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Sammanfattning

Inledning

tillförslagframuppgift läggatillhafthar ettUtredningen att en
verksamhetförsäkringsgivaresutländskalagstiftningreviderad om

försäkringsgivaresutländskaregleringennuvarandeSverige. Deni av
för1950:272lagengrundas rättSverigeiverksamhet om

Sverigeförsäkringsrörelse idrivaförsäkringsföretagutländska att
verksamhetEES-försäkringsgivares1993:1302LUF och lagen om

också möjlighetförsäkringsgivare harUtländska attLEF.Sverigei
dotterbo-landet etablerahär iSverigeverksamhetibedriva attgenom

sådant omfattasfrån dotterbolagbedrivsVerksamhetlag. ettsom
försäkringsrörelse-iregleringenLEFellerLUFvarken utan avav

utredningsuppdraget.utanförfaller1982:713lagen som
lagstiftning-allmänharUtredningsuppdraget översynavsett aven

svåröverskådlig delvisochbakgrund denområdet ärattmot aven
språk. bakgrunden förTillsåväl uppbyggnadålderdomlig till som

åtaganden.också internationellaSverigeshörutredningsuppdraget
överenskom-varjeoch inrymmavidsträcktkan fattasbegreppDetta

försäk-berörakanhandelfråga internationellmelse i ansessomom
i dettadockbegreppethardirektivenEnligtringsverksamhet.

förpliktelsermultilateraladetillbegränsatssammanhang att somavse
medlemslän-och dessåtaganden OECDSverigesföljer gentemotav

tillknutetGATSänstehandelsavtalet ärdet allmännader samt som
WTOVärldshandelsorganisationenupprättandeavtalet avom

Agreement.
försäk-utländskatill regleringförslagetutarbetandetVid avav
beaktahaftutredningenlandet harverksamhet här irings att
allmäni EU. Enmedlemskapetföljdförpliktelser tillSveriges av

långtså EG:shar varitutredningsarbetetutgångspunkt för att -
såinnebärså principerinföramedgerförsäkringsdirektiv ettsom-

försäkringsgiva-utländskamöjligt allabemötandejämbördigt avsom
marknaden, förutsattsvenskain denkomma attvillsomre
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försäkringstagarnas, de försäkrades och ersättningstagamas intressen
kan tryggas.

Utredningens överväganden har resulterat i förslag till iett att en
lag -lagen utländska försäkringsgivares verksamhetgemensam om

i Sverige samla bestämmelser försäkringsverksamhetom som-
bedrivs här i landet utländska försäkringsgivare, oberoende iav av
vilket främmande land försäkringsgivaren har sitt Lagförslagetsäte.
knyter till regelsystemen i LUF och LEF.an

Sedan 1950 regleras de utländska försäkringsföretagens
verksamhet här i landet LUF. I samband med den svenskaattav
försäkringslagstiftningen 1993 anpassades till vissa EG:sav
försäkringsdirektiv begränsades lagens tillämpningsområde av
lagtekniska skäl till endast omfatta försäkringsgivareatt med säte
utanför EES. Samtidigt stiftades lag, LEF, med inriktningen ny
utländska försäkringsgivare med inom EES.säte

Såväl LUF LEF syftar till svenska försäkringskun-att tryggasom
ders intressen hos utländska försäkringsgivare med verksamhet i
Sverige lika säkert försäkringskundema i svenska försäkringsbo-som
lag. Regelsystemen bådai de lagarna vilar dock delvis olika
principer. Detta sammanhänger bl.a. förhållandenamed för-att
säkringsområdet helt olika vid tillkomsten LUF respektivevar av
LEF.

LUF har sitt förhållandeni i 1950-talets Sverige, dåursprung
försäkringsmarknaden här i landet hade nationell prägel. Visserli-en

har LUF sedan dess tillkomst successivt tillgen denanpassats
genomgripande intemationaliseringen, särskilt under det senaste
decenniet, försäkringsväsendet. Emellertid bygger regelsystemetav
fortfarande de ursprungliga grundläggande principerna i lagen
såsom principen svensk koncessionseparat grundförutsätt-om som
ning för etablering försäkringsverksamhet här i landet, säker-av
hetsprincipen, specialitets- eller separationsprincipen det prin-samt
cipiella förbudet för utländska försäkrings givare här i landet drivaatt

rörelse försäkringsrörelse.än Utmärkande för långtLUFannan är ett
drivet detaljregler. Särskiltsystem utförliga solvensreglema.ärav

