas

försäkringarnusberättigade tillvaratas framgått på Följakt-sätt.annatsom
ligen det knappast motiverat fordra Finansinspektionensär med-att

förgivande upptagande vinstandelslån i livförsäkringsaktiebolag.av
likhet med skadeförsäkringsaktiebolagenI får lâneformema utnyttjas i

utsträckning förenlig med de allmännaär reglerna upplåning-somen om
omfattning.ens

ömsesidiga skade- litförsäkringsbolagresp.

ömsesidig verksamhet gällerFör utomstående intressen inte bör sigatt ta
alltför uttryck. ömsesidigastarka Det bolaget försäkringstagamaägs av

själva beslutar i bolagets angelägenheter. Något inflytandeexterntsom
betydelse bör därför liksom inte gälla sedan det ursprungligaav nu garan-

tikapitalet har återbetalats. deAtt bistår med erforderligt startkapitalsom
inflytande ivisst bolaget kan motiveras med det tordeattges annars vara

svårt erhålla sådant kapital. Lån efter bolagsbildningenatt tassom upp
bör dock inte långivaren Hinder sådana lån gäller förrösträtt. motge
ömsesidiga försäkringsbolag i flera andra europeiska länder, bl.a. Frank-

Tyskland, förrike och och ekonomiska föreningar i allmänhet.även
Enligt försäkringsrörelselagstiftningarna i Danmark, Finland och Norge
överlåts emellertid till de ömsesidiga bolagen själva avgöra ägarnaatt om

lånekapitalet skall tillerkärmas rösträtt.av
Ömsesidiga försäkringsbolag bör sålunda -inom för de i avsnittramen

6.4.2 berörda begränsningsreglema kunna lån under förutsätt-ta upp-
ning dessa inte innebär långivama något inflytande i bolagetsatt att ges
angelägenheter. Enligt gällande ordning tillkommer endast del-rösträtt

antingen direkt eller särskilda delegerade för dem ochägarna genom- -
efter särskild föreskrift i bolagsordning Någon lagänd-garantema.- -

inte förring därför erforderlig tillgodose detta intresse.är att
följd förslagSom våra kommer ömsesidiga försäkringsbolag attaven

kunna olika län, bl.a. förlagslän. Sådana lånemöjligheterta typerupp av
står också för ömsesidiga bolag i flera andra länder.öppna
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Övergångsfrågor6.5

Övergángslösningar livförsäkringsaktiebolag, iblir aktuella för de som
bedriva endast gammal rörelse. Eftersom de bola-framtiden kommer att

fortsättningen skall drivas helt för försäkringstagarnas räkning,iävengen
konvertibla skuldebrev, skuldebrev före-föreslagna reglernabör de om

vinstandelsbevis inte bli tillämp-optionsrätt till nyteckning ochnade med
liga.
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Flyttning livförsäkringssparande7 av

Inledning7.1

direktiv skall vi föreslå regler försäk-Enligt våra överväga att som ger
flytta livförsäkring från bolag till Där-ringstagare rätt ett ettatt annat.en
de problem kan uppstå, bl.a. med hälsoprövning.vid skall vi belysa som

Även för överföring försäkringsspa-skattemässiga förutsättningarnade av
måsteförsäkringsgivare klarläggas. l sammanhangetrande till en annan

det arbe-civilrättsliga aspekterna uppmärksammas och pågåendeskall de
försäkringsavtalslag beaktas.medtet en ny

frågan införande lagfäst flyttaBakgrunden till rätt attatt om av en en
direktiv försäkringstagare i konventio-aktualiseras i våraförsäkring är att

livförsäkringsbolag endast har begränsade möjligheter föranella överatt
slutits.tillgodohavande från bolag till sedan avtal väl harett ett annatett

förbättraflyttningsrätt enligt direktiven kon-med reglerSyftet är attom
livförsäkringsbolagen.mellankurrensen

till flyttningInnebörden7.2 rättav en

för-flytta livförsäkring frånmöjligheten införaInnan rättatt att en enen
sådandiskuteras måste innebördensäkringsgivare till rättav enen arman
inteflyttning nämligenmed tillfastslås. Vad ärrätt enty-som avses en

olika alternativ tänkas.kan två principielltdigt. Här
föra gäl-medgesförsäkringstagaren övermöjlighet rättEn är att ettatt

bola-försäkringsbolag, varvid detförsäkringsavtal tilllande ett annat nya
sådanursprungliga villkoren ändras. Endeavtaletövertar attutanget

försäkringsgivarsidan, därinnebära partsbyte pårättighet skulle ett ansva-
bolag,försäkringsavtalredan ingånget övertasenligt ett nyttettret av

försäkringsbolagettänka sig detsubstitution. kanMans.k. även att nya
med hänsynförsäkringsvillkoreni mån ändramöjlighet viss t.ex.attges

beräkningsgrunder denanvänder andra äni allmänhettill det ur-att
försäkringsgivaren.sprunglige

utformasskulle också kunnalivförsäkringflyttaEn rätt att ensomen
återköpt, förutsattlivförsäkringalltid fåförsäkringstagarenförrätt att en

försäkring hosförpremieanvändsbehållningen en armanatt en nysom
Återköp tillbakaförsäkringsbolaget köperinnebärförsäkringsgivare. att
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försäkringstagarenförsäkringen under försäkringstiden. Till skillnadav
från i föregående variant upphör det ursprungliga avtalet gälla ochatt ett

avtal ingås enligt de regler tillämpas i det bolaget. Försäk-nytt som nya
ringens utfomming efter återköpet blir i detta fall med nödvändighet be-

försäkringsgivarensroende den produktutbud.av nye
Flera skäl talar för frågan flyttning livförsäkringar bör disku-att om av

i införande tvingande bestämmelser till återköprättteras tenner av av om
livförsäkringar, alltså enligt det sistnämnda alternativet. Mot rättav en

försäkringsavtalfå befintligt överfört till bolag kan bl.a.att ett ett annat
hävdas det mottagande bolaget måste kunna sedvanlig riskbedöm-göraatt
ning, inkluderande hälsoprövning, och villkoren därefter. Vidareanpassa
kan inte tvinga bolag erbjuda försäkringar det vanligenett attman som
inte tillhandahåller. lagstadgad till substitutionEn gäller inte hellerrätt

rättsområdenÄpå andra Visserligen i 3 kap. 9 § lagen 1993:931ges
individuellt pensionssparande kontoinnehavare flyttarätt att ettom en

pensionssparavtal till pensionssparinstitut, möjlighetenett annat attmen
ibyta kapitalförvaltare detta förutsätter träffarsystem att ett nyttspararen

pensionssparinstitutpensionssparavtal med Det pensions-ett annat nya
sparavtalet skall dock direkt fortsättning det gamla avtalet,ses som en
vilket får betydelse bl.a. för förhållandet mellan och dennes bor-spararen

för erhållande skatteförrnåner.ochgenärer av

Nuvarande möjligheter7.3 få livförsäkringatt en
återköpt

förutsättning förEn första återköp livförsäkring skall komma iatt av en
försäkringenfråga har positivt värde. Så fallet inbeta-deär äratt ett om

skall framtidalade premierna täcka risk eller förväntad utbetalningen en
sparkapital och premiereserv har bildats. tillgodohavandeDetta kal-enav

las i försäkringsbolagens grunder för försäkringens tekniska återköpsvär-
de och i princip försäkringens andel i den samlade premiere-motsvarar
serven.’ försäkringen återköpsvärdeOm har får försäkringstagarenett
vid återköp motsvarande belopp från försäkringsbolaget jämte alloke-ut
rad återbäring.

försäkringenVidare skall âterköpsbar från försäkringstekniskvara syn-
Återköppunkt. kan därför i allmänhet i fallske de med säkerhet vetman

försäkringsfall förr eller kommer inträffa. Detta gälleratt att t.ex.senare
kapitalförsäkringar. sådana försäkringarFör betalas försäk-sammansatta

ringsbeloppet antingen den försäkrade vissuppnår ålder ellernärut en
denne avlider.när
sina grunder har bolagen dock undantagit livsfallsförsäkringI och Över-

i obligationsrättSe härom Rodhe, Lärobok 6 uppl. 256 ff.s.
2Se l992/93:187 187 och 289.s.prop.
3 understigal vissa fall kan dock värdet dennaandel, ökning premiere-t.ex. om en av

för tecknadeförsäkringar behövt ske grundredan ändradeförhållanden.serven av
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Vid sådana försäkringar kan denlevelseförsäkring från till återköp.rätten
utbetalningarna aldrigmedförsäkrades död medföraellerförsäkrades att

förbrukats, varförtillgodohavandet harde upphör innanpåbörjas eller att
bortfalla.‘ till återköpsbe-Bakgrundenarvsvinster skulle kunnaförutsätta

kollekti-moturval det kvarvarandesålunda risken förgränsningen är mot
benägenheten begära återköpnämligen befarakanMan attattvet. av

hälsotillståndden försäkradeslivsfallsförsäkring högreär sämre
försäkringsbolagen i ställethindraremellertid ingentingfinnsDet attsom

hälsoprövning medmoturval krävasådantskyddar sig attmot genom
aktualiseras.fall återköp skulleläkarundersökning i de sådananoggrann

dock intedennaHittills har väg prövats.
Även återköpinte hinderförsäkringstekniska skäldå utgöra motanses

få försäkringdärtill. Möjligheteninskränkningar igäller rätten att en
till kommunalskattela-nämligen anvisningarna 31 §återköpt begränsas av

Återköp enligt lagenförsäkringar den utgör1928:370. pen-av somgen
återköpsvärdet uppgårdet tekniskafår ske endastsionsförsäkringar om

försäkring-allmän försäkring ochenligt lagenbasbelopptill högst ett om
förmånstagarförordnandeoåterkalleligtförenad medinte är samtetten

återköpet,tio år föreförsäkringen inte har betalatsför änpremier senare
till högst 30återköpsvärdet uppgårtekniskaeller det ettprocent avom

fall finnsförsäkring. Om det iallmänenligt lagenbasbelopp annatom
enligt försäkringstekniskaoch sådant får skeför återköpsynnerliga skäl

Dispensregelnskatternyndigheten.återköp medges ärfårgrunder, av-av
förhållanden medför"säkerhetsventil" i fall då säregnasedd mersom en

syftar tillpensionskapitalet. Regelnoch trängande behovuppenbartett av
framstår direktinlåsning kapitalet stö-avhjälpaatt somsom armarsaven

tande
ursprungligen motiveratsskattelagstiftningen harInskränkningarna i

fyllerförsäkringskäl talar återköpmed socialafrämst motatt av en som
pensioneringsändamålf också markeraReglernaverkligt attett anses

inskränk-sparandelångsiktigt bundetpensionssparandet är ett som genom
skattesubventione-medlen motiverarförfogai överningarna rätten att

ring.7 pensionssparandevid individuelltMotsvarande inskränkning gäller
Återköpsbegränsningamaför pensionsför-försäkringsinslag IPS.utan

vill flyttaförsäkringstagare enbartdock försäkringar gäller även som
inte har någon-till andra försäkringsgivare ochtillgodohavandensina som

skatteför-för erhållasparandet den tid krävsbindating attattemot som
försäkringsbolagenskattelagstiftningens krav haruppfyllamånen. För att

intagitförsäkringsvillkoren hänvisartill vilkaåterköpsgrunderi sina --
försäkringföreligger vidtill återköp intebestämmelse enligt vilken rätten

kommunalskatte-anvisningarna tillundantagits ivilken återköpsrättenför
lagen.

‘ Livförsäkringsteknik, 37.3 uppl.Bergelv,Se s.
5 1993/94:85 52Se s.prop.
° l975/76:31 127.Se s.prop.
7 1993/94:85 52.Se s.prop.
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har för de försäkringar i princip återköpsbara upptagitsVidare ärsom
återköpsgrundema vissa bestämmelser reduceringi återköpsvärdet.om av

engångsbetalda försäkringar försäkringarregler eller andraDessa avser
premiebetalning.koncentrerad Med något undantag begränsas för så-med
áterköpsvärdet under tio år från försäkringensdana försäkringar tecknan-
tillgängliga beloppen ingår i kvarstående livförsäk-de. inteDe genast en

försäkringsbelopp. bestämmelse har tidigarering på reducerat Denna mo-
försäkringstagarna inte skall kunna skaffa sig skatteförde-tiverats med att

försäkringar sådan återköpsspärrbelåna sådana En harlar attgenom
tid berättigad hinder försäkringstaga-ansetts ett mot attsom ensenare

tillfälligt hög återbäringsränta på försäkringstagarkollekti-utnyttjar enre
bekostnad Om våra förslag genomförs kommer emellertid dettavets ar-

reducering återköpsvärdet inte längre aktuellt,för attgument av vara
livförsäkringsbolagen kunna tillämpaberoende på skall olikabl.a. att me-

fördelning överskott.toder vid av
angivna begränsningar för många försäkringstaga-På grund ärav ovan

utnyttja redan försäkringskapitalmöjligheterna srnå ett uppsparatattre
försäkring bolag. alternativ oftai hos Detinsats ett annaten ny somsom

står till buds för försäkringstagare vill byta för-det endaär som en som
upphöra med premieinbetalningama i det gamla bo-säkringsgivare är att

fribrevlåta försäkringen omvandlas till och därefter tecknalaget och ett
i bolag. Möjlighet få försäkringen återköptförsäkring ett annat atten ny
gånger endast försäkringen i skattelagstiftningensföreligger många om

kapitalförsäkring. Sådana försäkringar imening är motsvarar genom-en
försäkringsbolags totala förmögenhet. Naturligt-snitt 20 ettprocent avca

försäkringstagaren och försäkringsgivaren kommavis kan också överens
försäkringsföretag det bolaget skallmed övertaett annat att ansvaretom

förekommerförsäkringsavtalet. Sådan substitution dock endast säl-enligt
lan.

flytta livförsäkringssparande har åtminstone tidigareTill hindren att ett
räknas också de kostnader försäkringstagaren fått betalakunnat som om

med premieinbetalningama på försäkring för i ställethan upphört atten
försäkringsavtal. Om försäkringstagaren begärt återköpingå ett nytt av
eller utnyttjat möjligheten till fribrev och därefter träffatförsäkringen ett

försäkringsavtal, har han fått betala initialkostnader för både dennytt
försäkringen. har försäkringsbolagen i all-gamla och den Numeranya

övergått till fördela initialkostnadema relativt jämnt under för-mänhet att
varigenom detta hinder flyttning fått minskad bety-säkringstiden, mot en

tidigtdelse. det fall avtal avbryts på så stadium kunden inteFör ett ett att
för försäkringen får vanligenbetalat initialkostnadema dessa i stället beta-

försäkringstagare vilketlas övriga i kollektivet, följd för-är attenav av
verksamheten.rörelseriskernasäkringstagarna bär igemensamt

Viss betydelse i sammanhanget har reglerna utmätningsfrihetäven om

8 Livförsäkringsrätt,Sebl.a. SOU 1986:56 293 f och Hanseus, 92.s. s.
9 Sveriges Försäkringsförbunds remissyttrande Ds 1993:39 35.Se över s.
° praktiken sker kostnadsövervältringen dekvarvarande försäkringstagar-I attgenom

återbäring de fått.får lägre skulle haän annarsna
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i 116 och 118 §§ försäkringsavtalslagen. försäkringFör skallatt en vara
skyddad utmätning fordras bl.a. avtalad premiebetalning skallmot att ty-

regelbundet, långsiktigtda sparande i livförsäkring på försörjarensett
liv. Därför krävs premiebetalningstiden fördelas minst tio år ochatt

inte under något årdet betalas femtedel den sammanlag-änatt mer en av
Avbrytsda premiesumman. avtalet återköp och återköpsvärdetgenom an-

engångspremievänds till försäkring i bolag förlorarett annatsom en ny
tidigareförsäkringstagaren erhållen kvalificering för utmätningsfrihet.

Motsvarande verkan kan flyttning få på vissa regler gäller viden som
försäkringstagarens konkurs. Enligt och117 118 §§ försäkringsavtalsla-

konkursbo möjligheter återkrävahar premiebetalningarstörreett attgen
försäkringstagaren inom viss angiven tid gjort till försäkringsbolaget.som

Enligt förslag till försäkringsavtalslag skall dock möjlighetenett attny
livförsäkringssparande förbättras. försäkringstagare har enligtflytta Enett

efter uppsägning på försäk-förslaget irätt sätt närmareatt som anges
ringsvillkoren få försäkring återköpt försäkringsbolaget eller förfo-en av

sitt tillgodohavande för flytta försäkringen till försäk-över att annatga
i mån inte till återköp eller flyttning saknas grundringsbolag, den rätt

Vidare försäkringstagaren behållaförsäkringens skall skyddetart.av
försäkringen.utmätning denne flyttar Bestämmelserna skallävenmot om

försäkringar.äldre Emellertid har förslaget till flytt-gälla även rättom
kritik, särskilt från försäkringsbranschen, och det där-ning stark ärmött
det blir i den lagrådsremiss under årför osäkert väntasupptaget somom

1995.

Är lagfåst till återköp befogad7.4 rätten

direktiv präglas tanken regler försäkringstagarnaVåra attav som ger
flytta tillgodohavandet i livförsäkring skullemöjligheter än-att ettvaraen

medel för öka konkurrensen. Också i riksdagsmotiondamålsenligt att en
så flyttning försäkringssparan-föreslagits regelverket ändrashar attatt av

möjliggörs. grundläggande motiv bakomVidare kande att ettnoteras
individuellt pensionssparande försäkringsinslaginförandet utanett varav

sparande.och valfrihet avseende långsiktigt bundetöka konkurrensatt
skyldig-sparformen har förvaltama, dvs. pensionssparinstituten,Vid den

pensionssparmedel till andra institutföra värdethet överatt spara-omav
träffats. Konkurrensaspekter låg ocksåoch sparavtal harbegär det nyare

möjliggjorde förlagstiftning vid 1990-talets börjanbakom den sven-som
för-linked-försäkringar. Vid sådanaförsäkringsbolag meddela unitska att

avtalstiden flyttasäkringar försäkringstagama möjlighet underhar att spa-

"Se 528NJA 1927 s.
2 till försäkringsavtals-16 2 § 20 4 och 8 §§ förslagetSe 12 kap. 3 kap. kap.samt

i Ds 1993:39.lag
3 1992/93:N252.Se motion
" prop.l992/93:187 115.Se s.
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försäkringen mellan olika fonder och i vissa fall mellanrandet i även
Försäkringsriskemaskilda förvaltare. hanteras dock försäk-av samma

försäkringstiden.ringsgivare under hela Här kan också nämnas att man
regler byte tjänstepensionsplaner olikainom diskuterar mellanEU om av

länder.
lagfäst för försäkringstagaren alltid få livförsäkring åter-En rätt att en

köpt, förutsatt tillgodohavandet flyttas till bolag, skulle kunnaatt ett annat
konkurrensen på försäkringsområdet. Denna fördel måste emellertidöka

svårigheterna bl.a. med fastställa rimligt återköpsvärde.vägas mot att ett
i sammanhanget också vilka konsekvenser sådan möj-Av betydelse är en
för försäkringsbolagens placeringsinriktning. börlighet kan Dessutom

tvingande bestämmelser till återköp innebär långt-beaktas rätt ettatt om
därföri avtalsfriheten. En sådan rättighet bör krävagående ingrepp myc-

för införas. gäller särskilt reglerna skallket starka skäl Dettaatt om ges
för äldre försäkringar.verkan även

långsiktigt bundna sparforrner försäkringsinslag, IPS ochVid utan som
privatobligationer, det relativt enkelt fastställa rimligt värde påär att ett

tillgodohavande avtal avbryts i förtid. Värdet påden enskildes ettom en
inlösningstidpunkten i hög gradprivatobligation före bestäms t.ex. av

tillfälle. Emellertid kreditinstituten inte skyldigavid ärräntan attsamma
förtida inlösen. Vid IPS bestäms värdet på den enskildesacceptera spa-
värdet de tillgångar kunden valt placera i ochrande attsom somav

särskilt konto för dennes räkning. möjliga sparformernabokförs på Deett
inlåning, andelar i värdepappersfond och allemansfondutgörs samtav

dvs. tillgångar relativt lätta åsätta marknads-fondpapper, är att ettsom
värde.

försåkringssparande,fastställa rimligt värde på traditionelltAtt ett ett
i förtid, komplicerat. Inslaget "försäkringavbryts är attmotsom mer av

innebär bl.a. hänsyn skulle behöva till försäkringstaga-leva länge" att tas
Ärhälsotillstånd vid återköpstidpunkten. detta normalt ris-sämre änrens

försäkringsbolaget få utbetala förutsedda arvsvinster.kerar Rentatt teore-
tiskt skulle bolaget visserligen kunna ned återköpsvärdet isätta yttersta-
fall till beroende försäkringstagarens hälsa. förutsätternoll Detta att-

läkarundersökning reda hur mycketbolaget sämretargenom noggrarm
den försäkrades hälsotillstånd normalt, vilket kan både besvär-är än vara

anförda dock inteligt och kostsamt. De svårigheterna oöverkornliga,är
kan uteslutas försäkringsbolagen införavarför det inte kommer häl-att att

möjliggöra livsfallsförsäkringar.soprövning för återköpatt av
Fastställandet rimligt återköpsvärde på traditionellt pensions-ett ettav

försäkringssparande försvåras också medel svarande försäkrin-att motav
behållning delvis kan ha placerats i tillgångar med låg likviditet,garnas

omfattningfrämst fastigheter. Vid återköp kan försäkrings-större ettav
behöva realisera sådana tillgångar och därvid drabbasbolag snabbt av

inte självklart hur dessa förluster skall fördelasförluster. Det mellanär
försäkringar har återköpts inom loppet år. Härtill kom-t.ex. ettsom av

placeringsstrategi, anpassad till generell återköps-äratt som enmer en
inte självklart ligger i försäkringstagarnas intresse. Förrätt, mötaatt even-

tuella krav på återköp skulle försäkringsbolag behöva placera störreett en
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i räntebärande tillgångar med kort löptid.del förmögenheten än annarsav
för tillgångar visserligen haremellertidDå minskar utrymmet som en
med på lång sikt har visat sigvärdeutveckling på kort siktosäker som ge

aktier. Tvingande regler till återköp kanavkastning,hög rättt.ex. omen
får avkastning sinamedföra försäkringstagarnadärför sämreatt en

de skulle ha fått.sparmedel än annars
vid återköp de försäkringar i dagframgått utbetalasSom ärav som

motsvarande försäkringens tekniska återköpsvärdebeloppåterköpsbara ett
föråterbäring. detta belopp utgångspunktallokerad Attjämte ut-ta som

bakgrund be-lagfäst här berört slagbetalning vid rätt mot avav voreen
allokeradinte lämplig lösning. anknytning tillsvårigheter Enrörda en

övrigt inte aktuell våra förslag rörandeåterbäring för heller över-är om
livförsäkringsverksamheten genomförs.användning iskottens

kan tvingande regler tilltill berörda problemMed hänsyn rättomovan
kostnader isådana komplikationer och sååterköp medföra stora extra

fördelarförsäkringstagarna de knappast dehand försista uppvägsatt av
lagfäst rättighettänkas ha från konkurrenssynpunkt. Enreglerna kansom

livförsäkring till försäkringsgiva-tillgodohavandet iflyttaatt en annanen
för eller äldre avtal. Liksominte införas, sigbör därför nya nuvarere

med försäkringsta-försäkringsbolagen fria komma överensbör attvara
Bedöm-för försäkringstidens längd och för återköp.villkorengarna om

gruppförsäkring ochindividuell försäkringför såvälningen gäller som
till flyttningkollektivavtalsgrundad försäkring. Tvingande regler rättom

sådanavanliga i jämförliga länder. Endast i Norgeinte hellerär synes
gälla bilagan.bestämmelser se

förslag, de intesammanhanget vårabör iDet poängteras attatt trots
för-livförsäkring återköpt, leder tillinnehåller lagfäst fånågon rätt att en

livförsäkringssparande. Om skälighets-möjligheter flyttabättrade att ett
upphävs kan nämligenprincipen vinstutdelningsförbudetoch typernya av

avtalsvillkor och placeringarutformas, bl.a. sådana därförsäkringar är
flytta. minskapensionssparandet skall lätt Föranpassade till att attatt

utformasförutsedda arvsvinster kan villkorenför utbetalningrisken av
hälsa vid åter-återköpsvärdet knyter till den försäkradesså attt.ex. an

i tillgångar medmotsvarande medel kan placeradeköpstillfället och vara
attraktiva för kundernaförsäkringar detta slaglikviditet. Om ärhög av

övriga villkorde kostnader ochdessa bereddaoch är att acceptera som
erhållas på marknadenmed avtalen, bör sådana avtal kunnaförenadeår

flyttning har minskatHärtill kommer behovetlagreglering. attutan av
några år tillbaka kan meddelasfondförsäkringar sedanföljd attsom en av

under årförsäkringsbolag. Sådana försäkringar,svenska som senareav
nyteckningspremierna, försäkringstagarendelförsvarat stor geraven

sparandet mellan olika fon-under avtalstiden flyttamöjlighetergoda att
der.

förslag ändringi övrigt vårabetydelse i sammanhangetAv är om av
framgååterköp. Som kommerskattelagstiftningens regler rörande att av

försäk-bestämmelser ändras såföreslår vi dessaföljandedet attatt en
återköpa sin för-avtalsvillkoren har möjlighetenligtringstagare attsom

nuvarande in-hindrasförsäkringsgivaresäkring kan byta utan att av
pensionsförsäkringar.återköpsrätten förskränkningar i
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åtgärder7.5 Andra

skatteomrádet framgåttbestämmelser viktig be-Gällande utgör som en
möjligheten flytta försäkringssparande. under-gränsning i Föratt ett att

flyttning reglerna i anvisningarna till 31 § kommunal-sådan börlätta en
blir neutrala från konkurrenssynpunkt.ändras så de Enskattelagen attnu

för avsikt flytta sitt tillgodohavande tillförsäkringstagare har att ensom
redan påpekatsförsäkringsgivare bör kunna detgöra utan attsomarman

inskränkningar i återköpsrätten för pensionsförsäk-nuvarandehindras av
ändring skattereglema innebär interingar. sådanEn öppnarattav man

skattefönnånema. fiskalaotillbörliga utnyttj anden När det gäller deför av
försäkringstagarenväsentliga uppfyller de kva-kraven måste det attvara

bl.a. sparandets långsiktighet, intelitativa reglerna äratt motpartenom
hela försäkringstiden. Från skattesynpunkt torde såledesdensamrne under

försäkringama kunna betraktas enda avtal. Så länge detolikade ettsom
med försäkringsgivare uppfyller förutsättningarnaavtal ingås en nysom
skatteförrnånema bör det godtas. Bestämmelser dettaför de erhållna av

individuella pensionssparandet försäkringsinslag.gäller för detslag utan
skatteförrnåner behållningenförlorar där inte redan erhållna dåSpararen

till pensionssparinstitut.förs över ett annat
återkrav i i lagstiftnin-Också reglerna utmåtningsfrihet och konkursom

försäkringstagare flyttarförsäkringsavtal bör ändras så att en somgen om
försämringar i deförsäkringskapital inte drabbas avseendena. Densitt av

flyttning regler troligen intehindrande verkan dessa har ärmot som
inte desto mindre det önskvärt också reglernasärskilt är attstor, men om

utmåtningsfrihet och återvinning neutrala från konkurrenssynpunkt.är
Föreskrifterna bör såsom vid IPS oberoende vilket bolag för-vara av som

sparkapitalet. betraktas äldre och pensionssparkontonvaltar Där nya som
återvinningvid prövning utmätning eller i konkurs kanenda kontoett om

pensionssparande.i fråga kap. 4 § lagen individuellt Så-komma 5 om
överföringbör införas regel innebär medel tilllunda atten som av en ny

försäkring inte skall inbetalning och prövningen tid-attanses som en av
ingående spartiden skall utifrån detpunkten för avtalets och göras ur-

förutsättning försäkringen intesprungliga avtalet. En bör dock attvara
grundar utmåtningsfrihet.ändras flyttningen i de avseendengenom som

utmätningsfalletBestämmelser med denna innebörd har för redansom
föreslagits intagna i den försäkringsavtalslagen. Enligt de före-nämnt nya

skall försäkringstagarens skydd utmätning det-slagna reglerna mot vara
flyttas.försäkringenävensamma om

förarbetena individuellt pensionsspar-Såsom har uttalats i till lagen om
vid ingående avtal medande bör ställa det kravet det nyttatt ettavman

försäkringsgivare tydligt markeras det fråga flyttningäratt omen annan
tidigare avtalet innehöll i de avseenden har betydelse förvad det somav

utmåtningsfrihet återkrav i konkurs. också före-skatteförmåner, och Som

Se 1993:39 337.Ds s.



litgférszikringssparande 205Flyttning1995:87SOU av

detpraktiskt skesammanhanget kan dettaslogs i det attt.ex.rent genom
träffas medbilaga till detförsäkringsavtalet fogasursprungliga somsom

avtalet.hänvisning i detochbolaget görsdet att nyaennya
informations-för förebyggabefogadevissa åtgärderVidare kan attvara

frågan byteskäl tilllivförsäkringsavtal. Ettförenade medproblem att om
försäkringstagar-åraktualiserats underförsäkringsgivare är attsenareav

till återköpbegränsningar iupplysningar dealltid fått rätteninte omna
begrän-därtillredan påpekats,orsak rättenhar gällt. En är, attsomsom

återköp sedan längefråganskattelagstiftningen,i att reg-omen annansas
i och föravtalsvillkoren hänvisasgrunder.försäkringsbolagens Iileras

del avtalet.dänned intolkasgrunderna,vanligen tillsig som en avsom
regelmässigt inteförsäkringstagarenhänvisningstekniken får dockGenom

villkor.dessadel av
de kostna-upplysta ocksåha varit dåligtFörsäkringstagama omsynes

åtminstone tidigare blevavtalen ochförenade medder är uppen-somsom
teknikbidragit denTill detta haråterköp aktualiserades.förstbara när

fördelningför ochtraditionellt tillämpatförsäkringsbolagen uttag avsom
zillmering innebärMetodenenskilda livförsäkringar.kostnader --

i anspråk förpremiebetalningarårensdel de förstabl.a. tasstoratt aven
Under deninitiala kostnader.och andraförsäljningskostnadertäckaatt

därförâterköpsvärdetdet tekniskaefter tecknandet hartidennärmaste
framhållits fördelarredannegativt. Somlågt, ellervarit mycket t.o.m.

försäk-relativt jämnt underinitialkostnademaförsäkringsbolagen numera
ringstiden.

ställasbör högre kravangivna problemtill medkomma rättaFör att
information.på försäkringsbolagensförsäkringsvillkoren ochinnehållet i

till allafå tillgångmöjligheterförsäkringstagamassyfte förbättraI attatt
skalldelbetänkande de villkorförraföreslog vi i vårtavtalsvillkor att som

försäkringsvillkoren. Reg-framgå direktförsäkringsavtalet skallgälla i av
grunder iiskall därför intetill återköpler utanrätt upptassom nuom

försäkringsvillkoren. Enligt förslagettill lagstiftning.Förslaget har lett
regle-återköpsuppgörelsenskallförsäkringsavtalslagtill nämntsomen ny

väsentligt återköps-fårförsäkringsvillkoren. Deti attnärmare ansesras
Även bör dettatill återköp saknasdåtydligt framgår därav. rätträtten an-

i villkoren.ges
försäkringstagar-vidarekonsumentsynpunktrimligt krav från ärEtt att

mån försäkringen kani vadavtal informationde sluterinnan omgesna
upplysasSärskilt börâterköpsvärdet beräknas.och huråterköpas attom

låst i för-tillgodohavandetinnebär äråterköpsrättförsäkring attutanen
för överföring tillutnyttjasinte kansäkringsbolaget och ett annatt.ex.

be-framgå hurskall det klartföreliggertill återköpOmbolag. rätt man
börfårförsäkringstagaren Dessutomvärdedet ut.stämmer angessom

och hur för-försäkringsavtaletförknippade medkostnadervilka ärsom
för dessa.belastassäkringarna kommer att

° 1992/932187 125.Se s.prop.
7 1993:108 81 ff.SOUSe härom s.
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Även sådana krav har i viss mån tillgodosetts på tid. Enligtsenare
genomfördesregler här den juliEG:s 1 1995 skall försäkrings-som- -

försäkringbolaget innan meddelas lämna uppgifter bl.a. beräkningen om
och fribrevsvärden.återköps- Informationskraven skall tillgodosesav ge-

myndighetsföreskrifter.8 Sådana föreskrifter har framgåttnom som av
nyligen utfärdats.avsnitt 5.4.3 Det kan också erinras försäkrings-attom

tagit fram riktlinjer för information vidbranschen har livförsäkring med
sparande.

finns det inte skäl förhindra försäkringsbolagenDäremot betaltatt att ta
för sina kostnader försäkringsförhållande avslutas och in-när ett nytten

försäkringsgivare. ileds hos Inte heller andra avtalsförhållandenannanen
det ovanligt den avbryter avtal i förtid fårär ersättaatt part ett mot-som

kostnader därvidför de uppkommer. För det fall konto-parten som en
flyttar tillgodohavandetinnehavare i IPS-systemet till pensions-ett annat

sparinstitut har exempelvis det institut sparandet flyttas från rätt attsom
skälig avgift.ta ut en

8 1994/951184 210 ff.Se s.prop.
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försäkringsbolagenTillsynen8 över

Inledning8.1

uppgiftFinansinspektionens väsentligasteordningnuvarandeEnligt är
bestämmelserefterlevnaden deförsäkringsområdet bevakaatt somav

Till nuvarande solidi-skälighetsprincipen.soliditets- ochgrundar sig på
förbudetpå upprättande grunder,hör bl.a. kravettetsbestämmelser av

försäkringsteknis-medel motsvarandeoch kravet pårörelse attmot annan
på visst föreskrivet Näralivförsäkring skall placeras sätt.skulder ika an-

vinstutdelning iförbudetskälighetsprincipen harknytning till mott.ex.
återbäringsfondens användningsom-livförsäkringsbolag reglernasamt om

sund utvecklingövrigt verka föroffentliga tillsynen skall iråde. Den en
uppgif-också andraFinansinspektionen har i dagförsäkringsväsendet.av

försäkringsbolagensbevakningendirekt föranleddainte ärter avavsom
marknadsföring och konkurrens.områdena förinomsolvens, t.ex.

för kon-regelsystem lämnartill störreövergångEn utrymmeett som
ilagstiftning får ändrasinnebär gällandenuvarandedetkurrens än att en

gällande skälighetskravföreslår vi b1.a.framgåttavseenden. Somrad att
livförsäkringsrörelse slopas.vinstutdelning iförbudetochupphävs motatt

förhandsgod-kraft och kravetplaceringsregler iVidare har trättnya
lagstiftningen reformer pâ-Sådanagrunderkännande utmönstrats urav

försäkringsbola-tillsynFinansinspektionensockså övernaturligenverkar
tillsynsverksamheten diskute-framtidaskall därför denföljandeI detgen.

Övervägandena bo-kontrollengälla den löpandetillavgränsas att avras.
koncessionsprövning.inte bl.a.omfattar därförochverksamhetlagens

omfatta,offentliga tillsynen bördenuppgiftervilkaHärvid prövas som
sin verk-utformabörtillsynsmyndighetenhur närmareintemen anges

Även Finansinspek-kontrollmöjligheterhuvuddragen desamhet. somav
bestämmelsernågra debehandlasdiskuterastionen bör ha samt somav

vilka sanktions-övervägandeningahärför. Däremotuppställts görs om
frågan börinspektionsmyndigheten. Dentillkommabörmöjligheter som

Finansinspektionensomfattarsammanhangistället behandlasi ett som
försäkringsrörel-tillsynendel öververksamhetsområde. Somhela aven

kontrollockså denbevakninginspektionensbaraintekan utansessen
livförsäkringsbolagen.skall finnas iaktuarierdesker somgenomsom

1994/95:184.Se prop.
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till tillsynsfrågomaAnknytning har bestämmelsernaäven försäkrings-om
itagarrepresentation försäkringsaktiebolagens styrelser. Därför behandlas

kontrollinstitutenockså de här.

Nuvarande förhållanden8.2

Finansinspektionens8.2.1 uppgifter

försäkringsverksamhetenHur tillsynen över skall skötas framgår dels av
försäkringsrörelselagstiftningens regler, dels den regeringen utfar-av av
dade förordningen 1992: 102 med instruktion för Finansinspektionen. I
instruktionen fastslås de övergripande målen för Finansinspektionensatt
verksamhet bidra till det finansiellaär stabilitet och effekti-att systemets

konsumentskydd.’vitet verka för Vidare uttalas in-att ettsamt gott att
spektionen bl.a. har till uppgift tillsyn i enlighet medutöva vadatt som

i lag eller författning följa och analysera utveckling-samt attanges arman
inom verksamhetsområdenen

De lagar grundvalen för Finansinspektionensutgör tillsyn för-översom
säkringsföretagen FRL, LUF och lagen EES-försäkringsgivaresär om
verksamhet i Sverige LEF. Inspektionen har dessutom uppgifter enligt
trañkskadelagen 1975: 1410, lagen 1976:357 motortävlingsförsäk-om
ring, lagen 1989: 1079 livförsäkringar med anknytning till värdepap-om
persfonder denoch särskilda lagstiftningen vissa livräntor. Vidareom
skall inspektionen fullgöra åligganden hånförliga till de bestämmelser som
har utfärdats med stöd angivna speciallagar.av

enligt försäkringsrörelselagstiftningenDen övergripande tillsynsupp-
giften verka för sund utveckling försäkringsväsendetär 19 kap.att en av

första1 § stycket FRL, 22 § LUF och 6 kap. §1 LEF. Bestämmelsera
slog fast denna s.k. sundhetsprincip i lagstiftningen år 1982upptogssom

och hämtades dåvarande instruktion för inspektionen. Sundhetsreglerur
finns också i 2 kap. 3 § FRL och 7 § enligt vilkaLUF, koncession får
beviljas den planerade verksamheten kan uppfylla kraven påantasom en
sund verksamhet.

Innebörden begreppet sundhet har inte preciserats detnärmare, utanav
har få till försäkringsvâsendets utveckling i det långsikti-ansetts anpassas

perspektivet baraInte i motiven också i praxis framstår sund-utanga
hetsreglema mycket förDeras värde möjligheten ingripaattsom vaga.

missförhållanden framhålls, i övrigt det oklart vadärmot när-men som
sammanhangi dessa harDet dock uttalatssuntmare som attanses

verksamhetsundhetskontrollen omfattar bolagens hela sundhetsbevak-I
ningen ligga dels Finansinspektionen skall övervaka företag-att attanses

2Se l990/9l:177 8 och 1994/95:l00 bilagaäven 8 95.prop s. prop. s.
3Se 1981/82:l80 310.prop. s.
‘ Se 1984/85:77 47 ff.prop. s.
5Se l981/82:180 102.prop. s.
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skalldels inspektionenområdet,bestämmelsergällandeföljer atten
det bedömsmyndigheten,råd, dels närföreskrifter och allmänna attge

stridersådana tendensertill regeringenanmälerpåkallat, mot ensom
därför föranleda lag-börförsäkringsväsendet ochutvecklingsund somav

åtgärder och skälig-skillnad soliditets-Tilleller andraändringar mot
för Finans-riktlinjesundhetsprincipenframträderhetsprincipema som en

verksamhet.företagensför de enskildainteinspektionens,
försäkringsrörelselagstiftningen främstframgått vilarredanSom

särskiltföljaktligenharskälighet. Detsoliditet ochprinciperna ansettsom
bestämmelserefterlevnaden dekontrollmedangeläget somavaven

övervakatillsynsmyndighetenskallprinciperna.de Främstgrundar sig
soliditet.7bevarad Iverksamheten medbedriverförsäkringsbolagenatt

övervakningen inte tilldärvidanförda begränsasmed detenlighet ovan
bo-också sikte hurdengällande regler,följerbolagen etttarutanatt

på åtgärderså kravi allmänhet,fråga Soliditetenutvecklas ilag attom
oroandeförsöka brytaförbolagsledningenställas påi tid kan att en

Över skallhemmahörande inom EESförsäkringsgivareutländskatrend.
finansiell tillsyn. Förbedriva någonFinansinspektionen inteemellertid

enlighetmyndighet Ibehörigaskall hemlandetsden tillsynen ansvara.
svenska bolagentill deinspektionenskallskälighetskravetmed attse

skäligaandra villkorpremier och ärförsäkringar samtmeddelar mot som
offentliga tillsynen översker korrekt. Denskaderegleringenbevaka att

till skapaalltså sedan längesyftarförsäkringsväsendetenskildadet att ga-
ändamåls-effektivt ochintresseförsäkringstagarnasrantier för ettatt av

tillgodosespristill skäligtriskskyddenligt
för-granskasjanuari 1995trädde i kraft den 1lagstiftningEnligt som

enligt lagenKonsumentombudsmannenskälighetsäkringsvillkors även av
Även efter denkonsumentförhållanden.iavtalsvillkor1994:1512 om

behållit sinaväsentligti alltFinansinspektionendockharlagändringen
de befo-det ochemellertidKonsumentverket hararbetsuppgifter. ansvar

uppgifter föraKonsumentombudsmannensmedföljergenheter att ta-som
förbudMarknadsdomstoleninförlan om

kon-tillframgått längresträcker sig änSundhetsbevakningen ensom
Sundhetsre-skälighetsprincipema.soliditets- ochefterlevnadentroll avav
skälighets-funktionliknandefyllatill del tycktsbl.a.geln har somenen

för-medel mellan olikafördelningrättviskontrollenvidkravet avav en
iåberopatsförekommit den harocksåharDetsäkringstagargrupper. att

otillräckligbedömtskonsolideringenkollektivadenfall där m.a.o.som -
har iRegeringsrättensoliditetsprincipen.tillkomplement en an-ettsom

tilllånförsäkringsbolags erbjudandedå det gälltsituation ett omnan -
tillsynsmyndighetendärbesluträttsprövning underkäntvidanställda ett-

° 1987:58 441.SOUSe s.
soliditets-till7 knytavilka bestämmelsergenomgångFör närmare ansom ansesaven

1986:8 79 ff.SOUprincipen. s.se
3 1961:171 281.Se s.prop.
9 ff.1994/95:17 74Se s.prop.
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ingripit sundhetsbestämmelsen.under hänvisning till I samband med
behovsprövningens avskaffande i koncessionsärenden nämndes vidare

exempel på sundhetsprincipens tillämpning bl.a. kundesom att taman
hänsyn till behovet försäkring för vissa riskgrupper, vilket kun-utsattaav
de äventyras bolagen specialiserar sig på mycketatt goda riskergenom
eller i konkurrenssituation premier."differentierar sinautsatt Hären
skulle principen tydligen åberopas förnärmast motverka försäk-att en
ringsteknisk bedömning bolaget och ökad tyngd sociala överväg-av ge
anden. Vidare sundhetsregeln följa det varje försäk-attanses av genom
ringsavtal skall täckas försäkringsrisk. Hur riskmomentet i för-storten
säkringen måste får bakgrundprövas sundhetsprincip-ytterst motvara av
en. Här kan också Finansinspektionennämnas med stöd sund-att av
hetsregeln har meddelat allmänna råd på försäkringsbeloppränta förom
viss tid förflutit sedan försäkringsfall inträffat FFFS 1993: 15.som

I tids lagstiftning koncessionsprövning har slagits fastsenare om att
kravet på sundhet i sådana sammanhang skall endast förhållandenaavse
i det enskilda bolaget och inte i försäkringsväsendet helhet. Därvidsom
skall gälla krav i fråga bankverksamhet. Med stödsamma som om av
sundhetskravet skall försäkringsbolags organisation, verksamhet enligtett
bolagsordningen inre kontroll- och säkerhetsuppbyggnad Vi-samt prövas.
dare skall bolagets verkställande ledning, dvs. företagsledning och styrel-

bedömasstörre ägare uppfylla de kunskapsmässiga krav ochsamtse, va-
så omdömesgilla i sitt handlande erfordras för de skall kunnara attsom

Ävenlångsiktigt och stabilt driva sund försäkringsverksamhet.sättett
de organisatoriska förhållandena skall bedömas. Uppmärksamheten skall
också riktas på verksamhet driver vidägare sidant.ex. densom en av

rörelsen.tillståndspliktiga Med stöd sundhetskravet skall inspektion-av
vidare ingripa sådana förhållanden sedanäven koncession harmoten

meddelats. Kontrollen verksamheten leds lämpliga och kompe-attav av
ingår del Finansinspektionenstenta löpande till-personer som en av

syn. I sammanhanget framhållasbör inspektionen har fastställt all-att
råd styrning, internmänna information och intern kontrollom som grun-

dar sig på sundhetsregeln FFFS 1994:36.
Med sinastöd allmänna tillsynsbefogenheter kan inspektionen vidareav

ingripa försäkringsföretagens marknadsföring. Detta följermot bl.a. av
bestämmelserna i 7 kap. 16 första§ stycket FRL, 20 § första stycket
LUF och 2 kap. första7 § stycket LEF enligt vilka styrelsen och verk-
ställande direktören generalagenten och företrädaren skall övervakaresp.

anskaffning ansökningar försäkring hos företagetatt sker påav om ett
sätt med försäkringssed.överensstämmer god Marknadsföringslagensom
gäller dock all näringsverksamhet och omfattar alltså försäkringsom-även
rådet. Tillämpningen den lagen ankommer på Konsumentombudsman-av

RÅ° Se 1990 ref. 106.
" Se 1984/85:77 50prop. s.
2 Se 1989/90:34 42.prop. s.

Se 1992/932257 187 och där gjorda hänvisningar.prop. s.
I‘ Se 1994/952184 123.prop. S.
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övervak-Konsumentombudsmarmen harMarknadsdomstolen.och ennen
förhandling med nä-utsträckningiochfunktionande stor genomagerar

infor-förbuds- ochPrövningbranschorganisationer.ellerringsidkare av
ansökanMarknadsdomstolen efterenligt den lagen görsmationsfrågor av

uteslutande Kon-detpraktiken är nästanIKonsumentombudsmannen.av
försäkringsbo-ingripersumentombudsmarmen/Konsumentverket motsom

Finansinspektion-medsamrådefterbehovmarknadsföring, vidlagens
5en.

Finans-tillämparförsäkringsrörelselagstiftningensärskildadenFörutom
konsumentför-bl.a.konsumentlagstiftningen,också delarinspektionen av

informa-viss1992:830, därkonsumentkreditlagenochsäkringslagen
Även sundhetsre-med stödbedrivsden tillsynenföreskrivs.tionsplikt av

kopplingeninnebärEmellertidoch LEF.och i LUFFRLkap.i 19geln
Konsumentverket överva-regelsystemmarknadsföringslagens ävenatttill

bestäm-konsumentförsäkringslagensefterleverförsäkringsbolagenkar att
Finans-följerkonsumentkreditlagen§information. 35 attAvmelser om

efterlevsi den lagenbestämmelsernatillsyn överinspektionen utövar att
rådförsäkringsgivarna. allmännalämnatocksåInspektionen har omav

1992:23.FFFSkonsumentkreditlagentillämpning m.m.av
lagstiftning-inyligeninfördesinformationlämnandereglerNya avom

och 8 kap.LUF21 §19 § FRL,Enligt kap.försäkringsrörelse. 7omen
Finansinspektionenbemyndigande,eftereller,regeringenskallLEF§5

i denbestämmelsernamedenlighetinformation iföreskrifterutfärda om
överträdelser informationsreglemadedirektiv.generationenstredje av

ochregeringenåtgärder baraoffentligrättsligaendastsanktioneras somav
Fi-tillgripa. haravsnitt 5.4.3framgåttSomFinansinspektionen kan av

informationsföreskrifter.utfärdatnansinspektionen
utvecklingenföljainstruktionsinenligtinspektionenskallVidare av

konkurrensförhållandenochpris- samtkännedomfrämja allmänoch om
skallInspektionenförsäkringsväsendet.förhållanden inomviktigaandra

tillämpningeni frågorKonkurrensverketmedsamrådaockså av upp-om
Vis-konkurrensförhállanden.pris- ochrörandeföretaggiftsskyldighet för

verk-försäkringsbolagensförtillämplig ävenkonkurrenslagenserligen är
före-därföromfattarundersökningarKonkurrensverkets t.ex.samhet och

Finansinspek-ocksåskallEmellertidförsälcringsområdet.påtagsförvärv
prövningarna görsförsäkringsbolag. Deföretagsförvärvtionen pröva av

kap. 17 §andelar i 7aktier ochförvärvföreskrifternamed stöd avomav
för-överlåtelsefrivilligbestämmelsernaenligtoch§ FRLoch 17 avoma

FRL.i 15 kap.säkringsbestånd
försäkrings-statistikför överFinansinspektionen attDessutom svarar

sparformersrörande olikainformationframställsområdet egen-attsamt
inspektion-närvarande fråganärFöravkastning länmas.ochskaper om

be-underkapitalmarknadsstatistikenviss delförframtida avansvarens

1345 1994/95:123Se s.prop.
° och 145951991/92:83Se s.prop.

212.7 1994/951184Se s.prop.
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redning i regeringskansliet.
Finansinspektionen har uppgifteräven vid sidan dem har regle-av som

i specialförfattning. En del det arbeterats inspektionen utför inomav som
för konsumentskyddet har tidenöver tillkommit utvecklan-ramen genom

de praxis. Dit hör hanteringen allmänhetens frågor och klagomål.av av
En skyldighet allmänt lämna upplysningar, vägledning,att råd och annan
hjälp till enskilda i frågor myndighetensrör verksamhetsområde föl-som
jer dock redan bestämmelserna i förvaltningslagen4 § 1986:223.av

Om Finansinspektionen finner anledning till anmärkning försäk-mot en
ringsgivare kan inspektionen vidta åtgärder bolaget 19 kap. ll §mot
FRL, 25 § LUF och 6 kap. 5 § LEF. Myndigheten får till börjanen
meddela de erinringar bolagets verksamhet inspektionen finnerom som
behövliga. lindrigasteDet formella ingripandet består i inspektionenatt

Ärskriftligen meddelar sina erinringar. avvikelsen allvarlig ka-av mer
raktär skall inspektionen förelägga bolaget eller styrelsen vidta rättel-att

Detta gäller bl.a. avvikelse skett från lagstiftningen försäk-se. om om
ringsrörelse eller föreskrifter har meddelats med stöd den lagstift-som av
ningen eller från bolagsordningen eller grunderna. För utländska EES-
försäkringsgivare gäller vissa särskilda bestämmelser vilket sammanhän-

med den övergripande tillsynen derasöver verksamhetatt bedrivsger av
hemlandsmyndighet.

8.2.2 Finansinspektionens kontrollmöjligheter

Allmänna bestämmelser

Finansinspektionen har flera skilda möjligheter granska försäkringsgi-att
verksamhet. För de svenska försäkringsbolagens del slås tillvamas en

början fast styrelsen, verkställande direktören ochatt andra befattningsha-
i ansvarig ställning i försäkringsbolag skall lämna inspektionen devare

upplysningar verksamheten inspektionen begär 19 kap. 3 §om som
FRL. Motsvarande skyldigheter åvilar enligt 24 § LUF generalagenten
och enligt 6 kap. 3 § LEF EES-försäkringsgivare med etablering här. Re-
geringen eller, efter regeringens bemyndigande, inspektionen får meddela
föreskrifter vilka upplysningar försäkringsgivare skall lämna. Vi-om en
dare får Finansinspektionen, detnär nödvändigt, sammankallaanses ett
försäkringsbolags styrelse. Har styrelsen inte sig efterrättat begäranen
från inspektionen kalla till bolagsstämma, fåratt inspektion-extraom en

utfärda sådan kallelse 19 kap. 8 § FRL. Dessutom skall styrelsenen
och verkställande direktören på tid inspektionen bestämmer hålla för-som
säkringsbolagets kassa, övriga tillgångar, räkenskapsmaterial och andra
handlingar tillgängliga för granskning befattningshavare hos inspektio-av

eller någon inspektionen har förordnat. Företrädare förnen av arman som
inspektionen får vidnärvara styrelsesammanträde, inspektionen harsom
utlyst, och vid bolagsstämma delta i överläggningarna kap.19 9samt §

ÄvenFRL. generalagenten i utländskt försäkringsföretag ochett EES-
försäkringsgivare med etablering här skall hålla tillgångar, räkenskaper
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Finansinspektionengranskningförtillgängligahandlingarandraoch av
stycket LEF.andrakap. 3 §LUF och 6stycketandra§24

försäkringsbolagensvenskadekontrolleramöjligheterYtterligare att
Enligt detkap. 2 § FRL.revision i 10bestämmelserna omgenomges

iflera revisorerellerförordnaFinansinspektionenskallstadgandet var-en
ringatill rörelsensmed hänsyninspektioneninteförsäkringsbolag, om

revisorersådanaobehövligt. Fördetskälandraelleromfattning anserav
revisorer1992:18. Deinstruktion FFFSutfärdatinspektionenhar som

övriga revi-med deuppgift tillsammanstillförordnar harinspektionen att
årsredovisningochräkenskaperbolagetsgranskningendelta i avsorerna

förvaltning.direktörensverkställandeochstyrelsenssamt av

bestämmelsersärskildaNågra

liv-för främstcentral rollspelatgrundernas.k.tid har deUnder lång en
antagandendeinnehåller bl.a.Grundernaförsäkringsverksamheten. som

försäkringsersättningar,ochpremierberäkning t.ex.förbas an-utgör av
regleringnuvarandekostnadsutveckling. Idödlighet ochtaganden om-om

livförsäkringsbolagensförprincipernaväsentligastedegrundernafattar
hänseende. denlänge harSedanaktuarielltiåtminstoneriskhantering,

långvarigformervid allagrunder skall upprättasgälltordningen avatt
stadfästel-regeringen förunderställasskallgrundernaochförsäkring, att
upphävdesjuli 1995kraft den lträdde ilagändringarGenom somse.

del,livförsäkringensförochstadfástelsepåkravetemellertid ersattes,
liv-förgrundernasamtidigt medSenastanrnälningsförfarande. attmed ett

och 12 §kap. 8 § FRLenligt 7skall deanvändasbörjarförsäkringar aa
redogö-fogasskallTill grundernaFinansinspektionen.tillställasLUF en

och för-försäkringstagarnafår förgrundernakonsekvenserför derelse
livförsäkringsgrun-ändringvidocksågällerKravensäkringsbolaget. av

anmälningsskyl-inte någongällerskadeförsäkringsverksarnhetender. För
hemlandstillsynprincipengenomförandetföljddighet. Som omavaven
hemmahörandeförsäkringsgivareutländskai LEFkravetslopades att

grunder.skallEES upprättainom
uttryckverksamhet. EttförsäkringsbolagensförbindandeGrunderna är

fördeltillombuddessförsäkringsbolag ellerförförbudet atthärför är ett
påförsäkringstagare,ellerförsäkringstagare annatenskildaför grupper av

nedsättning deindirektdirekt ellermedgeâterbäring,än avsätt genom
kap.sina grunder 7enligtbestämtbolagetlivförsäkringspremier som

Även EES-försäkringsgivareutländskför19 § LUF.och§ FRL15 en
för-livförsäkringspremiernedsättningförbudgällaskall sommotett av

tillämparberäkningartekniskaandragrunder ellerenligtsäkringsgivaren
för detillkomBestämmelsenLEF.kap. 6 §i Sverige 2rörelsesinför

3 233.198l/82:l80Se s.prop.
försäkringsverksamheten,förmed grunder9 redogörelseutförligFör systemetaven

ff.1993:108 38SOU s.se
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svenska bolagens del år 1914 i syfte bekämpa användande illojalaatt av
konkurrensmedel, främst s.k. returprovisioner. Dessa innebar försäk-att
ringstagare fick rabatt på bolags standardpremierett erhållaattgenom
viss del försäkringsagentens provision. Detta ansågs otillbör-av ettvara
ligt gynnande somliga försäkringstagare på andras bekostnad.av Bestäm-
melsen avsåg förhindra premienedsättning iatt sådana fall då den var
godtycklig och inte hållbar efter försäkringstekniska grunder.

Krav rapporteringsskyldighet har införts även andra områden. Ett
försäkringsbolag skall till Finansinspektionen lämna uppgift de försäk-om
ringstekniska skuldemas storlek, hur dessa har beräknats avgivensamt
återförsäkring och dess storlek. Regeringen eller, efter regeringens be-
myndigande, Finansinspektionen skall meddela föreskrifternärmare om
uppgiftsskyldigheten kap.7 9 § FRL. Dessutom skall försäkringsbo-ett
lag riktlinjer förupprätta placering de tillgångar används förav attsom
täcka de försäkringstekniska skulderna. Riktlinjerna skall beakta de sär-
skilda placeringsreglerna. Finansinspektionen skall kunna begära fåatt ta
del bolags riktlinjer, och de kan därmed tjänaett stöd för inspek-av som

bolaget.tionens tillsyn Det ankommer styrelsen fastställa pla-av att
ceringsriktlinjema och till de följs. Styrelsen skall vidare fortlöpan-attse
de riktlinjerna Ändringarpröva behöver ändras 8 kap. 7 § FRL.om
kan bl.a. behövas med hänsyn till förändringar det belopp skallav som
skuldtäckas liksom utvecklingen marknadema.på de finansiella Mot-
svarande skyldigheter gäller för utländska försäkringsföretag inte ärsom
hemmahörande inom EES 13 och 14 §§ LUF.