Utformningen LEF baserad integreradär europeiskav en
försäkringsmarknad Övergångeninom for EES-avtalet. frånramen en
i delar nationell svensk försäkringsmarknadstora till integreraden
europeisk försäkringsmarknad har skett med stöd principernaav om

enda koncession och hemlandstillsyn de grundläggandeen utgörsom
principerna i LEF. Systemet med enda koncession och hemland-en
stillsyn har förutsättning varje EES-land godtaratt vissasom
minimiregler i övriga EES-länders regelsystem för försäkringsrörelse

i sin ståiskall samklangtur med tredje generationens EG-direk-som
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fråninnehåller skillnad LUF intetillanledning LEFtiv. Av denna
tillsynsregler endastellernågra rörelse-, solvens-detaljerade utan

Sverige. Regelsyste-verksamheten iregler förgrundläggandevissa
försäkringsgivarens hemlandilagstiftningennationellai denmet

Sverige.bedrivs iverksamhetför deni delargäller ävenstora som
principerdelvis olikaoch byggerföljd LUF LEFSom attaven

utländskaföri Sverige inte desammaverksamhetsförutsätmingamaär
försäkringsgivare.

framgått för verka härgrundförutsättningredanSom attär en
beviljasförsäkringsgivarenutländskadenlandet enligt LUFi att

inte enligt LEFMotsvarande krav uppställskoncession.svensk utan
bedrivasvensk koncessionförsäkringsgivaren kanutländskaden utan

hemlandet efterkoncessionen ilandet basisverksamhet här i ettav
anmälningsförfarande.enkelt

krävsbeviljas enligt LUFskall kunnakoncessionFör attatt
Någonhär i landet.generalagenturförsäkringsgivaren upprättar en

heller det enligti Sverige medges inte.etableringsforrn ärannan
gränsöverskri-tillåtet Sverigeanskaffa försäkringar iLUF att genom

verksamhet.dande
inteomfattas LEF gällerförsäkringsgivareutländskaFör avsom

Således medgerbegränsningar marknadstillträdet,motsvarande av
såväl filial och,generalagenturSverigeetablering iLEF somgenom

generalrepresenta-såvitt försäkringssammanslutningar, genomavser
marknadsföring försäkringar i SverigeLEFmedgertion. Dessutom av

gränsöverskridande verksamhet.genom
försäkringsgivaren driver sinden utländskaförutsätterLUF att

försäkrings-företagsfonn i hemlandet. Utländskiförsäkringsrörelse
organisationsfonn kan intedriver rörelsen igivare annansom

uppställer intehär i landet. LEFverksamhet enligt LUFetablera
olika associa-Organisationsformmotsvarande krav utan typer av

såsom försäkringssammanslutningar medgesexempelvistioner att
i landet.verka här

försäkringskun-säkerställa skyddet fördel i förviktig LUFEn att
uttryckdepositioner. Dettamedderna systemär systemet ger

deintressen kräversvenska försäkringstagamastanken de attatt
huvudsakliga förmögen-har sinförsäkringsföretagen,utländska som

vårttillgångarhåll bundna ii Sverige, har vissahärhet änannat
harförpliktelser företagensäkerhet för deland till gentemotsom

inledande försäk-förutsättning förförsäkringskunderna här. En av
detdärför bl.a.ringsverksamhet enligt LUF här i landet är att som

begynnelse-deposition. dennainitial Kravetsäkerhet ställs en
saknar motsvarig-faktiskt etableringshinderdeposition utgör ett som

ihet LEF.
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Förutom de här nämnda skillnaderna i verksamhetsbetingelsema
för utländska försäkringsgivare finns det vissa andra olikheteräven
i regleringen enligt LUF respektive LEF. En del dessa skillnaderav

töranledda de förpliktelserär följer Sveriges medlemskapav som av
i EU. Andra skillnader i regleringen kan motiveradeanses av
tillsynsskäl med hänsyn till den offentliga tillsynen utomlandsatt är

varierande beskaffenhet utanför EES.av
Emellertid ocksåfinns det skillnader i LEF och LUF varken kansom

påkallade medlemskapet i EU eller tillsynsskäl ochanses av av som
det därför inte befogat ha kvar.är Utredningen har i denatt utsträck-
ning medlemskapet i EU och tillsynsskäl inte hinder häremotutgör
ettersträvat enhetlig reglering utländska försäkringsgivareen av som

ansluter till vad gällernära för svenska försäkringsgivare här isom
landet. Denna harmonierar med OECD:ssträvan och GATS principer

likabehandling försäkringsgivare.om av
Genom anslutningen till OECD:s stadga för liberalisering av

kapitalrörelser kapitalliberaliseringsstadgan stadgasamt om
liberalisering transaktioner och betalningar rörande tjänsterav

änsteliberaliseringsstadgan har Sverige för landet intematio-ett
nellt rättsligt förpliktande givit uttryck för sinsätt avsikt fortlö-att
pande avskaffa restriktioner for kapitalrörelser transaktioner ochsamt
betalningar rörande tjänster i den utsträckning det nödvändigt förär

effektivt ekonomiskt samarbeteett med medlemsländerna i OECD
liberaliseringsåtgärder. Av central betydelse i liberaliseringsstadgan

icke-diskrimineringsregelnär innebär liberaliseringsåtgärderattsom
i princip inte kan begränsas någottill någraeller OECD-länder utan
måste utsträckas till omfatta alla OECD-länder.att Möjlighet till

frånundantag icke-diskrimineringsregeln finns dock. Emellertid
har undantagsbestämmelser åberopats ringai utsträckning och det
ligger inte i målsättningenlinje med inom OECD utvidga områdetatt
för undantag. Lagförslaget bygger därför icke-diskriminerings-
principen. frånAvvikelser denna princip förekommer i förslaget

månendast i den påkallatdet med hänsyn tillär de förpliktelser som
följer Sveriges medlemskap i EU.av

En grundläggande bestämmelse i OECD:s liberaliserings-annan
stadgor regeln nationellär behandling. Denna regel innebärom att ett
OECD-land skall företag i andra OECD-länder möjligheterge samma

verka den inhemska marknadenatt tillkommer företag i detsom
landet. Principen likabehandling innebär dock inte kravegna om

identiska etablerings- och rörelseregler för inhemska och utländska
försäkringsgivare det godtas speciella kravutan kan ställasatt
utländska försäkringsgivare under förutsättning kraven inteatt
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sakiförsäkringsgivareutländska ärsärbehandlinginnebär somaven
likabehandling.principenmedoförenlig om

liberaliseringså-ocksåSverigeEU-länder harövrigamedlikhetI
skall principenavtaletEnligt detGATS. mestenligttaganden om

SverigeinnebärMGN-principen gälla. Detnationgynnad att som-
fårfrån avseende intei dettanågot avtaletundantaganmältharinte -

ifrån medlemlandförsäkringsgivare ärbehandla annatett som
försäk-restriktivtWTOVärldshandelsorganisationen än enmer

två Delsmodifierasfrån något land. Regeln sätt.ringsgivare annat
från landförsäkringsgivarefritt lämnastår Sverigedet ett annatatt
dels finns detbehandling,ingår EESi engynnsammareensom

gynnad nationfrån principenavvikamöjlighet mestatt om
falletsig i detforsiktighetsskäl. Det över-grundval rör senare omav

sundhetsaspekter. Inomochskydds-grundasväganden som
utarbetade lagförslagethar detförsäkringsdirektivEG:sförramarna

nation.gynnadprincipenbaserats mestom

innehållhuvudsakligaFörslagets

föreslås försäkringsgivaresutländskalagenlagDen omsom -
reglerar utländ-specialförfattningSverigeverksamhet i är somen-

försäkringsverksamhet här ibedrivaförsäkringsgivaresska rätt att
medlem-följdoch SomLUF LEF.skalllandet. Lagen ersätta en av

åtskillnadupprätthålla reglering-imåste vissSverigeskapeti EU en
olika verksamhets-försäkringsgivareutländska attgenomen av

respektiveinommedförsäkringsgivaregäller forförutsättningar säte
och EES-avtalet. DeförsäkringsdirektivEES enligt EG:sutanför

lagförslaget tvåiidärförindelasförsäkringsgivamautländska
försäkringsgivareutländskahänförsTill den gruppenenagrupper.

tillämpningsområdet EG:s försäk-förfrån omfattasEES och som av
koncessionoch principenhemlandstillsynringsdirektiv om enom

utländskaövrigaandraEES-försäkringsgivare och till den gruppen
försäkrings-direktivdessaomfattasförsäkringsgivare inte avsom

från tredje land.givare
och fjärde avdel-förstaavdelningar. luppdelad i fyraLagen är

huvudsakibestämmelsersammanförtshar ärningen gemensam-som
ingårandra avdelningendenförsäkringsgivare. Iutländskaförma