En viktig uppgift i soliditetskontrollen tillsynsmyndighetensanses vara
bevakning efterlevnaden förbudet för försäkringsbolag drivaav av att an-

rörelse försäkringsrörelse.än Endast det finns särskilda skälnan fårom
försäkringsgivare driva främmande verksamhet 1 kap. 3 § förstaen styc-

ket FRL och femte1 § stycket LUF. Förbudet, har gällt alltsedansom
år 1903, förhindra försäkringsbolagen frånatt driva verksamhetavser att

kan ha menlig inverkan på deras möjligheter infria försäkrings-som att
åtagandena. Lagmotiven endast begränsad vägledning för förbudsbe-ger
stämmelsens tillämpning,närmare utgångspunkten harmen sagts attvara
verksamheten tillåtenär den har naturligt samband med försäk-ettom
ringsrörelse och det föreligger garantier för verksamheten drivsom att

intressen.i försäkringstagamas Förbudet rörelse inte di-ärmot annan
rekt tillämpligt på de fall där försäkringsbolag önskar driva verk-arman
samhet i dotterbolag. Här krävs dock tillstånd för försäkringsbolagets ak-
tieinnehav enligt kap.7 17 § FRL se nedan. I praxis har därvid krävts

rörelsen i dotterbolaget har viss anknytningatt till försäkringsverksamhe-
ten."

2°Se NJA 1915 62 ff.s.
2 Se 1994/952184 163.prop. s.
u Se 281.a. prop. s.
23Se 198l/82:180 134 Om tillsynen med avseendepåprop. rörelse,s. annan seSOU 1987:58 171 ff.s.
2"Se 198l/82:l80 135 och 200 Se också 1948:50 217.prop. s. prop. s.
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kom-detharskall åsidosättasinterörelseförbudetFör motatt annan
försäk-enligt vilka§ FRL,i kap. 17bestämmelser 7 ettmedpletterats

Finansinspektion-begränsande undantagmed vissa utanringsbolag --
bolagenskilti änaktiernaandelfårmedgivande inte större ettäga avens
fempro-bolagetröstvärdet itotaladetfem procentmotsvarar avsom

försäkrings-innebärakunnaaktieinnehav attcentsregeln. Ett större anses
fö-ingripa ieventuellt tvingasochaktivtsig ägaransvarbolagen etttar
vidaktivt ägaransvarförsäkringsbolagskötsel. Om tar ettettretagets

försäk-självarisk föruppstådet kunnaföretag, attandradriften ansesav
negativt. undantag§ FRL17 görskap.I 7påverkasringsrörelsen a

finansiella företag.andraochi bankeroch andelaraktierför förvärv av
försäkrings-rörelse ändrivaförsäkringsgivareförförbud attEtt annan

för tolk-anvisningarNågraordning. närmareEG:sockså igällerrörelse
vägled-vissEG-direktiven,idock inteförbuddettaningen mengesav

EU-länder. Sär-andratillämpning ibestämmelsensfrånhämtasning kan
rörelse haförbudet ettSverige gettsipunkt motskilt annansynesen

svenskländer. Ivästeuropeiskaandraflerainnehåll ilångtgående änmer
hardotterbolagetiverksamhetenframgåtttillsynspraxis krävs attsom

med-EU:sflestadeförsäkringsverksarnheten. ltillanknytningviss av
i sindotterbolagförsäkringsbolag ägakan däremot ettlemsländer somett

försäkrings-tillanknytninghakaninterörelsedriver ansessomtur en
Neder-Frankrike ochStorbritarmien,i bl.a.tillåtetverksamhet. Detta är

länderna.
livförsäkringenspåÄven återförsäkringsavtalövervakningen om-för av

före-14 § FRLkap.bestämmelser. I 7särskildauppställtsdetharråde
medgivandeFinansinspektionensförsäkringsbolag inteskrivs utanatt ett

återförsäkringiförbinder sigbolagetvarigenom attavtal avgeslutafår
avtaletinte kanbolaget sägalivförsäkringar,tecknadeinte uppännu om

medgivandesådantuppsägningen. Utanefterårersättning senast ettutan
återförsäkringavgivande iavtalheller slutainte enbolag avfår omett

varitingåendeavtaletsvidförsäkringenlivförsäkring,tecknadredan om
dock integällerBestämmelsernahalvt år.tidkraft i längre än renai ett

utländskaför deanordnatskontroll harliknandeåterförsäkringsbolag. En
tillinskränktsintekontrollenemellertidharförsäkringsföretagen. Där

fårförsäkringsföretagutländsktåterförsäkringsavtal. Ett en-slagvissa av
iavtalmedgivande slutainspektionens attinteLUF18 § omligt utan

här.rörelsetill företagetshörlivförsäkringåterförsäkring somavge
före-avsågochinfördes år 1914bolagen attsvenskadeförReglerna

avtalSådanalivförsäkringen.återförsäkringsavtal inomosunda an-bygga
interba-skäligmistegicklivförsäkringstagamatillledakunnasågs omatt

efterskeböraavtalenring." prövningTillsynsmyndighetens ansesav
företag.utländskasvenska ochförprincipersamma

7‘ 2001981/82:180Se s.prop.
uppnådettill syftehaharBestämmelserna även att‘° 1914:50 51. ansettsSe s.prop. 82.1986:8Soliditet, SOUmåletallmänna s.seom

27 441950:94Se s.prop.
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Finansinspektionens kontroll i praktiken

I praktiken följer Finansinspektionen försäkringsgivamas verksamhet lö-
pande s.k. finansiell tillsyn bokslut, verksamhetsberättel-genom t.ex.av

och regelbunden rapportering. Speciella begärs inser för be-rapporter att
lysa olika risker i verksamheten. I granskningsarbetet ingår även göraatt
skälighetsbedörnningar produkter och avtalsvillkor, huvudsakligenav nya

område."på livförsäkringens Finansinspektionen gör även regelbundna
besök hos försäkringsföretagen, vissa efter förhandsavisering, andra inte.
Beroende på syftet undersöks antingen hela verksamheten eller viss funk-
tion eller verksarnhetsgren. Myndigheten för kontinuerligaäven överlägg-
ningar med branschorganisationema i tillsynsfrågor. Med erfarenheter
från de årens utveckling har inspektionensenaste förändringsar-startat ett
bete för utveckla tillsynen. Inspektionen skall i sittatt operativa tillsyns-
arbete i framtiden följa försäkringsgivarnas centrala riskområden,upp

kreditrisker, intemkontroll, likviditet, ränte- och marknadsrisker,som
Ävenvalutarisker information och ADB. försäkringstillsynensamt om

omfattar också den verksamhet bedrivs i Sverige utländska för-som av
säkringsföretag huvuddelenär tillsynsarbetet orienterat de svenskaav mot
försäkringsbolagen.

Ett antal klagomålsärenden, främststort avseende försåkringsbolagens
skadehantering, inkommer årligen till Finansinspektionen. Klagomålen,

300 året, oftast bristande aktivitet från bolagets sida,ca långaom avser
handläggningstider dålig information.samt

Utgångspunkten vid handläggningen klagomålsärendena in-ärav att
spektionen i första hand skall koncentrera sina till de klagomålresurser

särskilt intresseär från tillsynssynpunkt. För effektiviserasom be-av att
handlingen enskilda klagomålsärenden har Finansinspektionen påav se-

tid infört ordning för hantering sådana ärenden. Sålundanare en ny av
indelas inkomna ärenden i olika kategorier. Den förstatre kategorin är
ärenden innehåller frågeställningar kan besvaras direkt in-som som av
spektionen. Den andra kategorin, omfattar ungefär tio fal-som procent av
len, ärendenär principielltär intresse från tillsynssynpunkt. Ditsom av
hör främst frågor där myndigheten inte tidigare gjort uttalanden och fall
där det förekommit flagranta övergrepp. Dessa ärenden handläggs genom
sedvanligt remissförfarande med bolaget. Därefter underrättas klaganden

inspektionens ställningstagande i ärendet. Beslutet meddelasom and-även
har anknytning till eller intresse inspektionens ställningstagan-ra som av

de. Den tredje kategorin, för närvarande 65 fel-rör smärreprocent,ca
aktigheter eller andra problem vilka bör kunna lösas direkt bolaget.av
Dessa ärenden överlämnas efter diarieföring hos Finansinspektionen om-
gående till berört bolag får direkt till den klagande. Klagandensom svara
erhåller frånbrev inspektionen förklarar åtgärdenett dennesamtsom vart
kan sigvända frågan inte kan lösas. Varje bolag däref-om avrapporterar

kvartalsvis i enlighet med vissa fastlagdater hur reklamationsfal-normer

2’ Se vidare härom i kapitel 4.
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rapporteringregelbundnafår dennaInspektionenhanterats.len har genom
problemuppfångning, vilket skallför sin använ-underlagöverskådligtett

hålls medockså regelbundetavstämningarmuntligavid dedas an-som
har varitklagomålsärendenaeffekternabolagen. Ensvariga inom avav

villkorsgransknin-för arbetet medkonkreta underlaginspektionen fåttatt
gen.

inomför närvarandeklagomålsärendena överHandläggningen sesav
ytterligare förändring-bli föremål förkan därförFinansinspektionen och

ar.

kontrollinstanserandra8.2.3 Några

i försäkringsbo-befattningshavaredekontrollinstanssärskild utgörEn ett
anställda aktua-frågor, vanligenförsäkringstekniskamedsysslarlag som
de försäkrings-livförsäkring skallmeddelarförsäkringsbolagrier. l som

överinseendeutföras underoch beräkningarnautredningarnatekniska av
gällerBestämmelsernaLUF.och 17 §kap. 18 § FRLaktuarie 8en

skadeförsäkringsrörelsentillhöroch sjukräntorockså livräntor som
Regeringenstycket LUF.sistastycket och 2 §tredje FRL§1 kap. 5
föreskriftermeddelarFinansinspektionenbemyndigande,efter desseller,

Inspektionen haraktuarie.behörighet tjänstgöraförvillkoren att somom
behörighetsvillkorangåendekungörelseutfärdatår 1984senast

från dessaundantagmyndigheten medgefall kansärskilt1984:290. I
befattning skall dettasineller frånträttaktuarie antagitsvillkor. När en

endastaktuarier i bolagetfleraregistrering. Finns ärföranmälasgenast
Finansinspektionen.registrerad hoschefaktuariebenämndoftaen --

skallaktuariendel gällerlivförsäkringsföretagensutländskadeFör att
anställd i bolagetaktuarie kanFinansinspektionen. Engodkännas varaav

uppdragstagare.eller vara
och jim-i försäkringsbolagetansvarig ställninghaAktuarien anses en

bl.a.verkställande direktören,avseenden medi vissaställs därför genom
penninglånlämnakap. 12 § FRLförsäkringsbolag i 12förbudet för att

bolaget. särskilda be-aktuarien deomfattasVidareaktuarien itill av
FRL.skadestånd i 16 kap.stämmelserna om

årgällt sedanlivförsäkringsrörelse hariaktuariekompetensKravet
1903. styrelsen och bolagsstämmantillhandahållaharAktuarien att

frågorsamtligalämpligtoch det harupplysningar,med råd och attansetts
före-tekniskgrunder ellerförsäkringstekniska är artsom annars avom

aktuarien.dras av
vissmöjliggörs iverksamhetförsäkringsbolagensgranskningEn av

ledningenförsäkringstagarinflytande igällande kravmån även genom

2° 216.1981/822180Se s.prop.
3° 273.Se a. prop. s.
3 1980:6 424ESe härom DS S.
32 ff.1904 lllSe NJA S.

1948:50 369.Se s.prop.
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försäkringsbolag. Enligt 8 kap. 1 § skall iFRL försäkringsaktiebolagav
inte uteslutande driver återförsäkring minst styrelseledamöter-som en av

med uppgift särskilt vaka försäkringstagamasöver intresseutses att attna
beaktas. sådan ledamotEn skall enligt bestämmelse, skall inta-som vara

i bolagsordningen, försäkringstagama eller någon intres-utsesgen av av
har anknytning till dem eller förordnas regeringen ellersegrupp som av

myndighet regeringen bestämmer. deI allra flesta försäkringsak-av som
tiebolagen finns eller flera styrelseledamöter har utsettsen som av rege-
ringen eller tillsynsmyndigheten. Bland dessa antal riksdagsledamö-är ett

från olika partier. Något motsvarande krav på försäkringstagarrepre-ter
sentation för utländska försäkringsgivare verksamma här finnsärsom
inte.

Bestämmelsen försäkringstagarrepresentation i försäkringsaktiebolagom
tillkom år 1950 och har gällt sedan år 1952. Ett krav på delaktighet från
försäkringstagarnas sida i skötseln bolagens angelägenheter ansågsav mo-
tiverat med hänsyn till de betydande belopp bolagen förvaltade försom

säkerställa och fullgöra försäkringsförbindelserna. Ett sådant kravatt sas
dessutom till fördel för försäkringsaktiebolagen eftersom det äg-vara var

aktiebolagsforrnen.förtroendet förökanat att

8.3 Tillsynen i framtiden

8.3.1 utgångspunkterAllmänna

framgåttSom det föregående vi det övergripande syftet medattav anser
tillsynen försäkringsbolagen bevaka ingångnaöver är försäkrings-att att

kan fullföljas.avtal På skadeförsäkringssidan innebär denna målsättning
tillsynen skall verka för försäkringsersättningar betalas till dematt att ut

drabbas skador. På motsvarande skall inom livförsäkringenssättsom av
område sörjas för utlovade försåkringsutbetalningar kan infrias. Detatt
kan dock inte, såsom fallet på livförsäkringsområdet,är bli fråganu om
någon detaljerad kontroll premiesättning och produktutformning. An-av
givna synpunkter ligger också i linjeväl med utvecklingen inom EU. En-
ligt den tredje generationens försäkringsdirektiv skall tillsynen främst fo-
kuseras på bolagens finansiella ställning, den kan omfattaäven ocksåom
andra aspekter bolagens marknadsföring och informations-t.ex.som
givning.

Genom det förändringsarbete har bedrivits inom Finansinspektion-som
under år har den praktiska tillsynen i det väsentliga kommit atten senare
sikte försäkringsbolagenspå betalningsförmåga. Syftet har varitta att

stärka den operativa tillsynen och inspektionen kraftfullare organi-ge en
Ävensation för bedriva finansiell analys. från regeringen har uttalatsatt

tillsynen i första hand bör inriktas på övervaka försäkringsbolagensatt att
solvens och vidareutveckla effektiva metoder för finansiell analys ochatt

3"Se 1950:220 Se30. 1961:171 252även ff.prop. s. prop. s.
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tillsyn. Riksrevisionsverket nyligenframhållasVidare skalloperativ att
Finansinspektionens uppgifter,renodlingförordathari rapport avenen

finansiellasäkerhet i detför stabilitet ochtill verkadeså avgränsas attatt
systemet.

uppgifter inte bärsemellertid i dag ocksåFinansinspektionen har som
ingångna försäkringsav-bevakaegentliga skyddsmotivetdet att attavupp

skälig-försäkringsvillkorstillsynenfullföljas. Dit hör bl.a. övertal kan
inspektionen på grundtillha lämnatsärendenahet. De snarare avsynes

behovmedförsäkringsfrágor de hängerände rör statensattatt samman
Även andrai delförsäkringsverksamheten.särskilt kontrolleraatt enav

försäkringsföretagen sådanabevakarmyndighetdenländer har upp-som
gifter.

viförsäkringstagarskyddetför säkerställaväsentliga medelDe att som
ochplaceringsbestämmelser, kapitalkravkapitel 3 dvs.ihar angett -

för den framtida tillsyns-grundenbör rimligenobestândsregler utgöra-
till-användbara i den operativaskallmedlenFörverksamheten. att vara

ytterligare. harkonkretiseras Dettapreciseras ochde dockmåstesynen
placeringsreglerinförandetredan skettviktiga delari samtnyagenom av

Emellertid får disku-soliditetsregler.till EG:s ävenanpassningengenom
för Finansin-nödvändigakanregleringarvilka andra attteras varasom

försäk-övervakningenskall kunna skötapå effektivtspektionen sättett av
nedan.skall behandlasfrågor närmareverksamhet. Dessaringsbolagens
iobestånd docki händelse nästasärskilt skyddFrågan tasett uppavom

kapitel.

försäkringstillsynensärskildaden8.3.2 Närmare om

tillämpningplaceringsreglernasKontroll av

bestämmelser förjuli i ârgäller från den 1kapitel 5framgåttSom nyaav
lagstiftning har två viktigamedelsförvaltning. Genomförsäkringsbolagens

matchningsprincipenslagits fastplaceringsverksamhetenförprinciper -
riskspridning har i vissadiversifieringsprincipen. Principenoch avse-om

maximala innehav. Deförbl.a. medkonkretiserats, gränserenden nya
försäkringsbolagpå varje upprättavidare kravinnebärreglerna attett
bedrivas.kapitalförvaltningen skallriktlinjer för hur

motsvarande för-för belopptillämpligabestämmelserNuvarande är ett
framgått ka-också harräkning. Somskulder försäkringstekniska avegen

för försäkringstagar-förvaltasandra medel,vipitel även5 att somanser
föreslagitvispridningskrav, och harvissaomfattasräkning, bör avnas

innebäri Regelninnebörd intas FRL.regel med dennasärskild attatt en
tillgång-övervärden påredovisadebeloppsvarandetillgångar mot ett av

bilaga 8 95.1994/952100Se s.prop.
RRV3° finansiella sektorn,tillsyn denStatensRiksrevisionsverketsSe rapport av

1994:15.
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kapital i ömsesidiga bolag och avsättningar till kapital föreget egetar,
försäkringstagarnas räkning i försäkringsaktiebolag, skall placeras på ett
sådant lämplig riskspridning uppnås. likhetsätt I med vad gäl-att som nu
ler tillgångar motsvarande försäkringstekniska skulder skall vidare upprät-

riktlinjer för placeringarna.tas
Finansinspektionen, har möjlighet begära upplysningarattsom om

innehållet i riktlinjerna, skall ingripa bolags riktlinjer för placerin-ettom
inte tillfredsställandepå beaktar uppställda placeringskrav.sätt Enettgar

viktig uppgift härvid till bolagens rapporteringär korrekt ochäratt attse
tillräckligt underlag för riskbedömningen. För andra skyddsvärdaettger

medel försäkringstekniska skulder blir de i FRL uppställdaän begränsnin-
för enhandsengagemang och tillgångsslag visserligen inte direkt till-gama

lämpliga. bestämmelsernaDe får ändå vägledande för bolagets pla-anses
ceringspolitik.

försäkringsbolag bör i sinEtt verksamhet bundet inte bara 1a-vara av
placeringsregler också de placeringsriktlinjema.utan antagnagens av
bör klargöras i lagstiftningen.Detta Vi föreslår därför det i 19attnu

kap. och fastslåsll § FRL 25 § LUF Finansinspektionen skall fordraatt
rättelse bolag avviker från fastställda riktlinjer. Placeringsriktlin-ettom
jemas bindande karaktär för försäkringsrörelsen bör komma tilläven ut-
tryck i reglerna bolagsstämmobeslut i 9 kap. 20 § FRL, skadeståndom
i 16 kap. och 3 §§ registreringl FRL i 20 kap. 4 § FRL.samt

Kontroll försäktingstekniska avsättningarav

Som framgått det föregående regler placeringutgör tillgångarav om av
försäkringsåtaganden viktigt medel för tillgodosemotsvarar ett attsom

skyddet för försäkringstagama. Hanteringen de risker till-rörav som
gångarna i försäkringsbolag kan emellertid inte isolerad från risk-ett ses
tagandet på skuldsidan. placeringsreglemaDe innebär bl.a. attnya en

tillgångarmatchning och skulder skall eftersträvas. Med lagfästettav
krav på matchning knyts sålunda värderingen tillgångar och skulderav
i försäkringsbolagets balansräkning ihop, och riskhanteringen bör därige-

betraktas helhet. Matchningskravet förutsätter följaktligen ettnom som en
samarbete mellan bolags finansavdelningnära och dess aktuarieexper-ett

tis.
Även andra skäl talar för det uppställs särskilda regler för för-att ett

säkringsbolags hantering förpliktelserna försäkringstagama. Ommotav
krav ställs på bolagen följade skall vissa vid fastställandetatt normer av
försäkringstekniska avsättningar minskar risken för försäkringstagamaatt
skall lida ekonomiska förluster på grund otillräcklig reservsättning.av en

Liksom för den riskhantering sikte på bolags placeringartar ettsom
för kontroll riskernakan på skuldsidan väljas reglering i nivåer.treav en

Nivåema får då l allmänna bestämmelser iutgöras lag, 2 bolagsin-av
dividuella riktlinjer för försäkringstekniska avsättningar och 3 närmare
utforrrming produkter och tekniskt beräkningsunderlag.av

Sedan länge allmänna krav för försäkringstekniskaberäkningges av av-
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övergripande principerna för-närvarande återfinns desättningar. För om
isäkringstekniska avsättningar i skadeförsäkringsrörelse den tillsyns-av

skadeförsäkringsbolagutfärdade nonnalplanen för för be-myndigheten
redovisning försäkringstekniska skulder för redovis-räkning och samtav

säkerhetsreserv FFFS 1992:8. Nya bestämmelser kommer dockning av
följd anpassningen till EG:s försäkrings-kort införasinom att som aven

förslag skall bestämmelserna fö-redovisningsdirektiv. Enligt regeringens
försäkringsföretaglag årsredovisning i eller reglerasin i ny omras en

Finansinspektionen.föreskrifter frångenom
livförsäkringsrörelsen bestämmelser i lag. vårt förra delbetän-IFör ges

ändringar i bestämmelserna försäkringsteknis-föreslogs delkande en om
i syfte dem förenliga med EG:s regler härom.avsättningarka göraatt

premiereserv vid livförsäkring skall antagandenberäkningenVid av om
driftskostnader väljas sådödlighet och andra riskrnått, räntesats attsamt

för låg till grund för de lag-sig betryggande. Förslagetde kan vartanses
framgår kap.trädde i kraft den juli 1995 och 7ändringar 1 avsom som

ändringar i bestämmelserna inteNågra sakliga de2 och 5 FRL. är er-
forderliga.

försäkringsbolag, dess styrelse,härutöver i lag krävaAtt att ett genom
i förriktlinjer för försäkringstekniska avsättningar kan ochskall fastställa

bl.a. hänsyn till styrelsen redan enligt gällandesig onödigt, medsig attte
för bolagets riskhantering.det formella Dessutomordning har ansvaret

långvariga skadeför-riktlinjer för livförsäkringar ochvissa sådanaupptas
för försäkringsverksamheten,i nuvarande grundersäkringar även om

innehåller tekniska beräkningar och metoder vilkas in-främstgrunderna
försäkringsmatematiker.svår förstå för andranebörd mycket änär att

Å framgått bakgrund matchningskravetsandra sidan detär mot avsom
nödvändigt bolags hantering risker på skuld- och till-betydelse ettatt av

riktlinjerhelhet. bör därför finnas allmännagångssidan Detses som en
vilka riktlinjerna för place-försäkringsåtagandenaför beräkning motav

styrel-tillgångar i lag särskilt markerarring Genom attsvarar. manav
risker förknippade med bolagetsför hanteringen de ärav somsens ansvar

förutsättningarna förförsäkringstagama torde dessutomåtaganden attmot
risker-tillgodogör sig grundläggande kunskaper de relevantastyrelsen om

medvetenhetenMed sådant krav bör ocksåförbättras. ett om ansvarna
varigenom det skapas incitament för upprättandestyrelsen,öka inom av

informationsrutiner. Vidare kan de övergripanderegelverk ochinterna
från den svårtillgängliga för-för riskhanteringen brytas lossprinciperna

på antagandesäkringstekniska materian i nuvarande grunder. Ett krav av
också innebära den offentliga tillsynen under-riktlinjer börallmänna att

därför såsom för sina placeringarbör enligt vår meningBolagenlättas. -
försäkringstekniska avsättning-skyldiga riktlinjer förävenatt antavara-

riktlinjer"."försäkringstekniskakan benämnasDessaar.
försäkringstekniska riktlinjer bör gälla såvälupprättandeKravet av

driverutländska försäkringsföretagförsäkringsbolagsvenska somsom
riktlinjerna måste gälla kravhär med stöd LUF. Pâverksamhet so-av

nuvarande grunder tillgodose gäl-skall därför liksomliditet och de ——--
beräkningsantagandenbetryggandebestämmelserlande m.m.om
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Riktlinjerna får bolagets allmärma policy för försäkringstekniskaange
avsättningar. såväl livförsäkring skadeförsäkringFör kan i riktlinjer-som

bl.a. slås fast vilka säkerhetsmarginaler bolaget skall tillämpa vidna som
Ävenreservsättningen i fråga aktuariella risker och omkostnader. frå-om

återförsäkring kan För livförsäkring kan vidare hurupptas.gor om anges
förbolaget det fall de antaganden använder sig iatt ageraavser man av

efterhand skulle visa sig otillräckliga, självfallet inom förvara ramen reg-
lema betryggande beräkningsantaganden. sådan situationEn kanom upp-

bolaget tillämpar könsneutrala premierträda och tendenser tillt.ex. om
moturval uppkommer.

försäkringsbolag meddelar bonusberättigade försäkringarEtt skallsom
i riktlinjerna vilka överskott ligger till förgrund erhål-även ange som

och vilka principer tillämpar för fördelninglande bonus mellanmanav
olika generationer försäkringstagare. Att sådana frågor i de för-upptasav
säkringstekniska riktlinjerna naturligt med hänsyn till bonusenär utgöratt

försäkringstekniskaförpliktelse bolaget skall avsättningargöraen som
i kapitel skall de principer enskiltför. Som utvecklats 5nännare ettsom

fördelning mellan olika generationerbolag tilllämpar vid bonus för-av av
tydliga och inte kunna ändras i efterhand.säkringstagare vara

livförsäkringsrörelse kommer upprättade riktlinjerSärskilt i utgöraatt
betydelsefull del enskilda bolags verksamhetsförutsättningar. Deaven

riktlinjerna kommer konkretisering de i lag fast-övergipande som en av
i viktiga avseenden de nuvarande grundernaställda ersättaattnormerna

regleringsinstrument. Vidare behöver föreskrifter förstärkningom avsom
inte i lag. Sådana frågor får ipremiereserven längre stället regle-upptas

riktlinjer.i de enskilda bolagens Bestämmelserna ändringras. om av pre-
försäkringar imiereservgrundema för redan tecknade 7 kap. § tredje5

istycket och reglerna övergångsgrunder 7 kap. 6 § FRL kanFRL om
därför upphävas. Sådana bestämmelser inte heller vanliga i jämförligaär
länder.

Utifrån de riktlinjer styrelsen fastslagit för riskhanteringen kansom
nivå i bolaget utformas produkter utarbetas underlag för be-lägre samt

premier och premiereserv. material välräkning bl.a. Detta kan mycketav
innehåll grunder.ha struktur och nuvarandesomsamma

försäkringstekniska riktlinjerna bör i likhet med placeringsriktlinjer-De
bindande för bolagets verksamhet. En avvikelse från fastställdavarana

riktlinjer därför för inspektions-försäkringstekniska bör grundutgöra en
situationåtgärd. Finansinspektionen skall vid sådan förelägga bolageten

följa de gällande riktlinjerna. Vid behov skall styrelsen, med undantagatt
fördelning mellan olika försäkringstagargenerationer, ändraför bonusens

riktlinjerna.de antagna
kapitel föreslår vi livförsäkringsbolag skallframgått 5Som ettattav

aktuariellaskyldigt i viss utsträckning överskott i densättaatt avvara
till särskild utjämningsreserv, skall utnyttjas förverksamheten atten som
orsakade slumpmässiga eller i övrigt svårbedömda ak-täcka förluster av

regler för avsättningar och användning, lik-tuariella faktorer. Närmare
i myndighetsföre-bestämmelser för omfattning, skall gesreservenssom

skall inte så omfattande den detskrifter. Reserven ersätterattvara egna
riskbärande funktion.kapitalets
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beräkningarförsäkringstekniskaKontroll av

försäkringsbolagen ef-hurkontrolleramöjligheternabetydelse förAv att
bolagenverksamhetenriktlinjer för ärlagregler ochterlever attantagna
Också iförsäkringstekniska beräkningar.metoder förhar underlag och

beräkningarna, ochförsäkringstekniskavikten debetonasEG:s system av
bolagenkrävs upprättarlivförsäkringsrörelse. Därsärskilt igällerdet att

försäk-avsättningar ochförsäkringstekniskaberäkningunderlag för av
för tillsyns-kanvid varje tidpunktdettaringspremier så presenterasatt

tillgängligt för allmänhe-måste dessutomMaterialet görasmyndigheten.
ten.

i livförsäk-premiereservför beräkninggällermed vadlikhetl avsom
pålivförsäkringspremier grundasberäkningenskallringsrörelse antag-av

driftskostnaderriskmâtt,och andradödlighet räntesatsanden samtom
dockgällande lag finnsbetryggande. lför sigkan ett ut-vartansessom

börlivförsäkring. Detgrundbundenendast förkravtryckligt sådant nu
livförsäkringar.för allaskall gälladet kravetslås fasti lag att

livförsäkringarskall fördelbetänkandeti förraförslag detEnligt värt
premiereserv,försäkringspremier ochför beräkninggrunderupprättas av

försäkrings-svenskaför deâterköpsvärdentekniskaberäkning samtav -
väsentlig ändringNågonförsäkringstagarna.återbäring tillbolagen av-

Visserligenbolagens del.för de svenskainte befogadförslagetdet är
beräkningstekniskadetminimiregler äninnebär inte EG:s mate-annat att

avsättningar. Emeller-försäkringstekniskapremier ochomfattarialet skall
beräkning-samband medâterköpsvärdena mycket närade tekniskatid har

ofta med försäk-sammanfallerdeförsäkringstekniska skulderna;deaven
beräk-på sådantpremiereserv. Ett kravberäknadeindividuelltringens

bestämmel-i fortsättningen. Degälladärförningsunderlag bör även nya
hantering.överskottsmedlenstill vårt förslagfår dock omanpassasserna

lagstift-föreslåsåterbäring utmönstratbegreppetMed hänsyn till att urnu
försäkringstagarnasförberäkningsunderlagi ställetningen får upprättas

till bonus.rätt
förgäller inteberäkningsunderlagupprättandeförMotsvarande krav av

EG-direktivenländer.eller i andrasig härskadeförsäkringsrörelsen vare
delbetänkande detförraframhölls i vårt ärinte detta. Somhellerfordrar

med grunderår motiverattid tioskadeförsäkringar för längre änfördock
premiereserv. sådankvarstå. Förkrav börsådantEttberäkningför av

ibörskadeförsäkringsrörelsen äventillhörsjukräntalivränta eller som
ochpremiereservberäkningunderlag förkrav pågällafortsättningen av

âterköpsvärden.tekniska
skyldighetenföljaktligen upprättabolagen kommerde svenska attFör

förslag.vårt förraförhållande tillförändras iinteberäkningsgrunder att
enligt LUFverksamhetdriverförsäkringsföretagutländskadeFör som

överensstämmelse medhelt ikommervidgas så denden däremotbör att

37 1993:108 85.SOUSe s.
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vad skall gälla för de svenska bolagen. De utländska försäkringsföre-som
alltsåbör beräkningsmaterialupprätta för försäkringstagamasäventagen

premiereservtill bonus, avtalen innebärrätt sådan ochrätt, förom en
långvariga skadeförsäkringar.

Med hänsyn till våra förslag innebär något annorlunda föratt ett system
kontroll riskhanteringen i försäkringsbolagen bör begreppet "grunder"av

utgå lagstiftningen. Beräkningsunderlaget kan i fortsättningen be-nu ur
"tekniskt underlag" inämnas anslutning till terminologinnära i andra eu-

ropeiska länder, bl.a. Danmark och Norge.
Det finns här anledning särskild bestämmelse i nuvarandeatt ta upp en

lagstiftning sikte på efterlevnaden beräkningsgrundema. Somtarsom av
framgått föregåendedet gäller enligt 7 kap. 15 § FRL, 19 § LUF ochav

kap.2 6 § LEF förbud nedsättning livförsäkringspremierett mot av som
har bestämts enligt upprättade gnmder. Bestämmelserna bör kunnanu
upphävas. försäkringsbolagAtt bundet sina beråkningsgrunderärett av
följer redan andra regler. Avviker bolag från de premier harettav som
bestämts enligt upprättade grunder skall tillsynsmyndigheten enligt 19
kap. §11 FRL 25 § LUF fordra rättelse. Därtill kommer före-attresp.
skriften förbud premienedsättning i viss mån vilar på skälighets-motom
tankar. Då den tillkom frarnhölls vikten förhindrade otillbör-attav man
ligt gynnande vissa försäkringstagare andras bekostnad.av

Anmälningsskyldighet

Något förhandgodkärmande de försäkringstekniska riktlinjerna eller detav
tekniska underlaget det slag länge har tillämpats för grunder ärav som

framgått inte möjligt enligt EG:s regler. sådanEn reglering inteärsom
heller naturlig i regelsystem syftar till ökad konkurrens mellanett som
bolagen. Enligt EG:s bestämmelser kan dock vid livförsäkring krävaman

bolagen i stället löpande anmäler beräkningsunderlaget till tillsyns-att
myndigheten. Tanken har sådan anmälningsskyldighetsagts attvara en
skall gälla i länder inte tillämpar med "appointed actuary",systemetsom

Storbritannien.förekommer i Som framgått föreslog vi i vårt för-som
delbetänkande livförsäkringsgrundema skall in till Finansin-attra ges

spektionen samtidigt med de börjar användas, och det förslagetsenast att
Ävenhar också lett till lagstiftning. i åtskilliga andra länder har valtman

föreskriva anmälningsskyldighet. Detta gäller bl.a. i Danmark, Norgeatt
och ViTyskland. bör stå fast vid denna ordning iävenattanser man
fortsättningen och anmälningsplikten bör omfatta också de försäkrings-att
tekniska riktlinjerna. En sådan anmälan kan garanti för liv-attses som en
försäkringsbolagen riktlinjer och beräkningsunderlagupprättar öve-som

med gällande och bolagen tillämparrensstämmer dem korrekt.attnormer
Som har framhållits regeringen det ingivna materialet i of-är regelav

Se SOU 1993:108 56 ff.s.
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omfattas fårFrågan vissa uppgifter skall sekretessfentligt. avgörasavom
1980:100.fall enligt 8 kap. sekretesslagenfrån fall till 5 §

Aktuariens roll

kontroll bolagsalternativ eller komplement till behandladeEtt ettavovan
införa till-försäkringstekniska beräkningar efter brittisk modellär att en

försäkringsbolaget, aktuarie med särskilt här-förpost i en ansvarsynens
med ansvarig aktuarie i Storbritannien, tillämpasför. Systemet som en-

utnämnd ak-livförsäkring, innebär försäkringsbolagetviddast att en av
finansiella kontrollen bolaget.för den övergripandetuarie avansvarar

också dem på till-bara riskerna på skuldsidanhandhar inteHan utan
riskfungerar i praktiken bolagets Dengångssidan och manager. an-som

till-vittgâende infonnationsskyldighetsvarige aktuarien har dessutom mot
aktuarienbrittiska den ansvarigesynsmyndigheten. I det systemet anses

effektivt skydda livför-väsentlig del i tillsynen och sättutgöra attetten
säkringstagarnas rätt.

lagstiftningsåtgärder också i flera andra länderAktuarien har genom
följd harmoniseringsarbetet inom EU.stärkt ställninggetts som en aven

ÄvenTyskland. i har betydelseni Danmark och NorgegällerDetta t.ex.
lagstiftningen. Med föreslagna reglering-markerats i denaktuarien nuav

aktuarien allt viktigare roll i de svenskakommerhär ävenatt enen
vid premie- och reservsättning och produktut-försäkringsbolagen, bl.a.

blirkonsekvens den offentliga kontrollen däravformning, attavsom en
ingripande. matchning tillgångar och skulderKravet påmindre gerav

uppgifter, liksom arbetet i samband med bolagetsaktuarien delvis attnya
Betydelsefulla arbetsuppgifterriskhantering skall fastställas.riktlinjer för

vidare värderingenförsäkringsbolag kräver aktuariell expertisi ärett som
beskrivningen det framtida kon-försåkringsåtaganden ochbolagets avav

försäkringsantaganden kan leda till.tantflöde gällande väntassom
aktuarien med hänsyn härtill bör haFråga uppkommer därvid om en

Utgångs-ansvarsställning i lagstiftningen försäkringsrörelse.särskild om
vår mening för försäk-emellertid enligtpunkten bör att ansvaret ettvara

liksom andra områden i sin helhet skall liggaringsbolags verksamhet
får det fördelbolagets verkställande ledning. Dessutom anses vara en

tillsyn bolagsverksamheten bedrivskontroll och över personeravom
bolagsanställda. liggeri stället för med hjälp Detutanför bolaget näm-av

position blir konfliktfylld medtill hands aktuariensligen nära att anta att
Även erfaren-såväl bolaget tillsynsmyndigheten.motett omsomansvar

Storbritannienmed ansvarig aktuarie i är övervägan-heterna systemetav
inte vidare överföras till vår tillsynsordning. Detgoda kan detde utan

förutsättningar dembygger på väsentligt andrabrittiska änsystemet som

39 l994l95zl84 129.Se s.prop.
° arbetsmarknadsförsäk-inte i fortsättningen komma gälla förlär dock hellerDetta att

arbetsmarknadensvanligen efter förhandlingar mellanringen, premierna bestämsdär
parter.

8 15-0635
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gäller här.
för förhållandenEn våra ändamålsenlig lösning attmer synes vara man

understryker styrelsens för bolaget har samlat den kunskapattansvar som
erfordras för försäkringsrörelsens bedrivande. Dit hör naturligtvis kompe-

borgar för de försäkringstekniska utredningarna och beräk-tens attsom
ningarna sker på korrekt Det bör också, i enlighet med vadsätt.ett som
har skett i del andra länder, gälla krav i lag på bolag har till-ett att etten
gång till aktuarie. sådan skyldighetEn bör gälla för såväl liv-en som
skadeförsäkringsrörelse. ocksåDet redan i dag detär normala iatt vart
fall de skadeförsäkringsbolagen har aktuarierstörre anställda. Lagkravet

kombinerasbör liksom med för regeringen eller Finansinspek-rättnu en
tionen meddela föreskrifter villkoren för kompetens-närmareatt attom

skall uppfyllt,kravet vilken utbildning eller yrkeserfarenhett.ex.vara
erfordrasskall den överinseendet försäk-utövaravsom person som av

frågor.ringstekniska Vidare får däri i mån försäkringsrörelsensvadanges
och omfattning i enskilda fall skall ha betydelse för kompetenskra-art att
skall uppfyllt. vidare inspektionsmyndighe-Det angelägetärvet attanses
har kännedom vilken hanterar de aktuariella frågornaten om person som

i försäkringsbolag. Liksom gäller i dag för livförsäkringsbolagen börett
därför i framtiden aktuarierbolagen de anlitas, vilka skallnamnge som
registreras hos inspektionen. Engagerar bolag flera aktuarier börett an-
mälningsplikten såsom hittills omfatta endast den aktuarie i bo-som- -
laget för de försäkringstekniska frågorna.ansvarar

följd ledningen fullaSom skall ha det för bolagsverk-att ansvareten av
samheten bör vidare nuvarande bestämmelser särskilt skadeståndsan-om

aktuarienför slopas. Denne bör i fortsättningen inte heller omfattassvar
lâneförbud.gällande Bestämmelserna därom i 16 kap. och i kap.12av

får ändras i enlighet härmed.12 § FRL

Kontroll kapitalkravens tillämpningav

bestämmelser minsta konsolideringskapital,Nya s.k. solvens-ettom en
marginal, trädde i kraft den. januari 1994 vid harmoniseringen1 med den
första och den andra generationens försäkringsdirektiv. Enligt dessa reg-

bestäms storleken på solvensmarginalen för skadeförsälcringenler på
bolagets premieinkomst eller dess utbetaldagrundval skadeersättning-av

at. Reglerna innebär kapitalkravet knyter till de försäkringsâta-att an
bolag har gjort. Premieinkomsten kanganden måttsägasett ettsom ge

omfattning skadeersättningarna försäkringsbestän-rörelsens och visar
Också vid livförsäkring kravet i relation till försäk-dens kvalitet. sätts

konventionell livförsäkring bestämsringsâtagandena. För solvensmargina-
viss premiereservens storlek de s.k. positivalen procenten av resp.som

risksummoma.

skadeersättningarna genomsnitt kostnadernaHärvid beräknas för deett tresom av
sjui vissa fall räkenskapsåren.eller senaste--
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skall in-inspektionenangivet på vilketlagstiftningen klart sättiDet är
nivåer.underskrider vissa Be-kapitalbasförsäkringsbolagsgripa ettom

skallpå bolagetkrav, gåransluter till EU:sstänirnelsema, attutsom
skall återställas.finansiella ställningbolagetsför hurplanupprätta en

försäkrings-riskerna i självasålunda tillkapitalkrav anknyterGällande
särskilt vidbetydelse,finansiella riskernastill deMed hänsynrörelsen.

beaktas vid bedöm-dessa riskermeningenligt vårlivförsäkring, bör även
finansiellaför storleken på denAvgörandebolags solvens.ningen ettav

kan så-skulder. tillgångtillgångar och Enmatchningen mellanrisken är
medanförsäkringsbolagför visstrisktagandemedföralunda ettett stort
bolag.risktagande förinnebära lägretillgång kan annatettettsamma
risksi-försäkringsbolagensanalysmångsidigbörFöljaktligen aven mer

regler. buffert-betydelse förAvgrund för sådanatilltuation ligga att
medel pla-motsvarandeavsedd funktion dessutomkapitalet skall ha är att

desto viktiga-detta kapitalmindre är,likvida tillgångar. Jui rimligtceras
bl.a.bakgrundMottillgångarna lätt går omsätta.detär attatt av an-re

nyli-kapitalkravreglernahar ocksåståndpunkter översyngivna av omen
verkasvenskaarbete börl dettapåbörjats inom EU. representantergen

finansiella aspek-tillutformas så hänsyn ävenkapitalkiavenför tasattatt
ter.

solvensreglema kom-reformeringinnandet redanEmellertid är aven
till-granskar deFinansinspektionenbefogatEUtill stånd inom attattmer

kon-likvida. sådantillräckligt Enkapitalbasen ärgångar motsvararsom
Storbritannien och Dan-medlemsländer.i flera andrasker ocksåtroll

tillgångar.omfattar friavärderingsreglervissa ävengällermark t.ex. som
lägrekan åsättaskapitalbaseninnebär bl.a.värderingsregler ettDessa att

redovisningsregler,enligt allmännakapital värderatmotsvarandevärde än
kapitaletdetdelbolag placeratbli falletvilket kan storett av egnaenom

tillgångar. därtillStorbritannien gällerillikvida Iellerdåligt spriddai
matchning-föisäkringstekniska skulderavsättningar tillkrav på extra om

Sådana förstärkningarbristfällig.och skuldertillgångarmellan är re-en
håll,På andraniismatch-reserve.avsättning till s.k.dovisas t.ex.ensom

avseendeplaceringaringripainspektionsniyndighetenTyskland, kani mot
myndigheten mandatbestämmelsermed stödkapitaletfriadet som gerav

fara.soliditet iförsäkringsgivaresdå äråtgärdervidtaatt en
Även kon-avseendeinspektionsåtgärderförfinnas lagstödhär bör det

Visserligenbeaktade.intelikviditetsaspekter ärsolideringskapitalet om
försäk-nuvarande regler sundmed stödtillsynsmyndigheten omavanses

med-de friaplaceringeningripaha möjlighetringsverksamhet motatt av
äventyras. lösningbättresoliditet En ärförsäkringsbolagenlen en-om

likviditets-avseendebestämmelseruttryckligaslå fastmeningvårligt att

" 227.Försäkringsmarknaden,l-lömgren-Viotti,Jfr s.
ocksåmed hänsynbefogade‘3 harför dotterbolagvärderingsreglerSärskilda ansetts

gånger. l Dan-kapital användsfleragearing, dvs.doublerisken för s.k.till att samma
aktieraktier ellerförkapitalbasenfrånavdrag skall görasmark gäller egnaattt.ex.

i dotterbolag.
l994/95:l84 151.Se s.prop
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föreslår därförkraven. Vi det liksom i Storbritannien och Danmarkatt
införs särskilda värderingsregler tillämpasskall vid beräkning ka-som av
pitalbasen. Bestämmelserna skall tillgodose tillgångaratt motsom svarar
kapitalbasen inte åsätts högre värden de kan realiseras till kort sikt.än
I praktiken kan vissa tillgångar komma få mycket lågt värde elleratt ett
inget alls. bestämmelservärde Allmänna med detta syfte får in i 7tas
kap. och 24 FRL. Närmare föreskrifter får på22 sätt motsvararsom
vad gäller i många andra länder meddelas regeringen eller Fi-som av
nansinspektionen. För genomföra kontroll dessa tillgångar kanatt en av
inspektionen förekommer i Storbritannien kräva bola-t.ex. attsom- -

genomför soliditetsanalys omfattar också dessa medel, därgen en som
likviditetsaspekter beaktas.

Föreskrifterna skall inte innebära reglering i vilka tillgångar med-en av
len får placeras.

Kontroll tillämpningen förbudet rörelsemotav av annan

försäkringsgivareförbud för driva rörelse försäkringsrö-Ett änatt arman
irelse gäller EG:s ordning. Det ankommer intenämnts attsom oss ge

det förbudet innehåll. nationell lagstiftare enligtnärmare En EG-ärett
förhindradi princip lämna egentliga tolkningsanvisningar. EG-rätten att

betydelse får i stället preciserasreglemas den europeiska rättsut-genom
fårvecklingen och bestämmas EG-domstolen. Emellertidytterst av anser

vi synpunkter påkunna nuvarande svenska tillsynspraxis på områ-geoss
det. Syftet därvid bl.a. få till stånd tillämpning bestämmelsenär att en av

förbud främmande verksamhet står bättre i överensstämmel-motom som
förbudet tillämpas i andramed hur EU-länder.se

Enligt nuvarande ordning medges i Sverige försäkringsbolag dri-ett att
sådan verksamhet har naturligt samband med försäkringsrörel-ettva som

föreligger garantier föroch det verksamheten drivs i försäk-attsen om
intressen.ringstagarnas Hit har hittills räknats skadeförebyggandet.ex.

verksamhet, skadereparationer försäkrade objekt och uthyrningav av
överkapacitet i dataanläggningar. Vidare har försäkringsbolag tillåtits

bostads-, affärsfastigheteruppföra kontors- och avsedda för varaktig kapi-
talplacering. likhet med vad gäller i många andra länderI bör ettsom
försäkringsbolag hindras förbudet främmande verksamhetutan att motav

förmedla andra finansiella tjänsterockså kunna kompletterar ochsom un-
försäkringsverksamheten. sådan möjlighetderstödjer En väl medstämmer
tillåtet banksidan.vad Enligt bankrörelselagen kan bankär ensom ge-

förmedla bl.a. försäkringar.sitt kontorsnätnom
främmandeförbudet verksamhet har, framgått ka-Genom mot som av

försäkringsbolagens möjligheter lån begränsats. lik-pitel Enatt ta upp
också i flera EG-länder.nande ordning gäller andra Enligt vår mening

försäkringsbolag inte i sin balansräkning kunna bedrivabör ett egen
innebär tillståndspliktigupplåning bankverksamhet ellersådan som annan

kreditgivningsverksamhet. Någon koppling till förbudet motannan arman
avseende inte Möjligheten lån bör irörelse i dettabör göras. att ta upp
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upplåningen innebär.direkt till den riskknytasstället som
verksamheten i dot-tillsynspraxis har vidare krävts ävensvenskI att ett

flestatill försäkringsrörelsen. l deviss anknytningterbolag skall ha av
dotterföretagförsäkringsbolagmedlemsländer kan däremot ägaEU:s ett

begränsningar.sådanautan
fempro-också den s.k.driva rörelse grundasPå förbudet mot att annan

försäkringsbolag på sigförhindracentsregeln, vilken att ett tarattavser
företag. regler innehållerdriften andra EG:svidaktivt ägaransvarett av

inte heller vanligabegränsningar och sådanamotsvarande ärnågrainte
medlemsländerna.enskildai de

i frå-restriktioner bör gälla enligt FRLbedömning vilkaVid somaven
naturligti andra företag detförsäkringsbolags ägande är att ut-ettga om

konsumentskyddsintresset.ifrån
räk-för försäkringstagamasförvaltasskall de medelframgåttSom som

matchningskravriskspridnings- och ärerforderligasåning placeras att
matchningsprincipen efterlevsbetydelse för äruppfyllda. Av stor om

tillgångar,innehav illikvidalikviditet. Omfattandetillgångarnasbl.a. av
försäkringstagamaskonflikt medkomma idotterföretag, kandäribland

försäkringsbolagenförsvårar förplaceringsstruktursådanintresse. En att
vilket i sin kanfritt valda tidpunkter, äventyratillgångar vid turavyttra

verksamhetförsäkringsåtagandena. Vilkeninfriamöjligheterna eventu-att
avseende.betydelse i dettasig har ingendotterföretagella ägnar

för bedömningenbetydelselikviditet har ävenTillgångarnas ettav om
dvs.fyller sin funktion,tillräcklig storlek ochbuffertkapitalbolags är av

Med hänsyn här-kantillgångar vid behov lättmotsvarande omsättas.att
tillämpasvärderingsregler skallsärskildaframgåttföreslår vitill attsom

bolagsbestämmelser innebärSådanakapitalbasen.beräkningvid att ettav
hurkapitalbasens storlek, påverkasikapitalstyrka, mätt termer avav

dotterföretagOmfattande innehavplacerade.tillgångarmotsvarande är av
till försäk-därvid i fall ledatillgångar kanillikvidaeller andra attyttersta

kapitalkrav.uppfylla erforderligasvårigheterringsbolaget får att
vivärderingsreglerplacerings- ochoch föreslagnaMed gällande anser

in-möjligheter ingripatillfredsställandeFinansinspektionen har motattatt
gällerintresse.försäkringstagarnas Dettastår i strid medvesteringar som

bak-storlek. Motägarandelensi företag,placeringar andra oavsettäven
femprocentsregel el-behålla nuvarandeskälfmns det integrund härav att

dotter-från förvärvaförsäkringsbolagförhindraallmänhetler i att ettett
Generella"försäkringsfrämmande" verksamhet.sigbolag ägnarsom
motiveraskanlångtgående vaddetta slag änbegränsningar är sommerav

konsumentskyddssynpunkt.utifrån
konsumentskyddsin-hänsyn tillställning till det utöverVi intetar om

ägande i andra företag.försäkringsbolagensbefogat begränsaär atttresset
försäkringsbolagenbaradetta intekapitel 3 beröri ämneSom nämnts

försäkringsbolag i lik-huvud Ominstitutionella placerare över taget.utan
inflytande ialltförkapitalförvaltareandra utövamedhet stortettanses

sådanalagstiftninggenerelldetta reglerasnäringslivet bör omgenom en
försäkringsverksamheten.regler försärskildainteförhållanden, genom

kunnai allmänhetförsäkringsbolag,däriblandföretag,Utländska synes
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svenska företagäga sådana restriktioner.utan
Sammanfattningsvis bör i enlighet med vad vi uttalade redan i vårt för-
delbetänkande svenska försäkringsbolag -i likhetsta med vad gällersom

i många andra länder dotterbolag.kunna driva rörelseannan genom-
Som vi också föreslagit tidigare bör vidare femprocentsregeln i 7 kap.
17 § FRL och den därmed sammanhängande undantagsregeln för finan-

upphävas.siella förvärv i kap.7 17 § FRLa

Kontroll viss infomzatiønsgivningav

Enligt nyligen införda regler skall regeringen eller Finansinspektionen ut-
färda föreskrifter vilken information försäkringsbolag skallettom som
lämna till försäkringstagama och den teckna försäkringattsom avser en
hos bolaget. Därigenom hamnar för kontrollen förde försäk-ansvaret av
ring särskilda näringsrättsliga bestämmelserna information i sin helhetom

Finansinspektionen. Detta bör också i fortsättningen vila på in-ansvar
spektionen.

För närvarande regler information i konsumentförsäkringslagen,ges om
vilka faller underäven Konsumentverkets ansvarsområde. "dubbla"Den
tillsyn detta innebär kan dock upphöra den försäk-väntas närsom nya
ringsavtalslag under utarbetandeär träder i kraft.som

Kontroll försäkringsverksamhetens sundhetav

En Finansinspektionens viktigare uppgifter enligt nuvarande ordningav
dess bevakningär "Sundheten" i försäkringsrörelsen. Vadav som avses

med sundhet" har inte preciserats har få till försäk-utan ansetts anpassas
ringsväsendets utveckling i det långsiktiga perspektivet. "Sundheten" an-

omfatta rad skilda krav på verksamheten och kan bli aktuell ises en en
mängd olika fall. Sundhetsbevakningen inrymmer skälighetsbedöm-t.ex.
ningar.

Genom harmoniseringen med den tredje generationens försäkringsdirek-
tiv, väntas genomförd, kommer i sundhetsbestämmelsensnartsom vara

inläggas EU:s krav pâ "sound and prudentatt management". Detta be-
rikta in sig pá ledningens allmänna lämplighet och verk-grepp synes att

samheten bedrivs så de skyddsintressen motiverar särskild försäk-att som
ringsrörelsereglering tillgodoses. Kravet skulle sålunda främst innebära

soliditeten.sätt Någon klar ledning för begreppets tolkningett att trygga
lämnas emellertid inte. fårDet liksom andra direktivbestämmelser ges en

innebörd i dennärmare europeiska rättstillämpningen. Här bör dock
framhållas kravet på "sound and prudent management" i brittisk till-att
synspraxis tagit sikte på hur försäkringsbolag helhet sköts, bl.a.ett som

Se SOU 1991:89 171s.
Se SOU 1991:89 168 ff. Se även Ds 1993:57 82 ff.s. s.
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erforderlig sakkunskap finnsbalanserad så allstyrelsen välskall attvara
tilllagstiftning syftar kravet ocksårepresenterad. Enligt brittisk att ettny

kontrollsystem,nödvändiga redovisnings- ochförsäkringsbolag har att
bola-tillräckliga kompetenskravuppfyllerbefattningshavaredess samt att

in-tillgodoseende försäkringstagamasverksamheten medbedriverget av
tressen.

möjligheterFinansinspektionen vidsträcktaNuvarande sundhetsregel ger
samti-olämpliga lämnarförfarandenrättelse vidfordraatt mensom anses

mycket ringaberörda enskildaförsäkringsbolagen, liksomdigt personer,
reaktion från in-förbjudet ochtillåtet ellerledning vad närär ensomom

utsträckning beromåste ikan Vadspektionen ärväntas. sunt stor avsom
politisktdelvis blisida, vilka kan tänkasfrån myndighetensvärderingar

rättssäkerhetssynpunktFrånfall svåra bedöma.och ifärgade är attvart
torde allmändiskutabel. Detsådan bestämmelseframstår vara ensomen

så långt detbör preciserasdet angivna slagetregeluppfattning att en av
tillsyn-beträffande sektorerolämpligtmöjligt. Det ärär storaatt avman

ingripandenmyndighetensvägledning i frågasaknaskulle omannanen
revide-sunda utveckling. Iförsäkringsväsendetshänvisning tillän enen

situa-tydligt i vilkasöka någorlundalagstiftning bör därförrad angeman
mycket svårtemellertidskall kunna ingripa. Detmyndigheten årtioner

missförhållanden kan bligardera sig för allai lagtexten typeratt somav
Finansinspektionens sidaframhållits från äraktuella. Som även en reserv-

sådan regel böralltjämt nödvändig. Enför oväntade fallbestämmelse
Frågani fortsättningen.länder gällai flera andradärför såsom även--

bör ha.omfattning bestämmelsenvilkenär närmast
målsättningen medtillutgångspunkt regeln knyternaturlig ärEn att an

bestämmel-försäkringsrörelse. Sålunda börregleringensärskildaden av
försäkringsföretagsomfatta förhållandenhand röri första ettsomsen

övervakningen i höginnebärträffade avtal.infria Dettamöjligheter attatt
enskilda bolags soliditet.sikte pågrad skall ta

för-uppfylla sinaförsäkringsbolags möjligheterbetydelse förAv attett
ochorganisation ändamålsenligdesssäkringsåtaganden vidare ärär attatt

skaderegleringsverksamheten,frågahandläggningsrutiner, bl.a. idess om
skadebehandlingenbevakningFinansinspektionenstillfredställande.år av
frågor försäk-Enskildaomfatta generella frågor.dock endastskall om

får liksomersättningars storlek prövasföreligger ellerringsfall avnuom
tvistelösande organ.

Även lämplighetbefattningshavaresledande ärstyrelsens och andra av
and prudentpå "soundvarför EG-direktivens kravvikt, manage-stor

regelallmänMed stödsådant kriterium.inomment" väl ett enavryms
Finansinspektio-syfte börförsäkringsrörelseregleringenssiktetarsom

försäkringsbolags ledninganmärkningarsålunda kunna rikta mot ettnen
ellerbyta densammatryck på styrelsendärigenomoch utöva utattett en-

kompetenskrav inte kanerforderliga sägasskilda upp-varaompersoner
skicklighet kunna stäl-kravi StorbritannienVidare bör såsomfyllda.

såväl bolagsan-Dit räknasbefattningshavare i bolaget.andraocksålas
försäkrings-ledningsuppgifterutföruppdragstagareställda ettsomsom

redovisningen korrektsköterbolagenbör bevakasbolag. Dessutom att



232 Tillsynen försäkringsbolagenöver SOU 1995:87

och erforderliga internaupprättar kontrollsystem. Självfallet måste åter-
försäkringen tillfredsställande.vara

Fråga och i så fall i vad månär Finansinspektionen skall ha möjlig-om
het ingripa också förhållanden inte har med för-att göramot att ettsom
säkringsbolags betalningsförmåga eller möjligheter i övrigt fullgöra in-att
gångna avtal. Det uppenbartär gällande sundhetsregel vidsträcktaatt ger
möjligheter härtill. Dessa möjligheter bör enligt vår mening begränsas.
Tillsynsmyndigheten bör inte kunna ställa långtgående krav påt.ex. mer

försäkringsbolags följerägare än de särskilda reglernaett som av om
dem. hellerInte skall övervakningen sikte på solidaritets-, skälighets-ta
eller konkurrensaspekter. Kontrollen skall vidare enbart förhållandenavse
i enskilt bolag. I princip skall försäkringsföretagens premiesättning,ett
villkorsutfomming och produktutfomming i övrigt fri och försäk-vara
ringsbolagen sålunda kunna erbjuda mängd olika former riskskydd.en av

del andraI länder kan tillsynsmyndigheten ingripa marknadsfö-en mot
ring försäkringar kan medföra risk för ökad brottslighet. Dit räk-av som

försäkringar skydd vid kidnappningar och vid återkallelsenas som ger av
körkort. Sådana försäkringar på olika håll komma i konflikt medanses
hänsynen till skyddet för det allmänna bästa i enlighet med EG:s regler

försäkringsdirektiven.i de tredje Också här bör tillsynsmyndigheten
kunna vidta åtgärder försäkringsgivare tillhandahåller försäk-mot en som
ringar kan befaras leda till överträdelse lagstiftning,som av annan men
det tydligt det då sigär undantagssituationer.rör Marknads-att om rena
föring sådana försäkringar bör emellertid åtminstone i viss mån kunnaav
angripas med stöd marknadsföringslagen. Marknadsdomstolen har iav
flera avgöranden uttalat marknadsföringsåtgärder skapar risk föratt som

marknadsföringslagen.lagbrott otillbörliga enligt Denna hållninganses
förankrad.självklar och väläranses numera

l till gällande sundhetsbestämmelse bör den motsvarandemotsats nya,
bestämmelsen allmän regel förutgöra hur försäkringsbolags verk-etten
samhet skall bedrivas, och inte endast riktlinje för Finansin-som nu en
spektionens tillsyn. Den ordningen gäller enligt del lagstiftningen annan
under Finansinspektionens tillsynsområde, nämligen lagen 1991:981 om
värdepappersrörelse, lagen 1992: 1610 kreditmarknadsbolag och la-om

1993:931 individuellt pensionssparande.gen om
Att det allmänna kravet försäkringsrörelsesund får snävareen av-

gränsning för utländska försäkringsgivare inom följerEES derasattav
verksamhet i väsentliga delar skall regleras hemlandets bestämmelserav
och underkastas hemlandsmyndighetens tillsyn. En sundhetsregel togsom
sikte sådant företags soliditet skulle strida EG:s grundtankeett mot om
hemlandstillsyn. En särskild verksamhetsregel får därför överflödiganses
för de utländska EES-försäkringsgivamas del. Den nuvarande bestämmel-

sundhet i 6 kap. § föreslås1 LEF följaktligen inte ändrad i dettasen om
sammanhang.

‘7 Se 1994/952184 232.prop. s.
i Se Marknadsdomstolensavgöranden 1980:10 och 1985:23. Se också SOUt.ex.
1993:59 240s.
"9Se 1994/95:123 43.prop. s.
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tillsyn8.3.3 Annan

Tillsyn konkurrensförhållandenöver

Eftersom konkurrenslagen gäller generellt och sålunda omfattar ock-rent
området harså det finansiella Konkurrensverket det övergripande ansvar-

för konkurrensfrågoma. Enligt nuvarande ordning skall, framgått,et som
Finansinspektionen följa utvecklingen konkurrensförhållanden.även av

med vad anförts målen medlen förkonsekvens ochI attsom ovan om
tillgodose försäkringstagarskyddet bör konkurrensfrågor i princip inte om-

Finansinspektionens tillsyn. frågor faller utanför författas Dessa detav
försäkring speciella skyddsområdet och bör därför i sin helhet handhas

Konkurrensverket. Visserligen kan hävdas fungerande konkur-att enav
förutsättning för effektiv försäkringsverksamhet och följakt-är enrens en

för konsumenterna. del andra länder skall också till-ligen viktig Iär en
konkurrensförhållandena försäkringsomrá-synsmyndigheten övervaka

i Finland. konkurrens sig dockgäller bl.a. Behovet goddet. Det görav
särskilt för försäkringsrörelse andra närings-inte gällande ävenutan

bör Finansinspektionen inte skyldig granskaområden. Således attvara
konkurrensförhållandena försäkringssidan. innebär emellertidDetta

ändring Finansinspektionens skyldighet vissa före-inte någon prövaattav
tagsförvärv föreskrifter ienligt FRL.

Även Konkurrensverket har det fulla för bevakningenansvaretom av
konkurrenssituationen kan Finansinspektionen i sin övergripande tillsyn

missförhållandeneller i enskilda tillståndsärenden komma upptäckaatt
konkurrensområdet. Inspektionen bör då anmäla detta till Konkurrensver-

expertisen inspektionen ofta behöva anlitas vidket. Vidare lär vid Kon-
prövning konkurrensfrågor gäller försäkringsrörel-kurrensverkets av som

samråder Finansinspektion-lämpligt Konkurrensverket medDet är attse.
i sådana frågor, skulle de ha skilda uppfattningar bör Konkur-en men

uppfattning den bestämmande.rensverkets vara

efterlevnaden allmänna regler marknadsföring och in-Tillsyn över av om
formation

det föregående framgår Finansinspektionen skall bevaka efterlev-Av att
de särskilda reglerna information till försäkringskunder ochnaden av om

undantagsfall ingripa marknadsföring försäkringsprodukter.i vissa mot av
Enligt nuvarande lag gäller generella krav försäkringsbolagens

verkställande direktören generalagen-marknadsföring. Styrelsen och resp.
försäkringsföretag anskaffning-och företrädaren i skall övervaka attten ett

försäkring sker på medansökningar sätt överensstämmerom somar av
åberopande de bestämmelserna och medgod försäkringssed. Under av

tillsynsbefogenheter skall Finansinspektionen kon-stöd sina allmännaav
försäkringsföretagens marknadsföringsåtgärder, mark-trollera trots att

försäkringsområdet. praktiken det docknadsföringslagen gäller på I är
Konsumentombudsmarmen/Konsumentverket in-undantagslöstnästan som
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griper försäkringsbolagens marknadsföring.mot
fråga försäkringsbolagensI tillämpning konsumentkreditlagensom av

fallerregler tillsynsuppgiftema i sin helhet på Finansinspektionen. denI
lagen undantas nämligen från Konsumentverkets tillsynsområde verksam-
heter står under Finansinspektionens tillsyn.som

Emellertid ligger dessa uppgifter vid sidan den tillsynsverksamhetom
erforderlig för just försäkringsrörelse.är Följaktligen bör bevakning-som

efterlevnaden konsumentkreditlagen, liksom på andra närings-en av av
områden, i sin helhet handhas Konsumentombudsmarmen/Konsument-av
verket. Detsamma gäller ingripanden förfaranden stridermot motsom
marknadsföringslagen. Där bör Konsumentombudsmarmen inte heller i
fortsättningen beroende Finansinspektionens mening. sådanEnvara av

tillämpningssvårigheter.5°ordning har dessutom kunna leda tillansetts
Till följd vår inställning kan de särskilda kraven på försäkringsgivar-av

anskaffningsverksamhet i 7 kap. 16 § första stycket FRL, 20 § förstanas
stycket LUF och 2 kap. första7 § stycket LEF utgå. Vidare bör undan-
tagsregeln i 35 konsumentkreditlagen§ ändras. Eftersom den regeln tar
sikte inte bara på försäkringsrörelse också på verksamhetutan annan un-
der Finansinspektionens tillsyn lämnar vi dock inte något lagförslag i den
delen. ändringEn 35 § konsumentkreditlagen bör ske först efterav en
prövning undantagsbestämmelsen kan avskaffas för fi-ävenav om arman
nansicll verksamhet.

Liksom har anförts konkurrensfrågoma bör naturligtvis Fi-ovan om
nansinspektionen göra Konsumentverket uppmärksam på sådana brister
i föisäkringsbolagens marknadsföring och information inspektionensom
upptäcker i sin tillsyn. Konsumentverket kan behöva samråda medäven
inspektionen i sådana frågor. Ansvaret för tillämpningen marknadsfö-av
ringslagen konsumentkreditlagenoch bör emellertid alltid ligga hos Kon-
sumentombudsmannen/Konsumentverket.

Tillsyn försäkringsvillkors skälighetöver m.m.

En liknande inställning har vi till frågan övervakning försäkrings-om av
Ävenvillkors skälighet. den tillsynsverksamheten ligger vid sidan denav

speciella bevakning erforderlig för försäkringsverksamhet.är Att nå-som
prövning premiers skälighet inte skall ske i fortsättningen följergon av

redan vår på gällande krav på premie- och kostnadsskälighet.av syn
Länge gällde den ordningen avtalsvillkors skälighet granskadesatt av

Konsumentombudsmarmen/Konsumentverket på samtliga områden utom
de finansiella där granskningen gjordes Finansinspektionen. Enligtav ny
lagstiftning, trädde i kraft den januari1 1995, skall försäk-ävensom
ringsvillkor på konsumentsidan underkastas allmän marknadsrättslig lag-
stiftning. Vidare förordar vi undantagsregeln för försäkringstjänsteratt
i lagen 1984:292 avtalsvillkor mellan näringsidkare upphävs. Ocksåom

5°Se 1994/95:l23 135.prop. s.
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förhållandenagrund de bör inspektionen avlastas för vill-ansvaretav
korskontroll. Konsumentverkets breda erfarenhet avtalsvillkorskontrollav
inom områden bör värdefull på försäkringssidan. Vi fö-ävenstora vara

Konsumentverket vid prövningar på försäkringsområdet harrutsätter att
tillgång försäkringsteknisktill erforderlig expertis och vid behov rådgör
med Finansinspektionen.

iSom framgått 7 kap. 14 § FRL och 18 § LUF särskilda bestäm-ges
för övervakningen återförsåkringsavtal påmelser livförsäkringensav om-

syftarråde. Enligt bestämmelserna, till förhindra uppkomstenattsom av
återförsäkringsavtal,osunda krävs Finansinspektionens medgivande för

livförsäkringsbolag skall sluta vissa avtal âterförsäkring. Deatt ett om
överflödiga.kraven bör kunna En bedömning lämplighetenanses avnu

återförsäkringsavtal falla försäkringsgivarensangivna bör under egetav
kan här liknande bestämmelse utmönstradesDet nämnas attansvar. en ur

Ävenden danska försäkringsrörelselagstiftningen år 1990. i Finland har
regel med sådan innebörd nyligen upphävts.en

informationsskyldighetFinansinspektionens

framgått har Finansinspektionen påtagit sig betydande arbete medSom ett
klagomålsärenden. Naturligtvis myndigheten i fortsättningens.k. är även

skyldig enskilda information vägledning följdlämna ochatt som en av
förvaltningslagens krav. Inspektionens insatser området har dock länge

följd reformarbetesträckt sig förbi de kraven. Som tidsen senareav
emellertid informa-inom myndigheten har delar inspektionensstora av

flyttats till Konsumentverket.tionsarbete nu

Försäkringstagarinflytande i försäkringsaktiebolagens styrelser

Enligt gällande ordning skall i försäkringsaktiebolag minstsvenska en av
styrelseledamötema uppgift särskilt vaka försäk-med överutses attatt
ringstagarnas intresse beaktas. Enligt vår mening bör emellertid försäk-
ringstagamas intressen tillgodoses det gäller vissa verksamhets-attgenom
regler för försäkringsbolagen Finansinspektionen kontrollerar efter-som
levnaden Driften försäkringsbolag helt förbehållen bo-börettav. av vara
lagets ägare.

kan dessutom ifrågasättas styrelserepresentationen har för-Det gettom
säkringstagarna inflytande betydelse i försäkringsaktiebolagen ochav om

sålunda effektivt inslag i tillsynen. har längedenna Detär ett ansetts
praktiken försäkringstagama verklig möjlighet till påver-svårt iatt enge

kan. jämförli-så långtgående krav i Sverige gäller inte heller iEtt som
länder. Försäkringsverksamhetskommittén farm dock i sitt slutbetänk-ga

låg värde i det farms försäkringstagarrepresentantande det ett attatt en

5 hänvisningar.Hellner, Försäkringsrätt 2 uppl. 36 medSe s.
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i styrelsen kunde anlägga försäkringstagarsynpunkter på ärendensom som
där.behandlades

På grund anförda omständigheter bör bestämmelsen försäkrings-av om
i 8 kap. l § FRL utgå. bör emellertidDet erinrastagarrepresentanter att

försäkringsaktiebolag i likhet med allmänna aktiebolag kan före-ett - -
skriva i bolagsordningen eller flera styrelseledamöter skall påatt utsesen

val bolagsstämma.sätt änannat genom av
kan iDet sammanhanget ordning med offentliganämnas styrelse-att en

ledamöter i bankaktiebolag upphävdes år 1992. En regel därom hade till-
kommit år för1971 samhället direkt medverkan i och inflytandeatt ge

bankema.besluten i de privatägdaöver

8.4 Sammanfattning

särskilda tillsynenDen försäkringsverksamheten bör hängaöver samman
med behov reglera densamma, inteoch innefatta uppgifterstatens attav
inom allmänrättsliga områden. innebärDet bl.a. Finansinspektionenatt
bör koncentrera sina försäkringsområdetpå till bevakningresurser en av
försäkringsgivarnas möjligheter fullfölja ingångna försäkringsavtal. Så-att
lunda bör tillsynen inriktas på kontroll försäkringsbolagens riskhante-av
ring och kapitalstyrka. börDen omfatta bevakningäven bo-att etten av
lags ledning och organisation tillfredsställande. Av betydelse iär sam-
manhanget också efterlevnaden de riktlinjer bolagenär sätterav som upp
bl.a. i fråga fördelning överskott. Tillsyn konkurrensförhål-överom av
landen och marknadsföring faller däremot utanför det för försäkring spe-
ciella skyddsområdet och bör i sin helhet handhas andra myndigheter.av

gäller frågorDetsamma kontroll försäkringsvillkors skälighet. Vis-om av
serligen det konsumentintresse försäkringstagareär inte förleds in-ett att

Ävenavtal med oskäliga villkor. det finns särskild försäkringsav-om
talslagstiftning delvis behandlar dessa frågor denna konsu-är typsom av
mentproblem inte specifika för försäkringsomrádet. Det främst skil-som
jer försäkringsbolag och banker från andra företag intressetäven är attav

deras solvens.garantera
För klara tillsynen enligt den inriktning vi förordar detäratt nya som

angeläget Finansinspektionen har de behöver. Detta kanatt resurser man
innebära förstärkning härav nödvändig. För det fall tillskottäratt en er-
fordras finansieras detta med avgifter på försäkringsbolagen, varigenom

budget inte påverkas.statens

52Se SOU 1987:58 355 ff.S.
5’ Se 1992/93:89 168 ff.prop. s.
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i händelseSkydd9 av

obeståndförsäkringsgivares

Inledning9.1

baseratövergång från regelsysteminnebär ärförslagVåra ett somen
ökad konkurrensreglering syftar tillproduktkontroll tillpris- och somen

del.livförsäkringens Dengäller särskilt förmellan bolagen. Detta nya
till utvecklingföretagen ökad stimulansförväntasregleringen kan avge

till fördelvilketkostnadsbesparande åtgärder,och till ärprodukternya
iför felsatsningaremellertid riskenSamtidigt ökarkonsumenterna.för

intekan därförkapitalförvaltning. Manproduktutveckling ochbl.a. ute-
fö-rimligtkonkurs. inteförsäkringsbolag försätts i Det ärsluta ettattatt

bärkraftigtlångsiktigtpåkan bedriva verksamheteninte ettretag, som
competitive market""freedom inöverlevnad. Ensätt, to actgaranteras a

på mark-fail". Konkurrensenföljas "freedommåste to enm.a.o. av en
fallisse-implicit garantiexplicit ellerfri det finnsintenad är motenom

vadfråganockså nödvändigt hanteraDärmed blir det att somommang.
obeståndssituation.gälla iskall en

Nuvarande förhållanden9.2

obestånd vilarförsäkringsbolagsförsäkringstagama vidförSkyddet ett
Bestämmelser däromförmånsrätt.ordning på reglernuvarandeenligt om

Enligtdels FRL och LUF.förmånsrättslagen 1970:979,delsfinns i
förmånsrätt medoch konkursföljer vid utmätningförmånsrättslagen§4 a

och iförsäkringsföretag i den egendomhosfordranförsäkringstagares
tredje-femteoch §kap. § FRL 15i 7 11omfattningden asom anges

försäkringstagamasstadganden följersistnämndaAvstyckena LUF. att
försäkringstekniskaomfattar de tillgångarförmånsrätt motsvararsom

försäkringsbolag,svenskaoch, såvittlivförsäkringarskulder för avser
tio årför längre tidmeddelas änför skadeförsäkringarpremiereserv som

livförsäkring, tillgångarnabestämmelsernavilka inte tillämpasför omom
iföretaget försättsföreskrivet registerii lagarna närfinns upptagna ett

sålundaEftersom förmånsrättenutmätningellerkonkurs äger avserrum.
fordranFörrnånsrätten följer medden särskild.egendomviss är som

skadeför-långvariglivförsäkring eller, enligt FRL,på avtalgrundas om
inte tilläm-livförsäkringvilken bestämmelsernabeträffandesäkring om

grundFordran påavseende sådana försäk-ringar.återförsäkringellerpas,
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direkt försäkring har företräde framför ford-ran grundad återförsäk-av
ring. För andra de iän paragrafema försäkringsfordringarnaupptagna
gäller inte någon förmånsrätt vid utrnätning eller konkurs. Vid sådana
händelser befinner sig dessa försäkringstagare därför i ställningsamma

andra oprioriterade fordringsägare.som
När svenskt livförsäkringsbolag har iett likvidationträtt eller försatts

i konkurs, skall beståndet livförsäkringar möjligt överlåtas tillav om en
eller flera andra försäkringsgivare. Ett avtal överlåtelse skall godkän-om

Finansinspektionen för bli giltigt. Om inte försäkringsbeståndetattnas av
har överlåtits inom år från likvidations- eller konkursbeslutet,ett får till-
gångarna säljas och medlen fördelas mellan försäkringstagarna 14 kap.
26-27 § FRL. Motsvarande gäller för utländska livförsäkringsföretag då

särskilt administrationsbo har övertagitett livförsäkringsbeståndet 28 §
LUF.‘

Nya regler den särskilda förmânsrätten föreslagitshar emellertidom
I enlighet med förslag till EG-direktiv tvångslikvidationett föreslåsom
förrnånsrätten bli utvidgad till omfatta alla skadeförsäkringar. Förmåns-att

skall gälla förrätten samtliga ersättningsberättigade, inte bara för försäk-
ringstagare. För förbättra kontrollen bolagens registerföringöveratt före-
slås vidare skall införa skyldighet för försäkringsbolagetatt man en att

viss registeransvarig, vilken skallutse godkärmas Finans-person som av
inspektionen. Dessutom har särskild bestämmelse ytterligaregenom en
inskärpts revisorns skyldighet granska registret förs på riktigtatt sätt.att

Vidare har på tid föreslagits lagstiftning utökat skydd för desenare om
skadelidandes krav på ersättning i händelse trañkförsäkringsan-attav en

insolvent.’stalt blir Skyddet föreslås bli uppbyggt kring solidarisktett
för trafikförsäkringsanstaltema liknande det gälleransvar närsom en

oförsäkrad eller okänd bil varit inblandad i trafikolycka. Det solidaris-en
ka skall inträda anstalt försättsnär i konkurs enligtansvaret reglernaen
i konkurslagen 1987:762. Ansvaret föreslås åvila dels de anstalter som
vid konkursutbrottet har tillstånd meddela trafikförsäkring, dels deatt
anstalter hemmahörandeär inom EES-området och meddelar trafik-som
försäkring här gränsöverskridande verksamhet.genom

Angivna förslag har inteännu lett till lagstiftning.

9.3 Behov skyddsordningav en ny

Svensk försäkring har till helt nyligen under lång tid varit förskonad från
konkurser och andra fallissemang. De svenska försäkringsbolagen synes
också i allmänhet ha ekonomisk ställning. förändringarDe i lag-tryggen
stiftningen blir följden övergång till reglering inte isom av en en som
onödan hämmar konkurrensen kan emellertid tänkas både incitamentge

För utförlig redogörelse för nuvarande bestämmelser, Ds 1993:101en mer se s.31 ff.
2Se Ds 1993:101.
3Se Ds 1993:35.
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risk-ökaledningar ochförsäkringsbolagens ägareförmöjligheter attoch
livförsäkringsrörelsevinstutdelning itillMöjlighetennivån i företagen.

fårockså de äga-kapital,erhållabolagen kaninnebär attnytt nyaatt men
lån,förutsättningarFörbättradeavkastning.påmed krav att ta nyauppre

allaproduktregleringaroch ärborttagande pris-ochplaceringsregler av
för försäk-till fördelregelsystem, ärdelar avsett attett nytt varasomav

till risk-dock ledaökade frihetendenfall kanI ettringstagarna. extrema
fortlevnad.enskilt företagstagande äventyrar ettsom

Även bestämmelserflertalfinnasfortsättningen kommeri ettatt som
ochlivförsäkringsbolagenbådeskydd. Förförsäkringstagama gottettger

bestämmelsersärskildagällakommerskadeförsäkringsbolagen att t.ex.
tillgångarplaceringochavsättningarförsäkringstekniska som sva-avom

Med stödkonsolideringskapital.minstareglerdem, ettsamtmot omrar
tillgån-finneringripandenFinansinspektionen görakan attdärav manom

otillräckligt.buffertkapitalet ärtillfyllest ellerspridning inte är attgarnas
myndigheteninnebär bl.a.reservsättningenreglernasärskilda attDe om

beräkningenanvändas vidfårmaximiräntorvilkaföreskrivaskall avsom
avsättningar möjlighetocksåInspektionen har attförsäkringstekniska

värdefulltvilketbristfällig,matchning ärgraden äråtgärdervidta avom
infria sinamöjligheterförsäkringsbolagenscentral fördenna attdå är

tidigtpåmatchning upptäcksundemiåligåtaganden. Omframtida etten
för-åtgärdertillkunna ledalivförsäkring dettainomtordestadium som

aktuell. lång-blir Dehuvudobeståndssituation överhindrar tagetatt en
mindrelikviditetskriserakuta ärrisken förinnebäravtalenvariga att

heltlivförsäkringsbolagfaran förskadeförsäkring ochinom etthär attän
relativt liten.allmänhettillgångar kan irealiserbarastår anses somutan

förriskenannorlunda. Därförhållandena ärskadeförsäkringssidan ärPå
och pålöptidavtalens kortareberoende påbl.a.likviditetskriser större,
länder,från andraErfarenheternaingripande.mindreregleringarna äratt

ska-vanligaredetvisar ocksåoch USA, ärStorbritannien ettattattt.ex.
livförsäkringsbolag görobestånddeförsäkringsbolag hamnar än att ett

det.
Även flertalsålundaregleringen kommerpåinriktningmed ettnyen

trygghet. Regelsystemetgodförsäkringstagamagällaregler att som ger
utomlandsErfarenheternainträffar.fallissemangdock inteutesluter att

vittgående bestäm-med deintevid handenockså mestatt ensmanger
iförsäkringsgivarna alltid ärgaranti förfullnågonkanmelser attge

Även obeståndssituationerhari Sverigeåtaganden.infria sinastånd att
Njord och Sven-Försäkringsaktiebolagetbl.a. dåtid,uppstått senare

betydelsekonkurs. Av ärförsattes iKreditförsäkringsaktiebolagetska
försäkringsverksamheteninternationaliseringökandeockså den somav

intevidgad konkurrens,Medåren.under de närmasteväntaär att en
obeståndssituationer kommarisken förkanandra länder, attfrånminst

öka.

vidanvänds‘ sikte på deinte räntorbestämmelserdessabörNoteras tar pre-somatt
avkastningsgarantier lämnas.eventuellainte deoch sålundamieberäkningen som
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Enligt nuvarande regler gäller framgått försäkringstagama harattsom
särskild förmånsrätt i de registerförda tillgångar de försäk-motsvararsom
ringstekniska skulderna vid livförsäkring och för svenska försäkrings--
bolag långvarig skadeföisäkring. Enligt nyligen lämnat förslag skallett-
den särskilda förmånsrätten utvidgas till gälla alla ersättnings-äratt som
berättigade på grund försäkringsavtal. Om förslaget genomförs för-av
stärks skyddet för i första hand försäkringstagare i skadeförsäkringsbolag.

Systemet med särskild förmånsrätt emellertid inteutgör i alla lägenett
pålitligt skydd för försäkringstagama, och det gäller de föreslag-även om

ändringarna genomförs. Den särskilda förmånsrätten kan under vissana
omständigheter endast litet värde. Så fallet försäkringsbola-ärvara av om

har misskött sina placeringar eller värderingen dessaget tillgångar. Avav
betydelse också i fortsättningenär inte får kräva försäk-att attman ett
ringsföretags tillgångar skall finnas i hemlandet. Om i fönnånsrättsregist-

tillgångar belägna i andra länder kan försäkringstagarnasret upptas ford-
ringar komma stå tillbaka till förmån för utländska fordringsägare.att
När försäkringsbolag håller råka obestånd kanett dessutomatt man
befara bokföringen i oordningär och därmedatt registret inne-ävenatt
håller felaktiga fungeraruppgifter, i den mån det alls Reglerna för-om
mänsrätt vidare inte något skydd i tidigare läge vid utmätningänettger
eller konkurs. Som skall utvecklas nedan kan särskilt vid livförsäkring en
skyddsordning griper in före konkurs ändamålsenlig.som en vara

Även förmånsrättssystemmed kan alltså många försäkringstagare bliett
utlovade försäkringsbelopp vid konkurs. Särskiltutan ärutsatta natur-en

ligtvis de riskerar miste pensionssparande, deatt ett ärsom om som
beroende för sin framtida försörjning. Också inom skadeförsälcringav
kan uteblivna ersättningar få allvarliga konsekvenser, för demt.ex. som
inte får ersättning för sina nedbrunna bostäder. En olycklig hantering av

försäkringsbolags fallissemang kan givetvis skada förtroendetett även för
branschen i dess helhet.

Om försäkringsanspråken inte infrias det sannoliktär krav riktasatt
tvingas åtminstone i viss mån kompenseramot staten, de drabba-attsom

de för deras förluster. Särskilt i vissa situationer torde det sociala hän-av
omöjligtnärmast godta försäkringsersättningar inte utgår,att attsyn vara

i de fall privatpersoner riskerar miste betydandet.ex. att ettom pen-
sionssparande. Det faktum lägre beskattningatt uppmuntrarman genom
enskilda konsumenter ingå långsiktiga pensionsförsäkringsavtal läratt
knappast det enklare förgöra undgå sådant Om ingetstaten att ett ansvar.

i lagstiftningen kommersägs sålundaannat outtalad statligattman ge en
garanti för många försäkringstagares fordringar.

Det sannoliktär statsmakten, särskilt bakgrund deatt mot senasteav
årens händelser, känner tveksamhet inför uttalade eller outtaladestor stat-
liga garantier. Regleringen försäkringsverksarnheten bör därför inne-av
fatta särskilt skyddssystem försäkringstagama tillräckligett som ger
trygghet och inte bygger träder in vid obestånd. Det äratt statensom

5Jfr Ds 1993:101 65.s.
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också tidigarekan vidtasframgått väsentligt åtgärder sta-ettattsom
försäkringsgivare intefinns goda skäldetdium, dvs. när attatt anta en

sådanförsäkringsätaganden litet sikt. Ensinakunna infriakommer att
former kunnaför under ordnadeberedskapskulle skapaordning atten

bärkraftig.långsiktigt Dettauppenbart interörelse äravveckla somen
del andra län-försäkringslagstiftningen itagit sig uttryck iharsynsätt en

försäkringstagar-Storbritannien. Behovetder, ett systemt.ex. av som ger
försäkringsbo-händer med enskiltoberoende vadtrygghet ettsomavna

debatt banksidan har riksdagentids Påframförts ihar ocksålag senare
medkreditinstitut i enlighetinsättningar igarantiinförabeslutat att en av

insättningar, därför garanti94/19/EGdirektivrådets system ga-avom
själva.7 insättnings-förslag till laginstituten Ettfinansierasrantin omav

lagrådsremiss.regeringen inyligen lämnatsgaranti har enav

skyddsordningsvenskUtfonnning9.4 enav

inställning tilltradition negativharfrämst därvissa länder,I enman av
nödvändigtoch där det harkonkurrenshämmande regleringar attansetts

införtutesluts, harkonkurseraldrig får så långtlagstiftningen att man
fordringar vidförsäkringstagarnasgarantiordningars.k. etttryggarsom

gäller generella Ioch KanadaStorbritannien, USAobestånd. l system.
Även i Norgeskadeförsäkringen.omfattar garantin endastIrland ges en

Finland,del andra länder,skadeförsäkringsområdet. Igaranti t.ex.en
det i flertalet EU-Därtill kommergarantiordningar.utreds behovet attav

skadeli-skall skydda desärskilda garantifonderreglerlander somges om
föransvarsförsäkringenden obligatoriskaersättning enligtkrav pådandes

försäkringsgivaren. Systemen,obestånd hosi händelsemotorfordon av
utformningvilkasoffentligt regleradevanligen närmareär va-mensom

gäller-i enlighet med vadinnebärland till land,rierar från att somman
försäkringsut-finansiera-låter övriga bolaginsättningsgarantiför EU:s

sker antingenFinansieringenfrån insolvent bolag.betalningar ett genom
då garantinuttaxeringarfonderas ellerförskottsbetalningar genomsom

in.träder
måsteskyddsordning i SverigesärskildinföraövervägerNär att enman

arbete kon-osäkerhetsfaktor EU:sdenbörjan beaktatill somenman
harmonise-saknas sä längePå det områdetområde änutgör.kursrättens

direktivarbete medår tillbaka bedrivssedan fleraring, ett ommen
försäkring. Med-driver direktförsäkringsbolagtvångslikvidation somav
skyddet skallhuremellertid olika uppfattningarlemsländema har ut-om

kom-och vad detdirektiv kanoklartvarför detformas, närär antasett
för obe-lösningarNationellaför medlemsländerna.innebäraattmer

försäkringsdi-generationenstredjedock i denståndssituationer erkärms

SverigesFinsinger i204 och° Försäkringsmarknaden,Viotti,Hömgrenbl.a.Se s.- 1994, 85 ff.occasional 10,Paperriksbank s.
1994/95:88.rskr.7 1994/95:NU7 ochl994l95zll3, bet.Se prop.



242 Skydd i händelse försäkringsgivares obestånd SOUav 1995:87

rektiv. Garantiordningama kommer också behållas i de europeiskaatt
länder där de förekommer. l övrigt kan tilläggas det föreliggande di-att
rektivförslaget bygger på med förmånsrättsregister,ett vilketsystem som
framgått knappast kan tillräckligt för tillgodose försäkringstagar-attanses
intresset.

Vid vidare diskussion svenskt skyddssystem finns både positi-en ettom
och negativa faktorer hänsyn till.va att ta

En garantiordning det slag finns i bl.a. Storbritannien skulleav som
tvekan öka försåkringstagamas säkerhet.utan Den skulle dessutom stärka

försäkringstagamas förtroende för försäkringsavtalet, vilket bör tillvara
fördel för försäkringsbranschen.även Vidare står skyddet väl i överens-
stämmelse med de grundläggande solidaritets- och riskutjämningstankar

försäkringsverksarnhet tradition vilar på. Härtill kommersom av att ett
garantisystem inom kort kommer gälla för kreditinstitutens del.att

finnsDet emellertid invändningar bolagsfrnansierade garantiordnin-mot
Vanligen hävdas det orimligtär välskötta försäkringsbo-t.ex. attgar. att

lag skall kunna tvingas täcka förluster i skötta bolag.sämre sådantatt Ett
krav skulle kunnaäven strida önskemålet försäkringsgi-motanses attom

skall driva sin verksamhet i möjliga konkurrens.största Krav påvarna
tillskott kan dessutom innebära försäkringstagama i de välskötta bola-att

debiteras högre premier eller försämrade försäkringsförmåner.gen ges
Det skulle vidare kunna befaras garantiordning leder till minskatatt en
ansvarskännande inom försäkringsbolagen och försäkringskundemasatt
intresse granska bolagens ekonomi minskar.att Det kan också tänkas att
försäkringsmäklare i större utsträckning kan kommaän förorda denattnu
försäkring enklast ochär den högsta provisionen. Sådanasom som ger

har förts försäkringsbolagen utomlandssåväl härresonemang av som
Emellertid talar erfarenheterna, bl.a. från Storbritannien, de far-emot

hågor Enligt uppgift från den brittiskaangetts försäkringsbran-som ovan.
schen bör problemen från konkurrens- och rättvisesynpunkter inte över-
drivas. Risken för få betala för mindre välskötta försäkringsbolagatt kan

i Storbritannien leda tillväntas bolagen i viss mån granskarsom att var-
andra. Man får därigenom informell tillsyn och det blir i alla bolagsen
intresse med solid försäkringsbransch.en

Vidare bör framhållas försäkringsbolagen i utsträckningatt tordestor
kunna överföra kostnaderna för garantin på försäkringstagama. Om så
sker det försäkringstagarkollektivetär betalar för garantin, inte desom
övriga bolagen. Att försäkringstagama på detta bär kostnadernasätt för
garantin förefaller inte orimligt. Alternativet där betalar skulle inne-staten
bära kostnaderna i stället belastar kollektivetatt skattebetalare. Det börav
dessutom inte uteslutas garantiordning kan konkurrens-att utgöraen en
fördel för de bolag deltar jämfört med dem inte det. Engörsom som ga-
ranti för försäkringslöftena kommer infrias kanatt bli föratt ett argument

3Se artikel i45 tredje skadeförsäkringsdirektivet.
9Se SverigesFörsäkringsförbunds remissyttrandet.ex. förslagetöver skydd föromskadelidandesanspråk trafrkskadeersättning vid försäkringsgivarens insolvens i
Ds 1993:35.
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försäkringsgivare.kunderna vid deras val av
olägenheter kan förenade garantisystem i hög gradmedDe ärsom vara

ordningens utformning omfattning. Erfarenhe-beroende ochnärmareav
särskilt från Storbritannien också från andra länder visar näm-terna men

med väl genomtänkt struktur kan skapaligen ett systematt man en som
till allvarliga problem. för börinte upphov Det talar kunnaatt manger

fungerarutforma ordning också den svenska marknaden. Försomen
del det givetvis viktigt fungerar bl.a. med hänsynsvensk är att systemet

bolag. Härvidmarknaden domineras fåtal dettill ärett storaatt av av
tidigtbetydelse åtgärder kan in stadium be-sättasatt ettstor om man

försäkringsföretag råkat i ekonomiska svårigheter. Om sådanafarar ettatt
finns torde särskilt inom livförsäkringens område, finnasmöjligheter det,

möjligheter undvika akuta krissituationer. Erfarenheternagoda att utom-
får ekonomiskavid handen i de fall livförsäkringsbolaglands att pro-ger

ofta orsakade undermålig matchning tillgång-problemenblem är av en av
eller avkastningsgarantier försäkringssparan-och skulder högaavar

det." förhållanden upptäckas i relativt tidigt läge,bör kunnaSådana ett
tid reda problemen, fö-i allmänhet torde finnasvarför det attgott utom

för skall möjlighet till tidigt in-det finns regler hur det ske. Enrutsatt att
också kostnaderna för garantin blir väsentligt lägregripande kan göra att

område kan med hänsyn hänill ocksåskadeförsäkringensInomän annars.
innebärande baramed särskilda begränsningar i tiden,befogat attvara

tidsrymd efter täcks.försäkringsfall inträffade inom viss konkursenen
omfattning tillgångarna i bolag-inskränkningar i skyddets börMed sådana

inträffadefall tillräckliga för täcka ersättningar vidmångai attet vara
från rättvisesynpunk-kan självrisker motiveradeskador. Dessutom vara

försäk-också rimligt mindre skyddsvärdaDet attter. grupper avsynes
ordningen. Till frågor återkommer vihelt utesluts från dessaringstagare

avsnitt.i nästa
för obestånd vanligen i nystartadeMed till riskenhänsyn är störreatt

sådana bolag generellt omfattasförsäkringsföretag vidare väsentligtär att
tillsyn, bl.a. gäller rapponeringsskyldigheten.vadsträngareenav

framkommit vi angeläget frågan försäkringstagar-detSom attanser om
obeståndssituationer explicit i lagstiftningen. Sålundavid hanterasrättnas

skyddsordning, träder in delsdet bör finnas särskildvi att en sommenar
dels det finns goda skälförsäkringsgivare hanmar på obestånd, dådå en

för-bolag på sikt inte kan infria sina åtaganden gentemotanta att ettatt
går in vid obe-bör inte byggasäkringstagarna. Systemet att staten

anslutning tillomprövning gällande regler bör istånd. En göras näraav
utarbetande. Vi föreslår den tekniskareformer underde är att ut-som nu

särskild utrednings-skyddssystem utarbetasformningen nytten av enav

° gjorde garantiord-Försäkringsverksarnhetskommitténansåg detta förhållandeatt en
ändamålsenlig SOU 1986:8 206.mindre här,ning s.se

" avkastningsga-för fall bolag lämnarhögai sammanhanget detbörDet att ettnoteras
vidautomatiskt kan användasinnebär inte detta reservsätt-rantier, så räntaatt samma

enlighet EG:s regler före-Finansinspektioneni medredanpåpekatsskallningen. Som
beräkning försäkringstekniskaskul-användasvidvilka maximiräntor fårskriva avsom

der.
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Som ledning för det arbetet dras i det följande huvuddragenman. upp
diskuteras några de problem förknippadesamt är med sådantav som ett

system.
Den framtida skyddsordningen kan tänkas på olika Ett alter-sätt.utse

nativ garantisystemär det slag finns i bl.a.ett Storbritannien. Enav som
variant kan fullgörelsegaranti inom för återförsäk-annan vara en ramen

ringssystemet. Med sådan lösning kan dock inte utesluta tvis-en attman
betalningsansvaret uppkommer mellanter den ursprunglige försäk-om

ringsgivaren och återförsäkraren, varför ordning detta slag kanen av
komma försäkringstagama otillfredsställandeatt skydd.ettge

skallDet i sammanhanget framhållas skyddssystem inte be-att ett nytt
höver bestämmelser överflödiga.göra särskild förmånsrätt Ett vid-om

skydd för försäkringstagama kan i ställetgat komplement tillettses som
sådana regler. Med generell ordning skulle det emellertid inte behövasen

särlösning för trañkförsäkringens del såsom har föreslagits.en

9.5 Utgångspunkter för fördjupad utredningen

l vilka situationer skall skyddsordningen träda in

Syftet med särskild skyddsordning framgåttär den skall tillen attsom se
försäkringstagama vid enskilt företags fallissemangatt får ersättningett

enligt ingångna avtal. Ordningen skall alltså siktenärmast de för-ta
säkringstagare råkat välja försäkringsbolag får ekonomiskaettsom som
besvär. Systemet sålunda inte lösa problem vid makroekonomi-attavser
ska kriser. Svårigheter vid sådana situationer bör i stället, på sätt som
skett under den svenska bankkrisen, behandlas extraordinära statli-genom

3ingrepp.ga
Den ordningen bör framgått inträda dels då försäkringsgi-nya som en

hamnar på obestånd, dels då bolag på litet sikt kan fåvare ett antas pro-
blem med fullgöra sina förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal.att
Ett objektivt obeståndsrekvisit då försäkringsbolagetär försätts ikonkurs.
Ett problem med knyta till konkurslagen dockatt är utländska före-attan

sådana skall omfattas ordningen, intetag, kunna tvingas iom av anses
konkurs enbart grund förhållanden i Sverige. För sådant företagettav
kan garantin i stället tillämpas behörig myndighetnär i hemlandet för-
klarat företaget på obestånd.äratt

Att skyddet, liksom i Storbritannien och Norge, kan i bruk förtas att
stöd i situationeräven där försäkringsgivare i ekonomiska svårighe-ge en

inte formellt visatsännu insolvent innebär flexibelter lösning ochvara en
möjlighet undvika konkurser. Som redan påpekats kanatt dennager me-

tod särskilt ändamålsenlig vid livförsäkring, där det i allmänhetvara tor-
de finnas tid reda problemen. Om försäkringsbolagetgott inteatt utom

‘ZJfr Ds 1993:101 67s.
3 Jfr Hömgren Viotti, 228.a.a. s.-
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tillförsbeståndet övertilllivskraftigt kanbedöms att en an-man sevara
skyddsord-frånstödekonomisktmedbehovvidförsäkringsgivare,nan

i frågakommaförsäkringsbolagförsvagat utantillstödSkallningen. ett
förutsättningStorbritannien,iliksombör,för handenobestånd är somatt

Följakt-bolaget.upplösablir kostsamrnare änstöd intesådant attgälla att
kunnalivskraftigabedömsförsäkringsbolagendastbör er-ligen varasom

detfall böri sådanaordningenutnyttjaVäljerhjälp.sådanhålla attman
aktie-skallledning ersättas,bolagetshärför, attvillkoruppställas attt.ex.

medfusionerasskallbolaget annat.eller ettskrivasskallkapitalet attner
skallförsäkringsbolagetgynnadedetutgångspunktenbörVidare attvara

inbetal-gjordatidigaredärvid bolagetsbörEventuelltmedlen.återbetala
drasskyddsordningen kunnatillningar av.

skyddasbörfdrsdkringsfordringarVilka

bäran-detmindre företagare utgörochkonsumenterskyddet förEftersom
detdel,försäkringsverksamhetens ärförsärregleringförmotivetde en

börStorbritannien,iliksomordningen, taförtalar t.ex.mycket attsom
Är fårföretagdenne störreförsäkringstagare.sådana ettpåendastsikte

därför knappastochförsäkringsgivarenmedjämställdhan mersomanses
praktis-deHärtill kommerregleringen.skydd atttillberättigad avsamma

skyd-talaroch USAStorbritannien attfrån både emoterfarenheternaka
sådantförsäkringsanspråk. Ettföretags systemomfattabör större pas-det

el-situationerinternationellaellernationellakomplexaknappast stora,sar
ersättningpåkravtvisteransvarsförsäkringar, därgenerellaför re-ler om

många år.pågår igelmässigt
anting-uteslutakanskyddsvärdamindreavskärmaFör mangrupperatt

ordningen.frånförsäkringsgrenarvissaellerförsäkringstagarevissaen
skydds-gränsdragning mellanviduppstådock t.ex.lärproblemSvåra en

verkarframkomlig vägEnskyddsvärda företagare.ickevärda och mer
intepersonförsäkring ochochomfatta konsument-skyddetlåtaattvara

utesluts.återförsäkringarinnebärvilket bl.a.företagsförsåkring, attalls
hellerallmänhet intetäcks iförsäkringarsådanagrund ga-avKrav av

dess-fåråterförsäkringtagitharBolagländer.andrairantiordningar som
sinaskyldighetersinafullgöramöjligheter motandraha attantasutom

särskildadirektförsäkringstagare. dockkanansvarsförsäkringarVid
ersättningsberättiga-debakgrundbefogadeöverväganden attmot avvara

skyddsvärdatillhörakande grupper.
obligatoriskbörskyddsordningendiskuterasvidarekanDet rymmaom

sarnhällsansvardet ärnämligen hävdaskan ettförsäkring. Det att snarare
föreskrivenförsäkringen ärfordringar närförsäkringstagarnastäckaatt

försäkringarobligatoriskaregelmässigtdockomfattasländerandraIi lag.
garantisystem.befintligaav

konsument-omfattarskyddetdärlösningVidare bör övervägas om en

74.1989/90:34Jfr s.prop.
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försäkring inte företagsförsäkring motiverar det uppställsmen kravatt ett
på separation dessa verksamheter.av

Det naturligt låta ordningen gälla endast föratt sådana förmånersynes
enligt försäkringsavtalet är garanterade. Detta innebär försom livförsäk-

ringens del bl.a. överskott tillförsäkras försäkringstagarenatt endast i den
mån de försäkringstekniska avsättningar.motsvaras Avsättningarav som

livförsäkringsbolag till försäkringstagarnaett gör inom för detramen
kapitalet bör sålunda inte omfattas skyddet.egna av

förstaI hand för skadeförsäkringens del får diskuteras skyddsord-om
ningen bör täcka inte bara försäkringsfall har inträffat före obe-som ett
stånd också skydda försäkringstagareutan drabbats skador eftersom av

fallissemang. Det talar för visstett skydd skall i dettaatt ettsom ges av-
seende försäkringstagarnaär inte alltid får kännedomatt försäk-om en

insolvens.ringsgivares Det kan dessutom rimligt försäk-attvara ge
ringstagama visst rådrum innan de tecknar försäkringarnya av samma
slag i andra bolag. Ett alltför långtgående skydd kan emellertid ord-göra
ningen onödigt kostsam. Vissa begränsningar i tiden därför befoga-synes
de för skadeförsäkringen.

Om vid skadeförsäkring försäkringsfall inträffar underett konkursen
har enligt 26 § 1 försåkringsavtalslagen försäkringstagaren betal-mom.
ningsrätt i konkursen. Försäkringsfallet får emellertid inte ha inträffat

månaderän efter konkursutbrottet, eftersomtre försäkringsavtaletmer då
upphör gälla.att

Vid skadeförsäkring skulle såsom föreslagits för trafikförsäkrin-man -
del kunna anknyta till den angivna avtalsrättsligagens regelnovan att-

försäkringsfall inom månader efter konkurstre Medersätts. denna be-en
gränsning bör i de flesta fall det insolventa bolagets tillgångar räcka gan-
ska långt.

För livförsäkringen fråganär komplicerad. Eftersom de avtalenmer
ofta löper lång tidöver och omfattar betydande sparande bör någraett
begränsningar i tiden knappast Eftergöras. tillskott medel från skydds-av
ordningen får utgångspunkten i stället avtalen skall behålla sinattvara
löptid och försäkringarna eventuellt överflyttas till försäkrings-en annan
givare. När livförsäkringsbolag har försattsett i konkurs gäller som
nämnt redan beståndet möjligt skallatt överlåtas till eller fleranu om ett
andra försäkringsbolag.

Försäkringsbolagen bör åläggas sina försäkringskunder informa-att ge
tion skyddets omfattning och innebörd. För de försäkringsgivareom som
undantagits från skyddsordningen bör gälla skyldighet beskedatten ge

detta förhållande se nedan.om

5 Jfr SOU 1992:30 103 och Ds 1993:35 45.s. s.
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ingåförsäkringsgivare börVilka

ochbåde utländskaskyddsordningen börförUtgångspunkten attvara
synpunktertill deMed hänsynomfattas.försäkringsgivare skallsvenska

försäk-konkurrenssynpunkt bör allafrångällande bl.a.kan görassom
behandlasmöjligtså långtsvenska marknadenpå den ettringsgivare

behovförsäkringskimdemashävdaskan dessutomenhetligt Detsätt. att
försäkring hos.tecknarbolag devilketlikasäkerhet är oavsettstortav

försäk-koncessioneradesvenskaförsäkringsfordringarFörutom mot
försäkringsföretagutländska ärhossåledes kravringsbolag bör även som

försäkringsgivareskyddet. Sådanaomfattasenligt LUFhärverksamma av
Även ienligt reglernatillsyn.Finansinspektionensockså understår

kon-har meddelatsföretagutländskaStorbritannien skallochNorge som
Påskyddsordningarna. sätttillhöraländeri dessa motsvararcession som
försäkringsbolaginsättningsgarantin börföreslagits för ettvad somsom

underendastverksamhet härdrivaSverigekoncession imeddelatshar
förslagetOckså enligtskyddssystemet.omfattasdetförutsättning att av

här verk-skall samtligatrañkförsäkringenförskyddsordningenom ny
tillanslutnaanstalter systemet.varasamma

obligato-skallskyddsordningenemellertid diskuteraskanDet varaom
Visserli-inom EES.hemmahörandeförsäkringsgivareutländskaförrisk

utländ-bestämmamöjlighetmedlemsländernaregler attEU:s attgergen
där utländskalösninggarantisystem. Eninhemskadelta iskallföretagska

medföra prak-dockskyddsordning kansvenskingå iskallEES-företag en
myndighetkontrollerasföretag skallsådanaeftersomproblem,tiska av

har-efterStorbritarmienemellertid i ävenskallSomhemlandet. nämnti
EES-för-utländskadirektivgenerationenstredjemed denmoniseringen

garantiordningen,tillhöraStorbritannienfilial imedsäkringsgivare men
försäkringstagamamåni denfår undantasförsäkringsföretagsådantett

hemland.i företagetslagstiftningenenligtskyddges
skyddsordning-iskall deltaförsäkringsgivareutländskaFordrar attman

vadbeaktas. Påhär sättverksamhetenendast motsvararbör somsomen
iavtal ingångnaendastsålundabörStorbritarmien och Norgeigäller

avtaltillanknytamöjlighet ärskyddet. EnomfattasSverige attarmanav
till-1993:645i lagenenligt reglernatillämplig,svensk lagvarpå är om

försäkringsavtal.vissaförlämplig lag
enligtförsäkringsbolagömsesidigadiskuterasvidarekanDet somom

frånavståkunnauttaxering börföretabolagsordning kanbestämmelser i
Storbritarmien ochgäller imöjlighetsådanskyddsordningen. Eningå iatt

uttaxeringsmöjlighe-fallhärför bör i såförutsättning attEnNorge. vara
kommakande beloppochbetydelse att uttaxerasreellär att somten av

tillräckligtär stora.

storlekErsättningens

börförsäkringstagamaersättningsnivåvilkenväsentlig fråga ärEn som
förmåner.för utlovadeersättningfullmöjlighet ärEn attgaranteras. ge
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Ett alternativ är begränsning.göraannat Därvidatt kan på sätten man,
i Storbritannien, viss avtaladsom ersättning eller,ange procentsatsen av

efter amerikansk och kanadensisk modell, högsta belopp krav ellerett per
Ävenförsäkringstagare. i förslaget till lag insättningsgaranti harom en

övre fastslagits.gräns Ytterligare variant iär Norge,att, göraen som en
prövning från fall till fall.

En begränsning, till 90 avtalade förmånert.ex. eller tillprocent av
visst belopp, kan ha vissa fördelar bl.a. från rättvisesynpunkt, och det
gäller särskilt tillämpar ordning det slag finns i Stor-om man en av som
britannien, där finansieringen sker i efterhand. Då får viss utjäm-man en
ning mellan försäkringstagarna i de skilda bolagen; de försäkringstagare

råkat välja försäkringsbolag inte kan infriaett sinasom åtagandensom
får inte full kompensation eller tvingas teckna försäkring, medanny
de å andra sidan valt andra bolag får med och betalasom skyddetvara

högre premier. Med sådan självrisk kan kunderna vidaregenom fåen
intressestörre granska försäkringsgivarnas ekonomiskaatt ställning innan

avtal.de ingår Bl.a. detta låg bakom begränsningsregeln iargument
Storbritannien. Det har emellertid ifrågasätts där regeln har denom av-
sedda effekten, eftersom information denna självrisk inte haom synes
nått försäkringskundema. Med begränsad garanti blir vidare de direktaen
kostnaderna lägre skyddssystemetnär utnyttjas. Väljs den norska model-
len får visserligen möjligheter lämplighetsbedömningargöraman att i en-
skilda fall, får samtidigt osäker garanti för försäkrings-men man en mer
tagarna.

Det ocksåär rimligt ersättningen begränsas så mindreatt fordringaratt
helt utesluts. Mer bagatellartade krav kan knappast hasägas något större
skyddsvärde försäkringstagaren konsument.är Sådana inskränk-ens om
ningar i skyddet verkar dock inte förekomma i andra länder.

Offentlig reglering eller självreglering

I de europeiska länder där generella skyddsordningar förekommer har
skyddet föreskrivits i författning. Bl.a. ansågs det i Storbritannien inte
meningsfullt överlämna frågan till sjålvreglering,att eftersom risken då

uppenbar inte alla försäkringsbolag skulleatt ansluta sig tillvar systemet.
Särskilt såg fara i de bolag vilkas ekonomiska ställningattman en var

inte skullesämst träda in. Enligt förslaget på trafikförsäkringens område
skall försäkringsgivarnas dels i förhållande till de skadelidande,ansvar

Ävendels inbördes regleras i lag. regler insättningsgaranti harom ansetts
böra i lag.upptas

En invändning frivilliglösning sådanmot är kan kommaannan atten en
i konflikt med den konkurrenslagen. I den lagen förbjuds konkurrens-nya
begränsande samarbetsavtal mellan företag. Ett avtal kan hämmasägas
konkurrensen, det på något inskränkersätt eller flera företags möj-om ett

° Jfr Hömgren Viotti, 230.a.a. s.-
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däremot det konkur-oberoende andra företag. Omligheter att agera av
avsedd effekt lagstiftning el-rensbegränsande avtalet direkt ochär aven

inte angripas med stödofrånkomlig följd denna, kan avtaletler avaven
7konkurrenslagen.

för bestämmelser skyddsordningen börskäl talar alltsåVägande att om
måste då finnas i lag.offentlig reglering. Bestämmelserna Före-iupptas

bestämmelser direkt reglerarskulle nämligen innehållaskrifterna som
Enligt 8 kap. 2 §mellan skilda juridiskarättsförhållandet personer. rege-

sådana föreskrifter meddelas lag.ringsformen skall genom
föreskrifter ochendast vissa allmänt hållnaalternativEtt är att man ger

till försäkringsbo-utformningen skyddssystemetöverlåter den närmare av
Särskilt frågornahar dock avgörande svagheter.Modellenlagen. om

för försäkringstagarna. Får bola-omfattning betydelseskyddets är storav
möjlighet till sanktionfår ingensjälva bestämma därom motmangen

försäkringsgi-gällerändamålsenliga lösningar. Detsammamindre om nya
ordningen.i skulle visserligen kunnainträda Manförhindras attvare

bestämmelsernaFinansinspektionen fastställerregeringen ellerkräva att
skall gälla för skyddsordning-stöd i lag vadordningen. Utanför somom

ingripaför tillsynsmyndighetenemellertid svårtdetär att mot arrange-en
motivuttalanden tilluppfattas otillräckliga. Attkan genomsommang som

låtagälla för ordningen ochbestämmelse vad börallmän somangeen
fastställandeförfarande kan intetill grund vidliggadessa ett anses vara

får visserli-sådant lagstifta motivlösning. Att pålämplig sätt genomen
lärdirekt angivande i lag,resultati ettstort sett mensomsammagen

Regeringsformenlagstiftningsteknik.acceptabelkunnainte anses som en
i lag, och det gäller ocksåbestämmelser skallangivnakräver upptasatt

ordning.huvudsakligaskyddssystemetsregler om

garantiordningAdministration och finansiering av en

frågor aktuella lös-uppmärksammasSlutligen skall ärett enpar som om
fråganfinns i bl.a. Storbritannien väljs. Denslag rörning det enasomav

skyddets finansiering.administration, den andraordningens
för försäk-garantiordningar administreras skyddetländer medfleraI

försäkringsgivarna ochföreträdersärskiltringstagama ett organ somav
till-skulle sådan modell kunnamedlemmar. Också härvilket dei är en

admini-i detoch eventuella suppleanterLedamöterlämpas. organ som
företrädesvis inom försäkringsbranschen. Förskyddet bör väljasstrerar

skulle någon ledamot kunna hämtasförsäkringstagarintressettillgodoseatt
för detta bör kunnatillsynsmyndigheten. Detaljbestämmelserfrån organ

såsom föreslagits förkan ocksåregleras i stadgar. Manöverlämnas att -
förvalt-garantin administrerasinsättningsgarantin tänka sig att enav-

trafikförsäkringentill särlösning förEnligt förslagetningsmyndighet.

7 1992/93:56 69Se s.prop.
‘s Viotti, 229.Jfr Hömgren a.a. s.-
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skall betalningsskyldigheten fullgöras Trañkförsäkringsföreningen.av
Det bör uppställas regler betalningsskyldighetnär inträder och i vadom

mån de skadelidande behöver framställa krav på ersättning. Vidare bör
slås fast beslut betalningsskyldighet skall kunnaatt överklagas.ett om

Vad gäller finansiering fråganär skall fordra medlen beta-attom man
las i förskott och fonderas eller bidragen skall betalas in behovnärom
uppstår.

Enligt reglerna i Storbritannien, Norge, Kanada och alla ameri-nästan
kanska delstater skall försäkringsbolagens insatser tillskjutas först vid be-
hov. Ett skäl för sådan ordning skallär att systemeten ytter-ses som en

skyddsanordning, skall träda i funktion för det fallsta enskildattsom en
försäkringsgivare får allvarliga ekonomiska problem. Det kan följaktligen
ifrågasättas det i fond bör bindas medel endast sällanom en upp som
skall komma till användning. Med förtida inbetalningar tillkommer dess-

administration, naturligtvis förenad med kostnader.årutom Dettaen som
gäller bl.a. kapitalförvaltningen och uppbörden avsättningarna. Omav
bolagen tvingas till förtidsinbetalningar kan sålunda räkna med attman
försäkringstagama kommer debiteras högre premier. Vidare uppståratt
med sådan fond ytterligare institutionell placerare på den svenskaen en
marknaden. Härtill kommer med ordning med betalning iatt man en
efterhand skulle kunna tillämpa där betalningen infordrasett system en-
bart från bolag driver sådan försäkringsverksamhet skyddsord-som som
ningen i det aktuella fallet skall täcka kostnaderna för. Eventuellt kan

fordra försäkringsgivama, såsom i iNorge, sina räkenskaperatt görman
särskilda avsättningar härför.