EES-försäkringsgivare medanendastbestämmelser avsersom
försäkringsgi-sikteavdelningen endasttredjebestämmelsernai tar

tilllösningen syftarlagtekniskafrån valdaland. Dentredje attvare
undantagMedregelsystemet.har tillämpaför denunderlätta attsom
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för det schweiziska försäkringsföretaget "Zürich", förär närvarande
samtliga utländska försäkringsgivare med verksamhet i Sverige från
EES och kommer därför inte omfattas det föreslagna regelsyste-att av

för försäkringsgivare från tredjemet land, vilket detaljerat ochär
omfångsrikt. Förhållandena kan naturligtvis förändras EES-men
försäkringsgivare torde i framtiden kommaäven dominera blandatt
utländska försäkringsgivare den svenska marknaden. En ordning
där reglerna för EES-försäkringsgivare respektive försäkringsgivare
från tredje hållsland delvis åtskilda i olika avdelningar torde därför
underlätta tillämpningen den föreslagna lagen.av

I förslagets 1 Kap. allmänna bestämmelsertas förut-upp om
sättningar för lagens tillämpning. Bestämmelserna lagensavser
tillämpningsområde, definitioner och vissa andra omständigheter som

grundläggande betydelseär för drivande försäkringsrörelseav av
enligt lagen.

Lagen skall tillämpas utländska försäkringsgivares direkt-
Återförsäkringsverksamhetförsäkringsverksamhet. har i likhet med

gällande lagstiftning lämnats utanför regleringen. Anledningen härtill
försäkringstagare återförsäkringsförhållandeniär att försäkrings-är

givare inte i sådanabehovär trygghetsarrangemangsom av som
direktförsäkringstagare i regel behöver och den offentliga till-att

återförsäkringsverksamhet i andra länder, måni den verk-synen av
samheten föremål för tillsyn,är i allmänhet endast inhemskaavser
återförsäkringsgivare. Inom EG återförsäkringsrörelseavreglerades

rådets direktiv 64/225/EEG den 25 februari 1964genom av om av-
skaffande inskränkningar i etableringsfriheten och i frihetenav att
tillhandahålla tjänster återförsäkringavseende och retrocession. De
därefter givna skade- och livförsäkringsdirektiven gäller därför
endast direktförsäkring.

EG-rådetsEnligt direktiv 8/473/EEG7 samordning lagarom av
och andra författningar koassuransverksamhet inomsom avser
gemenskapen, koassuransdirektivet, och enligt den rättspraxis som
utbildats grundval detta direktiv skall den ledande försäkrings-av
givaren behandlas han den försäkringsgivareär täckersom om som
hela risken. föreslåsDärför lagen inte skall tillämpasatt EES-
försäkringsgivare från utländskt etableringsställeett deltar isom
koassuransverksamheti Sverige i egenskap försäkrings-av en annan
givare den ledande. Medän ledande försäkringsgivare denavses
försäkringsgivare bestämmer försäkringsvillkoren och premi-som
ema.

Begreppet försäkringsgivare har inte preciseratsnärmare i
lagförslaget. Emellertid avsikten utländskaär försäkringsgivaresatt
möjligheter bedriva försäkringsrörelse i Sverigeatt inte skall
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rörelsens drivande iförjuridiska formengrund denbegränsas av
står i principföreslagna lagendenanledningdennahemlandet. Av

medjämförelse LUFassociationer. Iutländskaför alla typeröppen av
tillämpningsområdet andrautvidgninginnebär detta attgenomaven

försäkrings-kan etableraEES företagutanförassociationer än
möjlighet förbl.a.HärigenomSverige.verksamhet i öppnas

för-verka i Sverige. Iutanför EESforsäkringssammanslutningar att
i sak detsamma.försäkringsgivarehållande till LEF begreppetär

definitionerna begreppenbetydelsecentralDefinitioner är avav
från tredje land,försäkringsgivareochEES-försäkringsgivare

två försäkringsgivare berörsdessaeftersom nysssomgrupper av
Tilllagförslaget.bestämmelser enligtolikadelvisnämnts gruppenav

försäkringsgivarefrån enbartland hör intetredjeförsäkringsgivare
ingår också olika institutfrån EES härutanförländer typerutan av

principernainte omfattasEESinomhar sitt säte omsom avmensom
generationensi tredjeoch hemlandstillsynauktorisationendaen

fråga med begränsadförsäkrings givareforsäl-cringsdirektiv. Det är om
kriterier ivissa andraverksamhet och mot angessomsvararsom