Å andra sidan ordning med bidrag först då skyddet i brukger tasen
inte säkerhet förtidamed betalning. Vidare inne-ett systemsamma som

efterhandsbetalningbär det drabbade bolaget inte alls tvingas bidra tillatt
försäkringstagarskyddet. Ansvaret aktualiseras med denna lösning först
i händelse bolag får betalningssvårigheter.att ettav

Oavsett vilken metod väljer, betalning i förskott eller i efterhand,man
bör det administrerar skyddet möjligheter låna medelorgan som attges

detta krävs för försäkringstagarnas krav på betalningar skall kunnaattom
tillgodoses. Vidare måste behovetöverväga ändra gällandeattman av
skatteregler.

fårDet diskuteras hur kostnaderna bör fördelas inom branschen. Ett al-
ternativ låta försäkringsbolagensär ställning såvitt soliditet ochatt avser
matchning få betydelse. innebärDet bidragens omfattning från enskil-att

riskexponering.da bolag i relation till derassätts En variant ärannan
liksom i del andra länder låta alla försäkringsgivare bidra efteratt en en

kan bolagens insatsernämnare, i relation tillsättas derast.ex.gemensam
premieinkomster och begränsas till viss därav år. Det kanprocenten per
naturligtvis inte i förslaget för trañkförsäkringen komma ifrågasom att
ålägga bolagen solidariskt vilket skulle kunna leda till orimligaett ansvar,
konsekvenser i enskilda fall. bör iDe stället ha delat, begränsatett an-

Jfr Hömgren Viotti, 230.a.a. s.-
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betala de belopp erfordras.attsvar som
Inskränker skyddsordningens omfattning till konsument- ochman per-

sonförsäkring det lämpligt konsumentförsäkringen betalar för sigattsynes
personförsäkringen för sig.och En motsvarande uppdelning har gjorts
i Storbritannien.bl.a.

hållLiksom bör gälla det administrerar skydds-annat att organ som
ordningen försåkringstagamas krav insolvent försäkrings-övertar mot ett

i mån garantin täcker dessa krav. Utdelning i för såda-bolag den konkurs
fordringar kommer därför betalas till detta Därigenom kanatt organ.na
försäkringsgivare bidragit till utbetalningar enligt garantinde kommasom

medel återbetalda.att
Slutligen bör i vissa fall skadeståndskrav enligt bestämmel-nämnas att

i kap. bör kunna riktas ledning till för-16 FRL eller ägaremot ettserna
Ävenisäkringsbolag hamnat ekonomikt trångmål. på så kan bo-sättsom

komma få ersättning för sina utbetalningar.lagen att
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Författningskommentar10

till ändringiFörslaget10.1 om
försäkringsröre 19 2:713selagen

kap.1

skall bedrivas så jidlgöran-försäkringsbolag.: verksamhet2 § Ett atta
ingångna försäkringsavtal och verksamheten idet öv-äventryggasav

sund.rigt kan anses

uppställs krav försäkringsverksamhetparagrafen,I är attettsom ny,
fullgörandet ingångna avtalbedrivas på sådantskall sätt tryggasett att av

i övrigt kan sund. har lämpligtden Detoch även ansetts attatt anses upp-
fastslår allmänna syftet med lag-verksamhetsregel sålunda detta en som

grundläggande sundhetskravetstiftningen. för all försäkringsrörelseDet
redan i lagens inledande kapitel.betonasbör

endast förhållanden i enskilt försäkringsbolagBestämmelsen ettavser
inte sikte försäkringsväsendet helhet.och alltsåtar som

i allmänmotiveringen avsnitt 8.3.2 skall kravet påutvecklatsSom
försäkringsverksamhet främst syfta till försäkringsbolagensund äratt so-

in-de kan fullfölja sina försäkringsåtaganden. Kravet innebärlida och att
försäkringsbolag skall driva rörelsen i enlighet med gällan-bara ettattte

försäkringsrörelse sträcker sig längre. innefat-föreskrifter för Detde utan
skyldighet efterleva de för verksamheten bo-också atttar normer somen

riktlinjerantagit. Dit hör bolagets försäkringstekniska och be-harlaget
för placering fö-räkningsunderlag liksom dess riktlinjer medel,av varom

Även då Soliditeten i fara uttryckliga be-reskrivs i 7 kap. sätts utan att
överskridits verksamheten bedrivas i stridstämmelser har kan sägas mot

paragrafen.
för fordras det försäk-enlighet med vad gäller bankrörelseI attsom

kompetenskravfaktiska ledning uppfyller erforderliga ochringsbolagets
och handläggningsrutinerbolagets organisation, arbetsmetoder är än-att

damålsenliga vidare härom i 1992/93:257 187,se ävense prop.prop. s.
erforderligaf. Bl.a. måste försäkringsbolag ha1994/95:184 118 etts.

kravet på sundhet ligger ocksåredovisnings- och kontrollsystem. I att
god försäkringssed.skaderegleringen skall organiseras enligt

omfattning sikte förhållandenSundhetskravet endast i begränsadtar
betalningsförmåga.med försäkringsbolags En-inte har göraatt ettsom
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dast i undantagssituationer inskränks bolags produktfrihet. T.ex.ettrena
marknadsföring försäkringarär medför risk för ökad brottslighetav som

inte förenlig med sundhetskravet.
Sundhetsbestämmelsen innebär däremot inte långtgående krav påmer

försäkringsbolags följerägare än de särskilda reglernaett som av om
dem. Begreppet sund försäkringsverksamhet inte sådana aspekterrymmer

hittills varit vägledande för nuvarande skälighetskrav. Det intesom tar
heller sikte på frågor konkurrens eller effektivitet.om

Innebörden begreppet sund försäkringsverksamhet inte statiskt,ärav
kan variera bl.a. beroende på den europeiska rättsutvecklingen, vil-utan

ken får återspeglas i Finansinspektionens tillsynspraxis. Tolkningen av
sundhetskravet bör emellertid alltid bakgrund lagstiftnin-göras mot attav

försäkringsrörelse i första hand har till ändamål skydda för-gen om att
säkringstagare och andra ersättningsberättigade påär grund för-som av
säkringsavtal.

Paragrafen har utformats i viss anslutning till de särskilda bestämmel-
sundhet i kap.1 7 § lagen 1991:981 värdepappersrörelse,serna om om

kap. 4 lagen1 § 1992:1610 kreditmarknadsbolag och l kap. 3 § la-om
1993:931 individuellt pensionssparande.gen om

5 § Bestämmelserna livförsäkring, med undantag för kap.1 8 §om a
7 kap. 22, 23 och 26 §§, får tillämpas för skadeförsäkringarsamt som
i 2 kap. första3 § stycket klasserna 1 och 2 för avgångs-avses samta

bidragsförsäkringar.
Bestämmelserna livförsäkring, med undantag för 1 kap. 8 §om a

kap.7 22, 23 och 26 §§, behöver inte tillämpas för sådana liv-samt
försäkringar i 2 kap. 3 förstab § stycket klasserna b och1som avses
4 premien beräknad och bestämd förär längst fem år.om

Ersättning, i form livränta eller sjukränta, tillhör enderautgessom av
livförsäkring eller försäkring beroende på vilket dessa slagarman av av
försäkringar har meddelats. Har sådan inköpts i livför-ränta ettsom en
säkringsbolag, skall den dock i detta bolag höra till livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta tillhör försäkring liv-änsom annan
försäkring gäller de särskilda bestämmelserna livförsäkring i kap.7om
2 4 § andra stycket och 11 § kap.14 21 och 24-28 §§.samta

sistaI stycket utgår hänvisningen till bestämmelserna i kap.8 18 § om
aktuarie, eftersom den paragrafen enligt föreslagen lydelse inte liv-avser
försäkring särskilt. Vidare har i stycket lagts till hänvisning till denen
föreslagna bestämmelsen försäkringstekniska riktlinjer i kap.7 4 §om
andra stycket, vilken bestämmelse endast livförsäkringar.avser

§ Delägare i7 ömsesidigt försäkringsbolag försäkringstagarna.ärett
Aterförsäkringstagare skall dock inte på grund återförsäkringenav an-

delägare. För ömsesidigt försäkringsbolags förpliktelserettses som
endast bolagets tillgångar, inte bestämt i bolagsord-ärannatsvarar om

ningen.
Med delägare i de följande kapitlen endast delägare i ömse-ettavses

sidigt försäkringsbolag.
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Paragrafen reglerar i dag bl.a. frågan personligt delägaransvar iom
ömsesidiga försäkringsbolag. föreslagna ändringarna innebärDe frå-att

sådant skall förekomma överlåts till bolagen bestämmaattom ansvargan
bolagsordningar, och deti sina gäller i såväl liv- skadeförsäkringsrö-som

under kap. Lagförslagetsrelse se 2 5 §. utgångspunkt personligtär att
inte längre skalldelägaransvar gälla i ömsesidiga försäkringsbolag. Anges

inte i bolagsordningen således sådant liksom i ekonomi-ärannat ansvar,
föreningar, uteslutet. den månska I personligt delägaransvar skall gälla

bolagsordningfår regleras i det på vilket ansvarigheten fullgö-skallsätt
Det måste i bolagsordning föreskrivas ansvarighetensävenras. om om-

fattning vilkaoch vid situationer ansvarigheten skall träda in.
andraNuvarande stycke, enligt vilket delägarnas ansvarighet får göras

gällande endast på det föreskrivs i lagen, därförkan utgå helt.sätt som
ömsesidigt försäkringsbolags regler för personligt delägaransvarEtt
naturligtvis stå imåste överensstämmelse med den oskrivna allmänna

associationsrättsliga principen delägarna skall ha lika den s.k. lik-rätt,att
hetsprincipen. Grunderna för ansvarsfördelningen mellan delägarna måste

rättvisa så de inte strider generalklausulen i 9 kap. 19 §att motvara en-
föreslagen lydelse.ligt En uttaxering eller nedsättning skall alltså ske ef-
skäliga grunder. Därvid får beakta bl.a. de premier varjeter man som

betalat.delägare har
skäl har utvecklats i allmänmotiveringenAv kapitel 5 föreslås attsom

ömsesidigt försäkringsbolag tillämpa personligt del-att ettett som avser
skall lämna tydlig information därom till demägaransvar attsom avser

teckna försäkring i bolaget. Det kravet skall tillgodosesen genom myn-
dighetsföreskrifter information.om

följd ändringarna i paragrafen kan bestämmelsernaSom ut-aven om
taxering i 13 kap. slopas.

livförsäkringar,lO § fråga gäller endast för dödsfall ochl om som
för tid längstmeddelas fem år eller premie beräk-ärmoten av en som

nad bestämd för längst fem år fåroch i sänder, undantag medges från
livförsäkring.bestämmelserna Om det finns särskilda skäl, får så-om

dant undantag också medges i fråga lixférsdkringar enligt kap.2om
b §första stycket klass Från bestämmelserna3 beräkningom pre-av

miereserv i kap. 2 bestämmelserna kapitalbas,7 § garantibe-samt om
solvensmarginal i kap.lopp och l 8 § 7 kap. 22, 23 och 26 §§samta

dock undantag inte medges.får
Undantag från denna lag får medges i fråga återförsäk-mottagnaom

den mån det skäligt. Undantag förringar, i mottagande bo-prövas ett
i fjärde stycket 3 skall förenligt med rättsakterlag EG:ssom avses vara

fråga direkt försäkring.i om
Om försäkringsbolag driver i utlandet, får sådana avvikel-rörelseett

från denna lag medges föranleds hänsyn till utländsk el-rättser som av
rättstillämpning.ler
fråga skadeförsäkringar får från förI undantag denna lag medgesom

ömsesidiga försäkringsbolag driver skadeförsäkringsrörelsesom
under förutsättning verksamheten inte omfattar kredit- eller borgens-att

ansvarsförsäkring sådan enligt kap.försäkring eller 2änannan som
underordnad, den årliga premie-§ tredje stycket behandlas3 atta som

från skadeförsäkringsrörelsen inte överstiger beloppinkomsten ett mot-



256 Författningskommentar SOU 1995:87

svarande miljon minst hälften denna premieinkomstsamt atten ecu av
härrör från bolagets delägare,

lokala skadeförsäkringsbolag2. meddelar endast försäkringsom en-
ligt första2 kap. 3 § stycket klass 18 assistans i form naturaför-a av
måner och vilkas årliga prernieinkomst inte överstiger beloppett mot-
svarande 200 000 ecu,

ömsesidiga försäkringsbolag enligt avtal med sådantett annatsom
bolag det mottagande bolaget fullt återförsäkrar sinaalla avtalut om
direkt försäkring eller överlåter samtliga förpliktelsersina enligt försäk-
ringsavtalen.

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

följd förbudenSom fondernission i kap.4 § och vinst-1att moten av
utdelning i kap. föreslås12 2 § upphävda kan bestämmelsen i nuvarande
första stycket undantag inte får medges från dessa regler utgå.attom

Vidare har till första stycket förts bestämmelsen i § lagen7
1989: 1079 livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder,om
vilken möjlighet för sådana försäkringar medge undantag frånattger

regler livförsäkring. TilläggetFRL:s konsekvens värt förslagärom en av
fondförsäkringsrörelse i fortsättningen skall regleras FRL. Fråganatt av

falli vilka dispens kan komma i fråga för fondförsäkring kommente-om
i 1989:90:34 ff. Dispens45 skall liksom tidigare få förenasras prop. s.

med villkor.
Vissa särbestämmelser för fondförsäkringar i kap.7 10 lOges

och10 29-31 §§.e

11 § Ett privat försäkringsaktiebolag eller aktieägare i sådant bo-etten
fårlag inte annonsering söka sprida aktier eller teckningsrättergenom

i bolaget eller bolaget utgivna skuldebrev eller optionsbevis.av
bolag eller aktieägareEtt i första stycket får inte helleren som avses

på söka sprida i första stycket angivnasätt värdepapperannat genom
flererbjuda 200 teckna eller förvärva värdepappe-änatt attpersoner

gäller inteDetta dock erbjudandet riktar sig enbart till kretsren. om en
i förväg har intresseanmält sådana erbjudanden och antalet ut-som av

bjudna inte överstiger 200.poster
Begränsningarna i första och andra styckena integäller erbjudanden

överlåtelse till högst tio förvärvare.som avser
första stycket angivnaI värdepapper har givits privatut ettsom av

försäkringsaktiebolag får inte bli föremål för handel på börs eller annan
organiserad marknadsplats.

Till de värdepapper omfattas förbudsbestämmelsen i första styc-som av
ket har lagts optionsbevis. Tillägget följd vårt förslagär en av om nya
bestämmelser kapitalanskaffning för försäkringsbolag i 5 kap. före-Iom
slagen lydelse paragrafen medöverensstämmer 1 kap. 4 § aktiebolagsla-

och kap. 5 § bankaktiebolagslagen.1gen
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kap.2

eller fle-skalllivförsäkringsrörelseKoncession för direktb §3 enavse
hänför sig till sådanriskellerförsåkringsklasserföljande ensomavra

klass:
engångsbeloppförsäkringsbelopputbetalningförsäkring där1 a av

fleraellerberoendeutbetalningarperiodiska äreller per-en personsav
enligt klassförsäkringardock inteliv,soners

försäkring enligttilltilläggmeddelasförsäkringb a,somsom
giftermål,utfaller vidförsäkring2 a som

utfaller vid födelse,försäkringb som
tillanknutenoch 2i klasserna 1 ärförsäkring somaavsessom

fondförsäkring,fondfäretagutländskavärdepappersfonder eller
tidgäller för längreolycksfallsförsäkringsjukförsäkring och4. som

uppnåttförsäkradedess dentid eller tillunder obestämdår,femän en
fårellerförsäkringsbolagetfåroch inteålder sägasviss upp avsom

försäkrings-iförhållandensärskildaendast undersägas som angesupp
avtalet.

Finansinspektion-bemyndigande,efter regeringensRegeringen eller,
hänför sig tillriskerföreskrifter demeddelafår närmare somomen

försäkringsklass.varje

lydelsenuvarandeenligt paragrafensräknasstycket klass 3Till första
födelse ochgiftermål ellervidförsäkring utfallerellerlivförsäkring som

försäk-dennaklargörsvärdepappersfonder. Dettillanknuten attärsom
utländskavissaanknuten tillförsäkring ärringsklass även somavser

försäkringsrö-förslag sådanenligt våraframgått skallSomfondföretag.
beteckning-föreslås därförregleras FRL. Detfortsättningenirelse attav

"fondförsäkring" införs i lagen.en

Bolagsordningen skall§5 ange
försäkringsbolagsamtligaför

firma,bolagets
skall ha sittbolagets styrelse säte,Sverige däriden ort

särskilt skallvarvid detverksamhet,för bolagetsföremålet anges
åter-försäkringsåväl direktskallverksamheten mottagensomavseom

försäkring,
Europeiska eko-försäkringsrörelse utanfördrivaskallbolaget4. om

samarbetsområdet EES,nomiska
styrelseledamöter,revi-deantaleteller lägsta och högstaantalet5. av

får bolagsstäm-styrelsesuppleanter,eventuellaoch utses avsomsorer
revisorernas uppdrag,ochför styrelseledamöternastidensamtman,

sammankalla bolagsstämman,sättet att
ordinariepå denskall förekomma stämman,vilka ärenden7. som

återförsäkring,tecknabolaget skyldigtutsträckningvilken äri att
försäkringsaktiebolagför

bolagsordningen skalländringaktiekapitalet eller, detta utan avom
ochminimikapitaletbelopp,lägre eller högretillbestämmaskunna

fjär-inte får mindreminimikapitalet änmaximikapitalet, varvid vara en
maximikapitalet,dedel av

nominella belopp,aktiernas10.
försäkringsbolagömsesidigaför

garantikapitalet,11
.

I5-06359
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12. förregler hur skallrösträtten ochutövas hur beslut skall fattas
bolagsstämman, varvid särskilt skall och i vilkenanges ut-om

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

13. för det fall delägarna skall personligen ansvariga för bola-vara
förpliktelser, i vilka situationer, intillgets vilket belopp och på vilket

sätt ansvarigheten skall fullgöras,
14. antal och sammanlagt belopp de försäkringar skallav som vara

tecknade innan bolaget kan bildat,anses
15. vilken begränsning skall gälla för återförsäkringsom mottagen

i förhållande till den direkta försäkringen, verksamheten såvälom avser
direkt försäkring âterförsäkring,mottagensom

16. i vilken ordning skall betala in det tecknade garantika-garantema
pitalet,

17. och i vilken ordning skallränta betalas på garantikapitaletom
och vinst delas till och i vilken ordningut garantikapitaletgarantema
skall återbetalas, samt

18. hur återstående tillgångar skall delas vid bolagets upplösning.
frågaI publika försäkringsaktiebolag, firma inte innehållerom vars

ordet publikt, skall i bolagsordningen beteckningen publ efteranges
firman.

Enligt nuvarande första stycket punkt 8 skall i bolagsordningen anges
de regler enligt vilka bolagsstämman får förfoga bolagetsöver vinst. Be-
stämmelsen, saknar motsvarighet i såväl aktiebolagslagen bank-sorn som
aktiebolagslagen, föreslås slopad. Regler bolagsstämmans rättnu attom
förfoga vinsten iöver 12 kap.ges

förslagetI till lydelse kap.1 7 § delägare i ömsesi-ny attav ettanges
digt försäkringsbolag ansvarig förär bolagets förpliktelser, endast be-om
stämmelser därom har intagits i bolagsordning. Regler omfattningenom
och ordningen för personligt delägaransvar blir sålunda i framtiden nöd-
vändiga i bolagsordningen endast sådant enligt bolagets beslutom ansvar
skall gälla. Första stycket punkt 13 föreslås ändrad i enlighet därmed.
Det måste regleras personligtnär delägaransvar skall kunna tillämpas.
Detta kan det uppkommitnär förlust inte kan täckas medvara en som me-
del för sådant ändamål. Därutöver skallavsatts regler för hursom upptas
ansvarigheten skall fullgöras, uttaxering eller nedsättningt.ex. genom av
försäkringskrav. Därvid skall ordningen för beslut uttaxering del-om

eller nedsättningägare försäkringskrav och grunderna för verkställan-av
de därav Det måste klargöras den personligat.ex. ansvarighe-anges. om

begränsadär och den skall gällandeten göras inom vissom en grupp av
delägare. Vidare får bestämmas vad skall gälla delägare,som motom en
vilken personligt delägaransvar gällande, integörs betalar fordrade be-
lopp. Som framhållits i kommentaren till 1 kap. 7 § gäller likhetsprinci-

vid ansvarsfördelningen. Bestämmelserna i 12 kap. 8 § nedsätt-pen om
ning föreslås samtidigt upphävda. Detsamma gäller föreskrif-nämntsom

uttaxering i 13 kap.terna om
Enligt förslaget till punkt 18 i första stycket hör till minimiinne-en ny

hållet i bolagsordningen bestämmelse hur återstående tillgångar skallom
fördelas vid ömsesidigt bolags upplösning. Förslaget följdett är atten av
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i kap.fördelning vid likvidation 14bestämmelsendispositivaden om
föreslås upphävd.stycketandra§14

kap.3

någonaktieägare ellerin förbehållbolagsordningen kan3 § I atttas en
övergår till För-aktierlösa sådana ägare.skall ha rätt att nysomannan

skallbehållet ange
inte skall kunnalösningsrättenlösningsrätt och,vilka har omsom

undantagits,slags fång harvid vissa fång, vilkautövas som
lösningsbe-tillkommer devilken lösningsrättenordning i2. den

inbördes,rättigade
styrelsenfrån anmälan hostvå månadertid, överstigandeden

skall framställaslösningsanspråketinom vilkenakties övergång,om en
bolaget,hos

överstigatid får intebetalas; dennalösen skalltid inom vilkenden4.
bestämdes.lösenbeloppetden tidpunkt dåfrånmånad räknaten

intefång, någotkan,flera aktierFörvärvas annatomgenom samma
aktiermindre antalförlösningsrätten inteförbehållet, utövasföljer av

bolagsordnin-föreskrifterna itillämpningenomfattar. Omfångetän av
kanotillbörlig fördel,någonskulle beredalösens belopp engen om

jämkning ske.
styrelsenövergång, skallaktiensanmälan gjortsNär genastomen

postadressvarje lösningsberättigad ärmeddela tilldettaskriftligen vars
känd för bolaget.påaktieboken ellerinförd i sättannat

skall tvisterbolagsordningen,föreskrivs inågot inteOm annat om
skiljemänstorleklösenbeloppets prövasochlösningsrätten treavom

skiljemän.1929:145enligt lagen om
vilkenden tillinte begagnas kansig lösningsrättendet visarInnan att

grund aktienpånågonövergått inte rättaktien har utöva gen-avannan
teckningföreträdesrätt tillvinstutdelning ochtillbolaget rättäntemot

andel i låneller till teckningvid nyemissionaktier som avsesavnyaav
teckningpå grund sådanoch skyldigheter över-Rättigheterkap.i 5 av

lösningsrätten.sigden begagnargår till avsom

försäkringsaktiebolagföljdföreslås ändratstycketSista attavsom en
kon-skall kunnabestämmelser i kap.till 5förslagenligt vårt utgenya
Medtill nyteckning.med optionsrättskuldebrevskuldebrev ochvertibla

paragrafen i sak överensstämmaändringen kommerföreslagnaden att
aktiebolagslagen.3 §med 3 kap.

Ändringen stycket språklig.i tredje är

tillendastfår lämnasställas till viss DetAktiebrev skall§ ut4 man.
deförst den elleraktieboken ochinförd i näraktieägaresådan ärsom

fordrasVidarehar betalats.lyderaktier brevet
tecknatsaktien harregistrerats,försäkringsaktiebolaget har omatt

bildande,vid bolagets
aktienregistrerats,fondemissionen harellernyemissionen2. omatt

elleremissionen,grundtillkommit av
till-aktien harenligt kap. 15skett 5registrering har omatt

enligt 5 kap.nyteckningutbyte ellerpá grundkommit av



260 Författningskommentar SOU 1995:87

Aktiebrevet skall undertecknas styrelsen eller enligt styrelsens full-av
makt bank. Nanmteckningama får återges tryckning ellerav en genom
på något liknande Brevet skallsätt. bolagets firma, ord-annat ange
ningsnummer den eller de aktier varpå brevet lyder, aktiens nomi-
nella belopp och dagen för utfärdandet. Kan, aktiebrevetnär ak-ut,ges
tier olika slag finnas enligt bolagsordningen, skall aktieslagetav anges
i brevet. Om bolagsordningen innehåller förbehåll enligt § fjärdel
stycket, 3 8 § eller kap.6 8 skall detta tydligt i brevetanges
sådan aktie förbehållet.med Uppgiften kan i förkortadsom avses ges
form. Förkortningsformema fastställs regeringen eller den myndig-av
het regeringen bestämmer.som

När utbetalning vid inlösen aktiegörs eller vid minskningav en av
dess nominella belopp eller vid skifte bolagets tillgångar, skall aktie-av
brevet förses med påskrift utbetalningen. Har återbetalningutanom en
aktie dragits in eller det nominella beloppet ändrats, skall så snart som
möjligt påskrift detta på aktiebrevet.görasen om

Ett aktiebrev, i samband med dödning eller vid utbyte iutsom ges
stället för skall innehålla uppgift detta. Utbyts aktie-ett annat, ettom
brev eller flera andra aktiebrev skall det äldre aktiebrevet ochmot ett
de därtill hörande kupongarken makuleras betryggande sätt.ett

Emissionsbevis de skuldebrev och optionsbevis isamt som avses
kap.5 skall undertecknas på det i andra stycket.sätt som anges

Ändringarna i första och sista styckena föranledda de föreslagnaär av
reglerna i 5 kap. Paragrafen efter ändringarnaöverensstämmer i saknya

med 3 kap. 4 § aktiebolagslagen och 3 kap. 4 § bankaktiebolagslagen.

6 § Om aktiebrev eller till viss ställt emissionsbevis ellerett ett man
optionsbevis överlåts eller skall bestämmelsernapantsätts, skulde-om
brev till viss eller order i 13, 14 och 22 §§ lagen l936:81man om
skuldebrev tillämpas. Härvid den inneharär aktiebrev ochettsom en-
ligt bolagets anteckning på detta införd iär aktieboken lik-ägaresom
ställd med den enligt 13 andra§ stycket nämnda lag förmodas ägasom

skuldebrevet gällande.rätt göraatt
Overlåts eller emissionsbevis ellerpantsätts optionsbevisett ett som

inte vissställt till skallär bestämmelserna skuldebrev tillman, om
innehavaren i 13, 14 och 22 §§ lagen skuldebrev tillämpas.om

Om utdelningskuponger finns bestämmelser i 24 och 25 §§ lagen om
skuldebrev.

Första och andra styckena har ändrats till följd de föreslagna be-av
stämmelserna i kap. Paragrafen, i5 dess föreslagna lydelse, överensstäm-

helt med 3 kap. aktiebolagslagen6 § och kap.3 6 § bankaktiebo-mer
lagslagen.

4 kap.

§ Aktiekapitalet kan ökasl aktier tecknas betalningatt motgenom
nyemission eller aktier eller aktiernas nominella be-att utgenom ges
lopp höjs betalning fondemission.utan ny

Beslut emission fattas bolagsstämman, något inte föl-annatom av om
jer 16 eller 17 Sådana beslut får inte fattas förrän bolaget har bli-av
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dettaskall beslutändrasbolagsordningenBehöverregistrerat.vit om
stad-harinnan ändringenfår fattasemissionbeslutEttfattas först. om

meddelas.stadfästelseberoendebeslutetfästs, görs attavom
nominellaunderstiga detinteför aktierbetalningnyemission fårVid

beloppet.
föras beloppaktiekapitalettill överfondemission får inteVid som un-

denbelopp ellernominellaaktiernasdederstiger sam-av nyasumman
nominella belopp.aktiernashöjningenmanlagda av

1342insiderlagen 1990:enligtförsäkringsaktiebolag,l fråga somom
gäl-bolagtill sådanadotteraktiebolagaktiemarknadsbolag,utgör samt

lagenibestämmelsernakapitel,i dettaföreskrifternaförutomler,
aktiemarknadsbolag,iemissionerriktadevissa1987:464 m.m.om

delakunnalivförsäkringsbolag skallförslaget utföljdSom attaven
livförsäk-fondemission iförbudetföreslås12 kap. 2 §,vinst se mot

Bestäm-mening slopat.stycke andraförstaparagrafensringsaktiebolag i
aktie-ökninggenomföraoch 19 §§18 rätti 4 kap.melserna att avenom

liv-för såvältillämpligasålundablirfondemissionkapitalet somgenom
skadeförsäkringsaktiebolag.

aktieägarnafondemission harvidkontantemission ochVid5 § enen
de fö-antal aktierförhållande till detaktierna itill deföreträdesrätt nya

bolagsordningenantingen ihar bestämtsnågot inteäger, annatrut om
i emis-kontantemission,vid3 eller,andra stycketkap. l §enligt 3 en
stycket§ förstaenligt kap. 55villkoreller följersionsbeslutet somav

skuldebrev.emissionvidmeddelatshar8 av
företrädesrättaktieägarnasavvika frånbolagsstämmanBeslut attav

tredjedelartvåmedaktieägarebiträttsdet harendastgiltigtär avom
aktierna.företräddavidde stämmanavgivnasåväl de rösterna somav

bestämmel-våra förslagföljdförsta stycketi ärTillägget nyaomen av
Paragrafen överensstämmeri 5 kap.skuldebrevkonvertibla m.m.ser om

stycket, 4förstasåvittoch,aktiebolagslagenmed kap. 2 §4i sak avser
bankaktiebolagslagen.3 §kap.

penninglânUpptagandekap.5 av

möjligheternaföreskrift begränsarallmänmedinledsKapitlet somen ny,
kon-bestämmelserVidareförsäkringsbolag.iupplåningtill omges nya

nyteck-tilloptionsrättförenade medskuldebrevskuldebrev ochvertibla
reglergällandeföreslåsförsäkringsaktiebolag. Dessutomförning om

försäk-för allatillämpligaskadeförsäkringsaktiebolag bliivinstandelslån
praktiskti saköverensstämmer1Bestämmelserna,ringsbolag. utom

bankaktiebolags-ochaktiebolagslagenireglernahållet medochhelttaget
lagen.
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Allmänna begränsningar för upptagande penninglänav

I § försäkringsbolagEtt får inte penninglán i så utsträck-ta upp stor
ning bolagets totala risk blir sådan fullgörandetatt ingångna för-att av
säkringsavtal råkar i fara.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Tinansinspektio-
skall meddela föreskrifter tillämpningen bestämmelsen i för-nen om av
stycket.sta

Av skäl har utvecklats i de allmänna motiven avsnitt 6.4 isom ges
första stycket allmänna begränsningar i försäkringsbolagens möjligheter

penninglån. Inskränkningarnaatt sikteta på enskilda bolags risk-upp tar
exponering och syftar till förhindra upplåning sker i sådanatt utsträck-att
ning den totala risken i försäkringsbolags balansräkningatt blir förett
omfattande. Av betydelse för lämpligheten upplåning blir därför bl.a.av

Ävenförsäkringsbolagen soliditet. försäkringsrisker och risker i kapital-
förvaltningen bör beaktas. Det väsentliga från skyddssynpunkt hurär stor
den totala risken i försäkringsbolagets balansräkning i förhållande tillär
kapitalbasens storlek.

I försäkringsaktiebolag måste hänsyn till avsättningar har gjortstas om
för försäkringstagare eller andra ersättningsberättigade grund för-av
säkringsavtal inom det kapitalet. Förekommer sådana avsättningaregna
blir lånemöjlighetema begränsade än För ömsesidiga bolagmer armars.
bör särskilda överväganden möjlighetergöras till uttaxering eller ned-om
sättning föreligger.

Enligt andra stycket skall regeringen eller, efter bemyndigande, Finans-
inspektionen meddela föreskrifternärmare upptagande lån.om av

Allmänna bestämmelser konvertibla skuldebrev och skuldebrev före-om
nade med optionsrätt till nyteckning

2 § Ettförsäkringsaktiebolag kan ersättning konvertibla skul-mot utge
debrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning.
Sådana skuldebrev skall ställas till innehavaren eller till viss ellerman
order.

Konvertibla skuldebrev skall innehålla utfästelse från bolageten om
borgenären har helträtt-att eller delvis bytaatt sin fordran enligtut

skuldebreven aktier i bolaget. Skuldebrev förenade medmot optionsrätt
till nyteckning skall borgenären teckna aktierrätt i bolagetattge mot
betalning i pengar.

Villkoren för utbyte eller nyteckning aktie skall bestämmas sa attav
utbyte eller nyteckning kan ske bolagsordningen ändras. Er-utan att
sättningen för konvertibelt skuldebrev får inte understiga detett nomi-
nella beloppet på aktie lämnas vid utbyte, inte mellanskillna-utsom om
den täcks kontant betalning vid utbytet. Skall konvertibeltgenom ett
skuldebrev kunna betalas med egendom än apport gäl-annan pengar
ler bestämmelserna i 2 kap. 2

Optionsrätt till nyteckning kan knytas till optionsbevis fogadeärsom
till skuldebrev Borgenären får avskilja optionsbevis från skulde-ett ett
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skuldebrevet före-särskilt, det inte ioch förfoga bevisetbrev över om
avskiljas först efter viss tid.beviset fårskrivs att

insiderlagen 1990:1342försäkringsaktiebolag enligtfråga somom
bolag gäller,dotterbolag till sådanaaktiemarknadsbolag,utgör samt

bestämmelserna i lagendetta kapitel,föreskrifterna iförutom
aktiemarknadsbolag,emissioner i1987:464 vissa riktade m.m.om

iframgår utfästelseraktiekontolagen 1989:827Av att som avses
enligt den la-optionsbevis kan registrerasskuldebrev ochangivnaovan

registre-optionsbevis inte får utfärdasskuldebrev elleroch att omgen
kapitel i till-bestämmelserna i dettafall gällerskall ske. I sådanaring

delar.lämpliga

försäkringsaktiebolagförreglerParagrafen innehåller allmänna rättom
förenade med optionsrätteller skuldebrevkonvertibla skuldebrevatt utge

bankaktiebo-§med 5 kap. 1Paragrafennyteckning. överensstämmertill
aktiebolagsla-bestämmelserna i kap. l §till 5och ansluterlagslagen nära

Fi-aktiebolagslagen krävsenligtskillnad vad gällerTill mot somgen.
regelapportemission. Sammamedgivande förnansinspektionens som

försäkringsaktiebolag 2aktier imedvid betalningtillämpas apport av
gälla.skall sålundaoch kap. 2 §2 § 4kap.

aktieägarnabetalning i harskuldebrevVid emission§3 mot pengarav
emissio-skuldebrevför förvärvteckna sigföreträdesrätt att omav som

skuldebreventräda i stället förkommagällde de aktier kan attsomnen
grund optionsrätt.nytecknas påeller av

företrädesrättfrån aktieägarnasbolagsstämman avvikaBeslut attav
med två tredjedelaraktieägaredet har biträttsgiltigt endastär avom

aktierna.företräddade vidavgivnasåväl de stämmanrösterna somav

företrädesrättaktieägarnasbestämmelserparagrafenI attupptas om
Paragrafenkontantemission.skuldebrev vidför förvärvteckna sig av

bankak-och kap. 2 §aktiebolagslagen 5med kap. 2 §5överensstämmer
tiebolagslagen.

Förfarandet vid emissionen

bolagsstämman,skuldebrev fattasemissionBeslut4 § omavom av
änd-bolagsordningenBehöverinte följer 9 eller 10något annat av

får fattasbeslut emissionfattas först. Ettskall beslut detta omomras,
stad-beroendestadfästs, beslutetändringen har görsinnan attavom

ochbeslut emissionfråga förslag tillmeddelas.fästelse omomom
skall kap. § tillämpas.bolagsstämma 4 7kallelse till

emissionsbeslut.bestämmelser Den överens-Paragrafen innehåller om
huvudsak medoch ibankaktiebolagslagenmed kap. 3 §helt 5stämmer

regleraktiebolagslagensskillnadaktiebolagslagen. Till§kp. 35 mot
ändringemissionen kräverför försäkringsaktiebolagföreskrivs att enom

först efter bolagsstämmansemissionsbeslutet fattasfårbolagsordningenav
emissionbeslutbolagsordningen. Ettändringsådanbeslut omavom en
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får emellertid fattas innan ändring bolagsordning har stadfásts,en av om
beslutet beroende stadfastelsegörs meddelas.attav

5 § Beslutet emission skallom ange
emissionens belopp eller det högsta beloppet eller det lägsta och

högsta beloppet för emissionen,
den företrädesrätt delta i emissionen tillkommer aktieägareatt som

eller någon eller får delta i emissionen,annan vem som annars
den tid inom vilken teckning skuldebrev kan ske, visstnär ettav

belopp eller lägsta belopp har bestämts för emissionen,ett
den tid inom vilken aktieägare kan använda sin företrädesrätt till

teckning,
skuldebrevens nominella5. belopp, emissionskursen och räntesatsen,
den tid inom vilken tecknade skuldebrev skall betalas den be-samt

räkningsgrund, enligt vilken vid överteckning de skuldebrev intesom
tecknats företrädesrättmed skall fördelas, det inte föreskri för-attom vs
delningen skall bestämmas styrelsen,av

tiden och villkoren för utbytet eller nyteckningen,
den skall tillkomma borgenären ellerrätt innehavarensom op-av

tionsbevis för den händelse aktiekapitalet före utbytet eller nyteckningen
ökas eller ned eller konvertibla skuldebrevsätts eller skuldebrev fö-nya
renade med optionsrätt till nyteckning eller bolaget upplösesutges
eller upphör fusion,genom

det belopp, varmed aktiekapitalet skall kunna ökas utbytegenom
eller nyteckning, samt

10. det aktieslag vartill de aktierna skall höra, i de fall aktiernya av
olika slag finns eller kan utges.

tid inom vilken aktieägareDen kan använda sin företrädesrätt enligt
första stycket får inte4 kortare två veckor. Tidenän räknas frånvara

det kungörelse enligt 7 § första stycket första meningen skedde,
beslutet, det gäller sådana fallnär i §fjärde7 stycket,som avses

eller
avstämningsdagen, det gäller avstämningsbolag.när

Om förbehåll enligt 3 kap. femte1 § stycket eller eller3 § 6 kap.ett
skall8 § gälla för de aktierna, skall emissionsbeslutet innehållanya en

erinran detta.om
Om aktieägare skall ha företrädesrätt delta i emissionen, gälleratten

för avstämningsbolag avstämningsdagen skall i emissionsbe-att anges
slutet. Avstämningsdagen får inte tidigaresättas veckor från detän tre
kungörelse enligt 7 § första stycket första meningen skedde.

Om skuldebrev skall bli föremål för handel vid svensk ellerett ut-en
ländsk börs, auktoriserad marknadsplats eller någon regleraden annan
marknad, kan det i emissionsbeslutet bemyndigande förtas ett sty-upp
relsen eller den styrelsen inom sig förordnar innan teckning pá-attsom
börjas bestämma emissionens belopp, emissionskursen, ochräntesatsen
villkoren för utbyte eller nyteckning. fråga avstâmningsbolag skallom
dock nämnda villkor bestämmas på avstämningsdagen, aktisenast om e-

skall ha företrädesrättägarna delta i emissionen.att

I paragrafen föreskrifter vad beslutet emission skallges om om ange.
Paragrafen i det väsentliga med kap.överensstämmer 5 4 § aktiebolagsla-

och 5 kap. 4 § bankaktiebolagslagen.gen
likhet med reglerna i kap.I 4 8 § såsom i bankaktiebolagslagenupptas

inte någon bestämmelse emissionsbeslutet skall den tillrättattom ange
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räkenskapsår förde aktierna detvinstutdelning tillkommer samtnyasom
överensstämmelse med 4 kap.utdelning inträder. Också itillvilket rätten

skallvilken företrädesrättenstycket den minsta tid inomhar i andra8 §
tidbankaktiebolagslagen dennatill två veckor. Ibestämts ärutövas en

månad.

vidgäller tillämpliga delarBestämmelserna i kap. 3 och 4 §§46 §
konvertibla skuldebrev.emission av

infor-kap. och §§hänvisar till bestämmelserna i 4 3 4Paragrafen om
yttrande vidkvittningsrätt revisorernasochmation samtapport ny-om

§ ak-i sak med 5 kap. 5Paragrafenemission aktier. överensstämmerav
bankaktiebolagslagen.och 5 kap. 5 §tiebolagslagen

redogörelse för detemission ellerbeslut vä-§ Bolagsstämmans7 enom
i och Inrikesskall kungöras Post-innehållet i beslutetsentliga genast

bestämmer.ortstidningar styrelsenoch den eller deTidningar som
lämnashelhet, skall det i kungörelsenbeslutet i sininteKungörs upp-

enligt 5 §tillgängligt. bolagsstämmanbeslutet hålls Hargift varom
emissionensbeslutaåt någonstycket överlämnatfemte att omannan

villkoren för utbyte ellerochemissionskursen,belopp, räntesatsen ny-
på motsvarandebeslutats detta kungörasskall vadteckning, omsom

sätt.
Är beslutetavstämningsbolag, skallinteförsäkringsaktiebolaget ett

aktieägare, vilkas postadressersändas till de äremission genastom
delta iha företrädesrättaktieägarna skallför bolaget,kända attom

emissionen.
dessaskall till emissionsbevisen,avstämningsbolag närfrågaI om

styrelsen inomeller dende beslut styrelsen,översänds, fogas av somav
belopp, emissionskursen,emissionens räntesats-förordnar,sig rörsom

för utbyte eller nyteckning.villkorenochen
inte förstyckena gälleri första och andraBestämmelserna annat

företräddasamtliga aktieägare varitavstâmningsbolag,bolag än om
och emissionsbeslutetemissionen,beslutatvid den bolagsstämma, som

enligt femte stycket.bemyndigande 5 §innehållerinte

emissionsbeslutet ochkungörelsebestämmelserparagrafenI avges om
6 §med 5 kap.till aktieägarna.underrättelse Den överensstämmerom

bankaktiebolagslagen.§aktiebolagslagen och 5 kap. 6

be-för emissionen hareller lägsta beloppvisst belopp§ Om8 ettett
har teck-förfallit, beloppet inteemissionenhar beslutetstämts, omom

sådan änd-beslutteckningstiden. gällerDetsammainom ettnats om en
lödaktiekapitalet ökas.förutsätterbolagsordningenring attsomav

skall i sådana falltecknade skuldebrevenbetalats för dehar genastsom
tillbaka.betalas

emissiontillämpliga delar vidgäller iBestämmelserna i 4 kap. 13 §
konvertibla skuldebrev.av

försäkringsaktiebola-skallavslutats,teckningen skuldebrevenNär av
och detbeslutet emissionenregistrering anmälaförgenastget no-om

förfallitbeslutet inte harlån tecknats,beloppet detminella omsomav
enligtfull betalningregistrering krävsstycket.enligt första För att re-

aktie-förut registreradeingår i detför alla de aktiergistret erlagts som
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kapitalet behövliga ändringar bolagsordningen har stad-samt att av
fästs.

Paragrafen innehåller regler emission där det finns föreskrifterom om
teckning visst belopp eller minimibelopp. Dessutom bestäm-ettav ges
melser registrering emissionsbeslutet. Bestämmelserna överens-om av

i sak med kap.stämmer 5 7 § aktiebolagslagen och kap.5 7 § bankaktie-
bolagslagen. likhetI med vad enligt 4 kap. 12 § skall gälla när ettsom
beslut kapitalökning har förfallit, i första stycket vadom attanges som
eventuellt inbetalats tecknade skuldebrev skall betalas tillbaka då ett
beslut emission har förfallit. En sådan bestämmelse finns inte i 5 kap.om
7 § aktiebolagslagen. Till skillnad vad gäller för allmänna aktie-mot som
bolag krävs för registrering behövliga ändringar bolagsordningenatt av
har stadfásts.

Styrelsens beslut emissionom

9 § Styrelsen kan besluta emission skuldebrev och avvikelseom av om
från aktieägares företrädesrätt under förutsättning bolagsstämmansav
godkännande. Bestämmelserna i och första5-7 §§ 8 § stycket skall där-
vid gälla i tillämpliga delar.

fråga styrelsens begäran bolagsstämmans godkännande skallom om
kap. tillämpas.4 7 § Wad där förslag till emissionsbeslutsägssom om

skall i stället gälla styrelsens beslut. Beslut bolagsstämman god-attav
känna avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt första3 § stycket

giltigt endast det har biträtts aktieägareär med tvá tredjedelarom av
såväl de avgivna de vidrösterna företrädda aktierna.stämmanav som

Emissionsbeslutet skall anmälas för registrering enligt 8 § tredje
stycket det har godkäntsnär och teckningen skuldebre-stämmanav av

avslutats. Har sådan anmälan inte gjorts inom år från styrel-ettven en
beslut emission, beslutet förfallet.ärsens om

Paragrafen innehåller bestämmelser styrelsens möjlighet fatta be-attom
slut emission och avvikelse från aktieägamas företrädesrätt underom om
förutsättning bolagsstämmans godkännande. Paragrafen överensstäm-av

med kap.5 8 § aktiebolagslagen och 5 kap. 8 § bankaktiebolaglagen.mer

10 § Bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen fatta beslutatt om en
emission kan ske ändring i bolagsordningen och därvidutan attsom
avvika från aktieägamas företrädesrätt enligt 3 Bemyndigande att
avvika från bestämmelserna i första3 § stycket aktieägares företrä-om
desrätt giltigt endast det har biträtts aktieägareär med tva tred-om av
jedelar såväl de avgivna de vidrösterna företräddastämmanav som
aktierna.

Skall skuldebrev kunna tecknas tillskott egendom änmot av annan
eller med andra villkor eller skall avvikelse från aktieägamaspengar

företrädesrätt kunna skall detta särskiltgöras, i bolagsstämmansanges
bemyndigande. Bemyndigandet skall innehålla bestämmelser denom
tid, längst till ordinarie bolagsstämma,nästa inom vilken styrelsens be-
slut skall fattas. Bestämmelserna i kap.4 7 § förslag till emissions-om
beslut skall tillämpas på förslag till bemyndigande.
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beslut bemyndigandeBolagsstämmans skall anmälas förgenastom
registrering. registreringInnan har skett, kan styrelsen inte fatta beslut

emission.om
Bestämmelserna i 5-8 gäller i tillämpliga§§ delar styrelsen be-när

slutar emission med stöd berrtyndigande.ettom av

paragrafen bestämmelser bemyndigandeI för styrelsenupptas attom
besluta emission och avvika från föreskrifterna aktieägarnasattom en om
företrädesrätt. Bestämmelserna med dem i kap.5 9 § ak-överensstämmer

ochtiebolagslagen 5 kap. 9 § bankaktiebolagslagen.

Emissionsbevis

Bestämmelserna11 § i 4 kap. 6 § emissionsbevis och aktieäga-om om
företrädesrätt delta i emission skallutöva tillämpasrätt att attres en

vid emission enligt detta kapitel.

Paragrafen, med 5 kap. 10 § aktiebolagslagenöverensstämmer ochsom
kap. 10 § bankaktiebolagslagen, innehåller bestämmelser emissions-5 om

bevis.

Utbyte och rtyteckning

fordran12 § enligt skuldebrev bytsNär eller flera ak-ett ut moten en
tier, skall skuldebrevet förses med påskrift utbytet. Aktien skallom ge-

försorgstyrelsens i aktieboken.genast tasnom upp
nyteckningWd skall skuldebrevet eller i förekommande fall optionsbe-

medviset förses påskrift nyteckningen.om

paragrafen vissaI bestämmelser förfarandet vid utbyteges om resp. ny-
teckning. aktiebolagslagenDen med 5 kap. 11 § ochöverensstämmer 5

§bankaktiebo1agslagen.kap. 11

13 § Wd nyteckning enligt detta kapitel skall aktierna tecknas på en
teckningslista, skall innehålla beslutet emissionen. Avskriftersom om

bolagsordningen, den årsredovisningen, försedd med anteck-senasteav
ning bolagsstämmans beslut bolagets vinst eller förlust, samtom om en
avskrift revisionsberättelsen för det år balansräkningen skallav avser

teckningslistanfogas till eller hållas tillgängliga för aktietecknarna på
i listan.den plats som anges

avstämningsbolag får i beslutet emission förordnasI nyteck-attom
ning ifråga hela eller viss del emissionen skall ske betal-om av genom
ning i stället för på teckningslista. sådant fallI skall beslutet emis-om

och de handlingarsion i första stycket andra meningen hål-som avses
tillgängliga förlas aktietecknarna hos värdepapperscentralen.

Har teckningen skett i strid denna paragraf eller har aktier teck-mot
med villkor inte med de villkorstämmer överensnats som som anges

i emissionsbeslutet, skall kap. 8 § tillämpas.2
styrelsen eller den styrelsen inom sig förordnar aktieteck-Anser att

ningen ogiltig enligt tredje stycket, skall aktietecknarenär genast un-
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fall skall aktietecknaren teck-derrättas detta. I tilldelas deannatom
nade aktierna. Aktierna skall styrelsens försorg genast tasgenom upp

aktieboken.i

nyteckning, ogiltighetParagrafen innehåller bestämmelser om om av
aktieteckning och tilldelning tecknade aktier. Den överensstämmerom av

kap. aktiebolagslagen och kap. 12 § bankaktiebolagslagen.med 5 12 § 5

inbetal-Bestämmelserna i 2 kap. 14 och 15 §§ skall tillämpas vid14 §
nyteckning enligt detta kapitel. Kvittning skuldning på grund av enav

fordran hos bolaget får dock ske,på grund aktieteckning mot en omav
fâr detstyrelsen medger det. sådant medgivande inte lämnas,Ett om

skulle till skada för bolaget eller dess borgenärer.vara

paragrafen bestämmelser betalning tecknade aktier ochI omges om av
Paragrafen med kap. 13 § aktiebolagslagenkvittning. 5överensstämmer

bankaktiebolagslagen.och 5 kap. 13 §

eller nyteckningmånader efter det tiden för utbyte§ Senast15 tre att
aktier gått skall styrelsen för registrering anmäla hur mångahar utav

beta-utgivits i utbyte eller har nytecknats och heltaktier har somsom
teckningstiden längre är, skalllats. Om utbytestiden eller är än ett an-

varje räkenskapsårmånader efter utgångenmälan göras senast tre av
rtyteckning har skett.under vilket utbyte eller

registrering krävsFör
tillförtsvid utbyte, bolaget på grund emissionen har ersätt-att av

sammanlagda beloppetning till värde minst detmotsvararett avsom
aktierna,de anmälda

nyteckning, aktierna helt har betalats, ochvid att
avstämningsbolag,auktoriserad eller godkänd revisor eller, iatt

värdepapperscentralen intygar eller 2 har iakttagits.1att
aktiekapitalet med det sammanlagdaregistreringen ökatGenom är

anmälda aktierna.nominella beloppet deav

registrering kapitalökningParagrafen innehåller regler som upp-om av
utbyte eller nyteckning enligt detta kapitel. Denkommer överens-genom

bankaktiebo-med kap. § aktiebolagslagen och 5 kap. 14 §5 14stämmer
bankaktiebolag kan dock endast auktoriserad revisor lämnalagslagen. I

intyg enligt andra stycket.

utdelning enligt vad16 aktierna skall medföra till§ De rätt somnya
intebestämts detta i beslutet emission. Beslutet får dockhar om om

eftersådan inträder för räkenskapsåretinnebära rätt änatt en senare
betalda.det år under vilket aktierna skall vara

aktierna skallparagrafen bestämmelser deI närupptas senastnyaom
med dem itill vinstutdelning. Bestämmelserna överensstämmerrättges

aktiebolagslagen och kap. § bankaktiebolagslagen.kap. 15 § 5 155
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vissa andra lânUpptagande av

försäkringsbo-kapitel, fårnågot följer detta§ inte7 Om1 ettannat av
någotlänet skall betalaspenninglân villkorintelag attettta upp

eller med penning-nominellt penningbeloppmedsätt än ettettannat
förändringar i penningvärdet.tillbestäms med hänsynbelopp som

delägardebentures.principiellt förbud s.k.Paragrafen motupptar ett
gällandeandra ledetkap. § första stycket5 1Paragrafen motsvaras nuav

aktiebolagslagenkap. § första stycketmed 7 3ochlag överensstämmer
bankaktiebolagslagen.kap. 16 §och 5

skuldebrev medobligationer eller andraUpptagande lån§18 motav
utdelningendelvis beroendestorlek helt ellertill ärrätt ränta, avvars

vinstandelsbevis beslutasvinstbolaget eller bolagetstill aktieägare i
under fö-sådant beslutStyrelsen får dock fattabolagsstämman. ettav

godkännande eller efter bolagsstämmansbolagsstämmansrutsättning av
bemyndigande.

vinstandelsbevis. 5 kap.Denparagrafen reglerl motsvaras avomges
medlydelse ochi dess nuvarandeandra stycket överensstämmer§1

bankaktiebolags-och kap.aktiebolagslagen 5 17andra stycketkap. 3 §7
försäk-hittills skall alla slagvad har gälltskillnadlagen. Till mot avsom

privata försäkringsak-vinstandelsbevis. Förfå länringsbolag motta upp
begränsningar i möjlig-vissaemellertid enligt 1 kap. 11 §tiebolag gäller

vinstandelsbevis.spridaheterna att

Emissionsprospekt

emissionsprospekt skall till-Bestämmelserna i 4 kap. 21-27 §§19 § om
aktieägare ipubliktförsäkringsaktiebolag ellerocksålämpas när ettett

vidare krets riktartillbolag offentliggör ellersådant sättannat en
skuldebrev, options-bolaget utgivnainbjudan förvärva sådanaatt aven

Emissionspro-i detta kapitel.vinstandelsbevisbevis eller avsessom
tillde beloppdock endastspekt behöver upprättas somom summan av

trehun-uppgår till minstkan komma betalasföljd inbjudningen attav
kronor.dratusen

emissionsprospekt,bestämmelserParagrafen, innehåller mot-omsom
med kap.5gällande lag. Denkap. 2 § överensstämmer5 nusvaras av

bankaktiebolagsla-aktiebolagslagen 5 kap. 18 §kap. 4 §16 § och 7 samt
föreningar inteför ekonomiskalikhet med vad gällerhar iDet somgen.

för ömsesidiga försäk-emissionsprospekt deerforderligt krävaattansetts
kapitalanskaffning.ringsbolagens
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7 kap.

Försäkringstekniska avsättningar m.m.

§ försäkringsbolagsl I balansräkning skall under benämningenett för-
säkringstekniska avsättningar värdet balansdagen bolagetstas upp av
ansvarighet för

löpande försäkringar premiereserv,
försäkringsersättningar för inträffade försäkringsfall ersättningsre-

serv,
utgifterna för reglering inträffade försäkringsfall skadebehand-av

lingsreserv,
överskottsmedel4. har tillgodoförts försäkringstagare eller andrasom

ersättningsberättigade på grund försäkringsavtal bonus ochav som
inte omfattas 1 ellerav

5. avsättningar till utjämningsreserv för liiförsäkring och
avsättningar till utjämningsreserv för kreditförsäkring till detupp

belopp för storlek i kap.12 9 § första stycketreservens som anges a
andra meningen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-
skall meddela föreskrifter sådana avsättningar i för-nen om som avses
stycketsta

flera försäkringsbolagAnsvarar solidariskt för försäkring, skall ien
det enskilda bolagets redovisning försäkringstekniska avsättningarav
endast beaktas den del försäkringen enligt avtal mellan bolagenav som
belöper bolaget.

För paragrafen till modern redovisningsterminologiatt ersättsanpassa
begreppet "försäkringstekniska skulder" med "försäkringstekniska avsätt-
ningar". Förslaget till lydelse första stycket i paragrafen vidareny av ger
uttryck för den ändrade på överskottsmedlens redovisning fram-syn som
går den allmänna motiveringen avsnitt Enligt förslaget5.4. utgår be-av
teckningen "återbäring" i lagstiftningen. l stället införs begreppet "bo-

vilket omfattarnus", överskottsmedel i enlighet med försäkringsavta-som
len har tillgodoförts försäkringstagare eller andra ersättningsberättigade.
Andra ersättningsberättigade försäkringstagareän kan försäkra-t.ex.vara
de vid gruppförsäkring förmånstagare. Bonus kan vissa beloppsamt avse
eller andelar i tillgångsmassa. l den mån bonus har fördelats på enskil-en
da försäkringar omfattas den normalt premiereserven. följerDettaav av
föreskrifterna i 2 enligt vilka premiereserven i regel skall definieras
individuellt för varje försäkring. I den mån avsättningar för bonus görs

till ofördelad fond, för först fördelas på enskilda för-t.ex. atten senare
säkringar, den under reserverad bonus enligt punkt 4.tas postenupp

skälAv har utvecklats i de allmänna motiven avsnitt 5.4.6 införssom
för avsättningar till utjämningsreserv för livförsäkring. så-Förposten ny

dana avsättningar skall regeringen eller Finansinspektionen meddela när-
föreskrifter.mare

Enligt nuvarande lydelse andra stycket skall sådan tilldelad återbä-av
ring inom livförsäkringsrörelsen har förfallit till betalning intesom men
kunnat betalas föras till ersättningsreserven. sådan föreskriftEn inteärut
erforderlig för bonus.