Väsentligenförsäkringsdirektiv.generationenstredje motsvarar
från till-undantagnaförsäkringsgivare f.n.deundantagen ärsom

ämpningsområdet LEF.för
lagstiftninglagen kanföreslagnasidan denVid varaannanav
utländsk försäk-försäkringsverksamhetdentillämplig som en

gäller trafikskadelageni Sverige. Dettabedriverringsgivare
anknytninglivförsäkringar med1989: 10791410, lagen1975: om

utländska filialerlagen 1992: 160värdepappersfonder,till mm,om
lagen 1986:436motortävlingsförsäkring och lagen1976:357 om

inledandetagits i dettahärom harnäringsförbud. En erinran uppom
speciallagprincipenkapitel. Enligt den allmänna övertarattom

förhållan-primära itillämpliga delar,nämnda lagar, ilagallmän är nu
försäkringsgivaresutländskaden föreslagna lagende till om

Sverige.verksamhet i
försäkringsgivareskall utländskahuvudregelEnligt förslagets
svensk lagSverige. Medi verksamhet isvensk lag sinfölja avses

frågailagstiftning kommerfrämmandesvensk ellerrätt stats som
internationell privaträttanslutningsregler för svenskenligt de som

rättsförhållandet. internationellaEmellertid kanskall tillämpas
fråningått huvudregeln.avvikelseSverige föranledaavtal som

åtaganden följer Sverigesskall, till följd deExempelvis avsomav
isolvensreglemaEES-försäkringsgivare iakttamedlemskap i EU,

Sverige.i sin verksamheti hemlandetlagstiftningen
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Till detta inledande kapitel ocksåhar förts för försäkringsverk-en
samhet långsedan tid tillbaka grundläggande princip, nämligen
specialitets- eller separationsprincipen innebär krav liv-attsom
och skadeförsäkringsrörelser skall Innebördenseparata.vara av
principen delvis olikartad förär EES-försäkringsgivare och försäk-
ringsgivare från tredje land.

Enligt lagförslaget gäller delvis olika regler för skadeförsäkring
respektive livförsäkring. För vissa slag försäkringar finns, iav
överensstämmelse med gällande lagstiftning, möjlighet väljaatt
mellan tillämpa de olika regelsystemen.att Valmöjligheten gäller
sjuk- och olycksfallsförsäkringar avgångsbidragsförsäkringar.samt
Vidare frågamöjlighet i vissa livförsäkringar frånatt fall tillges om
fall medge undantag eller frånavvikelse bestämmelserna i lagförsla-

livförsäkring. Dispensen kanget ha generell utformning ellerom
begränsas till vissa livförsäkringsbestämmelser.

I förslagets 2 Kap. behandlas de organisatoriska formerna för
drivande försäkringsrörelse i Sverige står till buds förav som
utländska försäkringsgivare. Verksamheten kan bedrivas från en
sekundäretablering här i landet. För EES-försäkringsgivare finns
dessutom möjlighet anskaffa försäkringar i Sverigeatt genom
gränsöverskridande verksamhet. Begreppet sekundäretablering har

innebörd i gällande lagstiftning. Således med dettasamma som avses
begrepp generalagent, filial och generalrepresentation och annan
form permanent närvaro, endast beståräven närvaronav ettom av
kontor eller självständigt arbetande har ståendeen person som en
fullmakt verka för försäkringsgivarens påatt räkning sättsamma som

filial.en
När det gäller gränsöverskridande verksamhet innehåller förslaget

bestämmelser inte innefattar egentlig definitionsom en men anger
vissa grunddrag sådanavseende verksamhet. Gränsöverskridande
verksamhet kännetecknas EES-försäkringsgivare frånattav en ett
utländskt driftställe täcker skadeförsäkringsrisk belägen iären som
Sverige ingåreller livförsäkringsavtal med iett Sverige stadigva-en
rande bosatt fysisk eller här verksam juridiskperson en person.
Avsikten dock inte inverkaär den praxis, långatt sedan tidsom
tillbaka utbildats i Sverige, enligt vilken svenska företag och privat-

fritt kan upphandla försäkringar utomlands. Som tilläggs-personer
förutsättning för verksamhet skall klassasatt gränsöverskri-en som
dande enligt förslaget gäller därför försäkringsaffären skallatt
förväntas initiativ försäkringsgivaren. Passivt tillhandahållandeav

försäkringstj således inteänster betraktaär gränsöverskri-attav som
dande verksamhet. En ytterligare tilläggsförutsättning anskaff-är att
ningsverksamheten inte sker sekundäretableringgenom en som
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anlitandeeller medhar upprättat Sverigeförsäkringsgivaren av en
försäkringsgivare.koncessioneradi landethär

gränsöverskridandesaknar reglerförsäkringsdirektivEG:s om
med utanför EES.försäkringsgivaredet gällerverksamhet sätenär
enskilda medlemslan-innebära detregleringAvsaknaden attansesav

fråntillåta tredje landfår försäkringsgivaredet skalldet avgöra om
landets territorium.gränsöverskridande verksamhet inombedrivaatt

möjlighet för försäkringsgivareNågot formellt hinder öppnamot att
Sverigeverksamhet ifrån bedriva gränsöverskridandetredje land att

således utredningen valt inte läggaEmellertid harinte.föreligger att
sådan försäkringsgivare bedrivamedgerförslagfram attsom

marknaden.verksamhet den svenska Dettagränsöverskridande
knappast driva linjegrund i Sverige börbl.a. sinhar näratt en egen

tredjelandsföretag,gränsöverskridande verksamhetdet gäller av
fråga handelspolitiktill EG:sdennaeftersom gränsar gemensamma

liberaliseringåt-uppnå frågaenhetlighet ibl.a. tillsyftar att omsom
frågorförhållande länder. i dentill tredje Beslutgärder i rörsom

fall EG ochhandelspolitiken fattas i de allra flesta avgemensamma
EU-ländema har endastmedlemsländerna. Blandbindande förär

frånmöjlighet for försäkrings givare tredje landNederländerna öppnat
direktför-gränsöverskridande verksamhet inombedrivaatt

frågasäkringsornrådet. utredningens ställningstagande i dennaTill
förhållandetockså Sverige GATS bundenhör det äratt genom av

lagstiftningen syfteinnebär ändring iMGN-principen. Detta att en av
gränsöverskridande verksamhet i Sverige imöjlighet föröppnaatt

fråntill försäkringsgivare vissakan begränsasprincip inte att avse
måste samtliga WTO-länder. Med hänsyn tillinnefattaländer attutan

beskaffenhetvarierandeden offentliga tillsynenkvaliteten är av
de svenska för-länder utanför EES skulle enligt utredningeni olika

kunna tillgodosessäkringskundemas skyddsintressen inte ett
öppnades för utländska försäk-generellgodtagbart sätt, rättom en

i Sverige.bedriva gränsöverskridande verksamhetringsgivare att
Även någonföreslagit ändringorsak har utredningen intedennaav

verksamhet skall enligtordning gränsöverskridandegällande utanav
förbehållen EES-försäkringsgivare.alltjämtförslaget vara

innehåller fullmakt förEmellertid lagförslaget allmän reger-en
från föreslagna regelsystemet.föreskriva undantag detingen att

bi- multilaterala avtalmedges till följd ellerAvvikelse somav
såledesingått. fullmakt finnsMed stöd dennaSverige har av

avtal medge försäkringsgi-möjlighet basis internationelltettatt av
från EESutanför bedrivavisst land eller vissa länder attettvare

dispensmöjlighetverksamhet i Sverige.gränsöverskridande Denna
inom OECD,uppfattning kommit till uttrycklinje med denäri som
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nämligen det inte någonföreligger generell tillatt gränsöverskri-rätt
dande verksamhet för försäkringsgivare från OECD-länder intesom
tillhör EU/EES gränsöverskridande verksamhet inomattmen
EU/EES bör medges försäkringsgivare från sådana OECD-länder som
uppställer motsvarande krav sundhet, solvens och tillsyn som
föreskrivs i EG:s försäkringsdirektiv.