Författningskommentar 2711995:87SOU

lagrådsremissen års- ochändrad också iföreslagitsParagrafen har om
koncemredovisning.

beräknas sålivförsäkringsrörelse skallPremiereserven för§2 atten
försäkringpremiereservema för varjealltidden motsvarar summan av

beräknat särskilt tilläggförmed bolagetökad gemensamtett som anses
iförsäkringar upphörpå grundför förlusterbehövligt möta attatt av

fårberäkningsmetodförsäkringsmatematiskt vedertagenförtid. Annan
iberäknad enligt sådan metodpremiereservenanvändas, stortgerom

försäkring.hade för varjeden beräknatsresultatsett som omsamma
mellan det förvän-försäkring skillnadenförPremiereserven utgören

försäkringen och detframtida utgifter förkapitalvärdet bolagetstade av
ytterligare kan hapremier bolagetkapitalvärdet deförväntade attav

försäk-beräkningsmetod. Annanförsäkringen prospektivföruppbära
får användas,beräkningsmetodringsmatematiskt vedertagen om pre-

blir lägresådan metod inteberäknad enligt änmiereserven enomen
metodprospektivellerberäkningsmetod hadeprospektiv använts om en

försäkringen.tillämpa förmöjliginte är att
skall grundas pá deandra styckenaenligt första ochBeräkningen an-

driftskostna-riskmått,dödlighet och andra räntesatstaganden samtom
beräkningen.krävs förder som

drifts-riskmått,dödlighet och andraAntagandena räntesats samtom
betryggande förför sigså de kanskall väljaskostnader vartatt anses
Avvikelser frånfrågadetförsäkringsrörelseslag ärdet om.somav

skebetryggande får dockskallvarje antagande för sigkravet att vara
föranleder detta.säkerhetstilläggsärskildafinnsdet somom

Finansinspektio-bemyndigande,efter regeringensRegeringen eller,
premiereservberäkningföreskriftermeddelaskall närmare avomnen

maximiräntesatsskallFöreskrifternalivförsäkringsrörelse.för angeen
skallsin beskaffenhet, intetillförsäkringar med hänsynoch vilka som,

föreskrift.sådanomfattas av en

väsentligenfjärde styckenparagrafens tredje ochtillFrån § har5 utan
beräkningantaganden förbestämmelsernaändring överförtssaklig avom

Föreskriften enligt vilken be-för livförsäkringsrörelse.premiereserven en
emellertidsäkerhetstillägg harske med särskildaräkningen får ansetts

expli-följer sådanafjärde stycketdärför utgått. Avoch harobehövlig att
samtliga lagreglerförslaget samlasanvändas. Genomtillägg kancita om

i paragraf.beräkningpremiereservens en
gäller förpremiereservenberäkningbestämmelserna ävenAtt om av

stycket.§ sistaframgår l kap. 5eller skadesjukräntaskadeliv- av
be-vid genomförandet EG:sändras ocksåParagrafen kommalär att av

redovisning.stämmelser om

påliiförsäkringsrörelse skall bestämmasFörsäkringspremierna i3 § en
tredje och fjärdei 2 §antagandengrundval sådana sägs styc-somav

kena.

för för-grunderbestämmelserlydelseparagrafens nuvarandeI omges
förslaget.återfinns i 5 §Motsvarande reglersäkringsverksamheten.

premieberäkningen ipåsiktestadgandeställetl tarettupptas somnu
alltid tillgodose deskallPremiesättningenlivförsäkringsrörelsen. trygg-
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hetskrav på beräkningsantaganden i 2 § tredje och fjärde styc-som anges
kena. fordrasDet däremot inte premierna skall godtagbara frånatt vara
skälighetssynpunkter.

Genom förslaget kommer kravet på betryggande antaganden vid pre-
mieberäkningen uttryckligen gälla alla livförsäkringar och inte såsomatt
hittills endast grundbundna livförsäkringar.

4 § försäkringsbolagEtt skall riktlinjer för försäkringstekniskaupprätta
avsättningar försäkringstekniska riktlinjer. Meddelar bolaget litför-
säkringar med till bonus, skall riktlinjernarätt också principernaange
för bonusens beräkning och fördelning.

lixförsäkringarFör skall riktlinjerna tillgodose de krav gällersom
enligt 2

försäkringsbolagEtt får inte väsentligt sänka bonusens andel i över-
skotten i förhållande till vad dessförinnan gällt under följdsom en av
räkenskapsår, det inte följer riktlinjerna eller finns sär-om av annars
skilda skäl till det.

Paragrafen för närvarande de krav på soliditet och skälighetanger som
gäller för grundbunden försäkring. Soliditetskravet på beräkning av pre-
miereserv och försäkringspremier i livförsäkringsrörelse kommer i fort-
sättningen till uttryck i 2 och 3 §§. framgåttSom den allmänna moti-av
veringen kapitel 4 föreslås den nuvarande skälighetsregeln utmönstrad

FRL.ur
Enligt vad har utvecklats i allmänmotiveringen avsnitt 8.3.2 skallsom

samtliga försäkringsbolag besluta allmänna riktlinjer för den försäkrings-
matematiska hanteringen sina åtaganden enligt försäkringsavtalen, dvs.av
sina försäkringstekniska avsättningar. Om verksamheten omfattar försäk-
ringar med till bonus skall riktlinjernarätt innehållaäven bestämmelser
för bonusens beräkning och fördelning. I paragrafen bestäm-upptas en
melse fastslår denna skyldighet. Riktlinjerna betecknas "försäkrings-som
tekniska riktlinjer".

I de försäkringstekniska riktlinjerna bestäms försäkringsbolagets över-
gripande strategi för hantering de risker förenade med bolagetsärav som
rörelse. Det får i riktlinjerna vilka säkerhetsmarginaler bolagetanges som
skall tillämpa vid reservsättningen. Därvid skall alla beräkningsantagan-
den beaktas. Dit hör dels riskmåtten, antaganden dödlighet ocht.ex. om
sjuklighet vid livförsäkring och brandskade- eller trañkskadefrekvens vid
skadeförsäkring, dels antaganden framtida kapitalavkastning ochom
driftskostnader.

Vidare får försäkringsbolaget i sina försäkringstekniska riktlinjer redo-
visa vilka åtgärder skall vidtas beräkningsantagandena för med-som om
delade försäkringar inte längre uppfyller kraven på betryggande.att vara
Enligt nuvarande ordning kan ändring premiereservgrundema fören av
redan tecknade livförsäkringar ske antingen enligt bestämmelserna i 5 §
tredje stycket eller, vid väsentliga förskjutningar i underlaget förmera
premiereservgrundema, enligt reglerna övergångsgrunder i 6 Somom

följd sådana frågor i fortsättningen skall de enskildaatt avgörasen av av
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i de allmänna riktlinjerna före-försäkringsbolagen bestämmelsergenom
dessa stadganden upphävs.slås att

såvitt bonus skall de bolagetRiktlinjerna de antagnaavser ange av
fördelning.övergripande principerna för bonusens beräkning och Det

försäkringskollektivet får del beräk-framgå hur de överskottskall som av
överskottsmedlen fördelas mellan skildaefter vilka principersamtnas

nuvarande ordning föreller generationer. Till skillnad enligtmotgrupper
de ömsesidigainte gälla något skälighetskrav. Föråterbäring skall här

förenliga med dendel måste dock riktlinjernaförsäkringsbolagens vara
ledningi 8 kap. Medassociationsrättsliga generalklausulen 15 av an-

flera modellerprinciper bolaget tillämpa ellerkan närmaretagna somen
beräkning och fördelning bonustekniska underlaget förbeskrivs i det av

till uttryck i deFördelningsriktlinjema skall också komma5 §.se en-
avtalsrätts-och de blir därigenom bindande. Deskilda försäkringsavtalen,

diskuterats i allmänmotive-uppkomma hardärvid kanliga problem som
ringen.

för livförsäkringsavsättningarfastslås riktlinjernaandra stycketI att
hänvisning i kap. 5 §soliditetskraven i 2 Enligt 1tillgodosemåste en

för sådan livränta eller sjukräntaskall regeln tillämpas ocksåstycketsista
gällerlivförsäkring. trygghetskravtillhör försäkring Attän ettannansom

sundhetsbestäm-följer den allmännaskadeförsäkringens delföräven av
kap. 2 § förslaget.melsen i 1 a

försäkrings-bestämmelse innebärtredje stycketI att ettupptas en som
överskotten i förhållan-väsentligt får bonusens andelinte sänkabolag av

räkenskapsår, detdessförinnan gällt under följdtill vadde omen avsom
Särskil-finns särskilda skäl till det.riktlinjerna ellerföljerinte annarsav

begränsad tid har hög-endast bolaget underskäl föreliggerda gettenom
försäkringsbolagoch i förväg informerat härom. Ettnormaltbonus änre

del överskottenenskilt år villunder störreett somreservera en avsom
nästkommande år bli bundetdet försålundabonus kan göra utan att av

klargöras för-avvikelsen måste docknivån. Den tillfälligahögreden
kraftiga avvikelser från år tillsyftar till förhindrahand. Bestämmelsen att

berättigade förvänt-får nämligen rubba deSådana förändringarår. anses
ersättningsberättigade harförsäkringstagarna och de andraningar som

Nivåertill tidigare fattade beslut.med hänsyn garanterats genom av-som
sålundaförsäkringsbolagnaturligtvis aldrig underskridas. Ettfårtal som

tillfalla för-visst överskott skallminst 90 procent ettangett t.ex. att av
löfte.omständigheter frångå dettafår under ingasäkringskollektivet

försäkringstekniska riktlin-skall styrelsen fastställa deEnligt kap. 8 §8
styrelsenskallefterlevs. Enligt det lagrummettill dejerna samt attse

ändras.riktlinjerna behöverfortlöpande prövadessutom om
riktlinjer-försäkringstekniskaskall delivförsäkringsrörelse gällaFör att

användas,börjarFinansinspektionen dein till närskall senast segesna
föreskrifterinte gällandebolags riktlinjerTillgodoserkap. 87 etta

för-inspektionen enligtriktlinjer skallbolaget frånavvikereller antagna
försäkrings-defordra rättelse. Attlydelse 19 kap. §till 11slaget avny

följer ocksåverksamhetbindande för bolagetstekniska riktlinjerna är av
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bestämmelserna bolagsstämmobeslut i 9 kap. 20 skadestånd i 16om
kap. l och 3 §§ och registrering i 20 kap. 4

5 § livförsäkringarFör skall tekniskt underlag förupprättas
beräkning premiereserv,av
beräkning försäkringspremienav

3. beräkning tekniska âterköpsvärden, samtav
beräkning fördelningoch bonus, bonus skall förekomma.av om

Om andra skadeförsäkringar, sådana bestämmelsernaän liv-som om
försäkring tillämpas för med stöd kap.l 5 meddelas för längreav
tid tio år, skall tekniskt underlag förän beräkningupprättas premie-av

för försäkringarna. Finansinspektionen får medge undantag häri-reserv
från, det med hänsyn till försäkringamas särskilda beskaffenhetom
finns anledning till det.

För sådan livränta eller sjukränta, enligt kap.l 5 § tillhörsom annan
försäkring livförsäkring, skall tekniskt underlagän för beräk-upprättas
ning premiereserv och tekniska âterköpsvärden.av

Det tekniska underlaget skall bestämmas i enlighet med de försäk-
ringstekniska riktlinjerna. Det tekniska underlaget för beräkning av pre-
miereserv färsäkringspremieroch enligt första och tredje styckena skall
vidare i överensstämmelse med vad i ochupprättas 2 3 §§.sägssom

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-
får meddela föreskrifter hur det tekniskanärmare underlagetnen om

redaktionellt skall ställas upp.

paragrafensl nuvarande lydelse regler beräkningsantagandenges om
för premie- premiereservgrunderoch för livförsäkringar. framgåttSom
har dessa bestämmelser överförts till 2 och 3 §§.

I paragrafen i stället de försäkringsbolagsämnen beräk-ettanges som
ningsunderlag skall innehålla. Kraven i väsentliga delaröverensstämmer
med nuvarande 7 kap. 3

För markera den delvis ordningen för riskhantering i försäk-att nya
ringsbolag utgår begreppet "grunder" och med "tekniskt under-ersätts
lag". Vidare föreslås beräkningsunderlaget för premiereserv och för-att
säkringspremier skall i skilda punkter. Avsikten härmed tyd-ärupptas att
liggöra de skillnader kan föreligga mellan olikade underlagen. Dess-som

skall innehållet i det tekniska underlaget till ordningutom anpassas en
möjliggör livförsäkringsavtal med till bonus. Som följdrätt vårsom en av

på överskottsmedlens hantering i livförsäkringsbolag kan bestämmel-syn
i 8 återbäringsgrunder§ upphävas.serna om

fjärdelett stycke klargörs det tekniska underlaget skall upprät-nytt att
i enlighet med de försäkringstekniska riktlinjerna. Tekniskt underlagtas

för beräkning premiereserv och försäkringspremier för livförsäkringarav
och tekniskt underlag för beräkning premiereserv för skadeliv- ochav
skadesjukräntor måste dessutom stå i överensstämmelse med lagens soli-
ditetskrav i 2 och 3 §§. tekniskaDet underlaget skall innehålla regler och
formler förbl.a. tillämpning lagreglema och de riktlinjerna.antagnaav

Enligt förslaget till lydelse 8 kap. 8 § skall tillstyrelsen attny av se
beräkningsunderlag och det efterlevs.upprättas att
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försäkringstekniska riktlinjer eller tekniskt underlag för8 § Senast nära
material tillställas Finansin-livförsäkring börjar användas, skall detta

spektionen.
tekniska underlaget skall fogas redogörelse för de konse-Till det en

underlaget får för försäkringstagama och försäkringsbolaget.kvenser
eller, efter regeringens bemyndigande, FinansinspektionenRegeringen

föreskrifter vad redogörelsen skall innehålla.får meddela närmare om
första styckena gäller också vid ändringBestämmelserna i och andra

försäkringstekniska riktlinjer eller tekniskt underlag.av

anmälningsskyldighet enligt paragrafen utvidgasLivförsäkringbolagens
försäkringstekniska riktlinjer, föreskrivs i 4till omfatta ävenatt varom

"grunder"dessutom följd begreppetParagrafen ändras att ut-som en av
och med beteckningen "tekniskt underlag".går lagstiftningen ersättsur

belopp skall skuldtäckas fär andel högst10 b § Av det omsom en
tillgångar i 10 § första stycket75 procent motsvaras som angesav-

får tillgångarhögst 50 procentenheter7-10, motsvaras av somvarav
första stycket 10,i 10 §anges

i första styckettillgångar 10 §50 procent motsvaras som angesav-
ll,

i första styckettillgångar 10 §30 procent motsvaras som angesav-
12-14,

första styckettillgångar i 10 §10 procent motsvaras som angesav-
15 och

tillgångar i 10 § första stycket3 procent motsvaras av som anges-
16.

ochfondpapper i 10 § första stycket 17 10 §Andra än asom avses
inte någon reglerad marknadförsta stycket och omsätts somsom

för allmänheten, får uppgå till högst de tillgån-10är Öppen procent av
används för skuldtäckning.gar som

tillämpningen bestämmelserna i första stycket skall beak-Vid ävenav
försäkringsbolags indirekta ägande tillgångar desstas ett av genom

värdepappersfonder placeringar i utländskainnehav andelar i ellerav
dock endastanvänds för skuldtäckning. Detta gällerfondföretag som
risken.den utsträckning försäkringsbolaget står den finansiellai

tillfälligaFinansinspektionen får, det finns särskilda skäl, medgeom
begränsningar i första och andra stycke-avvikelser från de som anges

na.

föreslås skuldtäckningsreglema begräns-första stycket ändringar iI om
fastighetsrelaterade tillgångar. Ande-för tillgångsslagen aktier ochningar

från till 50 30för de tillgångsslagen 25len utökas procent.resp.
förts bestämmelse från § lagen 1989: 1079Till tredje stycket har 8en

värdepappersfonder, innebärlivförsäkringar med anknytning till somom
försäkringsbolagsfrån de allmänna placeringsreglema. Ettundantagvissa

värdepappersfonder skall enligt denindirekta ägande andelar i m.m.av
fi-utsträckning bolaget står denbestämmelsen beaktas endast i den som

Ändringen fondförsäk-följd den särskildanansiella risken. är attaven
ringslagen föreslås upphävd.
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iEnligt förslaget lagrådsremissen års- och koncemredovisning skallom
placeringar livförsäkringstagareför själva bär placeringsrisken redo-som
visas för sig.

Värdet enskild10 § placering får högst följande ande-motsvarac av en
lar det belopp skall skuldtäckas:av som

Fem placeringen fastighet,utgörs ellertomträttprocent om av en
byggnad, eller sådan egendom, egendomen elleren grupp av om egen-
domarna belägna på sådant de frånär risksynpunktsätt utgörett att en
investering. Motsvarande skall gälla för andelar i sådan egendom.

placeringenFem aktier och andra värdepap-utgörsprocent om av
jämställaskan med aktier eller obligationer eller skuldförbin-per som

delser från emittent eller låntagare, inte följerannatsamma samma om
av

Tio placeringen aktier och andrautgörs värdepap-procent om av
jämställaskan med aktier eller obligationer eller skuldförbin-per som

delser från emittent eller låntagare, denne sådantär rätts-samma om
subjekt i 10 § första ellerstycket 8 Det sammanlagdasom anges
innehavet sådana tillgångar får uppgå till högst 40 det be-procentav av
lopp skall skuldtäckas. Andelen aktier eller andra värdepappersom som
kan jämställas med aktier från emittent får dock inte överstigasamma
fem det belopp skall skuldtäckas.procent av som

Tio placeringen4. andelar i värdepappersfon-utgörsprocent om av
der förvaltas fondbolag eller fondföretag, inte annatsom av samma om

Finansinspektionen.medges av
Begränsningarna i första stycket 2 och 3 skall tillämpas på motsva-

rande för ernittenter eller låntagare med inbördessätt grupper av an-
knytning. Med sådan två eller flera fysiska eller juridis-en grupp avses
ka helhet från risksynpunkt därför någonutgör attpersoner som en av
dem direkthar, eller indirekt, ägarinflytande eller flera deöver en av
övriga i eller de stå i sådant förhållande har sådan in-utan attgruppen,

anknytningbördes någon eller samtliga de övriga kan råka i be-att av
talningssvårigheter dem drabbas finansiella problem.om en av av

Begränsningarna i första stycket 2 och 3 gäller inte sådana i lO för-§
stycket 1-5 angivna tillgångar får användas för skuldtäckning.sta som

Begränsningarna i första stycket gäller endast4 i den utsträckning
försäkringsbolaget står den finansiella risken.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-
får inom de i första stycket meddela ytterligarenen ramar som anges

föreskrifter lämplig riskspridning.om
Finansinspektionen får, det finns särskilda skäl, medge tillfälligaom

avvikelser från de begränsningar förstai stycket.som anges

I fjärde stycket har införts undantagsbestämmelseett nytt en som avser
fondförsälcringar. försäkringsrörelseFör sådan skall gälla begränsningar
för placering i värdepappersfonder endast i den utsträckning försäkrings-
bolaget står den finansiella risken. Bestämmelsen saklig ändringär utan
Överförd från 8 § lagen 1989:1079 livförsäkringar med anknytningom
till värdepappersfonder.

Ändringen förstai stycket punkt språklig.1 är
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placeras såskuldtäckning skallanvänds förtillgångar§ De10 some
dock endastgällerDettavalutakursförluster begränsas.förriskenatt

finansiella risken.står denförsäkringsbolagetutsträckningdeni
Finansinspektio-bemyndigande,eller, efter regeringensRegeringen

valutakursrisk.tillåtnahögstameddela föreskrifterskall omnen

stycket 4 lageni 10 § förstabestämmelsenstycket har förtsförstaTill
värdepappersfonder.anknytning tillmedlivförsäkringar10791989: om

inte förvalutamatchningföreskrifternagällerbestämmelsenEnligt om
i internform andelarutgått iför bonusfondförsäkringar eller enavsom

fond.

placeringriktlinjer förförsäkringsbolag skall upprätta§ Ett10 avg
Riktlinjernawlaceringsriktlinjer.skuldtäckningföranvändsmedel som

§§.enligt 9 a-10de gällertillgodose kravskall esom
livförsäkringtecknadenLivförsäkringstagare och att enavsersom

innehållet i riktlinjerna,huvudsakligadetinformerasskalli bolaget om
beskaffenhet saknassärskildaförsäkringenstillmed hänsyndet inteom

be-efter regeringensRegeringen eller,information.sådantillanledning
skyldig-föreskriftermeddelaFinansinspektionen skallmyndigande, om

skallintevilka försäkringarochinformationlämnaheten somatt om
inforrnationsskyldigheten.omfattas av

riktlin-"placeringsriktlinjer" debeteckningeninförsstycketförstal
medelplaceringförskallförsäkringsbolag upprättajer somett avsom

placeringsriktlinjema mås-Vidare klargörsskuldtäckning.används för att
placeringsbegränsning-föreskrifternaöverensstämmelse medi omte vara

a-10 §§.i 9 ear
följerverksamhetför bolagetsbindandeplaceringsriktlinjema ärAtt av

skadestånd ii kap. 20bolagsstämmobeslut 9bestämmelserna om
kap. 4 §registrering i 20ochi 19 kap. 11 §och §§, tillsyn316 kap. 1

lydelser.föreslagnai

förmånkapital, tilltillavsättningarTillgångar§13 egetmotsvararsom
grundpåersättningsberättigadeeller andraförsäkringstagareför av

ikapitaleller tillförsäkringsaktiebolagförsäkringsavtal, i eget ettett
lämpligsådantplaceras påförsäkringsbolag skall sättömsesidigt attett

riskspridning uppnås.
gällerriktlinjernariktlinjer. Omskallplaceringarna upprättasFör

stycket,andraplaceringsriktlinjer i 10 §föreskrivsvad gomsom
kap.och 2019 kap. 11 §16kap. och 3 §§,9kap. 20 1kap. 88

delar.tillämpliga§ i4

riskspridnings-allmäntstycketi förstaparagrafen, ärI ettgessom ny,
sådanasikteförsäkringsaktiebolag kravetkapital. Förförkrav tareget

ellerför försäkringstagaresgjortskapital haravsättningar till eget som
ömsesidigaräkning. Förersättningsberättigadesdärmed likställdaandra

Pla-kapitalet.totalariskspridningskravet detförsäkringsbolag gäller egna
Visser-skall iakttas.diversiñeringprincipeninnebärceringskravet att om

kapitel, vil-förevarandeföreskrifterna ideföreslås inte närmareligen att
tillämpliga.bli direktskallriskspridning,godkraventillgodoserka
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Dessa regler får dock ändå vägledande för bolags placeringspo-ettanses
litik såvitt den i paragrafen behandlade avsättningar. Endast mindreavser
avvikelser från de detaljerade föreskrifterna riskspridning godtas.om

I andra stycket försäkringsbolaget skall riktlinjer förupprättaattanges
sådana placeringar. Om de riktlinjerna gäller vad föreskrivs pla-som om
ceringsriktlinjer i tillämpliga delar.

Paragrafen behöver kompletteras då redovisningsregler träder inya
kraft, främst så beloppsätt även motsvarande redovisadeatt över-ett
värden omfattas riskspridningskraven.av

16 § På begäran den biträtt försäkringsbolag förmedlaett attav som
försäkringar skall Finansinspektionen utfärda intyg verksamhetensöver
omfattning och innehåll, sådant intyg krävs för driva liknandeattom
verksamhet i EES-land. Bolaget och den begärt intyg skallannat som
lämna inspektionen de upplysningar behövs för inspektionenattsom
skall kunna fullgöra denna skyldighet.

I paragrafens nuvarande första stycke åläggs styrelsen och verkställande
direktören övervaka anskaffningar ansökningar försäkringatt att av om
sker med god försäkringssed.sätt överensstämmer Denna bestäm-som

föreslåsmelse upphävd. För försäkringsbolagens anskaffningsverksam-nu
het skall i fortsättningen, liksom för bolag inom andra näringsområden,
i första hand gälla endast allmän marknadsföringslagstiftning.

Övriga ändringar redaktionella.är

22 Kapitalbasen för§ livförsäkringsrörelse får omfatta följande poster:
inbetalat aktiekapital eller inbetalat garantikapital,
hälften2. inbetalat aktie-ännu eller garantikapital,av samt
övrigt bundet eller fritt kapital och obeskattadeeget reserver.

Finansinspektionen får, i den mån 26 § tredje stycket inte hindrar
det, medge också andra i första stycket fårän sägs ingåatt poster som
i kapitalbasen.

Kapitalbasen skall beräknas med beaktande bolagets betal-attav
ningsberedskap tillfredsställande.är Regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, Finansinspektionen skall meddela föreskrifternärmare

beräkningen.om

l nuvarande lydelse första stycket punkt 2 "hälftenupptas postenav av
inbetalat aktie- ellerännu garantikapital, minst tjugofem procentom av

kapitalet inbetalats Punkt 2 föreslås bli anpassad till lagens föreskrif-nu
inbetalning aktiekapital och garantikapital. Enligt 2 kap. 13 §ter om av

krävs för registrering försäkringsaktiebolag de aktier ingårett attav som
i bolagets aktiekapital helt betalda. registreringär För ömsesidigtettav
försäkringsbolag, där garantikapital skall finnas, krävs minst hälftenatt

garantikapitalet har betalats. förutsättningEn för registrering beslutav av
nyemission enligt kap.är 4 14 § hälften det belopp skallattom av som

betalas med för de i den registrerade kapitalökningen ingående ak-pengar
tierna har betalats in och all apportegendom tillförd bolaget. De ak-äratt
tier har tecknats vid kontantemission enligtskall 4 kap. 15 §som en vara
helt betalda inom månader från registreringen nyemissionen. Avsex av
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bestämmelser följerangivna sålunda icke inbetalat aktie- eller garanti-att
aldrig kan överstiga halva aktie- garantikapitalet. ikapital Denresp. nu-
lydelse punkt 2 angivna förutsättningen minstvarande 25att procentav

aktie- eller garantikapitalet skall inbetalat kan därför utgå.varaav
får enligt gällande lydelse paragrafens första stycke punktVidare 3av

livförsäkringsrörelsekapitalbasen för omfatta bl.a. återbäringsmedel.
förslag överskottens hantering innebär begreppet återbäringVåra attom

lagstiftningen. "återbäringsmedel" blir därför inte längreutgår Postenur
aktuell.

kan del kapitalbasen för livförsäkringsrörelseDe utgöraposter som av
föreslås också utökade. Eftersom årsvinsten på sådan rörelse enligt våra

måste till återbäringsfond fö-förslag inte kan balanserad vinstavsättas en
Balanserad vinst skall enligt förslaget till årsredovis-lagrekomma. om

försäkringsföretag fritt omfattasi redovisas kapital ochning egetsom
punkt 3 i förevarande paragraf. Punkt 3 föreslås ändrad ocksådärför av

livförsäkringsbolags kapital skall delas i fritttill följd att egna uppav
bundetkapital och kapital.egeteget

utvecklats i allmänmotiveringen avsnitt 8.3.2 iskäl harAv som ges
stycke allmänna krav beräkningen kapitalbasen.sista Reg-ett nytt av

tillgångar kapitalbasen inte får åsättasinnebär delema motsvararatt som
tillvärden de värden tillgångarna kan realiserashögre än motsom svarar

föreskrifter beräkningen skall regeringensikt. Närmarepå kort om ges av
Finansinspektionen.eller

genomgå ytterligare ändringar vid anpassningen tillParagrafen får nya
redovisningsregler, bl.a. så övervärden kan ingå i kapitalbasen. l vil-att

utsträckning övervärden bör kunna räknas in i kapitalbasenken är som
avsnitt beroende bl.a. de principer enskilt bolagframgått 5.4.5 ettavav

principernaför erhållande bonus. Om innebär övervärde-tillämpar attav
resultatutjämnande funktion begränsad, bör också möjligheternaär attnas

övervärdena i kapitalbasen inskränkt.räkna in vara

Solvensmarginalen enligt kap. 8 § andra stycket skall för liv-23 § 1 a
på i paragraf.försäkringsrörelse bestämmas det dennasätt som anges

Solvensmarginalen för livförsäkring i kap. b första2 3 §som avses
följande belopp:stycket klasserna l och 2 utgör summan ava

för avgiven återför-fyra premiereserven avdragprocent utanav
bruttopremiereserv multiplicerat med faktorsäkring motsvararen som

förhållandet för föregående räkenskapsåret mellan premiereservendet
för avgiven återförsäkring och bruttopremiereserven; fak-efter avdrag

dock inte understiga 0,85,får samttorn
tiondels samtliga positiva risksummor multiplicerat2. tre procent av
faktor förhållandet för det föregående räken-med motsvararsomen

efter för avgivenmellan de positiva risksummoma avdragskapsåret
fak-återförsäkring och de positiva risksummoma sådant avdrag;utan

dock inte understiga 0,5.fårtorn
för dödsfall skall vid tillämpning andraförsäkringar enbartFör av

gälla tiondelsstycket i stället för tiondels2 procenttre procent en om
för-försäkringstiden högst år och femton hundradelsär tre procent om

säkringstiden längre år högst fem år.är än tre men
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Solvensmarginalen för fondförsäkringar följandeutgör summan av
belopp:

fyra den del premiereserven beräknad enligt andraprocent av av
stycket I åtaganden vilka innehåller finansiell riskmotsvararsom en
för bolaget,

premiereserven i övrigt, beräknad på det sättprocent aven som
under förutsättningi 1 försäkringstiden överstiger fem år ochattanges ,det skallbelopp täcka driftskostnaderna bestämt för längreäratt som

tid år,femän samt
tiondels de positiva risksummorna enligt andratre procent av

den utsträckningstycket 2 i försäkringarna gäller för dödsfall.som
Solvensmarginalen för sjuk- och olycksfallsförsäkringar isom avses

första stycket klass2 kap. 3 b § 4 beräknas på det isätt som anges an-
dra stycket

Solvensmarginalen för försäkringar enligt kap. b2 3 § första stycket
klass tilläggsförsäkring beräknas1 b grundval premieindexav
enligt föreskrivs ivad 25som

föreslåsI fjärde stycke reglerna för beräkning solvensmargi-ett nytt av
livförsäkringarnalen för fondanknutna Bestämmelserna ärupptagna. utan

saklig ändring överförda från § lagen13 1989: 1079 livförsäkringarom
anknytning till värdepappersfonder.med

Femte stycket har ändrats så hänvisningen till 2 kap. 3 b § förstaatt
till klass och intestycket 4 hittills till klassgörs som

Kapitalbasen för skadeförsäkringsrörelse får24 § omfatta följande pos-
ter:

aktiekapitalinbetalat eller inbetalat garantikapital,
hälften inbetalat aktie- eller garantikapital,ännuav

frittövrigt bundet eller kapital, obeskattadeeget samtreserver,
4. belopp vad enligt bestämmelse i bolagsord-ett motsvararsom som

ning kan pa" delägare under räkenskapsår; beloppet fåruttaxeras ett
sig hälftendock inte överstiga skillnaden mellan högst till-denvare av

låtna uttaxeringen och vad faktiskt har eller halva kapi-uttaxeratssom
talbasen.

Finansinspektionen får medge också andra iän sägsatt poster som
första får ingå i kapitalbasen.stycket

Kapitalbasen skall beräknas med beaktande bolagets betal-attav
ningsberedskap tillfredsställande. Regeringen eller, efter regeringensär
bemyndigande, Finansinspektionen skall meddela föreskrifternärmare

beräkningen.om

i första stycket föreslås ändrad i enlighetPunkt 2 med förslaget till ny
lydelse 22 § första stycket punktav

Ändringen i första stycket punkt 4 föranledd bl.a. bestämmel-är attav
iuttaxering 13 kap. föreslås upphävda. Regler uttaxeringserna om om

förekommande fall,på delägare skall, i i fortsättningen i bolagsord-anges
ningen förslaget till lydelse 2 kap. § första stycket 13. Punktse 5avny

har ändrats också för komma i bättre överensstämmelse med artikel4 att
första skadeförsälcringsdirektivet.16.1 i det

införtssista stycke har bestämmelse enligt vilken vidI ett nytt en man
likviditetenberäkningen kapitalbasen skall hänsyn till hosta motsva-av
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rande tillgångar. Bestämmelsen överensstämmer helt med föreskriften i
sista stycket, vartill22 § hänvisas.

likhet med 22 § kan paragrafenI genomgå ytterligare ändringarväntas
EG:s redovisningsregler införs.när

Fondförsäkring

§ Försäkringsbolaget29 skall placera inbetalda premier för fondförsäk-
dering i den eller värdepappersfonder eller utländska fondföretag som

försäkringstagaren från tid till bestämmer.annan
Försäkringsbolaget har dock i sina villkor begränsarätt antaletatt

fonder eller fondföretag i vilka inbetalda premier får placeras.

paragrafen, bestämmelser placeringI är premierupptassom ny, om av
för fondförsäkring. Bestämmelserna saklig ändring överförda frånär utan

§ lagen 1989: 1079 livförsäkringar med4 anknytning till värdepap-om
persfonder. Liksom tillåts placeringar i fonder omfattas lagennu som av
1990:1114 värdepappersfonder placeringar i utländska fondfö-samtom

bestämmelserna i förstaAv 7 kap. 10 § stycket framgår vilka17retag.
utländska fondföretag kommer i fråga. Se vidare 1994/95: 184som prop.

268s.

30 § Utdelning från värdepappersfond eller utländskt fondföretagetten
på andelar har förvärvats enligt får29 § användas endast för för-som

fondandelar eller placeringar i utländska fondföretagvärv samtnyaav
för utbetalning enligt försäkringsavtalet eller täckning försäkringsta-av

kostnader för försäkringen.garens

Paragrafen innehåller reglerDen utdelning medelär ny. om av som
placerats enligt fondförsäkringsavtal. Reglerna medöverensstämmerett

lagen 1989:1079 livförsäkringar5 § med anknytning till värdepap-om
persfonder.

fondandelar§ Inlösen eller andelar31 i utländska fondföretag får,av
vad följer 29 ske endast för utbetalning enligt försäkutöver som

ringsavtalet eller täckning försäkringstagarens försäk-kostnader förav
ringen.

paragrafen, föreslås bestämmelserl inlösen. Paragrafenärsom ny, om
med 6 § lagen 1989:1079 livförsäkringar medöverenstämmer om an-

knytning till värdepappersfonder.

8 kap.

§ försäkringsbolag skallEtt ha styrelse med minst ledamöter.1 treen
väljsStyrelsen bolagsstämman, det inte föreskrivs i bolagsord-av om

ellerningen flera styrelseledamöter skall på sätt.att utses annaten
Styrelseledamötemas föruppdrag gäller den tid i bolags-som anges

ordningen. Uppdragstiden får inte omfatta fyra räkenskapsåränmer
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bestämmas så uppdraget upphör vid slutet den ordinarieoch skall att av
bolagstämma vilken styrelseval förrättas.

i denna lag styrelseledamöter skall i tillämpliga de-Vad sägssom om
suppleanter.lar gälla även

Bestämmelser arbetstagarrepresentanter finns i lagen 1987: 1245om
styrelserepresentation för de privatanställda.om

i allmänmotiveringen avsnitt utgår be-skäl utvecklats 8.3.3Av som
tredje styckena försäkringstagar-stämmelserna i nuvarande andra och om

försäkringsaktiebolags Förslaget till lydel-representation i styrelse.ett ny
istycket med reglerna 8 kap. 1 § andraandra överensstämmer styc-se av

aktiebolagslagen.ket
erinras Aktiebolagskommittén har föreslagit be-kan härDet att nya

aktiebolags ledning SOUstämmelser allmänt se 1995:44.ettom

skall för bolagets organisation och skall förvaltaStyrelsen7 § svara
angelägenheter i enlighet med denna lag, föreskrifter harbolagets som

stöd denna lag och i övrigt gällande bestämmelsermeddelats med av
sköta löpandeförsäkringsrörelse. Verkställande direktören skall denom

medde-enligt de riktlinjer och anvisningar styrelsenförvaltningen som
bemyndigan-Verkställande direktören fâr dessutom styrelsenslar. utan

omfattningen och bola-åtgärder med hänsyn tillde vidta arten avsom
osedvanliga eller betydelse, styrelsensverksamhet är storgets av om

väsentlig olägenhet för bolagets verksam-kan avvaktasbeslut inte utan
möjligt åt-fall skall styrelsen så underrättashet. I sådant snart omsom

gården.
i fråga bokföringen ochskall till organisationenStyrelsen att omse

tillfredsställande kontroll. Verk-medelsförvaltningen innefattaräven en
bokföring fullgörs iskall sörja för bolagetsställande direktören öve-att

och författningar och medels-rensstämmelse med denna lag andra att
på betryggandeförvaltningen sköts sätt.ett

fastslår styrelsens förstycket regelförstaI attupptas som ansvaren ny
enligt gällande bestämmelserförsäkringsbolags verksamhet bedrivsett om

föreskrifterbestämmelser finns i denna lag ochförsäkringsrörelse. Sådana
författning-också i andrameddelats med stöd denna lag,har menavsom

1976:357trañkskadelagen 1975:1410, lagen motortäv-t.ex. omar,
trafikförsäkringsförordningen 1976:359.lingsförsäkring och

paragrafens nuvarande lydelse föreslåsfjärde styckena enligtTredje och
nedan.överförda till 8 § se

lagrådsremissen ârs- ochföreslagits ändrad iParagrafen har även om
koncemredovisning.

och place-fastställa försäkringstekniska riktlinjerStyrelsen skall8 §
Styrelsentekniskt underlagtillringsriktlinjer upprättas.attsamt se

följs fortlö-riktlinjerna och det tekniska underlagettillskall samtattse
ändras.riktlinjerna behöverpande pröva om

fjärde stycketuppgifter enligt kap. 9 §för 7Styrelsen attansvarar
jitllgörs.informationsskyldighetoch föreskrivenlämnas att
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paragrafensl gällande lydelse beslut antagande och änd-attanges om
ring fattasgrunder styrelsen. Den föreskriften föreslås upphävdav av

följd vår inställning till nuvarande med grunder.en systemsom av
Till paragrafen har i stället förts bestämmelser styrelsensom ansvar

med avseende vissa rörelseregler i kap.7 Dessa för närvarandeupptas
i fjärde7 § tredje och styckena.

Som framgår förslaget till lydelse 7 kap. 4 och §§ skall5av ny ettav
försäkringsbolag försäkringstekniskaupprätta riktlinjer och, i vissa fall,

underlag.tekniskt enlighetI med vad föreslagits för placeringsrikt-som
linjerna skall styrelsen fastställa försäkringstekniska riktlinjer. Dessutom
skall tillstyrelsen riktlinjerna följs fortlöpandeoch de be-att prövase om
höver ändras. Med hänsyn till riktlinjernas övergripande får så-natur en
dan ordning naturlig.anses

På grund den vikt bör fästas också vid det tekniska underlagetav som
fastslås vidare det ankommer pâ styrelsen till detatt upprättasatt attse
sådant underlag. Styrelsen skall tilläven det tekniska underlaget ef-attse
terlevs.

andraI stycket har markerats styrelsens för försäkringstagar-attansvar
erhåller föreskriven information. Informationsskyldighet följer bl.a.na av

§7 kap. 10 andra stycket och föreskrifter meddelade med stödg av av
kap. § andra7 19 stycket.

Styrelsen15 § eller någon ställföreträdare för bolaget får intearman
företa rättshandlingar eller andra åtgärder ägnadeär otillbör-attsom ge

fördelarliga aktieägare, delägare, eller andra till nackdelgaranter
för bolaget eller andra aktieägare, delägare eller Om för-garanter. ett
säkringsaktiebolag till kapital har belopp till förmån för för-eget avsatt
säkringstagare eller andra ersättningsberättigade på grund försäk-av
ringsavtal, gäller detsamma beslut ägnadeär sådana förde-attsom ge
lar till nackdel för dessa försäkringstagare eller ersättningsberättigade.

ställföreträdareEn får inte följa föreskrift bolagsstämman elleren av
något bolagsorgan, föreskriften inte gällande därförannat är denom att
står i strid denna lag eller bolagsordningen.mot

associationsrättsligaDen generalklausulen ställföreträdares be-rörsom
förhållandefogenheter i till främst associationsmedlemmama föreslås ut-

vidgad omfattatill också delägare i ömsesidigt försäkringsbolag.att ett
följdFörslaget nuvarandeär skälighetskrav Enligtutmönstras.atten av

gällande lag syftar det kravet bl.a. till inga otillbörliga fördelar beredsatt
vissa delägare på bekostnad andra. förstal stycket första meningen harav
dessutom föreslagits mindre språklig ändring.en

första stycket harI vidare upptagits regel förhållandet mel-rören som
försäkringsaktiebolaglan och dess försäkringstagare eller andraett ersätt-

ningsberättigade grund försäkringsavtal i viss situation. Om bo-av en
till kapitallaget har belopp för dessas räkning, fåreget ställfö-avsatt en

reträdare i allmänhet inte företa rättshandlingar eller andra åtgärder som
behandlar sådana avsättningar övrigtsämre kapital.än Kravet inne-eget
bär dessa avsättningar i regel skall grunda för försäkringstagarnaatt rätt

därmed likställdaoch till ekonomiska fönnåner till omfatt-personer en
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Vidare fåraktieägarna.tillkommerdemminstning motsvarar somsom
vid förlusttäckning. Kra-hårdareinte belastasavsättningarnasärskildade

motsvarande regelbeslut. Enför bolagsstämmansbetydelsefår störstvet
paragrafen.under denvidarei kap. 19 Seföreslagits 9har sålunda

i lagrådsre-föreslagits ändratstycket harframhållas andrakanDet att
koncemredovisning.års- ochmissen om

för-beräkningarna iochförsäkringstekniska utredningarna ett18 § De
aktuarie.överinseendeutföras undersäkringsbolag skall av en
Finansinspektio-bemyndigande,efter regeringenseller,Regeringen

behörighet tjänstgöravillkoren förföreskriftermeddelaskall attomnen
aktuarie.som

aktuarie antagitsdirektören skall,verkställande närellerStyrelsen en
till dettaupphört,verksamhet för bolagetdenneseller att genastnär se

registrering.föranmäls

försäkringstek-fastslås destycketlydelsen förstaden föreslagnaI attav
överinseendeunderskall utförasberäkningarnaochutredningarnaniska

sikte pågällande lagtill skillnadBestämmelsenaktuarie. mottarav en
Även i skadeför-skadeförsäkringsbolag.livförsäkringsbolagsåväl ettsom

försäkringstekniskerforderligsålunda behovetskallsäkringsbolag av
för denuttryckaktuarie. Förslaget ärtillgodoseskompetens ettgenom en

bo-beräkningarna har förförsäkringstekniskadebetydelse ettstora som
försäkringsåtaganden.infria sinamöjlighetlags att

expertis inte baraföreskrivenerhållaFörsäkringsbolag kan attgenom
aktua-anlita konsulterandeocksåaktuarier,anställa attutan t.ex. genom

detskadeförsäkringsbolag kanmindreFöruppdragstagare.rier varasom
samarbetsorgani-erhålls iaktuariekompetensm:d dentillräckligt ensom

kanockså dessomfattning göraverksamhetensbarasation. Inte artutan
förutsättningar gällerSärskildaaktuarie begränsat.anställdbehovet av en

avgängsbidragsförsäkring.vidbl.a.
regeringenseller, efterordning regeringennuvarandeenligtLiksom ges

i frågaföreskriftsrättandra stycketFinansinspektionen ibemyndigande,
föreskrifter får beaktas bl.a.aktuarie. sådanabehörighetsvillkor för lom

omfattning.ochpå verksamhetensberoendevarierakankraven anatt
ivilken inspektionenenligt sär-i andra stycketandra meningNuvarande

därför utgå.villkor kanföreskrivnafrånmedge undantagfall kanskilt
Ändringama enlighet medredaktionella. Ii huvudsaktredje stycketi är

Finans-registrerad hosaktuarieendastordning behövergällande varaen
inspektionen.

9 kap.

otillbör-ägnadefatta beslut,får inte är§ Bolagsstämman attl9 gesom
nackdelandra tillellerdelägare,aktieägare,fördelarliga garanter
försäk-eller Omdelägareaktieägare,andraför bolaget, ettgaranter.
försäk-förmån förbelopp tillharkapitalringsaktiebølag till avsatteget

försäkrings-pá grundersättningsberättigadeandraellerringstagare av
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avtal, gäller detsamma beslut ägnadeär sådana fördelar tillattsom ge
nackdel för dessa försäkringstagare eller ersâttningsberättigade.

Paragrafen, generalklausul bolagsstämmans befogen-upptarsom en om
föreslåsheter, omfatta också beslut delägare irör ömsesidiga försäk-som

ringsbolag. Se vidare kommentaren till förslaget till 8 kap. 15 där en
motsvarande ändring föreslagits.

Också i enlighet med förslaget till lydelse den paragrafen införsny av
regel sikte på den situation där försäkringsaktiebolagtar inomsom etten

för det kapitalet har belopp för försäkringstagare elleravsattramen egna
andra ersättningsberättigade på grund försäkringsavtal. så fallI får bo-av
lagsstämman i regel inte fatta beslut innebär sådana avsättningarattsom
behandlas sämre övrigt kapital.än Detta krav får betydelse framföreget

vid beslutallt vinstdispositioner. Därvid gäller fördelningenom att av
den redovisade vinsten måste i relation tillsättas förhållandet mellan den
befintliga avsättningen till försäkringskollektivet och resterande kapi-eget

Avsättningental. skall grunda till del i vinstenrätt minst i proportion till
värdet de särskilt beloppen. Motsvarande skall gälla då förlus-avsattaav

skall täckas. Avsättningarna för försäkringskollektivet fårter alltså inte
bära andelstörre förlust än avsättningens delen motsvararav en som av
det totala kapitalet. Vidare får vinstutdelning till aktieägare inte fö-egna
rekomma medel i motsvarande mån utbetalasutan elleratt på sättannat
tillgodoförs försäkringstagare och med dem likställda.

Ersättningsberättigade enligt försäkringsavtal, för vilka särskilda avsätt-
ningar gjorts inom för det kapitalet, skall likställas med aktie-ramen egna

beträffande flertaletägarna även övriga ekonomiska rättigheter till-som
aktieägare.kommer Detta kan gälla vidrätten bolagets upplösning fåatt

del behållna tillgångar likvidationskvot. Vidare bör vid nedsätt-av en
ning aktiekapitalet återbetalning därav de försäkrade m.fl. iav genom
motsvarande mån del avsättningen gjorts för deras räkning. Be-av som
lopp till förmån för försäkringskollektivetavsatts får naturligtvis intesom
användas för vinstutdelning eller fondemission. Detta följer avsätt-attav
ningarna bundetutgör kapital.eget

krävsDäremot inte försäkringskollektivet får delta i emissionatt ak-av
eller skuldebrevtier enligt 5 kap. eller inlösa aktier övergårsom an-

hellerInte i sådana fall då aktieägarna enligt bestämmelse i bolags-nan.
ordningen eller enligt särskilda avtal har till speciellarätt förmåner, t.ex.
nyttjanderätt till viss bolagsegendom, fordras försäkringskollektivet till-att
erkänns motsvarande förmåner. sådanaI situationer kravetär otillbör-
lighet inte uppfyllt. Eftersom föreskriften endast sikte ekonomiskatar
rättigheter och skyldigheter omfattar den inte beslut bolagets förvalt-om
ning eller kontroll bolagetsöver angelägenheter.

20 § Om bolagsstämmobeslut inte har tillkommit iett behörig ordning
i övrigteller strider denna lag, bolagsordningen, de försäkringstek-mot

niska riktlinjerna, placeringsriktlinjema eller det tekniska underlaget,
kan talan försäkringsbolaget beslutetmot skall upphävas ellerattom
ändras föras aktieägare, delägare eller röstberättigade inteav av som

delägare ellerär styrelsen, styrelseledamot eller verkställande di-av en
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förasförsäkringsaktiebolag sådan talankan ävenrektören. Mot ett en
in aktieägareföraobehörigen harstyrelsen vägratden att somsomav

i aktieboken.
förfrån dagen beslutet. Ominom månaderskall väckasTalan ta-tre

förlorad.tid till talaninom dennainte väcks är rättenlan
i andra stycketvad närväckas sägsTalan får änsenare som

samtyckefattas meddet inte lagligen kansådantbeslutet är att ens
eller röstberättigaderespektive alla delägarealla aktieägare somavav

inte delägare,är
respektivevissa aktieägarekrävs alla ellertill beslutetsamtycke2. av

röstberättigade inte delägareellervissa delägare äralla eller somav
givits, ellerinte harsamtyckeoch sådant

gällande be-eller de för bolagetinte har sketttillkallelse stämman
väsentligen eftersatts.kallelse harstämmelserna om

gällerupphävs eller ändras,beslutbolagsstämmansvarigenomDom,
röstberättigade inte har instämtdelägare ochför aktieägare,även som

fast-det kanbeslut endaständra bolagsstämmanskantalan. Rätten om
haft. bolagsstäm-borde ha Arbeslutet rätteligeninnehållställas vilket

registrering enligt dennafördet skall anmälasbeslut sådant attmans
lagadom vunnitupphävts eller ändratsdetlag och har en somgenom

förordnats bo-under rättegångenbesluthar detkraft eller attgenom
Finans-underrättafår verkställas, skallbeslut inte rättenlagsstämmans

registrering.förinspektionen

inte baravår inställningföljdhar ändratsstycketFörsta atten avsom
försäkringstekniska riktlinjerockså bolagsunderlagetdet tekniska utan ett

verksam-bindande för bolagetsplaceringsriktlinjer skalloch anses som
det tekni-riktlinjerna elleröverträdelseinnebärbesluthet. Ett avensom

upphävandeför talangrundskall sålunda kunna utgöraska underlaget om
beslutet.eller ändring av

redovis-i lagrådsremissenföreslagits ändratharstycket ävenFörsta om
ning.

12 kap.

aktieägare eller tilltillmedel fär betalasFörsäkringsbolagets§1 ut ga-
vinstutdelning, åter-lagbestämmelserna i dennaenligtendastranter om

nedsättning aktiekapitaletvidgarantikapital, utbetalningbetalning avav
likvidation.bolagetsutskiftning vidreservfonden ocheller

haeller delvis skallförsäkringsaktiebolag heltverksamheten iOm ett
bolagsordningenskallbereda vinst aktieägarna,syfte än attannatett

vidbehållna tillgångarnavinsten och debestämmelser hurinnehålla om
skall användas.likvidationbolagets

stycketinnebärstyckeparagrafens andratill lydelseFörslaget attavny
ändring följdlivförsäkringsaktiebolag. Denna äromfattaskall även aven

föreslås slo-bolagaktieägare i sådanavinstutdelning tillförbudet motatt
2 §.sepat

i regeringensföreslagits ändratharförsta stycketkanDet attnoteras
föranleddändringenredovisningsområdet. Den ärpålagrådsremiss attav
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i försäkringsbolagdet skall finnas överkursfond skall behandlasen som
reservfonden.sättsamma som

§2 Vznstutdelning till aktieägare eller får inte överstiga vadgaranter
i den fastställda balansräkningen och, i fråga moderbolag, isom om

den fastställda koncembalansräkningen för det räkenskapsåretsenaste
redovisas bolagets respektive koncernens nettovinst för året, balan-som
serade vinst och fria fonder sedan avdrag gjorts för

den redovisade förlusten,
det belopp enligt lag eller bolagsordning skall tillavsättassom

bundet kapital eller, i fråga moderbolag, deteget beloppom som av
friadet kapitalet i koncernen enligt årsredovisningarna för företagegna

inom denna skall föras till det bundnaöver kapitalet, ochegna
det belopp enligt bolagsordningen skall användas försom annars

andra ändamål vinstutdelning.än
Vinstutdelningen får inte ske med så belopp utdelningen medstort att

hänsyn till bolagets eller koncernens konsolideringsbehov, likviditet
eller ställning i övrigt står i strid god affárssed. Förbud vinst-mot mot
utdelning i vissa fall föreskrivs i 6 kap. 5

Bestämmelserna vinstutdelning i första stycket skall tillämpas vidom
betalning enligtränta garantiavtal i ömsesidiga försäkringsbolag.av

skälAv i allmänmotiveringen avsnitt föreslås5.4angetts gäl-som nu
lande generella förbud vinstutdelning i livförsäkringsbolag upphävt.mot
Reglerna vinstutdelning i skadeförsäkringsbolag bör därmed bli till-om

Övrigalämpliga också för livförsäkringsbolag. ändringar redaktionella.är
Paragrafen lär genomgå ändringar vid genomförandetäven EG:sav

redovisningsregler.

3 § Bolagsstämman fattar beslut vinstutdelning till aktieägarna samtom
räntebetalning och vinstutdelning till Stämman får endastom garanter.

i den mån den har skyldighet till detta enligt andra stycket eller enligt
bolagsordningen besluta utdelning beloppstörre styrelsenän fö-om av
reslagit eller godkänt.

I försäkringsaktiebolag skall bolagsstämman på yrkande tillägareav
minst tiondel samtliga aktier besluta utdelning åtminstoneen av ettav
belopp motsvarande hälften vad återstår nettovinsten förav som av
året, sedan avdrag skett för balanserad förlust, överstiger fria fon-som
der och resenfond, och för belopp, enligt lag eller bolagsordningsom
skall till bundetavsättas kapital eller enligt bolagsordningeget annars
skall användas för något ändamål utdelningän till aktieägarna.annat
Sådant yrkande skall framställas på ordinarie innan beslutstämma om
användning vinsten fattas. Utdelning får inte ske i strid 2av mot
Stämman inte skyldigär besluta högre utdelning femänatt procent av
bolagets kapital.egna

I avstämningsbolag skall avstämningsdagen i bolagsstämmansanges
beslut utdelning till aktieägare. Utdelningen förfaller till betalningom
på avstämningsdagen och skall betalas dröjsmål. Den påutan som av-
stämningsdagen införd iär aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap.

§ skall12 behörig utdelningen. Om han inte be-att ta emotanses var
rättigad utdelning skall 4 kap. 6 § tredje stycket andra-fjär-att ta emot
de meningarna tillämpas.
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tvångsutdelningbestämmelserföreslagitsstycke harandraI omnyttett
reglernamedvilka överensstämmerminoritetsaktieägare,fönnån förtill

sådantBehovetaktiebolagslagen.stycket ettandra3 §i 12 kap.därom av
följdtill synsättetbegränsatlängesedanminoritetsskydd har ansetts av

försäkringsta-tillbaka förståvinstutdelning börkravaktieägamasatt
skälighetskravetEftersomåterbäring.premier ochlågaintresse avgarnas

upphävt börföreslåslivförsäkringvinstutdelningsförbudet vidoch nu
aktiebolag.allmännaförgällaminoritetsskydd somsamma

beloppskallreservfonden avsättasTill§9 som
aktiekapitalet,tjugouppgår tillresenfonden inte procent avom

inteför åretnettovinstendeldentiominst somprocent avavmotsvarar
balanserad förlust,täckaförgår ät att

nomi-detaktiernaför utövererhållitsaktieteckninggrund2. av
beloppet,nella

förverkad,aktiefåttnågonbolagettillbetalats ensomav
bolaget,tillfallaskall19 §kap.enligt 44.

aktie,skuldebrevenligtfordran motsvararmotvid utbyte enenav
nominella belopp,aktiensochfordringsbeloppetmellanskillnaden

reservfonden ellertillskallbolagsordningen avsättasenligt
det ifrånöverförasskalli övrigtbolagsstämmanbeslutenligt av

reservfonden.tillkapitaletfriaredovisadebalansräkningen egna
skallstycket 1 avsättasförstaenligtdet belopp,beräkningVid somav

tillerkäntskan havadmedökasnettovinstenskallresenfonden,till som
någonellerverkställande direktörenstyrelseledamot, somannanen

tantiem.
nedendast sättasbolagsstämmanbeslutenligtfårReservfonden av

balansräk-fastställdadenenligtförlustersådanatäckaför att
kapital,fritttäckasinte kanningen, egetavsom

ellerfondemission,förförsäkringsaktiebolagi2.
medändamål, rättenandraförsäkringsaktiebolag för motsva-i om

nedsättningen.tilltillståndkap. 6 §6tillämpningrande gerav

livför-ivinstutdelningförbudetslopaförslagvårt motföljdTill attav
gällaskallreservfondinrättaskyldighetenföreslåssäkringsbolag attatt
kravsådantgällerbestämmelsernuvarandeEnligt ettbolag.sådanaäven

1989:1079§ lagenenligt lloch,skadeförsäkringsbolag omförendast
fondförsäkrings-värdepappersfonder,tillanknytningmedlivförsäkringar

återbäringsfond.tillårsvinsteninte sätterbolag enavsom
bankaktiebo-aktiebolag ochför allmännagällervadmedenlighetI som

vissstycketi förstapunkt ltillförslaget attenligt an-krävs enlag nyen
tillAnledningenreservfonden.till att ettskallårsvinsten avsättasdel av

konsolideringdenhittills hargällthar att somintekrav sagtssådant vara
storleksordningsådanförsäkringsbolag attäri reserv-måste ske ett enav

obligato-förslagetTill följdbetydelse.underordnad omfonden är avav
aktiebolags-iliksomreservfondentillårsvinstenavsättningrisk anges,av
nettovinstenstyckeandraibankaktiebolagslagen, attoch nyttettlagen

tiller-hartantiemformimed arvodeskall ökasberäkningenvid somav
förstaipunkt 5Dennågonellerstyrelseledamotkänts nyaannan.en

iskuldebrevkonvertiblareglerförslagetföranleddstycket är omomav
kap.5
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punkt inte får in-beslut enligt första stycket 7erinrasbörDet att ett
stycket.vinstutdelning enligt 3 § andraminoritetens tillkräkta rätt

ochockså i lagrådsremissen års-föreslagits ändradParagrafen har om
överkurs-upptagits bestämmelserkoncemredovisning, vari har omnya

fond.

penninglån till aktieägarna,får inte lämnaförsäkringsbolag§12 Ett
i bolagetverkställande direktörenstyrelseledamötema ellergaranterna,

i frågagällerföretag i koncern. Detsammaeller någoti annat samma
tillpenninglånom

släkting i ellersyskon ellergift med eller rättden ärär upp-som
styrelseledamot eller verk-aktieägare,led tillnedstigande garant,en

ställande direktören,
nedsti-i ellerbesvågrad med sådan rättden är person upp-ensom

syskon, eller juri-gift med den andresså dengande led eller äratt ene
har be-verksamhetdisk nämntsöver ettovanperson somvarsperson

stämmande inflytande.
första stycket gäller inteiBestämmelserna om

bolaget in-i vilken det långivandeföretag i koncerngäldenären är
gar,

affärsmässiga skällånet betingasdriver rörelse ochgäldenären2. av
ellerför gäldenärens rörelse,uteslutandeärsamt avsett

fysisk eller juridisknärståendeeller honomgäldenären somperson
sammanlagda aktie-detstycket -3 aktieägareförstai är samtavses

och inteaktiekapitalet i bolagetuppgår tillinteinnehavet procent aven
sammanlag-till deingåri koncern,heller, bolaget procent avenenom

tillämpas dockstycketi koncernbolagen. Förstaaktiekapitalenda om
be-verksamhet han harjuridiskellergäldenären över ettvarsperson

500 aktiereller båda tillsammansinflytande äger änstämmande mer
koncernbolagen.ingår i koncern, ibolagetbolaget eller,i enom
i syfte gäldenärenpenninglånförsäkringsbolag får inte lämnaEtt att

i förstajuridisknärstående fysisk ellereller honom person som avses
bolag iaktier i bolaget ellerskall förvärvastycket 1-3 annat samma

koncern.
i kon-i bolaganställd i bolaget ellergäldenärenAr ett annat samma

penninglån i tredje stycket,förbudetgäller inte mot omcern
från bolagetlån enligt detta styckejämte tidigarelånebeloppet

inte överstiger beloppi koncernbolageller ettannat somsamma
1962:381enligt lagengånger gällande basbelopptvåmotsvarar om

försäkring,allmän
anställda iminst hälften deriktar sig tilllåneerbjudandet2. av

regelbundnaåterbetalas inom fem årlånet skallbolaget och genom
amorteringar samt

tillämpning första ochföreligger vidlån intehinder mot aven
förvärvas räknas med.aktier skalldeandra styckena, även om som
förbudet lämnaangivnadock det i första stycketDärvid skall mot att

styrelseledamotfråga deninte gälla istyrelseledamotlån till somom
styrelserepresentationi lagen 1987:1245bestämmelsernaenligt om

privatanställda.deför
belop-det sammanlagdastycket får inte länmas,enligt fjärdeLån om

fria kapital.överstiga bolagetsdärefter skullesådana lânpet egnaav
penninglån skallparagraf förbudi dennaBestämmelserna motom

säkerhet.ställandei frågatillämpasäven om av

I5-0635l0
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Vid tillämpning denna paragraf likställs äktenskapsliknandeav sam-
levnad med äktenskap, de sammanlevande tidigare har varit giftaom

ellermed varandra har eller har haft barn gemensamt.
aktieinnehavSom eller aklieförvärv enligt bestämmelserna i denna

paragraf räknas inte innehav eller förvärv andelar i aktiefond el-av en
ler i aktiesparfond eller kapitalsparfond inte företagsanknu-ären som
ten.

Enligt lydelsenuvarande paragrafen gäller förbud penninglånmotav
till styrelseledarnötema, verkställande direktören och aktuarien i bolaget

till dem närstående Som utvecklats i de allmänna motivensamt personer.
böravsnitt 8.3 .2 enligt vår inställning för försäkringsbolagsansvaret ett

verksamhet i sin helhet ligga på bolagsledningen, och dit räknas inte ak-
tuarien under 8 kap. § och 16 kap.se 7 1 §. Förbudet lämnaäven att
penninglån till aktuarie tilleller aktuarien närstående föreslåspersoner
därför upphävt.

Vidare föreslås låneförbudet i likhet med vad gäller enligtatt som-
omfattaaktiebolagslagen skall också aktieägare och till aktieägare när--

juridiskstående fysisk eller Begränsningen skall dessutom gällaperson.
i ömsesidiga försäkringsbolag och till närståendegaranter garanter perso-

Paragrafen har därför kompletterats dels med punkt 3 i andraner. en ny
stycket, dels med sista stycke.ett nytt

lydelse paragrafenFöreslagen i det väsentliga medöverensstämmerav
aktiebolagslagen.l2 kap. 7 §

14 kap.

i kallelsen okända borgenärer bestämda inställelseda-14 § När den
förbi och alla kända skulder blivit betalda, skall likvidatoremaärgen

skifta bolagets behållna tillgångar. Om något skuldbelopp tvistigtär
förfallit till betalning eller någoneller inte orsak inte kan be-av annan

bolagets medeltalas, skall så mycket behållas kan behövas förav som
betalning.denna

aktieägare och delägare vill klandra skiftet skall väcka talanDe som
bolaget månader efter det slutredovisning lades framsenast tremot

bolagsstämman.
Om aktieägare eller delägare inte har anmält sig för lyftaattenen

inomvad han erhållit vid skiftet fem år efter det slutredovisning lades
fram har han förlorat sin till detta. medlenbolagsstämman, Arrätt
i förhållande till de skiftade tillgångarna ringa, kan rättenatt anse som

likvidatorema förordna medlen tillfallaanmälan skall allmän-attav
arvsfonden. I fall skall 17 § tillämpas.annatna

andra skall vid ömsesidigt för-Enligt nuvarande lydelse stycket ettav
säkringsbolags skifte de delägare i bolaget vid tiden för likvida-som var

få del i tillgångarna i förhållande till det sammanlagda be-tionsbeslutet
delägares premier för de fem räkenskapsåren.loppet varje senasteav

dock åsidosättas föreskrift i bolagsordnin-bestämmelse kanDenna genom
motiveringen avsnitt börskäl angivits i den allmänna 5.4Av somgen.
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heltutgå och fördelningsfråganstycke paragrafenandranuvarande av
också under kap.bolagsordning. Se 2 5iregleras

16 kap.

videller verkställande direktör,stiftare, styrelseledamot§ En1 som
för-eller oaktsamhet skadarsitt uppdrag uppsåtligenfullgörandet avav
väl-gäller skadanskall skadan. Detsammasäkringsbolaget, närersätta

överträdelsedelägare eller någonaktieägare,las genom avannanen
place-försäkringstekniska riktlinjerna,bolagsordningen, dedenna lag,

underlaget.eller det tekniskaringsriktlinjema

för iskadeståndsskyldighet gällerdenParagrafen personersomanger
paragrafens nuvarande lydel-försäkringsbolag. Enligtorganställning i ett

omfattas skadeståndsan-aktuarie, komdennatillhör att avsomgruppse
för ak-särskilda skadeståndsansvaretinförandet DetFRL.avgenomsvar

för bolagetsinställning börEnligt vårföreslås upphävt.tuarie ansvaretnu
och verkställandebranscher, ligga på styrelseni andraverksamhet, såsom

i ansvarshänseende.inte särbehandlasAktuarien bör sålundadirektören.
skallförsäkringsbolagentillParagrafen har dessutom anpassats att upp-

och tekniskt under-placeringsriktlinjerförsäkringstekniska riktlinjer,rätta
oaktsambolagets verksamhet. Enbindande förskalllag, anses somsom

följaktligentekniskt underlag skallriktlinjer elleröverträdelse sådanaav
skadeståndsskyldighet.grundakunna

års-föreslagits i lagrådsremissenparagrafen harändringar iAndra om
koncemredovisning.och

kapitel i aktiebolagslagen harmotsvarandeerinraskan vidareDet att
utfomming SOU 1995:44.helt seföreslagits en ny

delägare,röstberättigad, intedelägare eller äraktieägare,§3 En som
medverka tillden skada han över-skyldig ersättaär attatt som genom

försäkringstekniska riktlin-delag, bolagsordningen,dennaträdelse av
uppsåtligenunderlagetdet tekniskaplaceringsriktlinjerna ellerjerna,

någonaktieägare ellertillfogar bolaget,oaktsamheteller engrovav
annan.

skadeli-skyldig lösa införsäkringsaktiebolagiAktieägare är även att
fortsatt miss-till faran fördet med hänsynaktieägares aktier,dande om

tillLösenbeloppet bestämsövrigt päkallat.förhållandena ibruk och är
och övrigaställningmed till bolagetsskäligt hänsynbelopp ärett som

omständigheter.

skyldighetföljd våra förslaghar ändrats tillstycketFörsta attomav
tekniskt underlag,i vissa fall,riktlinjer och,försäkringstekniskaupprätta

överträdelse pla-Ocksåbolagsverksamheten.bindande förvilka är aven
ersättningsskyldig-grundaenligt förslaget kunnaceringsriktlinjema skall

het.
Även föreslagits ändring-redovisningsområdet harlagrådsremissen påi

paragrafen.iar
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6 § Talan för försäkringsbolagets räkning enligt 1-3 §§, intesom grun-
das brott, kan inte väckas mot

stiftare sedan år förflutit från det beslutet bolagets bildandetre om
fattades på den konstituerande stämman,

styrelseledamot eller verkställande direktören sedan år förflutittre
från utgången det räkenskapsår då beslutet eller åtgärden, talanav som
grundas fattadespå, eller vidtogs,

revisor år förflutitsedan från det revisionsberättelsen framladestre
på bolagsstämman eller yttrande i denna lag samtsom avses avgavs

4. aktieägare, delägare eller röstberättigad, inte delägare,ärsom
sedan två år förflutit från beslutet eller åtgärden talan grundas på.som

bolaget iFörsätts konkurs ansökan gjorts innan den för-ien som
angivnastycket tiden har gått kan konkursboet föra talan enligtsta ut,

1-3 §§ hinder frihet från skadeståndsansvar har inträtt enligtutan attav
5 Efter utgången den nämnda tiden kan sådan talan dock inteav en
väckas månader från första edgångssammanträdet.änsenare sex

förstaI stycket punkt har2 bestämmelserna preskriptionstid förom
Ändringenskadeståndsansvar för aktuarien utgått. följd vårt för-är en av

slag slopat skadeståndsansvar för aktuarie se under 16 kap. 1 §.om

19 kap.

1 § Finansinspektionen skall till verksamheten i försäkringsbo-att ettse
lag bedrivs i enlighet med denna lag, föreskrifter har meddelatssom
med stöd denna lag och i övrigt gällande bestämmelser försäk-av om
ringsrörelse. Inspektionen sinskall i tillsynsverksamhet samarbeta med

utländska tillsynsmyndighetermotsvarande i den utsträckning föl-som
jer Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.av

försäkringsbolag harNär börjat sin verksamhet, skall styrelsenett
och verkställande direktören i bolaget underrätta Finansinspek-genast
tionen det.om

följdSom sundhetskrav har tagits in i 1 kap. 2 § har denatt etten av a
nuvarande sundhetsregeln i första stycket utgått. Det i stället Fi-attanges
nansinspektionen skall till försäkringsbolagen verksamhet iutövarattse
enlighet med FRL och föreskrifter har meddelats med stöd FRL.som av
Bevakningen skall omfatta också efterlevnaden bestämmelserandraav om
försäkringsrörelse. Dit hör bl.a. vissa regler i trañkskadelagen

1976:357 motortävlingsförsäkring1975: 1410, lagen och trafikför-om
säkringsförordningen 1976:359. sundhetskravet följerAv myndighe-att

skall övervaka också andra aspekter sikte på bolagsattten tar ettsom
infriamöjligheter ingångna försäkringsavtal tillgodosedda. Endastäratt

begränsad omfattning ankommer det myndigheteni kontrollera för-att
inte bolags möjligheter fullgörahållanden ingångna försäk-rör ett attsom

ringsavtal härom under kap. 2 §.se 1 a
framhållits i allmänmotiveringen avsnittSom 8.3.2 skall inspektionens

sikte den verksamhet bedrivs i enskilt försäkringsbo-tillsyn ettta som
lag.

Ändringen i andra stycket redaktionell.är
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får meddela de erinringar i fråga försäk-Finansinspektionenll § om
verksamhet inspektionen behövliga.ringsbolagets som anser

förelägga bolaget eller styrelsen vidtaFinansinspektionen skall rät-att
inspektionen finnertelse attom

meddelatsskett från denna lag, föreskrifter har medavvikelse som
gällande bestämmelser försäkrings-denna lag eller i övrigtstöd omav

försäkringstekniska riktlinjerna,eller från bolagsordningen, derörelse
sådant finns,placeringsriktlinjema eller det tekniska underlaget, om

deförsäkringstekniska riktlinjerna eller det tekni-bolagsordningen,
omfatt-tillfredsställande med hänsyn tillunderlaget inte längreska är

rörelse,beskaffenheten bolagetsningen och av
erforderlig riskutjäm-försäkringsbeståndet inte tillräckligt förär

ning eller
anmärkningar försäkringsbolagetsi övrigt finns allvarligadet4. mot

verksamhet.
understiger solvensmarginalenförsäkringsbolags kapitalbasOm ett

Finansinspektionen förelägga bolageteller 25 skallenligt kap. 237
för sund finan-styrelse plan återställaeller dess upprätta attatt enen

för godkärmande.överlämna planen till inspektionensiell ställning och
solvensmarginalen ellerunderstiger tredjedelkapitalbasenOm ga-en av

förkap. 26 eller 27 § eller kapitalbasenenligt 7rantibeloppet ettom
sammansättning i kap.livförsäkringsbolag inte har den 7som anges

dessskall inspektionen förelägga bolaget ellertredje stycket,26 § sty-
för skynd-och för godkännande överlämna planrelse upprättaatt en

kapitalbasen.återställandesamt av
driver verksamhet i land inom EESförsäkringsbolagOm ett annatett

Finansinspektionens eller behöriginte sig efteroch bolaget rättar ut-
inspektionen vidta de åt-myndighets anmodan rättelse, skallländsk om

Inspektio-för förhindra fortsatta överträdelser.behövsgärder attsom
vilka åt-behöriga utländska myndighetenskall underrätta den omnen

vidtas.gärder som
följts inomandra-fjärde styckena inte harföreläggande enligtOm ett

förhållandet inte heller på någottid och det anmärktabestämd annat
Finansinspektionen detta till regering-undanröjts, skall anmälaharsätt

en.
förfoganderätt eller förbjudaFinansinspektionen får begränsa bolagets

tillgångar i Sverige,förfoga sinabolaget överatt om
skuldtäckning,följer gällande bestämmelserbolaget inte om

tredjedel solvensmarginalenkapitalbas understigerbolagets en av
uppfyller krav garantibelopp,gällandeeller inte

finnssolvensmarginalen och detkapitalbas understigerbolagets3.
ytterligarefinansiella ställningskäl bolagetssärskilda anta attatt

ellerförsämras,kommer att
försäkrades in-nödvändigt för skydda debedöms4. det attvara

koncession enligt 2 §förverkande bolagetsvid besluttressen avom
enligt åttonde stycket.eller

skall dri-försäkringsverksamhetenFinansinspektionen får besluta hur
sjätte stycket.sådant beslut iefter ett som avsesvas

regeringen bolagetkoncession förklaras förverkadkanEn omav
för koncession,längre uppfyller kraveninte

harvidtagit åtgärderna i planangiven tid harinte inom2. somen
stycket, ellerenligt tredjegodkänts

bestämmelser för verk-gällandefall allvarligt åsidosätteri3. annat
samheten.
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Bestämmelserna i denna paragraf liksom tidigare Finansinspektio-ger
stöd för eventuella ingripanden försäkringsbolagen.motnen

I andra stycket punkt 1 har tillagts Finansinspektionen skall fordraatt
rättelse också avvikelse skett från bolaget försäkringstek-antagnaom av
niska riktlinjer, placeringsriktlinjer eller tekniskt beräkningsunderlag.

följd beslut däromDetta bindande för bolagetsär verksam-äratten av
het. Innebär bolags överskottsfördelning avvikelse frånLex. ett antag-en

riktlinjer därom, kan inspektionen ingripa med stöd denna punkt.na av
Punkt 1 har dessutom till ändringarna i första1 § stycket.anpassats

tilläggs iVidare andra stycket punkt 2 Finansinspektionen skall vid-att
åtgärder de försäkringstekniska riktlinjerna eller det tekniskata om un-

derlaget inte längre tillfredsställande med hänsyn till omfattningen ochär
beskaffenheten bolagets rörelse. Skulle inspektionen konstatera rikt-attav
linjerna eller beräkningsreglema inte solida resultat bör vidareger ny-
teckning med de otillräckliga förhindrasantagandena och bolaget i fråga
åläggas förstärka beräkningsantagandena.att

nuvarande punkt 3 och 4 i andraI stycket grund för inspek-anges som
placeringsriktlinjemationsåtgärd inte tillfredsställande med hänsynäratt

till innehållet i 7 kap. 9 a-10 §§ och de tillgångar används föratte som
skuldtäckning inte tillräckliga eller inte placerade enligtär de bestäm-är
melserna. tillsynsmyndigheten skall fordraAtt rättelse vid sådana situatio-

följer redan andra stycket punkt Nuvarande punkt och3 4 kanner av
därför upphävas.

Bestämmelsen i andra stycket punkt 4 nuvarande punkt innebär6 att
föreläggande skall det i övrigt finns allvarligaäven anmärkningarges om

bolagets verksamhet. tidigare motivuttalandenI har bestämmelsenmot
vidsträckt innebörd se 1961:171 230. Med hänsyn tillgetts en prop. s.

tillsynens inriktning främst bolagens soliditet står det klan regelnatt
minskad praktiskfår betydelse.

Paragrafen lär ändringargenomgå vid anpassningen till EG:s redovis-
ningsregler.

20 kap.

4 § Har sökande vid anmälan för registrering inte iakttagit vaden som
föreskrivet anmälan, skall sökanden föreläggas inom viss tidär attom

yttrande eller vidta rättelse. Detsamma gäller, Finansinspek-avge om
tionen finner beslut, anmäls för registrering och för gil-att ett som vars
tighet regeringens stadfästelse inte krävs, eller handling bifogasen som
anmälningen inte har tillkommit i behörig ordning eller till sitt innehåll
strider denna lag eller andra författningar eller bolagsordnin-mot mot

de försäkringstekniska riktlinjerna, placeringsriktlinjema eller detgen,
tekniska underlaget eller i något viktigare hänseende har otydligen
eller vilseledande avfattning. Underlåter sökanden sig efterrättaatt
föreläggandet, skall anmälningen avskrivas. underrättelseEn dennaom
påföljd skall in i föreläggandet. Finns det efter det yttrandetäventas att
avgivits något hinder för registrering och har sökanden haft tillfälle att

sig hindret, skall registrering det inte finns anled-över vägras,yttra om
ning sökanden föreläggande.att ett nyttge
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i förstaBestämmelserna stycket inte något hinder för registre-utgör
bolagsstämmobeslut,ring till talan beslutet gåtträttenett motav om

förlorad enligt 9 kap. 20 § andra stycket.
Finansinspektionen skall skriftligen underrätta bolaget Fi-närgenast

nansinspektionen fattar beslut enligt kap.4 15 § andra stycket, 6 kap.
stycket,§ tredje 15 kap. 4 15 kap. 17 § eller 21 kap. 27 a

Ändringen paragrafens förstai stycke bl.a. konsekvens vårtär en av
försäkringstekniska riktlinjerförslag och tekniskt underlag. Föreläg-om

gande från Finansinspektionen enligt stycket skall dessutom ettges om
anmäls för registrering strider placeringsriktlin-beslut mot antagnasom

jer.

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

träder i kraft den januari dålag 1 1997, lagen 1989:1079Denna
livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder upphör attom

gälla.

livförsäkringsbolag före2. lagens ikraftträdande harFör ett som
meddelat livförsäkringar vilka fortfarande gäller, tillämpas kap. §4 1
och kap. och 3 i deras äldre lydelser i stället för kap.12 2 5samt

kap. i dess äldre lydelse. Kostnaden för livförsäkringar2-19 5 som
meddelats före lagens ikraftträdande skall bestämmas ihar överens-

stämmelse med kravet på skälighet enligt 7 kap. 4 § första stycket i
dess äldre lydelse.

i första får sådana försäk-bolag stycket inte meddelaEtt som avses
väsentligringar innebär ökning risknivån i bolaget. Regerin-som en av

regeringens bemyndigande, Finansinspektionen fåreller, efter med-gen
dela föreskrifter härom.närmare

Bestämmelserna i första och andra styckena behöver inte tillämpas
såväl nio tiondelar samtliga försäkringstagare Fi-änom mer av som

nansinspektionen medger det. Inspektionen får lämna sådant medgivan-
försäkringstagarna eller ersättningsberättigadede endast andraom

grund försäkringsavtal har tillförsäkrats skälig ersättning.av
Finansinspektionens beslut enligt tredje stycket får överklagas hos

kammarrätten.

utvecklats i allmänmotiveringen fårEnligt vad har avsnitt 5.5 desom
fördelning livförsäkringsbolag inte äter-reglerna överskottens iomnya

bestående försäkringsavtal. dessa avtal skall därförverka För även
tillfalla försäkringarna fördelas demfortsättningsvis allt överskott och

skäliga första därför fast iemellan efter grunder. I stycket slås det be-att
förbudfintliga livförsäkringsbolag i fortsättningen skall gällaäven mot

fondemission livförsäkringsav-vinstutdelning och och det gällandeatt
tillämpas skälighetskrav i enlighet med vad gällt hittills.tal skall ett som

inte konvertibla skuldebrev, skulde-Vidare skall de bolagen kunna utge
förenade med optionsrätt till nyteckning eller vinstandelsbevis.brev

i stycket begränsas möjligheterna tillEnligt bestämmelserna andra ny-
i gammalt bolag. Sådana försäkringarteckning försäkringar ett somav

risknivån i bolaget får inte förekomma,innebär väsentlig ökningen av
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försäkringar med hög avkastningsgaranti. Regeringen eller Finansin-t.ex.
spektionen bemyndigas föreskrifter i frågan.närmareatt ge

bör erinras i försäkringsavtalet naturligtvisDet oförhind-äratt parterna
överenskomma med försäkringsgivarerade att att etten annan om gam-

skall övergå till sådana bestånd för vilkamalt avtal de reglernanya om
vinstutdelning tillämpliga.ärm.m.

möjlighettredje stycket till undantag från bestämmelserna iI ges en
styckena. nittioförsta och andra Om försäkringstagar-än procentmer av

tilli bolaget medger övergång vinstutdelande verksamhet skall deenna
tillämpasreglerna kunna på äldre bestånd. Härför krävs dockävennya

Finansinspektionensdessutom medgivande. förutsättning för in-En att
sådant försäkringstagarnaspektionen skall kunna lämna medgivande är att

gruppförsäkringeller vid andra ersättningsberättigade enligtt.ex. ——-
försäkringsavtal rimlig ekonomisk kompensation.ges

Finansinspektionens beslut kan överklagas hos kammarrätten. Detta
uttryck i fjärde stycket.kommer till

vinstutdelning och användning försäkringsbo-Beslut om annan av
räkenskapsåret 1996 skall fattas enligtlagets egendom be-som avser

i deras äldre lydelser.stämmelserna därom

vinstutdelning och användning bolagets tillgån-För beslut om arman av
fattas under år 1997 för räkenskapsåret 1996 skall enligt för-gar som

reglerna gälla.slaget de tidigare

belopp vid tidpunkten för lagens ikraftträdande i balans-4. De som
återbäringsfonden,räkningen under skall i livförsäkringsak-tas ettupp

överföras tilltiebolag försäkringstekniska avsättningar eller, till förmån
för försäkringstagama eller andra ersättningsberättigade på grund av
försäkringsavtal, till kapital. ömsesidigt livförsäkringsbolagIeget ett

sådana belopp överföras till försäkringstekniska avsättningarskall eller
till kapital.eget

Enligt nuvarande ordning återbäringsfonden den enda överskottsfon-är
den i livförsäkringsrörelse. Punkt 4 innebär återbäringsfonden skallatt

fördelas mellan andra livförsäkringsaktiebolagupplösas och Iposter. ett
skall överföring till försäkringstekniska avsättningar eller tillgörasen en
särskild avsättning inom det kapitalet till förmån för försäkringstag-egna

ersättningsberättigadeeller andra grund försäkringsavtal. I ettarna av
ömsesidigt livförsäkringsbolag skall beloppen föras till försäkrings-över
tekniska avsättningar eller kapital. ankommer enskildaDet på deeget

fördelningsprincipema.bolagen bestämmaatt
händelse livförsäkringsbolag överför beloppFör den till kapitalett eget

gäller enligt kap 13 § allmänt placeringskrav. skall bola-7 Dessutomett
riktlinjer för placeringarna, vilka bindande för verksarnhe-upprätta ärget

i bolaget.ten
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10.2 Förslaget till ändring ilag 1950:272om en
för försäkringsutländska drivarätt öretag attom

försäkringsrörelse i Sverige

b § utländskt försäkringsföretags verksamhet häril Ett landet skall be-
drivas fullgörandetså ingångna försäkringsavtal ochatt tryggasav
verksamheten i övrigt kan sund.även anses

paragraf uppställsI krav på den försäkringsverksamhetett atten ny
företagutländskt bedriver i Sverige sund. Bestämmelsenär över-ettsom

imed regeln l kap. 2 § FRL. Se kommentaren tillensstämmer dena pa-
ragrafen.

§ utländskt försäkringsföretag får i2 Ett här landet bara driva sådan
försäkringsrörelse det driver i sitt hemland.som

Med skadeförsäkring i denna lag sådana försäkringaravses som an-
i kap. 3 § försäkringsrörelselagen2 1982:713. Med livförsäk-ges a

sådana försäkringarring i 2 kap. 3 b § försäkrings-avses som anges
rörelselagen.

Direkt livförsäkringsrörelse får här i landet förenas endast med rörel-
avseende återförsäkring livförsäkring.se av

Bestämmelserna i denna lag livförsäkring, med undantag förom
16 får tillämpas också för sjuk- och olycksfallsförsäkringara som

förstai 2 kap. 3 § stycket klasserna 1 och 2 försäkringsrörelse-avses a
avgångsbidragsförsäkringar.lagen församt

iBestämmelserna denna lag livförsäkring, med undantag för 10 §om
fjärde stycket och 16 behöver inte tillämpas för sådana livförsäk-a
ringar i 2 kap. 3 b första stycket klasserna§ b och 4 för-lsom avses
säkringsrörelselagen premien beräknad och bestämd för längstärom
fem år.

Ersättning, i form livränta eller sjukränta, tillhör enderautgessom av
livförsäkring eller försäkring beroende på vilket dessa slagannan av av
försäkringar har meddelats. sådanHar inköpts i livför-ränta ettsom en
säkringsföretag, skall den dock i företagdetta höra till livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta tillhör försäkring liv-änsom annan
försäkring gäller de särskilda bestämmelserna livförsäkring i 10om
11 § andra stycket, 15 § tredje och fjärde styckena och 28 § i tillämpli-

delar.ga

sista stycket utgår hänvisningen tillI 17 behandlar aktuariellsom
eftersom den paragrafen enligtkompetens, föreslagen lydelse inte särbe-

handlar livförsäkring. Vidare har i stycket tillagts hänvisning till 11 §en
andra stycket, vilken bestämmelse endast livförsäkringar.avser

2 § Denna lag gäller inte återförsäkring. Särskilda bestämmelsera om
trafikförsäkring finns i trafikskadelagen 1975:1410.

fråga livförsäkring, förI gäller endast dödsfall och meddelasom som
femför tid längst år eller premie beräknad ochärmoten av en som

bestämd för fem fårlängst år, regeringen eller, efter regeringens be-
myndigande, Finansinspektionen medge undantag från de särskilda be-
stämmelserna livförsäkring besluta bestämmelser sär-samt attom som
skilt gäller skadeförsäkring skall tillämpas i stället. Undantag får dock
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beräkning premiereserv i 10 §från bestämmelsernamedgesinte om av
fjärde stycket.

efter regeringens be-särskilda skäl får regeringen eller,finnsOm det
livförsäkringFinansinspektionen i fråga sådanmyndigande, somom

klass försäkringsrörelselagenb första stycket 3i kap. 3 §2avses
livförsäkring. Ettundantag från bestämmelsernamedge1982:713 om

gemenskapernas rättsak-förenligt med Europeiskaskallundantag vara
försäkring.i frågater om

möjlighet för fondförsäk-bestämmelsenstycket hartredjeI attgersom
Ändringen följdutgått.från placeringsreglemadispensera ärringar aven

enligtvilka har tagits in i FRL,fondförsäkring,särbestämmelsemaatt om
försäkringsföretag.utländskaskall gällaförslaget även

räkenskapsår enligt formu-för varjeåligger generalagenten§10 Det att
redogörelse för före-Finansinspektionen,fastställs upprättalär, avsom

landet.verksamhet inomtagets
stycketredogörelsen enligt förstalivförsälcringsverksamhet skallFör

depositionenföretaget gjordavärdet deninnehålla bevis att avom av
enligt la-gånger det basbelopp300andra stycketenligt 6 § motsvarar

försäkring gällde vid räkenskapsåretsallmän1962:381 somomgen
föreskrivs i 6 §deposition, vadden ytterligareutgång. utöverFör som

till gäller be-bestämmelse kan upphovdennastycket,andra gesom
i fjärde stycket.stämmelserna 6 §

försäkringstekniskabeteckningenredogörelsen skall under avsätt-I
företagetsberäknade värdetvid tidpunktdetningar tas avsammaupp

grundansvarighet av
försäkringar premiereserv,löpande

försäkringsfall ersättningsre-för inträffadeförsäkringsersättningar2.
serv,

inträffade försäkringsfall skadebehand-regleringutgifterna för av
ochlingsreserv

eller andratillgodoförts försäkringstagareöverskottsmedel har4. som
försäkringsavtal ochbonusersättningsberättigade på grund somav

ellerinte omfattas 1av
för livförsäkringsrörelsen gällerpremiereservVid beräkning av

försäkringsrörelselagen 1982:713.7 kap. 2 §

"försäk-i begreppetändringsförslagen i FRL LUFlikhet med ersättsI
Definitio-"försäkringstekniska avsättningar".skulder" medringstekniska

ändrad i enlighet medi tredje stycket föreslåsavsättningarsådananen av
utjänmingsreserv för liv-Någonförsta stycket FRL.i kap. 1 §förslaget 7
försäkringsföretagen.för utländskaföreskrivs dock inte deförsäkring

lagrådsremiss års-ändrad i regeringensföreslagitsParagrafen har om
koncemredovisning.och

skall bestämmaslitförsäkringsrörelseFörsäkringspremierna i10 § ena
tredje ochi kap. 2 §sådana antaganden 7grundval sägspå somav

försäkringsrörelselagen 1982:713.fidrde styckena

ipremiesättningenallmänt krav påParagrafen, är ettupptarsom ny,
med försla-utformats i överensstämmelseharlivförsäkringsrörelsen. Den

paragrafen.till denSe kommentarentill kap. 3 § FRL.7get
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§ utländskt försäkringsföretagl l Ett skall riktlinjer för försäk-upprätta
ringstekniska avsättningar försäkringstekniska riktlinjer. Meddelar fö-

liiförsäkringar med till bonus, skall riktlinjernarätt ocksåretaget ange
principerna för bonusens beräkning och fördelning.

För tförsäkringar skall riktlinjerna tillgodose de krav gällersom en-
ligt försäkringsrörelselagen7 kap. 2 § 1982:713.

utländskt försäkringsföretagEtt får inte väsentligt sänka bonusens
andel i överskotten i förhållande till vad dessförinnan gällt undersom

följd räkenskapsår, det inte följer riktlinjerna elleren av om av annars
särskilda skälfinns till det.

Generalagenten skall till försäkringstekniska riktlinjer upprättasattse
och deföljs. Generalagenten skall fortlöpande riktlinjernaprövaatt om
behöver ändras.

paragrafensI nuvarande lydelse bestämmelser upprättandeges om av
grunder. föreslåsDessa överförda till 12nu

iI stället åläggs paragrafen utländskt försäkringsföretag skyldig-ett en
försäkringstekniskahet riktlinjer, vilka bindande för företagetsäratt anta

verksamhet. Bestämmelserna medöverenstämmer vad föreslagits försom
svenska försäkringsbolag. Se kommentaren till kap.7 4 § FRL.

Enligt fjärde stycket skall generalagenten till försäkringstekniskaattse
riktlinjer och de följs.upprättas Denne skall också -i likhet med vadatt

krävs istyrelsen svenska försäkringsbolag fortlöpande prövasom av -
riktlinjerna behöver ändras.om

12 § livförsäkringar skallFör tekniskt underlag förupprättas
beräkning premiereserv,av
beräkning försäkringspremienav
beräkning tekniska återköpsvärden, samtav
beräkning och fördelning bonus, bonus skall förekomma.av om

andra skadeförsäkringar,Om sådana bestämmelsernaän liv-som om
färsäkring tillämpas för med stöd 2 meddelas för längre tid tioänav

skall teknisktår, underlag för beräkning premiereservupprättas förav
försäkringarna. Finansinspektionen får medge undantag härifrån, om
det med hänsyn till försäkringarnas särskilda beskaffenhet finns anled-
ning till det.

sådan livränta ellerFör sjukränta enligt tillhör2 § försäk-som annan
ring livförsäkring skall tekniskt underlagän för beräkningupprättas av

och tekniskapremiereserv återköpsvärden.
tekniskaDet underlaget skall bestämmas i enlighet med de försäk-

ringstekniska riktlinjerna. Det tekniska underlaget för beräkning av pre-
försäkringspremiermiereserv och enligt första och tredje styckena skall

vidare i överensstämmelse med vadupprättas i kap. och7 2sägssom
3 §§försäkringsrörelselagen 1982:713.

Generalagenten skall till tekniskt underlag och detupprättasatt attse
följs.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-
får meddela föreskrifter hur det tekniska underlagetnärmarenen, om

redaktionellt skall ställas upp.

Nuvarande lydelse paragrafen regler grunder och hänvisarav ger om
till bestämmelserna i beräkning försäkringspremierFRL ochom av pre-
miereserv. hänvisningarnaDe enligt förslaget i 10 § sista stycket ochges
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för skadeliv- ochsista stycketlivförsäkringar, och i 2 §såvittll avser
skadesjukräntor.

livförsäk-tekniskt underlag förstället reglerföreslås iparagrafenI om
skadeliv- och skadesjukräntorskadeförsäkringar ochlångvarigaringar,

innebär skyl-kap. § FRL. Dettaföreslås i 7 5med vadi enlighet attsom
tekniskt under-försäkringsföretagenutländska upprättadedigheten för att

livför-för bonus vidberäkningsunderlagomfattatilllag vidgas ävenatt
skadeförsäkring.långvarigpremiereserv vidsäkring och

det generalagentenstycke framgårfemte ärtillförslagetAv attnyttett
åligger styrelsenförsäkringsbolagi svenskafullgöra vadskall somsom

första stycket FRL.§enligt 8 kap. 8

underlageller teknisktförsäkringstekniska riktlinjer§ Senast när12 a
material tillställas Finans-skall dettaanvändas,litförsäkring börjarför

inspektionen.
redogörelse för de konse-fogasunderlaget skalltekniskadetTill en

försäkringsföretaget.ochför försäkringstagamaunderlaget fårkvenser
Finansinspektionenbemyndigande,regeringenseftereller,Regeringen

innehålla.skallvad redogörelsenföreskriftermeddelafår närmare om
vid ändringgäller ocksåandra styckenai första ochBestämmelserna

underlag.teknisktellerriktlinjerav

anmälningsskyldighet enligtförsäkringsföretagensutländskaDe para-
riktlinjerförsäkringstekniskaomfattautvidgad tillförslås ävengrafen att

be-också till följdändradParagrafen föreslåslivförsäkring.för attav
med "tekniskt under-ochlagstiftningenutgår ersätts"grunder"greppet ur

kap.till lydelse 7med förslagetParagrafen överensstämmerlag". avny
8 § FRL.a

för place-riktlinjerfärsäkringsföretag skallutländskt upprätta§ Ett14
mlaceringsriktlinjer.skuldtäckninganvänds förmedelring somav

enligt kap. 9gäller 7tillgodose de kravskallRiktlinjerna a-som
färsäkringsrörelselagen 1982:713.och 10 §§§10 ec

livförsäkringtecknaoch denLitförsäkringstagare att ensom avser
riktlinjer-innehållet ihuvudsakligainfonneras detskalli företaget om

beskaffenhetsärskildaförsäkringenstillinte med hänsyndetomna,
efterRegeringen eller,information.sådananledning tillsaknas

skall meddela före-Finansinspektionenbemyndigande,regeringens
för-och vilkainformationlämnaskyldighetenskrifter att omom

informationsskyldigheten.skall omfattasintesäkringar avsom
ochplaceringsriktlinjertill upprättasskallGeneralagenten attattse
Gene-behöver ändras.riktlinjernafortlöpandede följs prövasamt om
andrainformationsskyldigheten enligttillskall vidareralagenten attse

fullgörs.stycket

överensstämmelsekomma iså den skallföreslås ändradParagrafen att
place-på upprättandekap. 8 § FRL. Kraven§ och 8kap. 10med 7 avg

för-sålunda i förslagetinforrnationsgivning riktasochringsriktlinjer mot
placeringsriktlinjemaförsta stycketklargörs isäkringsföretaget. Det att

placeringsbegränsningar.med gällandeförenligamåste vara
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försäkringsföretag driver verksamhet enligt denna16 § För ett soma
solvensmarginal och garanti-bestämmelserna kapitalbas,lag gäller om

ochi kap. 8 § första och andra styckena 7 kap. 22-27 §§belopp 1 a
förförsäkringsrörelselagen 1982:713. Garantibeloppet verksamheten

för livförsäkring uppgå till beloppSverige skall docki ett motsva-som
skadeförsäkring till halva minimibeloppoch för det400 000rar ecu

kap. första och andra styckena försäkringsrörelsela-i 27 §7som anges
försäkringsföretag enligt 10 och de-Tillgångar 15ettsom agen.

vid bedömning kravet påi bankinstitut skall beaktasponerat av om ga-
uppfyllt, intill belopp motsvarande hälftenrantibelopp dock högstär ett

för garantibeloppet.minsta beloppetav
livförsäkring, garantibe-tredjedel solvensmarginalen för ellerEn av

skall i 7 kap.detloppet är större, motsvaras poster angesav somom
stycket försäkringsrörelselagen.§ första 1-322

till minst beloppingår i kapitalbasen skallPoster ett motsvaran-som
omfattas Europei-solvensmarginalen finnas i land avtaletde av omsom

tillekonomiska samarbetsområdet, de minst beloppska ett mot-varav
finnas i Sverige.tredjedel solvensmarginalen skallsvarande en av

vissa fall fårFinansinspektionen i medge undan-Bestämmelser attom
bestämmelserna beräkning solvensmarginalen och loka-fråntag om av

tillgångar finns ilisering 23 aav

livförsäk-första utgår hänvisningen till lagen 1989: 1079stycket1 om
Ändringenanknytning till värdepappersfonder. följdringar med är en av

föreslås upphävd.den lagenatt nu
enligt för fondförsäkringstycket slopas bestämmelsen vilkenandral en

får ba-solvensmarginalen eller garantibeloppettredjedel motsvaras avav
till lydelse kap. kan ba-vinst. Enligt förslaget 7 22 § FRLlanserad ny av

för livförsäkringsrörelse.vinst ingå i kapitalbasenlanserad

och beräkningarna för denförsäkringstekniska utredningarna17 § De
försäkringsrörelsen skall utföras under överinse-i landet bedrivnahär

aktuarie.ende av en
eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-Regeringen

meddela föreskrifter villkoren för behörighet tjänstgöraskall attnen om
aktuarie.som

Generalagenten skall, aktuarie antagits eller dennes verk-när nären
för regist-samhet för företaget upphört, till detta anmälsatt genastse

renng.

enligt förslaget därom i 8 kap. 18 § FRL uppställs för utländ-Liksom
aktuariekompetens. Paragrafenförsäkringsföretag allmänt kravska ett

skall gälla för svenska för-i övrigt med vadävenöverensstämmer som
nuvarande bestämmelsen godkärmande aktuariesäkringsbolag. Den om av

livförsäkringsföretag förslås alltså slopad. Se vidare kommen-utländskai
till 8 kap. 18 § FRL.taren

försäkrings-Bestämmelserna fondförsäkring i 7kap. 29-31 §§§18 om
försäkringsföretag.gäller för utländskarörelselagen 1982:713 även

utländskt försäkringsföretag inteparagrafen föreskrivs i dagI att ett
i âterförsäk-Finansinspektionens medgivande får sluta avtal attutan om
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livförsäkring hör till företagets rörelse här.ring Av skälavge som som
allmänmotiveringen avsnitt den bestämmelseni 8.3.3 kanangetts nu

utgå.
lydelse paragrafen hänvisas iförslaget till stället till FRL:s be-I ny av

livförsäkringar. Härigenomstämmelser fondanknutna kommer förattom
fondförsäkringsrörel-försäkringsföretag gälla reglerutländska samma om

försäkringsbolag.för svenskase som

biträtt försäkringsföretag förmedladen20 § På begäran ett attsomav
skall Finansinspektionen utfärda intyg verksamhetensförsäkringar över

intyg krävs för driva liknandeomfattning och innehåll, sådant attom
land omfattas avtalet Europeiska ekono-verksamhet i annat som av om

EES-land. och den begärt in-miska samarbetsomrâdet Företaget som
inspektionen de upplysningar behövs för in-länmaskall atttyg som

fullgöra skyldighet.spektionen skall kunna denna

nuvarande första stycke åläggs generalagentenparagrafensI överva-att
ansökningar försäkring sker påka anskaffning sätt över-att om somav

affärssed. Liksom motsvarande bestämmelse imed godensstämmer
föreslås regeln upphävd.första stycket FRL7 kap. 16 nu

Finansinspektionen skall till utländskt försäkringsföre-22 § att ettsea
i landet bedrivs i enlighet med denna lag, före-verksamhet härtags

med stöd denna lag och i övrigt gällandeskrifter har meddelats avsom
Inspektionen skall habestämmelser försäkringsrörelse. nära samar-om

andra länders behöriga myndigheter.bete med

i paragrafen har, i enlighet med förslaget till lydelseTillsynsregeln ny
första omformulerats för markera in-kap. stycket FRL,19 1 § att attav

sikte verksamhet bedrivs ispektionens tillsyn skall den ettta som en-
enlighetförsäkringsföretag och denna bedrivs i med gällandeskilt att reg-

försäkringsrörelse. vidare under 19 kap. §för Se 1 FRL.ler

Finansinspektionen får meddela de erinringar i fråga utländska25 § om
i inspektionen be-försäkringsföretags verksamhet här landet som anser

hövliga.
företaget vidta rättelse in-Finansinspektionen skall förelägga att om

spektionen finner att
föreskrifter har meddelats medskett från denna lag,avvikelse som

lag eller i övrigt gällande bestämmelser försäkrings-stöd denna omav
placeringsriktlinjema, ellerförsäkringstekniska riktlinjerna,rörelse, de

underlaget, sådant finns,det tekniska om
det tekniska underlagetförsäkringstekniska riktlinjerna eller2. de

till omfattningen ochtillfredsställande med hänsyninte längre är
företagets rörelse,beskaffenheten av
enligt eller § deponerat belopp minskatsi bankinstitut 10 153. a

värdehandlingarna nedgátt i värde elleravsevärtatt annanavgenom
elleranledning,

försäkringsföretagetsövrigt finns allvarliga anmärkningardet i mot
verksamhet.

kapitalbas understigerutländskt försäkringsföretags solvens-Om ett
Fi-25 § försäkringsrörelselagen, skallmarginalen enligt 7 kap. 23 eller
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förelägganansinspektionen företaget förplan återstäl-upprättaatt atten
sund finansiell ställning och överlänma planen till inspektionenen

för godkännande. Om kapitalbasen understiger nivåerde isom anges
eller garantibeloppet för livförsäkringsrörelse inte16 hara om en

sådan sammansättning tredjei 16 § stycket, skall inspek-som anges a
företagettionen förelägga och för godkännande överlämnaupprättaatt

plan för skyndsamt återställande kapitalbasen.en av
Vad i tredje stycket skall inte gälla i de fall företaget med-sägssom

enligtförmåner 23 § och någon myndighet Finansin-ängetts a annan
spektionen tillsynhar soliditeten. Om den utländska myndighetöver

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

Om föreläggande enligt andra eller tredje stycket inte har följtsett
inom den bestämda tiden och det anmärkta förhållandet inte heller på
något har undanröjts, skall Finansinspektionen anmälansätt göraannat

detta till regeringen.om
fårFinansinspektionen begränsa försäkringsföretags förfoganderättett

eller förbjuda företaget förfoga sina tillgångar i Sverige,överatt om
företaget inte följer gällande bestämmelser skuldtäckning,om
företagets kapitalbas understiger tredjedel solvensmarginalenen av

eller inte uppfyller gällande krav på garantibelopp,
företagets kapitalbas understiger solvensmarginalen finnsoch det

särskilda företagets finansiellaskäl ställning ytterligare kom-att anta att
försämras, ellerattmer

bedöms nödvändigt för skydda4. det de försäkrades in-attvara
vid förverkande företagetsbeslut koncession.tressen om av

förmånerOm företaget medgetts enligt 23 § och någona arman myn-
dighet Finansinspektionen har tillsyn Soliditeten, skall inspek-än över
tionen underrätta den behöriga myndighet kontrollerar företagetssom
soliditet innan åtgärd vidtas.

Om företaget driver verksamhet eller har tillgångar iplacerade ett an-
EES-land, skall Finansinspektionen underrätta behörigadennat myn-

digheten i fattats idet landet beslut enlighet med sjätte stycketom som
och, det behövs, begära den behöriga myndigheten i samarbeteattom
med inspektionen vidtar motsvarande åtgärder.

Finansinspektionen skall anmäla beslut förverkande koncessionom av
till de behöriga myndigheterna i EES-länder företagetde där bedriver
försäkringsverksamhet. Inspektionen får i samband härmed begära att
sådan imyndighet samarbete med inspektionen vidtar de åtgärder som
behövs för skydda de försäkrades intressen.att

Finansinspektionen får besluta hur verksamheten skall drivas efter ett
sådant beslut i fjärde sjätte styckena.ochsom avses

koncession kan förklaras förverkad regeringen företagetEn av om
inte längre uppfyller kraven för koncession,

2. inte inom angiven tid har vidtagit åtgärderna i plan haren som
godkänts enligt tredje stycket, eller

i fall allvarligt åsidosätter gällande bestämmelser för verk-annat
samheten.

Om företaget medgetts förmåner enligt 23 § och dess auktorisationa
förklarats förverkad myndighet företa-utländsk kontrollerarav en som

Finansinspektionen vidta erforderligasoliditet, skall åtgärder. Omgets
skälet auktorisationen förklarats förverkad företagets soli-till är attatt
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otillräcklig, skall regeringen förklara företagets konces-ditet är genast
sion i Sverige förverkad.

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

föreslås ändrat följd utländska försäkrings-Andra stycket attsom en av
försäkringsbolag skall försäkrings-företag i likhet med svenska upprätta

eftersomriktlinjer, vilka bindande för verksamheten, och be-tekniska är
med "tekniskt underlag". Vidare fastslås Fi-"grunder" ersätts attgreppet

fordra då företag avviker frånnansinspektionen skall rättelse även ett
placeringsriktlinjer. Slutligen upphävs i enlighet med vadfastställda som-

svenska försäkringsbolag nuvarande punkt 4föreslås för tillsynen över -
vidare under 19 kap. § FRL.och 5. Se ll

Ikraftträdandebestämmelser

januariträder i kraft den 1997.Denna lag l
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ändring i lagentill lagFörslaget10.3 om
EES-försäkringsgivares1993:1302 om

i Sverigeverksamhet

2 kap.

förmedlaförsäkringsgivarebiträttdenbegäran§ På7 attenav som
verksamhetensintygutfärdaskall Finansinspektionen överförsäkringar

liknandedrivakrävs förinnehåll, sådant intygochomfattning attom
be-Försäkringsgivaren och denEES-land.verksamhet i ett annat som

behövs förupplysningarinspektionen deintyg skall lämna attgin som
skyldighet.fullgöra dennaskall kunnainspektionen

försäk-företrädare förstycke skallnuvarande förstaparagrafensEnligt
skerförsäkringansökningaranskaffningövervakaringsgivaren att omav

Sverige. Liksomaffárssed imed godpå överensstämmer mot-sättett som
förstaoch 20 §stycket FRL16 förstabestämmelse i 7 kap.svarande

upphävd.regelnföreslåsstycket LUF nu

Ikraftträdandebestämmelser

januari 1997.träder i kraft den 1lagDenna
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10.4 Förslaget till lag ändring iom
kommunalskattelagen 1928:370

Punkt anvisningarna1 till 31 §av

femtonde stycket

Återköp pensionsförsäkring får hinder bestämmelserna iutanav av
denna lag ske,

det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst basbeloppom ett
enligt lagen allmän försäkring och försäkringen inte förenad medärom

oåterkalleligt fönnånstagarförordnande premierett för för-samt
säkringen inte har betalats 10 år före återköpet,änsenare

det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst 30om procent ettav
basbelopp enligt lagen allmän försäkring, ellerom

försäkringstagaren förfogar försäkringensöver värde förom att
överföra detta till försäkring slag hos försäk-en av samma en annan
ringsgivare.

tjugotredje stycket

Såvitt kravengäller enligt denna anvisningspunkt, ålders- elleratt en
efterlevandepension under den första femårsperioden inte utgår med

belopp vid varjeän utbetalningstillfalle ellerannat med stigandesamma
belopp, bortses i fråga försäkring enligt 2 kap. 3 b första§ stycketom
klass försäkringsrörelselagen3 1982:713 från sådana förändringar av
beloppen föranleds kursutvecklingen fondandelarna.som av

syfteI underlätta för försäkringstagare byta livförsäkringsgivareatt att
har i förslaget till lydelse femtonde stycket lagts till återköpny av att av
pensionsförsäkring får ske försäkringstagaren förfogar försäkrin-överom

värde för överföra detta till försäkringatt slag hosgens en av samma en
försäkringsgivare.annan

En förutsättning för återköp skall ske för flytta tillgodoha-att att ett
vande ingåsdet försäkringsavtalär uppfylleratt deett nytt kravsom som
gäller för försäkringen skall pensionsförsäkring.att Det åliggeranses som
den försäkringsgivare med vilket avtal ursprungligen har träffats kon-att
trollera det föreligger sådant avtal innan försäkringensatt värdeett över-

Överföringförs. medel bör ske direkt till den försäkringsgivaren.av nya
En motsvarande ordning gäller vid byte pensionssparinstitut enligt la-av

1993:931 individuellt pensionssparande se 1992/93: 187gen om prop.
187.s.

Ett villkor för till stånd återköp förannat flyttaatt medelett äratt
naturligtvis detta tillåtet enligtär det ursprungliga försäkringsavtaletatt
eller bolaget medger det. Som i allmänmotiveringen kapi-angettsannars
tel får7 förutsättningarna för återköp regleras i försäkringsavtalet.

Flyttningen medel bör kunna hela tillgodohavandet eller delav avse en
därav.

Ändringen i tjugotredje stycket följdär bestämmelsernaatten av om
fondförsäkring i den särskilda lagen sådan försäkringsrörelse föreslåsom
införlivade i FRL.
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Ikraftträdandebestämmelser

gångenförstaoch tillämpasjanuari 1997kraft denträder i 1lagDenna
taxering.1998 ârsvid
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10.5 Förslaget till lag ändring i lagen 1947:576om
statlig inkomstskattom

2§

6 Med livförsäkringsföretagmom. avses
livförsäkringsbolag enligt l kap. försäkringsrörelselagen4 §

1982:713, samt
2. utländska försäkringsföretag driver livförsäkringsrörelse härsom

i landet med stöd lagen 1950:272 förrätt utländska för-av om
säkringsföretag driva försäkringsrörelse i Sverige elleratt lagen
1993: 1302 EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige.om

Med skadeförsäkringsföretag förstås försäkringsföretag liv-änannat
försäkringsföretag. Utländskt försäkringsföretag, drivit försäk-som
ringsrörelse i Sverige, bedöms med hänsyn endast till den rörelse som
företaget drivit här etablering.genom

Livförsäkringsföretag frikallas från skattskyldighet enligt denna lag
för dels den del nettointäkten hänförlig tillär tillgångar ochav som
skulder förvaltas för försäkringstagamas räkning, dels influtnasom pre-
mier. Undantaget från skattskyldighet gäller dock inte den del netto-av
intäkten eller premierna hänförlig till försäkringarär i redo-som som
visningshänseende grupplivförsäkringar eller sjuk-tas ochupp som
olycksfallsförsäkringar i 2 kap. 3 § första stycket och1 2som avses a

3 b § första stycket b1 och försäkringsrörelselagen.4samt Avdrag får
inte för kostnadergöras hänförligaär till intäkter fria frånärsom som
skatt enligt detta moment.

Att särskilda bestämmelser gäller vid beskattning livförsäkringsfö-av
följer lagen 1990:661 avkastningsskattretag pensionsmedel.av om

Såsom nettointäkt försäkringsrörelse, drivits inländskt ska-av som av
deförsäkringsföretag, överskottet försäkringsrörelsen. Detsam-anses av

gäller för livförsäkringsföretag till den del nettointäkten hänförligärma
till försäkringar i redovisningshänseende grupplivför-tassom upp som
säkringar eller sjuk- och olycksfallsförsäkringar i 2 kap.som avses
3 § första stycket 1 och 2 3 b första§ stycket b1 och 4 försäk-samta
ringsrörelselagen.

Vid beräkning överskottet försäkringsrörelse, i före-av av som avses
gående stycke, får från bruttointäkten avdrag förutom förgöras drift-
kostnader, i 23 § kommunalskattelagen, för avgifter och bi-som avses
drag, utgivits till kommun, förening eller sammanslutning ochsom som

understödja verksamhet med syfte förebyggaatt skador, vilkaavser att
faller inom för den företaget bedrivna rörelsen, för ökningramen av

försäkringstekniska avsättningar för räkning, för ökningav sä-egen av
kerhetsreserv för utbetald bonus och verkställdsamt premieâterbetal-
ning.

Med försäkringstekniska avsättningar för räkning förstås sådanaegen
avsättningar enligt kap.7 1 första§ stycket försäkringsrörelselagen
1982:713 premiereserv, ersättningsreserv, skadebehandlingsreserv,
bonus, utjämningsreserv för litförsäkring och utjämningsreserv för kre-
ditförsäkring minskade med värdet återförsäkringsgivares ansvarig-av
het.

Med säkerhetsreserv förstås den skadeförsäkringsföretag fårreserv
redovisa enligt regeringen eller efter regeringens bemyndigandeen av

Finansinspektionen fastställd normalplan.av
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räkning,avsättningar förförsäkringstekniskaMinskning egen avav
minskningtrafikförsäkring ochförregleringsfondsäkerhetsreserv, av

intäkt.utjänmingsfond skall anses somav
avsättning tillinte ske förfår avdragstadgasvadUtöver ome-ovan

försäkringstagare.vinstutdelning tillframtidaellerdelbar
livförsäkringsföretaginländskti dettaBestämmelserna moment om

livför-försäkringsrörelse utländskttillämpning påmotsvarandehar som
i riket.drivit härsäkringsföretag

skadeför-utländsktdrivitsförsäkringsrörelse, härBeträffande avsom
beloppskattepliktig nettointäkthär i riketsäkringsföretag, ettsomanses

bedrivenpremieinkomst härföretagetstvåmotsvarande procent avav
åretsbruttobeloppetförståspremieinkomstförsäkringsrörelse. Med av

återförsäkringspremier.avdrag förförsäkringspremier, dvs. utan
nödvändigtibestämmelserna dettapå grund attBlir det momentav

försäkringsföre-olika delarmellaneller avdragintäktdela ettavupp
eller avdragetintäkten görasfördelningenskallverksamhet, avtags

skäligt sätt.

före-sjunde stycketavsättningar iförsäkringstekniskaDefinitionen av
begreppetdefinitionendenöverensstämmelse medändrad islås avnya

terminologiAnpassning till görsstycket FRL.§ förstai kap.7 1 nyav
nionde styckena.i ochsjätteäven

Ikraftträdandebestämmelser

första gångenoch tillämpasjanuari 1997kraft denträder i llagDenna
taxering.1998 årsvid
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yttrandenSärskilda

sakkunnige Bertil BengtssonyttrandeSärskilt av

ställerslutbetänkandeFörsäkringsutredningenshosalla förtjänsterTrots
partiellomvandling ochlångtgåendetill såtveksammig någotjag passen

föreslår.utredningen Det ärförsäkringsverksamhetenavreglering somav
iförsäkringstagamaminst förintekonsekvensernaöverblicka ettsvårt att

intematio-Sverige ochbåde iosäkerområdetutvecklingen ärdärläge
delbetänkandeyttrande isärskiltbl.a. ijagEftersomnellt ettett va-sett.

Juri-1993:108 155;SOU ävendetta slagsynpunkterpårit inne ses.av
varinågot utvecklamig böraff jag215tidskrift 1992-93disk ansers.
för-slutligafram sittutredningen läggerligger,betänklighetema när nu

slag.
lagstiftningenförändringgenomgripandegårBetänkandet ut aven

marknads-genomtänktvälbyggerFörslagetförsäkringsrörelse. ettom
internationellaväl meddelartill stämmerekonomiskt synsätt, storasom

få åtskilligasikt kunnapå längreskulle detområdet. Säkerttendenser
i sinagenomfördesförslagetekonomiska konsekvenser omgynnsamma

försäkringsrörelselagstiftningen ärmoderniseringhuvuddrag. En omav
lagreglering ochnuvarandeallt därpunkter, framförmångamotiverad

försäkringsbolagen iförbesvärandeblikantillsynsprinciper väntas en
någrasådana ändetinternationell konkurrens; är argumentskärpt snarare

skälet förväsentligamening detenligt min ärprincipiella hänsyn ensom
imed ledamöternajaghändelserområdet. alla är överensIreform

avseenden.viktiga
del påtillinför förslaget berorjag allt kännerosäkerhetDen trots en

omedelbartföreträdare förovanligt saknatkommittén part somenatt nog
både konsumenterförsäkringstagamanämligenutredningen,berörs av -

försäkrings-de med, medanfinnsi expertkretsenföretagare. Inteoch ens
bland le-ocksåbörjan haft flerafrånbranschen representanter numera-

utred-lämpligaredethardepartementshållPå attdamöterna. sett enman
ekonomis-kvalificerad expertishögtkaraktär sköttesning denna avav

visserligen inteUtredningen kan sägasförsäkringstekniska frågor.ochka
visathar ledamöternaförsäkringstagarna; tvärtomtilli hänsynbrustitha

skydd. Menekonomiskakonsumenternasinte försämraangelägnasig att
skesystemskifte detta slag böri fråga, utanändå kan sätta ett avomman

för;betydelsereformen har såkategoriermedverkan storvarje somav
naturligtvis kanförsäkringsskyddetför vilkaföretagare,gäller ocksådet
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ha vital betydelse. Det kunde mycket väl ha inverkat på utredningens
ståndpunkt i olika avseenden företrädare för försäkringstagarintresse-om

på något hade fått framförasätt sin mening exempelvis angåendena -
förslagen vinstutdelningsförbudet och skälighetsprincipenatt skall avskaf-
fas, tillsynsverksamheten skall begränsas eller någraatt försäkringsta-att

inte längre skall ingå i försäkringsbolagensgarrepresentanter styrelse. För
lagstiftningsfrågan bör det rimligen få betydelse hur på dennastor man
sida på förslaget vid remissbehandlingen.reagerar

Ett skäl för avreglering kunde naturligtvis försäkringsverk-en attvara
samheten inte på något väsentligt skiljer sig frånsätt näringsverk-annan
samhet försäkringsavtaletoch i princip kan jämställasatt med andra avtal

tjänster olika slag. Inställningen har framträtt bl.a. i ekonomiskom av
debatt på år och lär inte ha saknat betydelse för utredningens di-senare
rektiv. sådantEtt betraktelsesätt dock knappastgör rättvisa försäkrin-

väsentliga sociala funktion och skyddssyfte; inte heller avtaletsgens
tekniskt komplicerade karaktär, det så svårtgör för försäkringstagar-som

bedöma vilka förmåner de betalar för och prisetatt rimligt.är Förna om
min del har jag också svårt med jämnmod utredningenatt samma som
godta försäkringsbolag går i konkurs, med de olyckligaatt ett konsekven-

detta kan inte minst från sarnhällssynpunkt jfr Ds 1993:101ser s.
62 däremot avsnitt 3.3 och 9.1 i betänkandet. Vikten dessase av-
förhållanden framträder speciellt socialförsäkringensnär uppgifter inu
ökad utsträckning privatövertas försäkring. Också kan detav annars
svenska försäkringsväsendet isägas övergängsskede, där denettvara
framtida utvecklingen svår förutse.är Det verkar betänkligt iatt att ett
sådant läge minska kontrollen försäkringsverksamhetenöver på det sätt

kommittén tänker sig. I varje fall kan, jag utvecklar i fortsätt-som som
ningen, sådan avreglering påverka det långt framskridna arbetet inomen
justitiedepartementet på försäkringsavtalslag.en ny

kanDet ha haft sin betydelse för förslaget utredningen haratt ägnat
särskild uppmärksamhet viss bransch speciellt intresse från eko-en av
nomisk synpunkt, nämligen individuell livförsäkring något i ochsom-
för sig ganska naturligtär med hänsyn till utredningens uppdrag och all-

inställning.märma Gruppförsäkring har inte uppmärksammats samma
och inte heller skadeförsäkringenssätt, problem har tillmätts så bety-stor

delse. Att de viktiga kollektivavtalsgrundade försäkringarna förbigåtts
helt i diskussionennästan sammanhänger visserligen med utredningsdirek-

tivens utformning begränsar onekligen utredningens perspektiv.men
På liknande vis har intresset för internationella försäkringsförhällanden

varit i viss mån selektivt. Utöver EU:s regler har kommittén sigansett
framför allt böra studera det engelska också inte heltsystemet, om man
velat detta. Däremot har i sina diskussioneracceptera intresserat sigman
relativt litet för rättsordningar där inställningen till avreglering variten
mindre positiv, tysk liksom för försäkringslagstiftningenrätt,t.ex. i Nor-
den i övrigt ieller andra mindre länder där försäkringsförhållandena mera
liknar de svenska. Det därför svårtär verkligenavgöra de engel-att om
ska lösningarna har så fördelar jämfört med andra tänkbara regel-stora
system.
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konkur-vikt vid de välgörande verkningar ökadFörslaget fäster stor en
försäkringsornrådet kan få för försäkringstagarnas del. skulleDetrens

överflödigt lagstiftning tillvaratar deras intressemed som avnumera vara
försäkringsvillkor; utredningen i olikapremier ochskäliga och rättvisa tar

skulle ingri-uttryckligen avstånd från på någotsammanhang sättatt man
någon förenkling,premiesättning. Förslaget kan, medorättvis sä-motpa

lagstiftare och myndigheter visserligen bör motverkainnebära attattgas
soliditetlåga vilket kan bolagenspremierna blir för äventyra men--

vinstutdelningsförbudet upphävs vill in-för höga.inte de blir Näratt man
någon rimlig del i uppkomna överskott,försäkringstagarnagaranterate

förfallet till kapital medelspeciella bolagetfrånsett i det avsätteregetatt
återkommande synpunktförsäkringstagarnas räkning 5.4.2, 5.4.7. En

liknande slag de skulle häm-beträffande skyddsregler denna och är attav
minska verksamhetens effektivitet. Enligtproduktutvecklingen och ut-ma

räkna med både billiga ochunder alla omständigheterredningen kan man
seriösa försåkringsföretagförsäkringslösningar, och mindrelämpliga

ochväsentliga skulle denockså sållas bort. Detskulle attvara svagare
information vad avtalet egentligen innebär.fåroerfarna parten ommera

vissa direktivåtminstone delvis till iansluterSådana synsättetargument
vanliga i liknandei dag huvudEU, och defrån är över taget samman-

inte heltförsäkringens del verkar de emellertidför övertygan-hang. Just
svårbedömt; vadi särskilt grad komplicerat ochde. Avtalet är sagtsom

går inteför försäkringsbolagets prestationrimligt vederlagär attsom
i villkoreninslagfastställa särskild sakkunskap, ochutan ogynnsamma

först ef-sig den enskilda försäkringstagarenvanligen visa förkommer att
ioftast försäkringen efter antal år skallbetydande tid när ett taster an--

expertis hartill granskning FinansinspektionensMöjlighetenspråk. av
naturligtvisbetydelse. obehagliga överraskningar kandärför speciellen

informationsplikt för försäk-förebyggas utvidgadtill någon del genom
massmedia olika försäkringslös-uppmärksamhet iringsbolagen, skärpt

vid avtalen; det svårtökad medverkan mäklareningar och är attav men
Även kan hoppas konkur-problemen därmed lösta.är attatttro manom

medför före-olika missförhållanden, deni längden råder bot pårensen
försäkringstagarna i varje fall på kortareordningen vissa risker förslagna

särskiltförsäkringen; här kanockså för andra vilka berörsliksomsikt, av
skadelidande och för skadeståndsrättenför mångabetydelsenbetonas -

ansvarsförsäkring. börväl fungerande Dethuvudöver taget un-av en-
tvingar tillanslutning till inte på någotderstrykas EU:s sättsystematt en

kommittén förordar.lösningarde som
uppfatt-betänkligheter tänkas bero pånaturligtvis sådanaTill del kanen

håll föråldrade. alla händel-värderingar på många lochningar ansessom
motiverat det kanutredningens betraktelsesätt, hurjag änattmenarser

diskutabeltibland har renodlats påekonomiskt perspektiv, ettrentvara ur
några exempel.Jag kansätt. ge

upphäva för-i det kan dagskan visserligen instämmaJag attatt varanu
förutsattvinstutdelning för livförsäkringsaktiebolag,budet attmot man

tillvaratas iför försäkringstagarnas intressentill skyddvissa reglerger
i frågautredningen varit återhållsamharsanunanhanget. Men nämntsom
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sådana skyddsregler, det gäller försäkringsbolagetsnär soliditet.utomom
avviker från regleringenHärigenom i de allra flesta jämförliga län-man

heller förslaget någrader. Inte garantier för skälig fördelningger en av
uppkommande mellanöverskott olika försäkringstagargrupper enligtt.ex.

kontributionsmetoden jfrden s.k. 5.2.2 och 5.4.2.
rubbas ocksåPå detta vis inte oviktig förutsättning för Försäkrings-en

förslagrättskommitténs till personförsäkringsregler, väsentligen legatsom
till grund för departementsförslaget i Ds 1993:39 Ny försäkringsavtals-

kommittén framhölllag. uttryck för sin allmänna inställningDen ettsom
till lagstiftningsfrågan det just vinstutdelningsförbudet,grundatt av

visade det verklighetsfrämmande i påståendet livförsäkringsbola-attsom
handlande dikterades vinstintresse, naturligteget att ta storavgens var

försäkringstekniskahänsyn till de synpunktema bakom olika grunder och
villkor: inskränkning försäkringstekniska skäl gjordes i denen som av en-

försäkringstagarensskilda skulle komma kollektivet försäkringsta-rätt av
Äventill SOU 1986:56godo 227. också kan finna and-gare s. om man

för Försäkringsrättskommitténs inställning, det inte så lättärargumentra
med den ståndpunktförena Försäkringsutredningen intar i frågan.att som

kundeEn konsekvens flera tvingande bestämmelserövervägaattvara om
personförsäkring i den blivande försäkringsavtalslagen, något docksom

komplicera och fördröja lagstiftningsarbetetskulle på det området.
redan berört mina bekymmer för ökadeJag har den risk för konkurser

Frånförslaget innebär. den synpunkten hade det varit fördelsom en om
åtminstone frågan särskild skyddsordning för försäkringstagareenom
kunnat i detta sammanhang jfrlösas 9.4.

utredningen samtidigtVidare har velat helt avskaffa skälighetsregeln,
länge utgjort riktmärke för försäkringsbolagens verksamhet. Iettsom

princip Finansinspektionens tillsynskall både livförsäkrings- ska-ochav
deförsäkringsbolag ske enbart från soliditetssynpunkt, ocksåom man un-

skall kunna ingripadantagsvis vissa klart olämpliga företeelser påmot
försäkringsmarknaden med denstöd s.k. sundhetsprincipen. Kontrollenav
skall i övrigt inte längre vid andra jfravtalstyper nedan.än

skälighetsregeln inteKritiken omotiverad. Som framgår be-ärmot av
rad olika funktioner,tänkandet fyller den delvis mindre viktigt slagen av

bidrar till den blivit bådenågot löslig och svårtillämpad. Enligtattsom-
försäkringsbranschenuppgift från lär den emellertid inte ställa till större

praktiska svårigheter för de enskilda bolagen; Finansinspektionensför del
medföra tillämpningsproblem,kan den vilka dock inte kommer såupp
-tillsynen lär bl.a.ofta resursskäl koncentreras soliditetsfrå-värst av

skäligheten hos premierinte och andra villkor. Självfallet kangorna,
omläggningenden föreslagna försvaga försäkringstagarnassystemetav

bara i konkurrensen med aktieägarintresset också iställning inte and-utan
helt upphävasammanhang. Att skälighetsprincipen onö-ettra synes vara

Frågandigt långtgående den inte i stället kunde behållas iärsteg. om
modifierad form på de punkter där den verkligen kan bli till Omnytta.

skälighetsbegreppet visat sig olämpligt använda i lagtexten,det attvaga
försöka uttrycka synpunkter vis.får annatsammaman
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Såvitt skälighetsregelnsgäller kostnadsminskande funktion, håller jag
den verkar överflödig.med Däremot kan bestämmelse den-attom en av

behövas mindre rimligaspärr premier och för-ytterstatyp motna som en
särskiltsäkringsvillkor den privata försäkringen får ökad betydel-när nu

samtidigt obligatorisk försäkring får aktualitet på allt flera områ-se, som
Ävenden. det försäkringstekniska eller sociala skäl kan accepterasom av

försäkringstagarevissa i viss mån betalar för andras risker,att grupper av
möjligheternabör till detta inte obegränsade och i varje fall intevara

kunna bestämmas uteslutande försäkringsbolagens ekonomiska intres-av
lita till försäkringstagamasAtt urskillningsfömiåga avtalet ingåsnärse.

bygga på möjligheten till effektiv informationövertro så-synes en om
frågor. försäkringstagaredana För i allmänhet lär det naturligt attvara

premier villkor såtillvidaoch andra skall rättvisa premien åtmin-attvara
i princip efter den försäkrade risken försäkringenochstone attavpassas

utformad efter sådana riktlinjer behöva särskilt undersöka dessär utan att
tekniska utfomming. Bl.a. bygger konsumentförsäkringslagen så-ett
dant SOU 1977:84 95 detta ligger också bakom denresonemang s.
principiella inställning präglar både gällande och föreslagen lagstift-som
ning försäkringsavtalet, inte skall regler hur försäk-attom man ge om
ringsbolagen skall utforma sina produkter. Också här måste det få åter-
verkningar på försäkringsavtalsrätten den nuvarande kontrollen överatt
produkterna till del skall upphöra.stor

Frågan på detta vis skall inskränka möjligheterna iär attom man en
framtid komma till med olämpliga företeelser inom branschen.rätta Att
hänvisa till konkurrenslagstiftningen inte tillräckligt; frånsettär även att
försäkringsfrågoma kräver särreglering står det klartsagt attsom en
missförhållanden kan uppkomma också missbruk i konkurrensla-utan att

mening eller olovlig konkurrensbegränsning ligger bakom. kanDetgens
visserligen överflödigtför närvarande verka med sådana före-spärrar mot
teelser prisdumpning och diskriminerande premiesättning risk-ochsom
klassindelning, det inte säkert under ändrade ekono-är ävenattmen man

förhållandenmiska och med försäkringsbolag mark-på den svenskanya
kan möjligheternaden reda sig ingripa. mån från bran-I denutan att man

deschens sida åberopar olyckliga verkningar kontroll detta slagen av
skulle ha för produktutvecklingen farhågomaverkar överdrivna. Vad som
här kommer i fråga inte byråkratisk procedur detaljgranskningmedär en

utformningförsåkringarnas möjlighet vissautan att motav en reagera
klara avvikelser från god försäkringssed. kan för övrigt fråga, hurMan

inverkar allmänhetens förtroendedet på för försäkringsbranschen lag-att
stiftaren bolagen frihetlämnar höja premierna och skärpa villkoren,att
samtidigt vinstutdelning tillåts vid livförsäkring och representantemasom

försvinnerför försäkringstagarna styrelsen. Som jag saken bordeur ser
i branschens intresse vid omotiveratdet eget att t.ex. ettvara angrepp-

hänvisai massmedia kunna till sökt iaktta lagens krav på rimli-att man-
villkor premier anmärkningar från sida.och tillsynsmyndighetensutanga
detta sammanhang bör framhållas möjligheterna mycket begrän-I äratt

sade komma diskriminerande eller orättvisa villkoratt annars genom
Vad i fråga jämka såda-avtalsrättsliga regler. kommernärmast är attsom



1995:87Särskilda yttranden SOU316

försäkringstaga-med stöd 36 § avtalslagen,försäkringsvillkor näravna
vid det avtal han har ingått. Men den regeln byggervill kännasinterens

försäkringsrörelselagen;skälighetsbegrepppå än även t.ex.ett annat om
mindre rimlig vid jämförelse med andra försäk-framstårpremie somen

jämka den med stöd 36det inte skulle kunnaringar innebär att man av
helt opraktisk lösning hänvisa försäk-det självfalletövrigtFör är atten

civilpro-skäligheten i premiesättningen tillifrågasätterringstagare ensom
varit utredningens mening.väl inte hellernågot somcess -
försäkringsvillkoren konsumentom-visserligeninnebärFörslaget att

marknadsrättslig granskning påunderkastasrådet kommer att sammaen
sådanprinciper andra konsumentvillkor. Enenligtochsätt somsamma

därförFinansinspektionens arbetsbelastning och kanordning lättakan va-
särdragden inte hänsyn till defrån dess synpunkt,välkommen tarmenra

mindre väl medjag berörde ochförsäkringsavtalet stämmerhos som nyss
från i arbetet på för-kontroll utgåttingåendeden en nysom manmera
tillsynen bör det i alla hän-skötersäkringsavtalslag. Oavsett vem som-

premier villkor framgårpå rimliga ochvärde kravendelser attvara av
till-vidare understrykas,Det bör ävenförsäkringsrörelselagen. att omav

initiativbegränsadekan hasynsmyndigheten taatt eget uppresurser
enskild försäkringstaga-skälighet till granskning,villkorspremiers och en

sakkunnig in-anmälan prövningmöjlighet efterbör ha att en av enre
lär det nödvän-i detta avseende; för dettahåller måttetdestans varaom

också allmänt hållna, rikt-åtminstone vissa,lagstiftningendigt att ger om
handlande.linjer för bolagens

princi-vidare uttryck för den allmärmamening bör lagenEnligt min ge
vissa försäkringsta-bör ske korrekt ochskaderegleringen utan attattpen
tillsynsmyndighetenOckså här det vinstotillbörligt är omgynnas. engare

vid granskning bolagetsuttrycklig lagbestämmelsetillanknytakan aven
riktlinjersådana allmännain regelnaturligapraxis. ärDet att ta omen

försäkringsrörelselagen.iskaderegleringenför
enligt förslaget delvis till-sistnämnda önskemålet skulledetvarje fallI

i och detsundhetsprincip 1:2a FRL,den tasvaratas uppsom nugenom
också in-bestämmelse förnärliggande åberopakunde verka attatt samma

meningsoliditet. Enligt mininte bolagetsgrundergripa på andra rörsom
ställ-sundhetsbegreppet centralotillfredsställandedockdetär att enge

rättssäkerhetssynpunkt framstår detminst frånvid tillsynen. Intening
lösliga ochbolagen bero dettalåta ingripandenolämpligt motatt avsom

myndigheternastill del berorinnebörd vär-tänjbara begrepp, stor avvars
deringar.

hjälpligtkunna tillgodosessynpunkter bör däremotdessadelEn re-av
lagtext.beskedliga ändringar i utredningens Iganskadan ett pargenom

kan ställa kravetmål för bolagets verksamhetvarje fall ett man uppsom
god försäkringssed i de avseendenfyllerverksamhetenatt som nu an-

Även tydligt det tillinte särskilt anknyterdetta begrepp är engetts. om
ledningdärigenom bättreförsäkringsväsendet ochstandard inomkänd ger

sigsundhet. kan tänkatill skälighet och Manhänvisningallmänän enen
verkställande direktörenstyrelsen ochföreskrev,i kap.regel 19 attsom

Sverigebedrivs iför den verksamhetförsäkringsbolag skalli ett som
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övervaka premien och övriga villkor bestäms och inträffade skador be-att
handlas i enlighet med god försäkringssed och vedertagna försäkringstek-
niska principer. Eventuellt kunde det tilläggas inte särskilda för-att, om
hållanden påkallar premien skall till det skydd försäkrin-annat, anpassas

avseddär och den risk försäkringen skall täcka. Det sagdaattgen ge
innebäraskulle Finansinspektionens tillsyn inriktades också på andraatt

frågor försäkringsbolagetsän Soliditet, detta bliräven den viktigasteom
frågan. Slutligen jag i frågasätter inte lagen bör någotsagtsom om ge-
skydd aktieägarnas intressen tillgodoses på försäkringstagamasattmot
bekostnad, också inte medel förnär försäkringstagamas räkning.avsatts

framgårSom redogörelsen för utländsk lagstiftning finns här radav en
olika metoder välja mellan. Kanske ligger den danska lösningenatt när-

till jfrhands 5.3, saken kan diskuteras.mast men
Även sådana begränsade jämkningar i förslaget kan tänkas stå i strid

med konsekvent marknadsekonomiskt Enligt min meningsynsätt. skul-ett
däremotde väl med den pragmatiska inställningstämma traditio-som

nellt präglar svenskt lagstiftningsarbete och på många punkter fram-även
träder i utredningens slutliga förslag.





SOU 1995:87 319

Bilaga

Förhållanden i några europeiska länder

Inledning

Liksom i Sverige gäller i många andra europeiska länder rad skydds-en
bestämmelser för försäkringsverksamhet. Regleringarnas omfattning och
utformning skiljer sig emellertid ganska mycket. Särskilt för livförsäk-
ringens del har på åtskilliga håll sedan länge gällt så långtgåenderätt och
detaljerade bestämmelser. Dit kan räknas de nordiska länderna och många
kontinentala länder. Storbritannien,I Irland och Nederländerna har för-
säkringsrörelsen tradition varit mindre reglerad.av

allmäntEtt lagfäst krav på skälighet i försäkringsverksarnhet inteär
brukligt i jämförbara europeiska nationer. Regler syftar till skälighetsom
finns dock i flera länder och då vanligen livförsäkringen. Problemavser
vid överskottsfördelning i livförsäkringsrörelse har uppmärksammats i
många länder, har lett till skilda lagstiftningsåtgärder. På många hållmen
ställs krav på rimlig fördelning och ibland föreskrivs vissa särskilten att
angivna andelar överskotten årligen skall fördelas bland försäkringsta-av

sålundaoch redovisas försäkringstekniska avsättningar. Förbudgarna som
vinstutdelning gäller emellertid inte. l flera länder begränsasmot bola-
möjligheter lån på såväl liv- skadeförsäkringssidan.att tagens upp som

Tvingande regler flyttning försäkringssparande förekommer endastom av
i TillsynsverksamhetensNorge. inriktning har i de anglosaxiska länderna
avvikit från vad gällt i de flesta kontinentala nationerna i Europa,som
bl.a. kontrollen skett främst i efterhand. Genom detatt västeuro-genom

integrationsarbetetpeiska har dessa skillnader minskat i viss mån. Sär-
skilda skyddsregler skall tillämpas för den händelse försäkringsgi-som en

hamnar på obestånd förekommer allmänt i Europa. Vanligen vilarvare
skyddet på regler förmånsrätt. I Storbritannien däremot gällerom en ge-
nerell garantiordning och i Irland finns garantiordning omfattaren som
skadeförsäkring. För trañkförsäkringen har inrättats garantisystem i de
flesta västeuropeiska länderna.

Nedan skall kortfattad redogörelse för förhållandena i någrages en an-
dra europeiska länder, vilka de frågor diskuterasrör i detta betän-som
kande. Framställningen bygger på de enskilda ländernas författningar och
lagförarbeten, uppgifter från vissa standardverk och facktidskrifter samt
på material och information har inhämtats från tillsynsmyndig-annan som
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översiktförsäkringsexpertis. Enochbranschorganisationerheter, av
i departe-insolvenssituationervidträder inskyddsordningar gessom
1993: 101försäkringsfordringar DsFönnånsrätt förmentspromemorian

nationer vadi andrabedömningenförredogörelseochff,41 omens.
1987:57finns i SOUverksamhetförsäkringsfränunandesomansessom

huvudsakligenområdena lämnasPå de61 ff.1990:57och Ds118 s.s.
till be-hänvisasVidare kanuppgifter här.kompletterandevissaendast

och1991:89 269SOUbetänkanden setidigarevåraskrivningar i s.
ff.1993:108 63SOU s.

Danmark

forsikringsvirksomhed,i lovreglerasi DanmarkFörsäkringsrörelse om
Genom lovnovember 1994.af963 29.lovbekendtgørelseLFV se nr.

försäkrings-tredjetill EG:sanpassades lagenmaj 199418.af363nr.
direktiv.

liiförsäkringsrörelseöverskott iFördelning m.m.av

såvälgäller förvinstutdelningreglerbkapitel 14LFVI upptas somom
tillaktieägare,vinst till räntaSomskadeförsäkring.livförsäkring ga-som

försäkringsbolagömsesidigaimedlemmartillutbetalningellerranter
enligtresultatanvändas åretskan baraforsikringsselskabergensidige

överfört överskotträkenskapsåret,för deträkenskapergodkända senaste
uppkommet under-för delsavdragefterfriaår ochfrån tidigare reserver,

tillbolagsordning skall avsättasellerenligt lagbeloppdelsskott, ensom
basiska-Så länge bolagetsändamål § 135.andraeller försikkerhetsfond

påkraveninte uppfyllerSverigekapitalbasen itillmotsvarighetenpital
försäk-inte ske § 136. Iutdelningfår någonsolvensmarginalnödvändig
övrigtaktieägarna imedel tillbolagetsutdelningkanringsaktiebolag av

aktiekapitalet ellernedsättningvidutbetalningförekommabara avsom
medlemmarutdelning tillbolag kanömsesidigalikvidation. Ibolagets an-

bolagsordningen.bestämmelser iöverensstämmelse mediskeendastnars
försvarligtöverstiga vadfår ärintevinstutdelningengällerVidare somatt

ekonomiskakoncernensmoderbolag,ieller,till bolagetshänsynmed
de allmännabestämmelser tillämpasdessasidanVid137.ställning § av

försäkringsbola-också föraktieselskabslovenvinstutdelning ireglerna om
del.gens

försäkringstagarnatillöverskottfördelningochberäkningförRegler av
fastslag-s.k. bonusförsäkringsavtalen ärenligtförmånstagareoch andra

"tek-ingår i detvilket"bonusregulativ",livförsäkringsbolagsvarjeina
tillsynsmyndighe-tillanmälasskallLFV § 30enligtgrundlag"niske som
användas ellerbörjar närmed detsamtidigtFinanstilsynet, attsenastten,

däri.ändringar görs
livförsäkringsrörelsenpåöverskottenhurlagreglersaknadesLänge om

lagändring är 1989Vidförsäkringstagama. utta-blandfördelasskulle en
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förarbetenadock i utgångspunkten för bonusfördelningenlades att attvar
bör fördelas bland försäkringstagarna i förhållande tillbonus deras bidrag

rimlighetsprinciptill överskottet. En rörande bonusfördelning blev seder-
lagändringlagfåst trädde i kraft den augustil 1993genommera en som

modifierades vid harmoniseringen med den tredje generationensoch som
direktiv. Enligt LFV § 31 skall reglerna för beräkning och fördelning av

till försäkringstagama inteöverskott bara betryggande ocksåutanvara
tillprecisa och klara och leda rimlig fördelning. lagmotivenI sägs atten

överskottsreglema tydligt skall framgå överskottet skall förde-det av om
mellan enskilda försäkringar eller till försäkringsbeståndenlas sättas av

sådana till kapital.eller Det utgångspunkten för för-eget attangessom
delningen den s.k. kontributionsmetoden, enligt vilken överskottsmed-är

bland berättigade i förhållandelen fördelas till deras bidrag tillparter
uppkomst. Kontributionsmetodenöverskottets gälla i förhål-ävensynes

del bolagetslande till aktieägare. Den överskott tillfaller försäk-av som
bonusen, skall rimligt visdvs. på tillgodoföras demringstagarna, ett un-

löptid.försäkringsavtalensder
livförsäkringsbolag i sinaNågra danska har bonusregulativ fastslagit att

viss överskottet 75 eller 90 skallprocentsats t.ex. procent-en av an--
livförsäkringsbolagvändas till bonus. Ett har maximerat utbetalnin-större

aktieägarkretsen till Enligttill 50 000 DKR. uppgift emeller-garna anses
den väsentligaste begränsande faktor för vinstutdel-tid konkurrensen vara

till aktieägare.ning
överskott sålunda skall tillföras försäkringstagama tillgodoförsDe som

årlig tilldelning till enskilda försäkringardem antingen ellergenom ge-
avsättning till s.k. bonusudj zevningshensxttelser, varigenom medlennom

sådanaförsäkringsbeståndentill Samtliga dessa avsättnin-sätts av som
försäkringstekniska skulder i sin helhet omfattasutgör som numeragar

särskilda placeringsbestämmelser och regler förmånsrätt enligtav om
131.3 livförsäkringsbolags§ 127 och § Ett försäkringstekniskaLFV a av-

vanligen tillsättningar uppgår 90 dess balansomslut-än procentmer av
ning.

Fondemission kan i försäkringsaktiebolag ske under förutsätt-samma
gäller för allmänna aktiebolag enligt aktieselskabsloven.ningar som

föreligger inteDanmark några hinder bolag meddelar såvälI mot att ett
livförsäkringkonventionell unit linked-försäkring.som

kap. 9 bestämmelser ömsesidiga försäkringsbolagsLFV med-l ges om
och deras för bolagets förpliktelser. Däri fastslåslemmar attansvar en-

Ävenförsäkringstagama medlemmar i sådant bolag. återför-dast är ett
säkringstagare räknas medlem. ömsesidigt försäkringsbolagI ettsom sva-

för bolagets förpliktelser i omfattningmedlemmarna den somrar anges

Lovforslag L 63 Folketinget 1992-93 17 och Lovforslag Folke-Se L 117s.nr. nr.
1993-94 20.tinget s.

2 vidare SOU 1993:108 l0lSe härom s.
3 ll7 Folketinget 1993-94 22 Före den l juli 1994omfattadesSeLovforslag nr. s.
bonusudjzevningshenszettelserinte placeringsreglema eller bestämmelsernaav om
förmånsrätt.

l5-O635
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i bolagsordningen. förutsättsDet tillsynsmyndigheten vid stadfästelseatt
bolagsordningen tillser denna innehåller bestämmelser säkrarattav som
uttaxering hos medlemmarna sker efter likhetsprincip, i för-att t.ex.en

premienhållande till försäkringssumman eller den ordinarie Något spe-
ciellt i övrigt inte förutsatt i lagen. danskaär Den reglerin-ansvarssystem

således inte några föreskrifter uttaxering ellernärmareupptargen om an-
förlusttäckning i ömsesidiga försäkringsbolag. Medlemmarnasnan ansvar

för förpliktelserbolagets kan endast gällande bolaget och integöras av
direkt dess borgenärer. Bolagets krav medlemmar på grund detmotav av
personliga får inte överlåtas eller Medlemsansvaretpantsättas.ansvaret
kan begränsat till visst belopp, eller flera årspremier. lett t.ex.vara en

flesta ömsesidiga försäkringsbolagde dock ansvarigheten obegränsad.är
Bakgrunden till denna ordning rekommendationär Assurand¢r—So—en av
cietetet den danska försäkringsbranschorganisationen godkäntssom av

accepteradtillsynsmyndigheten och blivit allmänt Någon skillnadsom
mellan akadeförsäkring och livförsäkring i ansvarshänseende inte igörs
den danska lagen. Emellertid fastställs solvensmarginalen i ömsesidigtett
skadeförsäkringsbolag till lägre belopp i försäkringsbolagandraän seett
bekendtgørelse 638 af juli Vid återförsäkring1994. kan, med stödnr.

bestämmelse i bolagsordning, avtalas återförsäkringstagare skallattav
fri medlemsansvar jfrfrån LFV § 21 stk. 2 Finanstil-2. Enligtvara

föreskrifter kan vidare ömsesidiga bolag deltar i poolord-synets som en
ning vid inta bestämmelserkoassurans i bolagsordning där medlemmarna
fritas från för bolagets förpliktelser bekendtgørelse af113 12.ansvar nr.

Enligt1993. lagen kan Finanstilsynet utfärda regler medlem-mars om
myndighetenoch har inte utnyttjat dennagarantersmars ansvar, men

möjlighet.

Upplåning

Upplåning i försäkringsbolag bakgrund bestämmelserprövas mot av om
förbud försäkringsfrämmande verksamhet, vilka i LFV §§ 6mot upptas
och 6 bestämmelserna hinder upplåningDe sker iutgör mota. som spe-
kulationssyfte. följerVidare allmärma bolagsrättsliga regler styrel-attav

och ledningen i övrigt inte får lån i sådant syfte. I allmänhettasen upp
tillåts försäkringsbolagen belåna fast egendom och kassakredi-att ta upp

praktiken förekommer sådan upplåning ii endast begränsadter, men om-
fattning.

Danska försäkringsaktiebolag kan konvertibla skuldebrev konver-utge
vinstandelsbevis udbyttegivendetible gaaldsbreve och gaeldsbreve i det

väsentliga enlighet med vad gäller för aktiebolag.i allmänna Aktie-som
bestämmelser däromselskabslovens nämligen tillämpliga för för-är även

säkringsaktiebolag. Beslut lån fattaskonvertibleratt ta motom upp av

‘ lovsamling, bind trettende udgave 1993, 6477 note lOl.Se Karnovs
5 i Nordisk försäkringstidskrift 1989Gomard 43.Se s.
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Sådant lån kan dock inte till beloppbolagsstämman. högre änupptas som
hälften bolagets aktiekapital. Beslut aktier skallattmotsvarar av om nya

konvertering fordrarinbetalas skuld Finanstilsynets god-kunna genom av
240 stk. Beslutkännande LFV § 3. lån vinstandels-att motupptaa om

bolagsstämman efterbevis fattas eller, dennas bemyndigande, sty-av av
för allmänna aktiebolag gäller inte något förbud del-relsen. Liksom mot

livförsäkringsbolag skall vinstandelslånägardebentures. För att ta upp
krävs LFV § 240 stk. 4 godkännande Finanstilsynet.enligt Bestäm-a av

uppställts för hindra livförsäkringsbolag från kringgåmelsen har att att
vinstutdelning.begränsningreglerna om av

ömsesidigaLiksom i andra länder skall i Danmark försäkringsbolag för
driva verksamhet ha garantikapital eller basiskapitalkunna ett annatatt

8. Garantikapitalet kan delas i andelar. anskaffningLFV kap. Förupp
kapital i ömsesidiga försäkringsbolag anvisas i lagen metodennytt omav

garantikapitalet. Därvid gäller bestämmelserna i aktieselskabs-ökning av
nyemissionökning aktiekapital i tillämpliga delar.loven avom genom

Enligt bestämmelserna i LFV kap. 10 får ömsesidigt försäkringsbolagett
inte förvärva eller garantiandelar. Det skall i så-mottapant ettsom egna

föras garantiandelarna.bolag bokdant överen
Garantikapitalet kan förräntas i överensstämmelse med vad har be-som

i bolagsordningen. Genom bolagsordningen skall stadfästas för-stämts att
bestäms.7orimligt hög utbetalning tillhindras Förränta räntaatt en av

gäller framgått bestämmelser för vinstutdelninggaranter som samma som
aktieägare i försäkringsaktiebolag. föreskriver inte möjlighettill Lagen

ömsesidiga försäkringsbolagen delaför de vinst till Bo-utatt garantema.
lagsordningen skall vidare innehålla bestämmelser rösträtt.garantersom

den händelse i bolagsordningen bolagsstäm-För rösträttgaranter ges
skall tillsynsmyndigheten vid stadfástelsen tillse bolagsordningenattman

"rimelig måde" reglerar förhållandet mellan och med-garanternasen
inflytandelemmarnas

Löpande tillsyn

tillsyn i före-Enligt reglerna LFV kap. 26 bevakar Finanstilsynet iom
Forsikringsrådetmed efterlevnaden lagens bestämmelser och dening av

har Forsik-föreskrifter meddelats med stöd därav. Regeringen utsersom
ringsrådets medlemmar, vilka vissa skall företräda försäkringstagarnaav

vissa andra skall försäkringsgivama. Forsikringsrådetoch representera
handhar överordnade administrationen de underden regler hörav som

verksamhetsområde.Finanstilsynets Tillsynen i första hand sikte påtar
försäkringsbolagens soliditet. Finanstilsynet kan enligt allmän bestäm-en

° Folketingstidende 1980-81, tilltagSe A, 1554.sp.
7 Folketingstidende 1980-81, tillag 1559.Se A, sp.
8 lovsamling, bind 1993,Se Kamovs trettende udgave 6477 note 101.
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melse fordra bolag vidtar rättelse då dess ekonomiska ställning äratt ett
så försvagat de försäkrades intresse i fara LFV §§ 250 ochär 251.att

framgått den offentliga kontrollenSom andra inslag bevak-änrymmer
ning Enligtsoliditeten. LFV § 7 kan Finanstilsynet förbjuda försäk-av

inte bedrivs iringsverksamhet enlighet med "redelig forretningsskik"som
forsikringspraksis".och "god Bestämmelsen s.k. "retlig standard"är en

för vägledande riktlinjerhar passivanväntst.ex. att acceptsom ge om
konsumentförsäkringvid ändring och bonusprognoser vid livför-av om

motsvarande regel gäller försäkring. bankrörelse. frånEn Bortsett tillsy-
föreskriftenligt denna omfattar Finanstilsynets verksamhet i principnen

försäkringsvillkorskontroll skälighet eller bolagensinte skaderegle-av av
obligatoriskaring. den arbetsskadeförsäkringen skallFör emellertid för-
godkännas i förväg Finanstilsynetsäkringsvillkor LFV a-b.210av

försäkringar gällersådana dessutom premienFör skall rimligatt vara
g.LFV § 210

har lagstiftning årFinanstilsynet 1993 vissa uppgifter förgettsgenom
konkurrensen. Myndigheten skall sålunda enligtstärka LFV § 240 batt

undersökningarföreta ägnade öka marknadstransparensenär attsom
försäkringsområdet och offentliggöra resultaten därav. Undersökningarna

inriktas livförsäkringssidan, frågorfrämst böra bo-rört.ex.anses som
nus.° Konkurrencerådet liknande regel i den generellaFör upptas en
konkurrenceloven.

marknadsföringFörsäkringsbolagens omfattas den allmännaav mar-
och underkastad Forbrugerombudsmandenskedsføringsloven kontroll.är

efterlevnaden EG:s inforrnationsreglerTillsynen ankommer docköver av
på Finanstilsynet.

Livförsäkringsverksamheten kontrolleras med stöd vissa speciellaav
Som framgått skall livförsäkringsbolags tekniskabestämmelser. beräk-ett
anmälas till Finanstilsynet samtidigtningsunderlag med det bör-senast att

jar eller ändringar däri. material skallanvändas Dettanär görs utöver-
överskottsfördelning innehållaregler bl.a. regler för beräkningom av-

försäkringspremier och "livsforsikringshenszettelser" premiereserven
föravsättningar bonus återköps- och fribrevsvärden. Finanstil-inkl. samt

enligt LFV § 31 till de anmälda förhållandenaskall betryg-ärattsynet se
rimliga för den enskilde försäkringstagarengande och och andra ersätt-

ningsberättigade enligt försäkringsavtalen. Kraven på premiesättningen
självbärande.varje försäkringstyp i princip skallinnebär bl.a. att vara

Är på det tekniska beräkningsunderlaget inte uppfyllda eller avvi-kraven
därifrån skall tillsynsmyndigheten föreläggaker bolaget bolaget vidtaatt

250.rättelse §LFV
efterlevnaden basiskapitalbevakning reglerna har medde-För av av om

föreskrifter Finanstilsynets bekendtgørelser 637 och 638lats närmare nr.
kapitalgrundlag för livsforsikringsvirksomhedjuli 1994af om resp.

skadesforsikringsvirksomhed. Försäkringsbolagen skyldiga iär att sam-

° 63 Folketinget 1992-93 26LSe Lovforslag nr. s.
° 1993:108 63SOU ff.Se vidare härom s.
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ingivande årsredovisning redogöra förband med hur solvensmargina-av
beräknats och hur basiskapitaletlen har syfte tillgo-är Isammansatt. att

krav riskspridning avseende tillgångardose kapitalba-motsom svarar
föreskrifterna vissai värderingsregler. innebär bl.a. värdetDe attgessen

immateriella tillgångar, aktier eller aktier i dotterbolag inte fåregnaav
medräknas vissaoch enhandsengagemang får endast i begrän-att tas upp
sad omfattning vid beräkning basiskapital. Särskilda sanktionsreglerav

tillämpliga då försäkringsbolag inte uppfyller kraven på basiskapitalär ett
§ 249.LFV

tids lagstiftning har aktuarien ställning.Genom stärktgettssenare en
slås fast bolagsledningen skall till bolaget har till-LFV § 89l att attse

för beräkninggång till tillräcklig sakkunskap försäkringstekniskaav av-
sättningar. Driver bolaget livförsäkringsrörelse skall för genomförande

försäkringstekniska beräkningarna och undersökningarna finnasde enav
ansvarig anställd. skall godkännas Finanstilsynet.aktuarie Denne Denav

korrekt tillämpar det tekniskaansvarige aktuarien skall till bolagetattse
beräkningsunderlaget. skall i detta syfte undersöka aktuariella frågor,Han

i marknadsföringsmaterial och bonusprognoser. Avviker bolagetbl.a.
aktuarien skyldig omgåendefrån gällande regler den ansvarige göraär att

till tillsynsmyndigheten. Aktuarien omfattas emellertidanmälan härom
skadeståndsansvar gäller i bo-bestämmelserna särskiltinte omav som

straffansvar,lagslagstiftningen, kan underkastas bl.a. han intemen om
fullgör föreskrivna uppgifter §§ 258 och 260. Då bolag ansökerLFV ett

ansvarig aktuarie måste orsakengodkännande bolageten angeom av ny
bytet.till

livförsäkringsbolagens del har införts ytterligare kontrollinstansFör en
offentligaregel styrelseledamöter. I sådant bolag skallettomgenom en

industri- samordningsminist-ledamot styrelsen utsedd ochvaraen av av
LFV § 83.em

Finland

finländska försäkringsbolagens verksamhet regleras i lagen den 28 de-De
försäkringsbolag 1062/79. Genom lagändringarcember 1979 om som

i kraft april 1995 anpassades lagstiftningen till den tredjeträdde den 1 ge-
nerationens försäkringsdirektiv. Bl.a. infördes då lag utländskaen ny om
försäkringsbolag.

Fördelning överskott i lifbrscz&#39;kringsr6relsem.m.av

försäkringsbolag finns regler vinstutdelning ochkap. lagenI 12 om om
bolagets tillgångar. Reglerna tillämpliga på allanvändning ärannan av

får medel utbeta-försäkringsverksamhet. Enligt bestämmelserna bolagets

vidare Folketinget 1992-93Se Lovforslag L 63 19s.nr.
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endast i enlighetlas till med vad i lagendelägarna stadgat vinstut-är om
utbetalning vid nedsättning aktiekapitaletdelning, eller reservfondenav

utskiftning vid bolagets upplösning. Såsom vinstutdelningoch inteanses
livförsäkringutgivande sådana till anknutna förmåner, till vilkaextraav

förbundit sig i försäkringsavtalet.bolaget sådana förmånerinte För görs
försäkringstekniska avsättningar i enlighet med bolaget antagnaav grun-

gäller vinstutdelningder. övrigt i väsentliga delar bestämmelsernal om
aktiebolag.i lagen om

har i Finland gällt skälighetskravSedan länge vid fördelningett av
livförsäkringsrörelse, och sådantöverskott i krav skall tillämpas ävenett

till EG:s tredjeefter anpassningen försäkringsdirektiv. förmå-När extra
på sådana försäkringarbeviljas enligt försäkringsavtalet har rättsomner

grundval överskott försäkringardärtill på dessa har avkastat,av som
13 kap. § lagen försäkringsbolag,skall, enligt 3 i skälig omfattningom
det totala beloppetbeaktas både de förmåner beviljas förextraav som

och, i fråga fördelningen fönnåner,dessa försäkringar dessa be-om av
uppkomsten överskottet försäkringar.loppet pâ dessa Deoch extraav

inte möjligheternaförmånema får uppfylla lagens solvens-äventyra att
beständigheten de fönnånemas nivå.krav eller extraav

principenSålunda tillämpas skälig del det överskottatt en av som upp-
försäkringar har del i överskottet skall återbäras tillstått på sådana som

försäkrade bolagets solvensmarginal nivånde tillåter detta. När på deom
fastställs det önskvärt nivåförmånema denna skall kunna be-ärextra att

med kravet på kontinuitet förhindrahållas. Avsikten konsumen-är att att
förmånervilseledd med med hänsyn till försäkringsav-blir storaten som

varaktighet beviljas under kort tid. Meningen emellertid intetalets ären
förmånerförhindra avvikande det klart för försäkrings-när görsextraatt

gäller förmåner vilkasdet nivå högre den vanliga nivånär äntagaren att
fönnåner.för fortlöpande Genom regleringen skall tillsynsmyndig-extra

och hälsovårdsministeriet, förhindraheten, social- kunna dels oskäligen
det överskott uppstår påöverföring till grund be-ägarna attav som av

säkerhetsantaganden vid premiesättningen, delstryggande använts en
olika försäkringstagargrupperbehandling har till delojämlik rättav som

överskotten.i
Livförsäkringsbolagen brukar varken i grunder eller någon annanstans

eller på hur del uppkomnasättprocentsatser annat storgenom ange av
skall tillkomma försäkringstagama. försäkringsvillkorenöverskott Isom

försäkringen berättigar till del i överskottsmedel ellerendast omanges
Överskottet tilldelas enskilda försäkringar,inte. vilket innebär belop-att

försäkringstekniska avsättningar inte tillgängliga för för-ärutgör sompen
livförsäkringsbolags balansomslutning vanligenlusttäckning. Ett utgörs

försäkringstekniska avsättningar ansvarsskuld.till 95 procent avca
försäkringsbolag inte någon bestämmelse fond-Lagen upptar omom

lagen aktiebolag tillämpas på försäkringsbo-emission. Eftersom skallom

2 1979 179 46vidare rd.Se nr s.prop.
3 330 47.1994 rd.Se nr s.prop.
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intelag stadgat, l kap.är l kan dock försåkringsaktiebo-annatom se
genomföra fondemissionlag i enlighet med vad gäller för allmännasom

aktiebolag.
Sedan januariden 1994 kan finländska försäkringsbolag1 meddela

fondförsäkring. Något krav på separation sådan försäkringsrörelse frånav
traditionell livförsäkringsrörelse har inte uppställts.

Enligt kap. § lagen försäkringsbolag3 1 delägare i ömsesidigtär ettom
försäkringstagamaförsäkringsbolag och, i enlighet med bestämtsvad som

bolagsordningen, garantikapitaletsi bolagsordningenI kan vidareägare.
föreskrivas återförsäkringbl.a. inte medför delägarskap. Med social-att

hälsovárdsministerietsoch samtycke kan delägarskapet utvidgas så att
delägare i bolaget.andra I ömsesidigt försäkringsbolagsäven är bo-ett

lagsordning skall enligt 2 kap. § lagen4 bl.a. huruvida försäk-nämnas
ringstagare i egenskap delägare ansvarig för bolagets förbindelserärav

så fallet, enligt vilken grund ansvarigheten bestämsär och desssamt, om
omfång.

10 kap. lagen försäkringsbolagI 7 § bestämmelser uttaxe-om ges om
ring. Enligt reglerna därom skall uttaxering ske på delägare enligtsom
bolagsordningen har personligt bolagets verksamhetskapitalnäransvar

varmed bolagetsdet belopp tillgångar överstiger dess skulder underskri-
föreskrivnader i lagen belopp. delägareErlägger inte belopputtaxerat

skall det drivas in på exekutiv väg.

Upplåning

Något förbud upplåning gäller inte för försäkringsbolagen, vissamot men
begränsningar ändå föreligga. Principen den försäkringsbolagär attanses

sin verksamhetskall ordna lån. cirkulärI från tillsyns-utan att uppta ett
myndigheten nämligen försäkringsbolagen dimensionerabörsägs att om-

verksamhetenfattningen sin rörelse pä så möjligsätt äratt utan uppta-av
gande lån. Upplåning godtas endast det erfordras särskilt vä-av om av

skäl. gäller bl.a.gande Detta krediter för anskaffande verksam-egnaav
förhetslokaler, krediter skötsel likviditet och statliga krediter för bo-av

stadsändarnål.
finländska försäkringsbolagens kapitalförsörjningDe har bli till-ansetts

räckligt tryggad de allmänna stadganden gäller ökning detgenom som av
kapitalet. För den skull har i den finländska lagen försäkrings-egna om

till skillnad i landetsbolag aktiebolagslag inte intagits bestäm-mot- -
konvertiblamelser skuldebrev, optionslån vinstandelslån.eller Dessaom

finansieringsformer förbjudna för försäkringsbolag i Finland.är
Reglerna finansiering för de finländska ömsesidiga försäkringsbola-om

väsentligen med gäller Danmark.överensstämmer vad i Ett öm-gen som
sesidigt bolag kan sålunda skaffa garantikapital till vilket kan knytasnytt

inte till del i vinst. Garantikapitalet kan fördelas pårösträtt rättmen ga-
rantiandelar, vilkas nominella belopp skall i bolagsordningen.nämnas
Däri skall vidare bl.a. garantikapi-vad bestämtär räntaanges som om

och har vidtalet bolagsstämma kap. § lagen. Irösträtt 2 4vem som
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följer med garantiandel.ömsesidiga försäkringsbolag Förrösträttmånga
det nödvändigt garantikapital skallden skull har ansett att varaman vara

Ökning garantikapitalet kräver sålunda alltid änd-belopp.fast till sitt av
för tillsynsmyndighetenbolagsordningen, vilket det möjligtring görav

förenad medförhållandet mellan denkontrollera rösträtt äratt som garan-
försäkringstagamas motsvarandeoch rätt.tiandelen

för-garantikapital i 4 kap. lagenökningBestämmelser av ges omom
garantikapital skall iakttas i tillämpliga de-Vid ökningsäkringsbolag. av

försäkringsaktiebolags aktieka-stadganden vid ökninglar som avsamma
fondemis-ökning kan dock inte verkställasGarantikapitaletspital. som

utfärdas garantiandelsbrev förasgarantiandelar skallsion. För samt ga-
garantiandelsägarförteckning. Därvid gäller vad i 1a-ochrantiandelsbok

aktiebok aktieägar-stadgat aktie, aktiebrev, ochaktiebolag är omomgen
förvärva ellerlagen. gäller förbud3 kap. 8 § Detförteckning mot att

garantiandelar 3 kap. 9 § lagen.mottapant egnasom

tillsynLöpande

gällandehälsovårdsministeriet skall övervaka efterlevnadenochSocial- av
Huvuduppgiften bevakaförsäkringsverksamhet.för ärbestämmelser att

finansiella tillsynen skallfullgöra sina förpliktelser. Denkanbolagenatt
dess försäkringstekniskabolags solvens,kontrollomfattasärskilt ettav

avsättningar kap.dessa 14och de tillgångaravsättningar motsom svarar
livförsäkringens del gällerförsäkringsbolag. För§ lagen1 somom

överskottsfördelningensikte påkrav på skälighetocksånämnt tarett som
premierna skall deninnebär övertagnadessutom motsvaraattsommen

i övrigt skall behandlas påförsäkringstagarna rätt-och ävenrisken ettatt
vist sätt.

godbolag förfar i strid medskall ingripaTillsynsmyndigheten ettom
i verksamheten kap.uppdagas missbruk 14försäkringssed eller detom

förhindra sådan fortlöpandeförsäkringssedGod§ lagen.5 t.ex.anses en
från försäkringar har delinnebär intäkternaunderprissättning att somsom

förlusterför täckakontinuerligt användsöverskotti bolagets att annan
bestämmelsen kan tillsynsmyndighetenåberopande denUnderrörelse. av

marknadsför-skadereglering ellerförsäkringsbolagsingripavidare mot ett
ing.

inom försäkringsom-och fungerande konkurrenssundFör att trygga en
konkurrensbegränsningarallmänna reglerna sär-derådet utöver omges

Social- ochförsäkringsbolag.i kap. lagenbestämmelser 14skilda oma
utreda konkur-konkurrensförhållandena,hälsovårdsministeriet skall följa

verkningarundanröja skadligavidta åtgärder förrensbegränsningar, att
konkurrensfrämjande initiativ. Social-konkurrensbegränsningar och taav

konkurrensområdet skall ske itillsynhälsovårdsministerietsoch sam-
Konkurrensverket.medarbete

skall enligt 10 kap. 2 § lagenskadeförsäkringlivförsäkring ochFör om
"ansvarsskuld" mot-för beräkninggrunderförsäkringsbolag upprättas av
Beräkningsgrundernaavsättningar.försäkringstekniskatillsvarigheten



1995:87 BilagaSOU 329

föreskrifterbetryggande. förordning meddelasskall I närmarevara om
skall iakttas då ansvarsskulden i försäkringsbolag beräk-principerde som

livförsäkringar dessutom enligt kap. lagen beräk-krävs 13 1 §Förnas.
försäkringspremier, áterköps- och fribrevsvärden. Vidningsgrunder för

fordras solvenskraven inte kap.premieberäkningen 13 2 §äventyrasatt
följd skälighetskravet fär ändringar beräkningsgrun-lagen. Som en av av

till sänkningar försäkrings äterköpsvärde, inte för-der inte leda av en om
först får möjlighet avsluta sin försäkringsäkringstagaren att att tagenom

âterköpsvärdet fastställts på gamla grunder 13 kap. 4 §det högreut som
tredje generationens försäkringsdirek-Vid genomförandet denlagen. av

upphävdes det sedan länge gällande kravet grunderna skalltiv att vara
tillsynsmyndigheten.fastställda av

försäkringsbolagens placeringsverksarnhet gäller i prin-Föreskrifter om
försäkringsåtagandena. Emellertid be-medelcip endast motsom svarar

aktiemajoriteten företag inomförsäkringsbolagens inneha irättgränsas att
bestämmelsen förbud rörelsefrämmande branscher motgenom om annan

försäkringsbolag. före-försäkringsrörelse i kap. 3 § lagen Där1än om
försäkringsbolag med vissa begränsade undantagskrivs utanatt ett - -

medgivande inte fär inneha aktiemajoriteten ellertillsynsmyndighetens
för samtliga aktier i aktiebolag bedrivermajoriteten röstetalet ett somav

verksamhet.försäkringsfrämmande
beräkningarutföra försäkringstekniska och utredningar skallFör ettatt

försäkringsmatematiker för-försäkringsbolag ha 18 kap. 8 § lagenen om
uppgifter isäkringsbolag. föreskrifter dennes förord-Närmare om ges

försäkringsbolag. Tillsynsmyndighe-försäkringsmatematiker vidning om
Försäkringsmatematikernbehörighetsvillkoren. intebestämmer ärten un-

skadeståndsansvar.derkastad särskilt

Norge

Försäkringsrörelse i Norge regleras lov 10. juni 1988 39genom av nr.
forsikringsvirksomhet.om

Skälighetskrav

gäller skälighetskrav för såväl skade- livförsäkrings-lagenEnligt som
försäkringsbolag skall fördela sina kostnader och intäkterverksamhet. Ett

skilda försäkringstypema och för-"rimelig måte" mellan depå enm.m.
fördelningen bolagMotsvarande krav gäller för mellansäkringsavtalen.

föreskrifter fördelningen har med-koncern § 7-5. Närmarei omsamma
forskrift 21. november 1989 1167Finansdepartementetdelats nr. omav

fond mellom forsikringssel-kostnader, inntekter,fordeling tap, mv.av
bransjer kontrakter i forsikrings-i konsemforhold mellomskaper etogog

330 24.härom 1994 rd.Se nr s.prop.

l5-0635ll
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selskap, ändrad den 17 juni 1994. bolagEtt skall vidare användasenast
premier står i rimlig relation till den risken § 7-6. Ocksåövertagnasom
övriga försäkringsvillkor skall rimliga § 7-7.vara

Fördelning överskott i liiförsäkringsrörelseav m.m.

forsikringsvirksomhetI lov § 8-1 fastslås alla medelattom som uppsam-
livförsäkringsbolaglas i skall komma försäkringstagarna och de försäkra-

de till godo, inte i bolagsordning.bestämt Regeln skall dockärannatom
enligt lagens förarbeten förstås med den begränsningen utdelning påatt
aktie- garantikapitaloch kan ske. Det uttalas i motiven principenatt om
försäkringstagarnas delaktighet i överskotten har socialt värde ochstort

lagfastas. principenbör Av följa endast relativt obetydligsägs delatt en
kan till avkastning på aktie- och garantikapital. Någon bestämmelse
i därom emellertidlag inte behövlig. Försäkringstagarnas och deanses
försäkrades intressen bli tillräckligt tillgodosedda bestäm-attanses genom
melser vinstutdelning enligt § 3-2 skall i bolagsordning, vilkenupptasom

koncessionsmyndigheten.5skall godkännas Enligt myndighetensav
praxis får vinstutdelning till aktieägare, bolagsskatt ochsumman av av-

friasättningar till inte överstiga 35 vinsten efter obli-procentreserver av
därförgatoriska avsättningar. Bolagen har intagit bestämmelser med den

innebörden i sina bolagsordningar.
Överskott på livförsäkringsrörelsen skall enligt lagen fördelas årligen

enskilda försäkringarna. Några ofördelade överskottsfonder fårde inte
förekomma. Fördelningen skall ske efter varje enskild försäkrings bidrag
till uppkomsten överskottet och efter det premie- och beräkningsunder-av
lag gällt för försäkringen i enlighet med bestämmelsernärmaresom som
har meddelats Finansdepartementet forskrift juni 1990 430av nr. om
overskudd i livsforsikring, ändrad den 23 december 1993.senast

Reglerna överskottsfördelning retroaktiv verkan och innebarom gavs
tidigare ofördelade fonder fick upplösas och tillföras de enskilda för-att

säkringstagamas konton. Fördelningen de redan uppsamlade medlenav
enligt angivna principer, för vilka bolagen ñckskedde upprättaovan en

skulle godkärmas tillsynsmyndigheten.plan som av
livförsäkringsbolags avsättningar för försäkringsåtaganden uppgårEtt

dess totalavanligen till 90 skulder. För dessa avsättningarprocentca av
placeringsreglergäller särskilda i § 7-4 se nedan.
i fondemission i skade- och livförsäkringsaktiebo-Något förbud lag mot

fondemissionföreligger inte. genomförande i försäkringsaktie-lag För av
forsikringsvirksomhet till-bolag krävs dock enligt lov § 3-7 särskiltom

den bestämmelsen får försäkringsbolags ansvarskapitalstånd. Enligt ett
kapital inte ökas fondbildningi huvudsak sätt änannateget genom

Finansdepartementet. tillsynspraxissamtycke från Genom denutan som

5 42 1986-87 41 103 och 133Se 0t.prp. s.nr.
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fondemission. fondemission förekom-utvecklats förbjuds vanligen Dåhar
bestämmelserna därom i aksjeloven.den ske enligtskallmer

finnsforsikringsvirksomhet kap. 4 särskilda bestämmelserlovl omom
Ävenförsäkringsbolag gjensidige forsikringsselskaper. iömsesidiga

försäkringsbolag ansvariga förmedlemmarna i ömsesidigtNorge är ett
förpliktelser § 4-8. Vilka medlemmarbolagets är att samtsom anse som

fårutsträckning skall kunna gällande bestämmasi vilken görasansvaret
solitt ömsesidigt försäkringsbolag kan fåbolagsordningen § 4-3. Etti

innebär uttaxerings-i bolagsordningen godkändabestämmelser attsom
inte går ålägga medlemmarna för-möjligheten slopats, så detatt att

premien.inkrävda Enligt den lag gällde föredenpliktelser utöver som
forsikringsvirksomhet det inte möjligt helt hävaårs lov1988 attom var

forsikringsselskaper. Om inte§ 24 1911 års lovuttaxeringsrätten se om
påföreskrivits i bolagsordning skall uttaxering medlemmarnaharannat

förskottspremie. livförsäkrings-förhållande till beräknad Iske i etten
inte skall habolagsordning kan bestämmas medlemmarnabolags att

förlust skall utjämnasbolagets förpliktelser, i ställetför attmenansvar
försäkringslagstift-reduktion försäkringskraven. norskaDenavgenom en

regler uttaxering eller förlusttäck-inteningen närmareupptar om arman
ning.

Uppláning

forsikringsvirksomhet innehåller inte några uttryckliga bestäm-Lov om
försäkringsbolagens upptagande lån. Enligt uttalanden i lag-melser avom

emellertid stadgandet i lagens förbudinnebär § 7-1förarbeten mot attom
försäkringsverksamhet hinder upplå-verksamhetdriva än motannan

ning. Upplåning får huvudregel inte förekomma. hävdasDet attsom
naturlig del försäkringsverksamheten låna in medeldet inte är atten av

bolagets kapital. Försäkringsbolag endast i undantagssi-för ökaatt anses
anspråk. sådan situationbehov lånemarknaden i Entuationer ha att taav

kortsiktiga likviditetsproblem. ska-då bolag behöver lösa Ettkan ettvara
anledning kortvarigtdeförsäkringsbolag kan nämligen ha att ettta upp

för kunna reglera skada ibanklån, månader, att stort.ex. tre en av-
från återförsäkringsgivare. godtas också försäk-medel Detvaktan på att

inteckningslån på fast egendom används i försäk-ringsbolag upptar som
Lånebegränsningama uppställts för förhindraringsverksamheten. har att

på försäkringsrörelsen.på läneverksamhet täcks överskottförlusteratt av
lånkan norska försäkringsaktiebolag endast sällanFöljaktligen ta upp

förenade med optionsrätt tillkonvertibla skuldebrev och skuldebrevmot
ñnansieringsformemaMöjligheten utnyttja de påverkasnyteckning. att

angivna bestämmelsen i lov forsikringsvirksomhetdenockså ovan omav
sålunda ha särskiltkonvertering eller nyteckning måste bolaget§ 3-7. För

K’ 42 1986-87 108 foch NOU 1983:52 88.Ot.prp.Se S.nr. S.
1986-87 129 och NOU 1983:52 24.Ot.prp. 42Se nr. s. s.
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tillstånd. den mån konvertiblerI och skuldebrev med optionsrätt till
nyteckning bestämmelserna därom i aksjeloven tillämpliga.ärutges

ömsesidigt försäkringsbolagEtt skall liksom försäkringsaktiebolag ha
startkapital står i rimligt förhållande till den planerade verksam-ett som

Garantifondenheten. garantikapitalet kan bestå länekapital med efter-av
ställd forsikringsvirksomhetbetalningsrätt lov § 4-2. stiftelsedoku-lom

skall skall ha inflytande i bolaget och i vadmentet garantemaanges om
mån lånat kapital skall förräntas § 4-4.

Lânekapitalet kan också det utställs omsättningsbaratas attupp genom
"grunnfondsbevis" med representationsrätt vid bolagsstämman. Avkast-

grunnfondsbevisningen bestäms alltid variabel på bolagetssom en
vinst bolaget självt. Kriterierna för utdelning avkastningavgörsom av

grunnfondsbevisemissionen.19prospektet förskall framgå Ett ömsesi-av
försäkringsbolagdigt kan öka sitt kapital utfärdaäven attgenom grunn-

fondsbevis.
Med stöd bemyndigande i lagen har Finansdepartementet meddelatav

föreskrifter grunnfondsbevis, varigenom många aksjelo-närmare om av
tillämpliga forskriftregler blir grunnfondsbevis i gjensidige for-vens om

fastsattsikringsselskaper Finansdepartementet 19 oktober 1990. Förav
grunnfondsbevis skall utfärdas grunnfondsbrev registrering inte skerom
hos Verdipapirsentralen. Vidare skall bolaget föra register över ägarnaett
till bevisen. grunnfondsbevis kan fritt överlåtas iEtt enlighet med vad

aktier. ökninggäller för För garantifond utfärdandesom av genom av
grunnfondsbevis och för fondemission sådana bevis gäller aksjelovenav
i tillämpliga delar. Sådana åtgärder skall emellertid godkännas tillsyns-av
myndigheten. utdelning ärlig grunnfondsbevisFör gällerräntaav en
begränsningsregel förvad gäller utdelning till aktie-motsvararsom som

Grunnfond får ned i enlighet bestämmelsernamed ned-ägare. sättas om
förbudsättning i aksjeloven. Det gäller förvärv grunnfonds-mot av egna

bevis.

Löpande tillsyn

försäkringsbolagen, ankommer påTillsynen Kredittilsynet, syf-över som
solventa och bedrivertill bolagen verksamheten enligt gällandeärtar att

bestämmelser.
tillsynsuppgift bevaka livförsäkringsbolags forsik-En viktig är att ett

den fond skall täcka bolagets förpliktelser enligtringsfond, dvs. liv-som
försäkringsavtalen. Tidigare gällde krav på förhandsgodkärmande av un-

fonden.användes för beräkning Efter harmoniseringenderlag avsom
livförsälcringsdirektivet tillräckligtmed det tredje det detta materialär att

Kredittilsynet då i dåin till det bruk eller ändringar däri.lämnas görstas

"l 1986-87 107.SeOt.prp. 42 s.nr.
m 42 1989-90 30.SeOI S.prp nr
N 1993:108 67.Sehärom SOU s.
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gällermotsvarande de försäkringstekniska avsättningarnatillgångarFör
i lov forsikringsvirksomhet. Närmaresärskilda placeringskrav § 7-4 om

forskriftplaceringsföreskrifter har meddelats Finansdepartementetav
junikapitalförvaltning, ändrad den 301989 930september senastnr. om

placerar sina medel i strid gällandeförsäkringsbolag1994. Om motett
uheldigeller övrigt på "ubetryggende eller åpenbartbestämmelser i ett

bo-fordra rättelse. Myndigheten skall bevakaKredittilsynetmåte" kan att
riskspridning, ochtillgångar placerade med erforderligsamladelagets är

placering fria medel. tred-gripa in Densålunda kunna även mot avanses
så-försäkringsdirektiv har inte hindergenerationens utgöra motansetts

Åtgärdenmyndighetsingripanden." be-skall då vidtas med stöddana av
ñnansieringsvirksomhet fmansinstitusjoner § 2-i lovstämmelserna ogom

ñnansinstitutions enhandsengage-bestämmelserna fårEnligt de10. en
försvarligt.högreinte än ärsommang vara

ingår i de för-vad gäller i många andra länderTill skillnad mot som
denförlusttäckningsmedel, nämligensäkringstekniska avsättningama även

fond samtidigt räknas insikkerhetsfonden i livförsäkring. fårDennas.k.
kapitalbas.bolagetsi

nödvän-försäkringsvillkorpremier och andraKontroll ettanses varaav
premiernai första hand påkontrollen gårled i tillsynen. Dendigt ut att
inrymmerförsvarligt, denkaninte lägre änsätts anses vara mensom

skälighetsprövningar. ellerbolag "ubetryggende"Tillämparockså ett
förbjudavillkor kan tillsynsmyndighetenpremier eller andra"urimelige"

forsikringsvirksomhet § 7-6 och § 7-7.använda dem lovbolaget att om
premietarif-uppställts kravpremiekontrollen harunderlättaFör attatt

premien framgåroch omkostnadsdelenrisk-,fen utformas så att spar- av
risiko-,1169 skille mellomnovember 1989forskrift 21. sparc-nr. om

stöd angivna lagregler kanpremien. Medomkostningsdelenoch avav
Sådanaskaderegleringen i bolag.också granskatillsynsmyndigheten ett

sällan.dock endastförekommerkontroller
anmälnings-förhandsgodkännande ochi kravgällde NorgeLänge ett

livförsäkring. till denVid anpassningenpremietariffer förplikt av
krav."försäkringsdirektiv upphävdes detta Numeratredje generationens

beregnings-sitt "tekniskelivförsäkringsbolagen skall anmälafordras att
börjarsamtidigt med försäkringarnaKredittilsynetgrunnlag" till attsenast

forsikringsvirksomhet § 7-6marknadsföras. lov om
intäkterräknas vidare kontrollenskälighetsprövningarna överTill att

forsikringsvirk-bestämmelserna i lovfördelas enligtkostnaderoch om
Är Kredittilsynet for-"urimlig" kanfördelningenovan.somhet § 7-5 se

fördelning.dra ny
bevaka bestämmelsernaskall vidare över-Tillsynsmyndigheten att om

skallkorrekt. Myndighetenlivförsäkring tillämpasskottsfördelning vid

2 1993-94 10 ff.77Ot.prp.Se s.nr.
22 114 ff.42 1986-87Ot.prp.Se s.nr.
23 66SOU 1993:108häromSe S.
7 1993-94 15.77Se Ot.prp. s.nr.
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därvid förhindra fördelningar innebär bolags Soliditet äventy-att ettsom
lov forsikringsvirksomhet § 8-1.ras om

Vid sidan den tillsyn grundas på soliditets- och skälighetsreglerav som
Kredittilsynetövervakar i viss mån bolagensäven marknadsföring. Tillsy-

sikte pâ den information bolagen enligt bestämmelser i lag-tarnen som
stiftningen försäkringsavtal skall försäkringstagarna. Myndighetenom ge
ingriper i regel endast vid uppenbara fall otillbörlig marknadsföring.av
Kontrollen försäkringsbolagens efterlevnad den allmänna marknads-av av
föringslagstiftningen handhas myndighet, Forbrukerombudet.av en arman

för bevakningAnsvaret konlcurrenssituationen generellt ankommer påav
Konkurrensetilsynet.

Enligt lov forsikringsvirksomhet § 8-7 skall i livförsäkringsbolagettom
finnas aktuarie företar de nödvändiga försäkringstekniska beräk-en som
ningarna och undersökningarna. Aktuarien skall godkännas Kredittilsy-av
net.

Närmare föreskrifter aktuariekompetens har Finansdeparte-gettsom av
juniden 1 1990. Föreskrifterna innebär krav aktuarie i såvälmentet

livförsäkringsbolag skadeförsäkringsbolag. Aktuarien skall till attsom se
bolaget beräknar premier och försäkringstekniska avsättningar förde-samt
lar kostnader och överskott i enlighet med lagens krav, det ävensamt att
i övrigt bedriver verksamheten efter vedertagna försäkringstekniska prin-

Ärciper. sådana krav inte uppfyllda skall aktuarien underrätta bolagsled-
ningen därom. Vidtar ledningen inte rättelse skall aktuarien anmälangöra
till Kredittilsynet.

Flyttning tförsäkringssparandeav

1988 års lag lagfästesI för försäkringstagarerätt liv-sägaatt etten upp
försäkringsavtal för överföring de pä försäkringen uppsamlade medlenav
till försäkringsbolag lov forsikringsvirksomhet § 7-8. Se-ett annat om
dan avtalet upphört kan försäkringstagaren sålunda fordra dessa medelatt

Ävenflyttas till livförsäkringsbolag. uppsägning kanett annat utan en
försäkringstagare kräva sådan överföring del medlen belö-av en av som

försäkring,hans dock under förutsättning tillsynsmyndighetenattper
sitt godkännande till det.ger

flytta försäkringssparandeRätten gäller inte bara vid individuellatt ett
livförsäkring också vid grupplivförsäkring och kollektiv livförsäk-utan
ring. Arbetstagare medlem kollektiv pensionsordningär harsom av en
då tjänsteförhållandet upphör andel derätt medel äratt en av som

försäkringenknutna till Överförd för säkra motsvarande pensionsrättig-att
heter i tjänsteförhâllande.ett nytt

En lagfast vid livförsäkringrätt överföra uppsamlade medel haratt an-
viktig för öka konkurrensen bolagen emellan, särskilt med hän-setts att

till de etablerade försäkringarnas storlek i förhållande till de för-syn nya
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tecknas. omfattar därför försäkringarFlytträttensäkringar ävensom
Försäkringsbolagen blev dåföre reformen.meddelades rätten attsom

försäkringsvillkoren så detöverföra medel infördes skyldiga ändra attatt
flyttning, dels vilkaförsäkringen kunde förframgick dels sägasatt upp

gällde härför.regler som
medel tillföreskrifter överföraGanska detaljerade rätten ettatt an-om

november 1991Finansdepartementet forskrift 27.bolag har gettsnat av
kollektivöverföring oppsarnlede midler knyttet tiltil757 rett avomnr.

pensjonsforsikring, ändrad den 23individuell livs- ellereller senast
för kollektiva försäkringar,Skilda bestämmelser gällerdecember 1993.

individuella försäkringar.gruppförsäkringar och
till försäk-innebär i huvudsak följande. Medel knutnaFöreskrifterna en

motsvarande skattekategori.överföras till försäkringkan bararing aven
vilkendärför till det mottagande bolagetAvgivande bolag skall typange

oáterkalleligt förmånstagarfö-Föreliggerförsäkring har sagtssom upp.av
genomföra flytt-godkännande förförmånstagarensrordnande krävs att en

flytt-överföring medel skallförsäkring förSedanning. sagts avuppen
Överstiger överförasbelopp skallmånad. detske inomningen somen
fyra månader.fristen000 000 NKR100 är

Ditpå försäkringen skall flyttas.samtliga medel belöperprincipI som
premiereserven och i Överskotts-försäkringstagarens andel ifrämsthör

gottskrivitsutgångspunkt de beloppberäkningenfonder. Vid tas somsom
slut, varvid hänsyn tillräkenskapsåretsförsäkringen vid det tassenaste

krävaavgivande bolaget kanfram till uppsägningen. Detändringar att
premiere-uppsägningen.genomgår hälsoprövning vid Denförsäkradeden

till sådan hälso-överföras beräknas med hänsynskall tagen ensomserv
prövning.

Överförda bolaget användas till säkraskall i det mottagandemedel att
förhållande iinbördesoch harförmåner art samma somsomav samma

densamma.skall pensionsåldemförsäkringen. Vidareden tidigare vara
rimlig ersättning förenligt föreskrifterna tillAvgivande bolag har rätt

Ersättningen får vid indi-uppstår grund flyttningen.påkostnader avsom
vid kollektivöverstiga medan denlivförsäkring inte 200 NKR,viduell

till 000 NKR.pensionsförsäkring kan uppgå högst 5
inneburit överföringarflyttningsrättenuppgift har den lagfástaEnligt att

omfattning. Påendast i begränsadförsäkringssparande har ökat, menav
relativt belopp flyttats.emellertidtjänstepensionssidan har stora

Tyskland

die Beaufsich-regleras i Gesetz überförsäkringsverksamhetentyskaDen
ändringarGenomVersicherungsuntemehmen, VAG, 1983.tigung von

tredje för-anpassades lagen till EG:skraft juli 1994trädde i den 29som

12642 1986-87Ot.prp.Se s.nr.
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säkringsdirektiv Gesetz juli21. 1994, Bundesgesetzblatt, BGBl.vom
1994, 1630-1669.

Fördelning överskott i litfömäkringsrörelseav m.m.

Särskilda bestämmelser livförsäkringstagarnas till del irätt över-ges om
skott. Enligt § 8lc skall tillsynsmyndigheten,VAG Bundesaufsichtsamt
für das Versicherungswesen, till överskottsfördelningen sker efterattse
rättvisa principer. Det skall skälighetsprövninggöras sikte påtaren som
dels förhållandet mellan försäkringstagama och aktieägarna, dels förhål-
landet försäkringstagargrupper emellan. Das Bundesministerium der Fi-

eller, efter bemyndigande, tillsynsmyndigheten får i detta syftenanzen
länma föreskrifter den del livförsäkringsbolags överskottettom av som
skall återgå till försäkringstagama, varvid särskilt skall beaktas bolagets
kapitalavkastning. För försäkringar meddelats före den 29 juli 1994som
skall den minsta del alltid skall försäkringstagarnagottgöras uttryc-som
kas i förhållandet till den aktuariellt beräknadeprocent som summan av

normala dödsfallsvinster och avkastningarräntan, på placeringar. Med
stöd denna paragraf har tillsynsmyndigheten år 1984 meddelat Verord-av

über die Berechnung und Höhe des Rückgewährrichtsatzes, desnung
Normrisikoüberschusses und des Norrnzinsertrages in der Lebensver-
sicherung. Däri har uppställts det kravet livförsäkringsbolagen måsteatt
låta minst 90 uppkomna överskott återgå till försäkringstagar-procent av
na.

I försäkringsaktiebolag skall enligt § 56a VAG styrelsen besluta om
storleken de belopp skall för försäkringstagama. Be-av som reserveras
lopp överstiger den föreskrivna delen till överskott får dockrättsom av
fördelas på försäkringstagarna endast den återstående vinsten enligtom
balansräkningen medger utdelning till aktieägarna med minst fyra procent

aktiekapitalet.av
De belopp fördelas försäkringstagarnapå måste tillavsättas sär-som en

skild fond Rückstellung Beitragsrückerstattung.für tillsynsmyndig-Med
hetens medgivande får emellertid sådana medel, såvitt de inte redan är
garanterade försäkringstagama, i undantagsfall användas för i försäk-att
ringstagarnas intresse förhindra nödsituation. Sådana överskottsmedelen
får också, de kan användas för förlusttäckning, inräknas i kapitalba-om

för livförsäkringsrörelse § 53e VAG. På försäkringstagarna förde-sen
lade medel omfattas försäkringstekniskade avsättningarna För vilkaav
gäller särskilda placeringsregler. I praktiken återbär försäkringstagarna

95 i livförsäkringsbolagen.överskottenän procentmer av
tyskt försäkringsbolagEtt kan meddela såväl konventionell livförsäk-

ring unit linked-försäkring.som
I tillsynslagen i särskilt avsnitt bestämmelser för ömsesidiga för-ettges

säkringsföreningar Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. så-För en
dan förenings förpliktelser endast dess tillgångar, varför medlem-svarar

inte ansvariga föreningens fordringsägareär § 19 VAG. En-motmarna
dast ingår försäkringsavtal med föreningen får med-personer som vara
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lemmar VAG.§ 20 Vidare fastslås princip likabehandlingen om av
medlemmarna i föreningen § 21 VAG.

stadgarna måste kostnaderI skall kunna täckas enstaka el-anges om av
ler återkommande medlemsbidrag skall betalas i förskott eller uttaxe-som

vid behov § 24 VAG. Om bidragen skall i förskottbetalas måsteras
regleras ytterligare medel skall kunna infordras. Om så inte falletärom

föreskrivaskan försäkringsförmånema skall kunna begränsas. I stad-att
kan högsta belopp för medlemsbidragen. inte till-sättas Det ärettgama

låtet föreskriva medel skall kunna inkrävas endast för täcka för-att att att
säkringskrav från medlemmar. Skyldigheten betalningar i efter-göraatt
hand omfattar medlemmar har lämnat eller anslutit sig till föreningensom
under räkenskapsåret, inte har bestämts i stadgarna § 25annatom

bidragsskyldighetVAG. Sådan skall bestämmas hänsyn till hur långmed
räkenskapsårettid de varit medlemmar. En medlem kan inte kvitta ettav

krav på bidrag fordran föreningen § 26 VAG. Stadgarnamot moten
vilkaskall under omständigheter inkrä-medlemsbidrag skall kunnaange

och särskilt i vilken omfattning andra medel skall användas förstvas
VAG. stadgarna skall vidare§ 27 I bestämmelser hur bid-upptas om

ragsskyldigheten skall verkställas.

Upplåning

nordiskaLiksom i de länderna har i Tyskland frågan upptagandeom av
lån i samband med tillsynslagens försäkringsbolagbestämmelsesatts att
får förena försäkringsrörelse endast med sådan verksamhet direktärsom
relaterad till försäkringsrörelsen § 7 2 VAG. Med stöd den bestäm-av
melsen har tillsynsmyndigheten lämnat anvisningar kreditupptag-närom
ning kan förenlig med försäkringsverksamhet. Utgångspunkten äranses

försäkringsbolagen kapitalförvaltare utnyttjainte behöver låne-att som
marknaden. Upptagande lån emellertid bl.a. då detta kanaccepterasav
leda till förbättrad avkastning för bolaget. Vidare långodtas tassom upp
för säkerställa eller förbereda kapitalplaceringar och detta följeratt en
lämplig affärsplan med hänsyn till lånets omfattning och längd.tagen art,
Tillsynsmyndigheten kan alltid lämpligheten lånetransaktion.pröva enav

Emission konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med options-av
till nyteckning vinstandelsbevisoch medges i försäkringsaktiebolagrätt

förenligai den mån de med sagda krav.är ovan
stadgarna iI ömsesidigt försäkringsföretag tillses detmåste ska-ett att

grundfond Gründungsstock, täcker kostnaderna för företa-enpas som
bildande och tjänar garanti- och driftsfond 22§ VAG.gets som som en

stadgarna skall i vilkenI omfattning de bidragit med kapi-haranges som
berättigadetalet delta i företagets förvaltning. Vidare får bestäm-är att
långivarna till del i företagets årligen redovisa-ränta rättattmas som ges

Tillsynsmyndighetende överskott. skall fastställa högsta räntesats.en
Grundfonden delasfår i andelar, för vilka andelsbevis får utfärdas.upp

öka sitt kapital kan ömsesidiga försäkringsföretag -liksomFör för-att
säkringsaktiebolag utfärda andelsrätter Genussrechte. möjlig-Denna-
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för förbättra möjligheterna till kapitalanskaffning,år 1986het tillkom att
aktie-ekonomiska besvärligheter. Rättighetshavarna liksomsärskilt vid är

affársriskema i bolaget. har inte några medlems-underkastade Deägare
vanligen företräde till del i företagets vinst.harrättigheter, men

tillsynLöpande

följer alla gällandeTillsynsmyndigheten bevakar försäkringsbolagenatt
allmän bestämmelse kanförsäkringsområdet. Genomregler på myn-en

överträder föreskrifter elleråtgärder då bolagdigheten vidta antagnaett
bedrivsför verksamheten eller då rörelsenbestämmelser ettannars

finansiella ställningsynnerhet skall bolagensolämpligt § 81 VAG. lsätt
på försäkrings-övervakningen i första hand sikte dekontrolleras. Den tar

dessa avsättnin-de tillgångaravsättningama ochtekniska motsvararsom
ingripabuffertkapital. Tillsynsmyndigheten kanbolagetspå ävensamtgar

risk för bolag inte kanfria tillgångar. Föreliggerbolags att ettmot ett en
fordra rättelsemyndigheten nämligensina förpliktelser kanfullgöra som

livförsäkringsrörelse gällertillgångar § 8lb VAG. Försådanaavser
inspektionsmyndighetenskälighetskrav, vilket innebärframgått attettsom

premiesättningen från så-överskottsfördelningen skall bevakautöver --
Vid obliga-också andra villkor.Myndigheten kontrollerardana aspekter.

försäkringsvillkor. Vidarefordras förhandsanmälanförsäkringtorisk av
information lämnasoch tillfredsställandemyndigheten till korrektattser

behörighetTillsynsmyndigheten har dessutomtill försäkringstagama. att
med den kon-konkurrensförhållanden, varvid samarbete skeringripa mot

kurrensvårdande myndigheten.
försäkringsdirektiv slopades det sedantill tredjeanpassningen EG:sVid

förtekniskt underlagkravet på förhandsgodkärmandelänge gällande av
Uppgifteri livförsäkringsrörelse.premier och premiereservberäkning av

in till tillsynsmyndighe-beräkningsunderlag skallsådant numera gesom
påbörjats.verksamhetensedanten

generationens di-harmoniseringen med den tredjeinfördes vidVidare
uppställs krav påaktuarie VAG. Däribestämmelser § 11rektiv om a-e

aktuarieskall ansvarig Verantwort-livförsäkringsbolagvarje utseatt en
skallförsäkringsteknisk kompetens. Dennemed erforderligAktuarliche

till bolagettillsynsmyndigheten. Aktuarien skallgodkänd attseavvara
avsättningar enligt gällande be-och försäkringstekniskapremierberäknar

bolagets finansiellahuvud bevakaoch han skallstämmelser, över taget att
försäkringsåtaganden. Föl-kan fullgöra sinasådan bolagetställning är att

hansynpunkter i dessa avseendeninte aktuariens ärjer bolagsledningen
ansvarigedärom.underrätta tillsynsmyndigheten Denskyldig genastatt

överskottsfördelningrimligledningen förslagvidareaktuarien skall omge
vid livförsäkring.
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Schweiz

Försäkringsverksarnheten i Schweiz regleras Bundesgesetzgenom vom
betreffend23. Juni 1978 die Aufsicht über die privaten Versicherungsein-

richtungen. schweiziska lagstiftningenDen tillhör traditionsamma som
försäkringslagstiftningenden tyska och ansluter därför till reglernanära

i Tyskland.
Schweiz frnrms inte några bestämmelserl uttryckligen siktetarsom

livförsäkringsbolagens användning uppkomna överskott. Artikel i20av
föreskrivertillsynslagen emellertid tillsynsmyndigheten skall skyddaatt

försäkringstagarna för höga premier. Av denna artikel följamot attanses
överskott resultat väl tilltagna säkerhetsmarginalerär ett attsom av an-

vid beräkning premier skall återgåvänts överskottsutbetalning.av som
Varje försäkringsbolag genomför därför periodiskt efterkalkyl dären
skillnaden mellan faktisk premie och "nödvändig" premie, dvs. premie

bolagets kostnader för försäkringen, framräknas. Ungefärmotsvararsom
till denna80 90 skillnad erhåller försäkringstagamaprocent extraav som

fönnån. På grund konkurrensen mellan livförsäkringsbolagenav anses
fara knappast föreligga förnågon alltför liten del återgår till försäk-att en

ringstagarna.
försäkringsgivareFör ömsesidiga Versicherungsgenossenschaften,

bolagsrättsligt hänförs till ekonomiska föreningar, gäller allmännasom
obligationsrättsliga regler. Vissa särbestämmelser finns dock. Genom att
ingå försäkringsavtal med ömsesidig försäkringsförening kan med-ett en
lemskap emås. För bolagets ansvarighet gäller bestämmelsersamma som

aktiebolag.för

Österrike

ÖsterrikeförsäkringsrörelseBestämmelser i i Versicherungsauf-om ges
sichtsgesetz. innehållLagens ligger de tyska och schweiziska regler-nära

området. Genom lagändringar trädde i kraft den septemberlna som
harmoniserades1994 lagen med den tredje generationens försäkringsdi-

rektiv Bundesgesetzblatt, BGBl. 652/1994.Nr.
Föreskrifterna överskottsfördelning i väsentligadetöverensstämmerom

Österrikeimed vad har gällt Tyskland. skallI emellertid minst 85som
uppkomna överskott på livförsäkringsrörelsen återgå till för-procent av

säkringstagarna. Medel motsvarande försäkringstekniska avsättningar vid
livförsäkring skall redovisas i fond skild från andra fonder iseparaten
bolaget.

Även Österrikei kan försäkringsbolag meddela konventionellsamma
unit linked-försäkring.livförsäkring och

ingå försäkringsavtalGenom med ömsesidig försäkringsföreningatt en
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit blir försäkringstagaren vanligen
medlem i föreningen. föreningensI stadgar kan dock intas bestämmelse

försäkringsavtal kan ingås medlemskap inträder. stadgarnalatt utan att
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vidare i vilken omfattning medlem skyldig till-skall och är attanges om
för förlusttäckning.skjuta medel

ÖsterrikeOckså i måste ömsesidiga försäkringsgivare ha grundfonden
Gründungsfond tjänar rörelsekapital. Sådana fonder kan ökassom som

försäkringsfö-utvidgning rörelsens omfattning. ömsesidigaDegenom av
andelskapital värdepapperreningama kan dessutom och därö-uppta utge

ver.
Liksom i Tyskland slopades vid anpassningen till EG:s tredje försäk-

förhandsgodkärmande försäkringsvillkorringsdirektiv gällande krav på av
livförsäkringsbolag i stället skyl-och tekniskt beräkningsunderlag. Ett är

anmäla det tekniska underlag används vid beräkningdigt att pre-som av
försäkringstekniska avsättningar. Vidare infördes bestäm-mier och nya

skyl-melser ansvarig aktuarie i livförsäkringsrörelse. Denne bl.a.ärom
till tillsynsmyndigheten för den händelse bolaget intedig anmälangöraatt

erforderliga.åtgärder enligt aktuarienvidtar ärsom

Frankrike

försäkringsbolagens verksamhet i Frankrike iBestämmelser om ges
livre Genom lagstiftningsåtgärder i janua-Code des CA, III.assurances,

medjuli augusti harmoniserades de franska bestämmelsernari, och 1994
tredje försäkringsdirektiv.EG:s

liiförsäkringsrörelseFördelning överskott i m.m.av

skyldighet för livförsäkringsbolagen132-29 CA föreskrivsl L attart. en
minsta del realiserade överskott till försäkringstagama.fördela vissen av

individuell kollektiv livförsäkring, dock intekrav gäller såvälDetta som
linked-försäkring. fördelningen överskotten skall beräknasunit Hur av

försäkringstagar-följer 132-2 A 132-6 CA. De överskottAart. somav -
resul-berättigade till del i härrör från två skilda källor: det tekniskaärna

bénéfices finan-bénéñces techniques och det finansiella resultatettatet
dödlighet,tekniska resultatet består vinster grundciers. Det av ex-av

inkomstertrapremier medan det finansiella resultatet place-är avm.m.,
har gjorts på de tillgån-ringar realiserade vinster, övervärden,samt som

försäkringstekniska skulderna under året. min-de Denmotsvarargar som
försäkringstagama deti överskottet skall tillkommadel är,sta omsom

tekniska resultatet positivt, dels 90 det tekniska resultatet,är procent av
med avdrag för all dendet finansiella resultatetdels 85 räntaprocent av

det tekniska resul-gottskrivs de försäkringstekniska Omreservema.som
vissvid beräkningen. Något krav påutvisar förlust får denna drastatet av

inom sådana fö-fördelning mellan försäkringstagargrupper eller grupper
måste återgå till för-inte i regleringen. överskott intereskrivs De som

bolagets finansiella resul-sålunda till 15säkringstagarna, procent avupp
aktieägarna.kan utbetalas tilltat,
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försäkringstekniskaöverskottenförsäkringstagamas andel görsFör av
försäk-premiereserven. devanligen under Förredovisasavsättningar. De

placeringsrestriktioner.gäller särskildaavsättningarnaringstekniska
försäkringsbolag mark-för fransktfinns något hinderinteDet attett

linked-försäkringar.och unittraditionella livförsäkringarnadsföra både
försäkringsassociationer.ömsesidigaskilda slagFrankrike finnsI av

försäkringsbolagen lesömsesidigasvenska ärtill deMotsvarigheten so-
förekommer lesVid sidan demforme mutuelle.d’assurance åciétés om

de alltidkännetecknasvilka bl.a.dassurance,sociétés mutuelles attav
antingenskall rikta sigverksamhetrörliga premier. Derasdebiterar mot

särskild yrkesgrupp.område ellergeografisktvisstett en
meddela försäkringmutuelle kanå formesociétés dassuranceLes mot

meddelasLivförsäkring får barapremier.eller rörligaantingen fasta mot
då premien fastMedlemmarna/försäkringstagama är ärpremier.fasta an-

således endast vidavtalstiden.för premien för Detuteslutande ärsvariga
förpliktel-för bolagetskan haskadeförsåkring medlemmarna ansvarsom

obegränsat. Dessemellertid aldrigkanpersonligaDet ansvaret varaser.
försäkringsavtal.i Detbolagsordningmåste såväl iövre gräns somanges

lagen detför medlemsansvaret. Iundrefinns dessutom gräns attangesen
alltid måste högreförekomma,sådant kanpersonliga ansvaret, varaom

fattasBeslut premieuttaginbetald premie.halv gångerochän omenen
behandlas lika.alla medlemmarDärvid skallbolagsstämman.av

Upplåning

försäkringsbolagför franskaföreligger inteNågra legala hinder att ta upp
Även tillgäng-konvenibla skuldebrevfinansieringsformema årlån. m.m.

låneformer utnyttjasoch andraovanligt dessaEmellertid detliga. är att
förvalta medeluppgiftEftersom bolagensförsäkringsbolagen. är attav

penninglån.sällanbehöver de ta upp
ömsesidiga försäkringsbolag hafranskaVid bildande måstesitt ett

erforderligtfungerardétablissementgrundkapital fonds start-som som
sociétés mutuel-startkapitalet. lesFörrörelsekapital. Vanligen lånasoch

grundkapital.medlemsbidragtillåts endast utgörad’assuranceles
bildandet skaffaolika eftererbjuder tvådes sättCodeLe attassurances
complémentairesocialförsäkringsbolag: fondsömsesidigakapital inytt

bo-låncomplémentaireparticipatif. fonds social ärtitre Leoch ett som
skyldigasamtliga medlemmarochbeslutar ärlagsstämman attom som

tillstånd.tillsynsmyndighetensgenomföra lånet krävstill.bidra För att
kanlånet. Länetskall löpasjälv vilkenbeslutarStämman ränta som

återbetalasdet måstei tidenlångvarigt begränsas attgenommenvara
premieinkomster.täckts medsolvensmarginal harkraven minstasedan på

ömsesidiga försäkringsbolag. Motspeciell förinteandra metoden ärDen
Beviset kansäkerhet.delaktighetsbevisbolagetlån utställer ettett som en

innehava-icke medlem. Dethelst, medlemutfärdas till gersomsomvem
bo-dels belopp baseratfastbetalning med delstill ränta,rätt ettenren

bolagsstäm-dock intemedför rätt röstapremieinkomst. Detlagets att
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Delaktighetsbeviset kan inte lösas in vid bestämd tidpunkt,man. utanen
tiden för inlösen bolagets styrelse. Vidareavgörs beviset vid bola-av ger

likvidation till betalning först efter deträtt bolagets övriga ford-gets att
ringsägare har tillgodosetts.

Löpande tillsyn

Tillsynen försäkringsverksamhetenöver i Frankrike genomgick fö-stora
rändringar lagstiftning år 1989. Då fastslogs kontrollen överattgenom
försäkringsbolagens finansiella situation skall från statligsepareras annan
tillsyn. Försäkringstillsynen handhas främst Commission de Contröleav

Övervakningendes Assurances. sker i efterhand och syftar till bolagenatt
tillämpar gällande bestämmelser korrekt och bolagens ekonomiskaatt
ställning sådan de kan infria sina försäkringsâtaganden.är Myndighe-att

tillsyn endast sikte bolagens finansiella ställning.tens tar
Särskilt viktig tillsynen efterlevnadenöver reglerna sol-anses av om

vensmarginal, bestämmelserna beräkning försäkringstekniskaom av av-
sättningar och placeringsreglema för dessa avsättningar. Tillgångar som

aktieägarfonder inte underkastade någonär offentlig tillsyn.motsvarar
Krav på aktuarie i försäkringsbolagen har inte uppställts i den franska

regleringen.

Storbritannien

De allmänna principerna för försäkringsrörelse i Storbritannien i theges
Insurance Companies Act 1982 ICA. föreskrifterNärmare lämnas i the
Insurance Companies Accounts and Statements Regulations 1983 och
the CompaniesInsurance Regulations 1994 ICR. Viktiga bestämmelser

försäkringsbolagens marknadsföring finns irör the Financial Servi-som
SkyddsreglerAct 1986. träder in vid försäkringsbolags obe-ettces som

stånd i the Policyholders Protection 1975.Act Genom ändringarupptas
trädde i kraft den julil 1994 anpassades reglerna till EG:s tredjesom

försäkringsdirektiv.

Fördelning överskott i liiförsäkringsrörelseav m.m.

Till skillnad från i många andra europeiska länder ställs i Storbritannien
inte några krav viss del överskotten på livförsäkringsrörel-attom en av

skall tillfalla försäkringstagama. Sådana angelägenheter överlämnassen
bolagen själva bestämma. Vissa avtal till del överskottenrättatt ger av

with profits, andra inte non profit. delDen överskotten tillfal-av som
ler försäkringstagama kallas bonus och i samband med degaranteras att
årliga fördelningenbesluten tillkännages bonus declaration. Ut-om
gångspunkten för fördelningsbesluten de överskott bolagetsär som ansva-
rige aktuarie fastställer utifrån särskild värdering "long busi-termen av
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försäk-redovisade vinsten i bolagetsålunda inte denness". Det är som
får delringstagama av.

delbolagsordningen hurförsäkringsbolag i över-Många stor avanger
minstminst skall ha. Oftabonusberättigade avtalskotten attangessom

skall till-livförsäkringsrörelsenöverskott påalla uppkomna90 procent av
vanlig modell 90Enförsäkringstagama. ärföras procentatt avannan

skall gå till försäkringstagarnas.k. with profits-avtalöverskottsmedlen
i sin helhet kan tillfalla ak-profit-försäkringarpå s.k.vinstenoch att non

"accordingskallockså fördelningenförekommer görastieägarna. Det att
styrelsen,Varje år bestämmer sedanof the directors".discretiontheto

årets överskotthur det gångnabolagsordningen angivnaiinom ramar,
fördelakonkurrensskälpraktiken brukar bolagen stör-fördelas.skall I av

till.de har förbundit sigförsäkringstagarnatill ändelar överskottenavre
denformer. vanligakan utgå i olika Det ärårliga bonusenDen att an-

skervarvid utbetalningförsäkringsförmånen,för utvidgningvänds aven
utbetalningförutsättningarsamtidigt och under av ursprung-somsamma

"reversio-bonus kallasförsäkringsbelopp. Dennaligt garanterade typ av
användas förockså utbetalas kontant ellerkanbonus". Bonusen pre-nary

miereducering.
intefår försäkringsbolagi section 30Enligt bestämmelse ICA etten

föregåendei förhållande tillandel i överskottenförsäkringstagamassänka
föreskrivet delsprocentenhet intehalv sättår med än om manmer en

skriftligen underrättat tillsynsmyn-information delsoffentliggjort därom,
möjlig-och 45därvid enligt ICA sections 37Myndigheten hardigheten.

fordra det vidtar åtgär-livförsäkringsbolag ochingripahet attmot ettatt
reasonableförväntningarförsäkringstagarnas rimligauppfyllader för att

harföremål för debatt.innebär DetVad detta begreppexpectations. är
"reasonablepraktiken har uttrycketdomstol, iinte prövats expec-menav

halvpåframtida bonus. sänkningarinbegripa äntations" ansetts mer en
ti-aktieägarnaandel godtasförsäkringstagarnasprocentenhet t.ex. omav

Då minskningfå återbetalda.medel de önskardigare skjutit till ensom
informerasvarje försäkringstagarefordras normalti andelen medges att

friaförsäkringsbolagenverksamhetSåvittskriftligen. ärdärom avser ny
försäk-skall tillkommadel överskottenhurbestämma storatt somav

skallfördelningenockså själva hur gö-Bolagen kan avgöraringstagarna.
försäkringstagarkollektivet.inomras

utbetal-först dåförsäkringstagamaöverskotten tillkommerdelEn av
terminal bo-s.k.aktualiseras. skerfrån försäkringen Dettaning genom

utbe-vanligen mellan 25 och 45Sådan återbäring utgör procent avnus.
emellanbolagenproñts-försäkring. Variationemafrån withtalningarna en

dock ganskaär stora.
framtiden,inte bolaget förterminal bonus binderviss årlig nivå påEn

bonusenbonusnivå. angivnaanvända Dendet kan årnästautan en arman
betalning underförfaller tillför försäkringarsåledes endast degäller som

information medi sinaktuella räkenskapsåret. Bolagendet är att ut-noga
framtiden.bindande förbonusnivåfråga inte ärtrycka äratt somenom

bonusnivåtill bolagens utgörområdet har lettUtvecklingen att en
för-följd mångatill däravkonkurrensfaktor. förekommerviktig Det att
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säkringstagare erhåller högre bonusbelopp de har tjänat in sinaän genom
betalningar, vilket får bekostas äldre försäkringsgenerationer. Mångaav
bolag har därför på tid övergått från den traditionella brittiska ord-senare
ningen med "reversionary bonus" och "terminal bonus" till ett system
kallat "unitised with profits". Där knyts till bonus till andelen irätten en
viss tillgångsmassa i bolaget. Med sådant sig de brittis-närmarett system
ka bolagen det kontributionssystem tillämpas i bl.a. Tyskland.som

Sedan länge meddelas konventionella livförsäkringar och unit linked-
försäkringar bolag.sammaav

Normalt försäkringstagama iär ömsesidigt försäkringsbolag mutualett
insurance medlemmarcompany bolaget. Medlemskapet inträderav ge-

försäkringsavtal ingås. Försäkringstagarna inte enligt lag skyl-ärattnom
diga tillskjuta medel till bolaget. Något krav på delägaransvar gälleratt
således inte.

Upplâning

I försäkringsregleringen i Storbritannien saknas bestämmelser upplå-om
ning. Brittiska försäkringsgivare kan sålunda lån konver-t.ex. ta motupp
tibla skuldebrev, skuldebrev med optionsrätt till nyteckning och vinstan-
delsbevis i enlighet med vad gäller för allmänna bolag.som

StorbritannienI skall ömsesidigt försäkringsbolag vid sitt bildandeett
ha lånekapital, för vilket tillämpas allmänna bolagsrättsliga bestämmel-ett

lånekapital. Ett sådant bolag kan emellertid inte erhålla någotser om an-
delskapital, kan liksom försäkringsgivareandra lån s.k.ta motmen upp

BearingPermanent Interest Shares och andra hybrider kapitalinstru-av
ment.

Löpande tillsyn

statligaDen tillsynen, utövad the Insurance Division of the Depart-av
of Trade and Industry, syftar främst till skydda försäkringstagar-ment att

risken försäkringsbolag inte infriakan sina åtaganden eller för-mot attna
säkringstagamas "reasonable expectations". Myndigheten sig däre-ägnar

inte kontroll försäkringsvillkor, produktutveckling eller skade-mot av
reglering, och den har huvud inte behörighet gripa in i tvis-över taget att

mellan i försäkringsavtalet.ter parterna
viktigEn del tillsynen försäkringsbolagen denöver pröv-av anses vara

ning bolags ledning. Enligt gällande lag skall tillsyns-görs ettsom av
myndigheten tillse nyckelpositioner i bolagen, chefsbefattningar,att som
inte tillsätts med olämpliga det gäller krav på personalett attpersoner;
i ledande ställning "fit and proper" ICA sections 7-10 ochär 60-61 samt
ICR section och34 Schedule 6. Någon definition detta begrepp finnsav
visserligen inte i lagstiftningen, det har i tillsynspraxis visstgettsmen
innehåll. i fråga skall tillPersonen början kärmetecknas redbarhet;en av

kontrollerar han har begått brott eller varit försatt i konkurs.man om
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dessutom skallsig dock längre så, eftersomsträckerKraven än personen
för den aktuella positionen.kunskap och erfarenhet Dettillräcklig ärha

omdöme och kan ståförsäkra sig han harvidare angeläget gottatt attom
på tid utvecklingen lett tillpåtryckningar. tillsynspraxis harIemot senare

med föreskrifterna i EG:s tred-bolagsledningen, i enlighetkravett att
Prövnin-skall "sound and prudent".försäkringsdirektiv, dessutom vara

det "fit and proper-test" skallhärav går göraslängre än som av engen
den sikte på hur bola-för viss uppgiftduglighet att targenomenpersons

väl balanserad såFöljaktligen skall styrelsehelhet sköts.get varaensom
finnas aktua-finns representerad. Bl.a. börerforderlig sakkunskapallatt

dessutom tillses det intefinansiell kompetens. skallriell och Det att sam-
sound and prudentenskild Kravetför mycket makt hoslas en person.

section och Schedule 2A.lagfást ICA 5ärmanagement numera
krav bolags-skyldig tillse lagensTillsynsmyndigheten att attanses

prövning sålunda ske bådeuppfyllda vid varje tid. kanledningen Enär
tillfällen. Kontrollenkoncession vidansöker ochdå bolaget senareom

skallkontakter. myndigheteninformella Förvanligengörs attgenom
denledande position krävsvissförhindrakunna attatt enen person ges

olämplighet.omständigheter visaråberopa konkretakan som personens
årekonomiska svårigheter lagfästes 1973vissa bolagsföljdSom en av

tidigare hadevid livförsäkring. Redan"Appointed Actuary"medsystemet
övergri-ansvarig för denaktuarie traditionelltvisserligen ansetts somen

varje sådantlivförsäkringsbolag,finansiella kontrollenpande ett menav
enligt tillsynslagstiftningenaktuarie ärmåstebolag utsenumera en som

skulder ICA section 19.årlig beräkning bolagetsansvarig för aven
oberoende konsult. Ny-anställd i bolaget eller anlitadkanDenne envara

måste hainförts Appointed Actuary"ordningen "theligen har den ettatt
ofFacultyInstitute of Actuaries eller theskriftligt utfärdat theintyg av

behörig innehaActuaries of Scotland enligt vilket han är postenatt som
"Appointed Actuary".

föreskrivna.emellertid längre de i lagenskyldigheter gårAktuariens än
guidanceyrkesregler, s.k.gäller nämligen åtskilligaaktuarienFör notes,

Enligtaktuariesamrnanslutningar.angivnahar utfärdats av ovansom
varjefinansiella styrka vidbolagetsaktuarien tillseregler skalldessa att

till det skuldernatillräcklig; han måste bl.a.tidpunkt är att mot svararse
fö-Aktuarienpremierna tillräckligt höga.tillgångar ochmatchande äratt

måste ibolagsverksamheten. Handjup insikt isålunda harutsätts rappor-
hari "the guidance notes"intyga kraventill tillsynsmyndigheten attter
haockså i vissa fall, efteraktuarienuppfyllts. Enligt yrkesreglema är att

tillsynsmyndigheteninformeraledning, skyldigrådgjort med bolagets att
i ekono-till bolaget hamnaråtgärd riskerar ledahan attattanser enom

skallsådanaktuariensvårigheter. Underlåtermiska göra rapportatt en
aktuarieorganisationförhållande till denanmäla dettatillsynsmyndigheten

därmed hindra honomintyg ochtillhör, kan återkalla aktuarienshan som
fortsatt yrkesverksamhet.från

"Ap-förhindra bolagTillsynsmyndigheten kan inte sägeratt ett enupp
tjänstenaktuarie tillträderfrån tjänst.pointed Actuary" Innan en nyen



346 Bilaga SOU 1995:87

han dock enligt yrkesreglemaär skyldig konsultera den avgående ak-att
tuarien.

Några särskilda bestämmelser skadeståndsskyldighet gäller inte förom
aktuarien. Inte heller enligt praxis denne ansvarig tredjeär mot man,

placerare förlitat sig på aktuariens beräkningar. in-Dennat.ex. en som
ställning motiveras bl.a. med de negativa amerikanska erfarenheterna av
långtgående möjligheter väcka skadeståndstalan.att

försäkringsbolagNär ansöker tillstånd bedriva för bolagetett attom en
försäkringsklass skall det visserligen in det tekniska underlag förny ge

beräkning premier och försäkringstekniska avsättningar detav som avser
tillämpa för livförsäkring. Därefter behöver bolaget emellertid inte iatt

förväg lämna uppgifter premier, beräkningsunderlag för premier ochom
avsättningar eller produkter.om nya

Tillsynen bolags verksamhet bedrivs i stället efterhands-ettav genom
kontroll, främst hjälpmed granskning bo-rapporterav noggrann av som
lagen enligt lag skyldiga in till tillsynsmyndigheten.är skallDessaatt ge
innehålla uppgifter bolagets soliditet med redogörelser för skulder ochom

tillgångar.motsvarande För livförsäkring fordras beräkningsunderlag för
tillämpadereservsättning, dödlighets- och ränteantaganden,t.ex. samt

skall hur överskott fördelas. Rapporterna i regel gånggörsanges en om
året och skall lämnas in månader efter utgången den tidspe-senast sex av
riod Tillsynsmyndigheten har dock möjlighet krävarapporten attavser.
sådana kvartalsvis, bl.a. bolaget nyetablerat eller detärrapporter om om

nödvändigt för skydda försäkringstagama.är Det ingivna materialetatt
omedelbart tillgängligt för allmänheten, iär den mån det innehållermen

kommersiellt känsliga uppgifter kan det bolagets begäran frånundantas
offentlighet.

Genom Financialthe Services infördesAct 1986 regelverk förett nytt
marknadsföring försäkringsprodukter. The Financial Services Act tarav
sikte försäljning bl.a. livförsäkringar, och tillsynen sådanöverav
verksamhet vilar självreglerande Denna reglering följdorgan. var en

de problem uppstod vid marknadsföring bl.a. livförsäkrings-av som av
produkter i början 1980-talet, vilka ledde till politiska krav på förbätt-av

konsumentskydd.rat
de självreglerandeEn främsta uppgifter tillse liv-är att attav organens

försäkringskunder lämplig och erforderlig information, så de kanattges
rationellt val bland produkternagöra på marknaden. Organen har där-ett

för utfärdat "code of conducts", vilka under åren har utvecklats till stor
detaljrikedom. Bl.a. krävs bolagen och mäklama enhetliga il-att genom
lustrationer försäkringskunden information framtida bonus innanger om

with proñts-försäkring meddelas. gäller ocksåDet skyldighet atten en
specificera kostnaderna för försäkring. bara vidInte mäklarförsäljningen

försäljningockså vid anställda i försäkringsbolag måste kost-utan ettav
för försäljningsprovisionnaderna anges.

Branschorganen har ganska långtgående möjligheter vidta sanktioneratt
bolag eller mäklare bryter uppställda regler. Vanligen med-mot motsom

delas straffavgifter.
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bolagens soliditetErfarenheterna den i lag reglerade tillsynen överav
inte ha stått ihuvudsak mycket goda. regleringeni Den vägenär anses

ochförsäkringsprodukter eller verksamheten i övrigt,utvecklingenför av
tillkommit i samförstånd med försäk-har också i väsentliga delarden

the Financial Servicesringsbranschen. erfarenheterna ActDäremot är av
på säljsidan mindresjälvreglerande organisationernas verksamhetoch de
detaljerad allt efterreglering har efter hand blivit mycketDennagoda.

Till följd den långtgående regleringenproblem försökt lösa.de avman
medfört försäkringskun-mängd information, vilket hardistribueras atten

krävertillgodogöra sig den. Självregleringenhar svårtdema mycket att
kostnader.också administration och därmed höga Detomfattande anses

reglering och tillsyn marknads-visserligen det finnsangeläget överatt en
meningen dock reglernaIivförsäkringar. allmännaföringen Den är attav

all tillsyn skall samlas hosi författning ochbör staten.attupptas

Skydd obeståndvid

relativt ovanliga den brit-1970-talet konkursertill börjanFram varav
i ekonomiskafall bolag råkadeförsäkringsmarknaden. För dettiska ett

frivillig ba-regelmässigt försäkringsbranschen påsvårigheter ombesörjde
livförsäkringsbolagDå årbetalningar gjordes. 1974sis avtalsenliga ettatt

bereddsig emellertid branschen intehamnade obestånd förklarade att
där-bolaget. Påtryckningarna blevför betalningarna i detnågotta ansvar

enskilda försäk-reglerande myndigheter säkerställaför starka attmot
skärptaobeståndssituationer. Resultatet blevbetalningar vidringstagares

ProtectionPolicyholdersreservsättning och, framför allt, theregler om
Storbritannien koncessionerade försäk-ålades alla i1975. DärigenomAct

i i lag föreskriven garantiordning.ringsföretag ingåatt en
meningsfulltpå tid. ansågs inteLagstiftningen genomfördes kort Det

uppenbareftersom risken dåfrågan till självreglering,överlämnaatt var
Särskilt farmsansluta sig tillinte alla försäkringsbolag skulle systemet.att

trädaskullede bolag vilkas ställningfara sämst vägradet attatt varen
privatdock administrerasfrivilligt Skyddet skulleiin ettett system. av

huvudsakligenProtection Board,"the Policyholdersfristående organ,
för försäkringsbolagen.företrädaremed

Board"på obestånd skall "theförsäkringsbolag hamnar övertaDå ett
Ärinfrias.förpliktelser försäkringstagarnabolagetsför motansvaret att

fulltskall åtagandena täckasfråga obligatorisk försäkringdet ut, me-om
försäkringensuppgå till 90ersättningen i andra fall skalldan procent av

motiveradesfrivilliga försäkringenbegränsning för denvärde. Denna
sig för bo-skulle intresseraförsäkringstagare därigenomenskildamed att

enskildaförsäkringsgivare. Endastställning vid valekonomiskalagets av
har sjö-, flyg- ochgarantiordningen. Vidareförsäkringstagare omfattas av

Även utländska före-återförsäkring undantagits.transportförsäkring samt
Storbritannien omfattasetablering iverksamhetbedrivertag som genom

garantisystemet.av
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Skyddsordningen kan träda in då bolag befinneräven sig i finansiel-ett
svårigheter obestånd föreligger. Förutsättningar härförutan att är att

kostnaden inte blir högre försätta bolagetän i likvidation eller fort-att att
bolagets drift med alla förpliktelsersätta och förmåner begränsade till 90

procent.
tidUnder lång efter lagens ikraftträdande behövde den inte tillämpas.

Emellertid har den fått i anspråk vid några tillfällen under tid;tas senare
i de helt övervägande antalet fallen har det gällt skadeförsäkring. Det

fallissemang drabbat garantiordningenstörsta rörde fem medlemmarsom
the London United Investments Group, vilkas försäkringstagare i vä-av

sentliga delar utgjordes amerikanska "partnerships" tecknatav som an-
svarsförsäkringar. Endast vid tillfälle har livförsäkringsbolag fåttett ett

hand; det rörde sig då marknadens minsta livförsäkringsbolag,tas om om
och problemen där orsakade bristande matchning tillgångarna.var av av
På grund den långtgående tillsynen livförsäkringsverksamhet,överav
bl.a. med "Appointed Actuary", risken för obe-systemetgenom anses
stånd sådanabland bolag mycket liten.

Då garantiordningen träder in från övriga bolag de belopputtaxeras
förkrävs täcka alla utbetalningar till försäkringstagama från detattsom

insolventa bolaget. Garantiordningen skall dock kunna avstå från uttaxe-
ring hos utländska bolag i den mån försäkringstagarna får skydd enligt
lagstiftningen i bolagets hemland. Någon fondering inte i förväg.görs
Högst bolags premieinkomst får varje år. Deprocent ett uttaxerasen av
praktiska svårigheterna med riskrelaterade uttaxeringar har så här långt

för för sådana skall kunna komma i fråga. Sedan utbetal-ansetts stora att
ningar gjorts från garantiordningen denna försäkringstagarnasövertar

Återbetalningarfordringar. uttaxerade belopp kan sedan komma ak-attav
tualiseras. En uppdelning har gjorts mellan liv- och skadeförsäkring, så

livförsäkringen betalar för sig och skadeförsäkringen för sig.att
Då garantisystemet infördes kom det kritiseras från branschhållatt som

orättvist, eftersom det innebära välskötta försäkringsbolag skulleattsas
få betala för mindre väl skötta företag. Risken få betala för andra bo-att
lag har dock inneburit bolagen i viss mån granskar varandra. fårManatt
därigenom informell tillsyn, och det har blivit i alla bolags intresseen

solid försäkringsbransch.med en
förLagen närvarande i perspektiv.över Bl.a.större övervägsettses

lagens tillämpningsområde skall inskränkas så försäkringarattom som
tecknats "partnerships" utesluts.större Dessutom diskuteras problemav
vid internationella förhållanden.

Nederländerna

Lagen reglerar försäkringsbolagens verksamhet i Nederländerna påsom
engelska Supervisory Insurance Business Act 1986 anpassades under år
1994 till den tredje generationens försäkringsdirektiv.

Den holländska regleringen innehåller inte några bestämmelser tarsom
sikte på försäkringsbolags fördelning överskott. I bolagsordningett av
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vinst skalltill del iaktieägarnasemellertid intas regler rättkan attom
be-överskott. Sådanauppkomnatill fembegränsad, procentt.ex. avvara

vinsterna iså fallockså i praktiken. Iförekommerstämmelser starmar
försäk-bolagsordning ellermöjligtdessutomfonder. Detbolagets är att

situatio-överskott. sådanatill del i Iförsäkringstagarenringsavtal rättger
företrädeharkontraktuell förpliktelseöverskotttillrättenär somenner

nâgra bestäm-det sålunda intekrav. Visserligenframför aktieägarnas ges
Flertalet liv-livförsäkringsrörelsen.påfördelning överskottmelser om av

överskottsfördel-metoder förändockförsäkringsgivare tillämpar samma
ning.

bestämmelserinte hellerNederländernaFörsäkringsregleringen i upptar
liknande.premiesättning ellerskäligom

meddela kon-bolaghinder iföreligger inte någotDet mot att samma
linked-försäkring.livförsäkring och unitventionell

onder-försäkringsbolagi ömsesidigtförsäkringstagareprincip allaI ett
fördäri ansvarigawaarborgmaatschappij medlemmarlinge är samt un-

bolagsordningenibestämmelseupplösning. Genomvid bolagetsderskott
Vid slopateller helt upphävas.begränsasemellertid medlemsansvaretkan

till icke-medlemmar,försäkringarbolaget meddelakanmedlemsansvar
med medlemmarnaförsäkringsavtalenomfattninginte i sådandock att

försäkringslagstiftningen uppstäl-holländskamindre betydande. Denblir
medlemmarförsäkringstagareförbud för andrainte något änler att vara

försäkringsbolag.ömsesidigti ett
främmandeskaffaförsäkringsföretagholländskatillåtet förDet är att

såväl medobligationer,Bolagen kanupplåning.kapital ut somgegenom
konvertering.tillrättutan

Även upplåning.kapitalerhållaförsäkringsbolag kanömsesidiga genom
kanuppdelat i andelar,kapitalförsäkringsbolag,ömsesidigt ärEtt vars

dess-sådant bolag harandelar. Ettöka sitt kapital att utge nyagenom
medelobligationer och säkerheter,lånmöjlighet att ta motutom menupp

kapital ifrämmande bolaget.sådana lånerhålls ärgenomsom
Verzekeringskamer, sedan längeoffentliga tillsynen bedrivsDen ge-av

kravenhuvudsakligen tillskallkontroll efterhand. Deni attsenom
avsättningar följs.försäkringstekniskasolvensmarginal och
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