innehåller ocksåKapitlet bestämmelser företrädare förom
utländska försäkringsgivare. Med företrädare generalagent,avses
verkställande direktör för filial ombud för generalagent ochsamten
för försäkringsgivare i försäkringssammanslutning. Företrädamaen
kan jämställas med ledningen för svenskt försäkringsbolag. Deett
behörighetsvillkor och kvaliñkationskrav gäller för företrädarnasom

därför i desamma frågaföreskrivsär i verkställandestort sett som om
direktören och styrelseledamötema i svenskt försäkringsbolag.ett

Av principen koncession med hemlandstillsyn enligt tredjeom en
skadeförsäkringsdirektivet och tredje livförsäkringsdirektivet följ er

EES-försäkringsgivares beslutatt inleda försäkringsverk-atten om
samhet i Sverige endast förutsätter tillsynsmyndigheten i försäk-att
ringsgivarens hemland underrättar Finansinspektionen denom
planerade verksamheten häri landet. Detta gäller rörelsenoavsett om
skall frånbedrivas etablering eller gränsöverskridandeen genom
verksamhet. I förslagets 3 Kap. endast gäller EES-försäkringsgi-som

finns bestämmelser dettanärmare underrättelseförfarandevare, om
i sak med denöverensstämmer gällande regleringen.som

Av principen hemlandstillsyn följer vidare Finansinspek-attom
tionen har övervaka EES-försäkringsgivarensrätt att verksamhet i
Sverige endast till den del övervakningen inte påankommer den
myndighet för tillsynen försäkringsgivarens verksam-som svarar av
het i hemlandet. I de fall tillsynsmyndigheten i försäkringsgivarens
hemland har huvudansvaret såsomför tillsynen, fallet med denär
finansiella tillsynen försäkringsgivarens verksamhet här i landet,av
har dock Finansinspektionen sekundärt tillsynsansvarett som
kommer till uttryck i skyldighet biträda den utländska till-atten
synsmyndigheten. När det gäller konsumentskydd, försäkrings-
avtalsförhållanden och principer beträffande god affarssed här i
landet har Finansinspektionen primärt tillsynsansvar. I förslagetsett
4 Kap. finns bestämmelsernärmare Finansinspektionens över-om
vakningsuppgifter, uppgifter ochrätten granska verksamhetenatt

möjligheter ingripa tvångsmedelmed frågasamt iatt EES-om
försäkringsgivare.

I förslagets 5 Kap. de förutsättningarna förnärmareanges att
Försäkringsgivare från tredje land skall inleda försäkringsverksam-
het Sverige.i Dessa förutsättningar till skillnad från vadär, ärsom
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fråga baserade principernaEES-försäkringsgivare, intefallet i om
grundas svenskhemlandstillsynkoncession ochenda utanenom

frånförsäkringsgivareoffentlig tillsyn. Enoch svenskkoncession
ocksåsåledes i fortsättningenmåste förslagetenligtlandtredje

försäkringsrörelse idrivakoncession förutverka regeringens att
nuvarande kon-till detgrundläggande motivetSverige. Det att

frånfråga tredjebibehållits försäkringsgivareicessionssystemet om
Såledestredjelandsregler.enligt EG:skoncessionskravetland är

försäkringsgi-måste koncession krävas förreglerenligt dessa att en
försäkringsverksamhetfrån etableraland skall kunnatredjevare

EU/EES.inom
från tredje landför försäkringsgivareKoncessionsvillkoren är

Såledesgällande lagstiftning.enligtförslaget desammaenligt som
för kon-deposition ställskrävas initialskall alltjämt bl.a. attatt

begränsning i marknad-beviljas. innebärskall kunna Dettacession en
målsättningarnastår inomhelt i samklang medintestillträdet som
begynnelsedepositionAnledningen till kravetOECD och WTO. att

bibehålls koncessionsvillkor EG:s tredjelandsreglerlikväl ärsom
sådan ställs.säkerhetföreskriver attsom

regeringens uppgiftöverföraUtredningen har övervägt att som
Finansinspektionen. Med hänsynmyndighet tillkoncessionsgivande

sådan begränsasställningstagande till delegering inte börtill att ett en
utländska försäkringsgivareförkoncessionssystemettill ävenutan

koncessionsgivningen för svenska försäkringsbolag liksominnefatta
tillståndssystem försäkringsrörelselagstiftningen, har dockiövriga

del inte fram nuvarande ordning harnågot lagtsförslag i denna utan
bibehållits.

sambandmöjlighet i medgällande lagstiftning finnsEnligt att
giltighet till visskoncessionenskoncessionsgivningen begränsa en

år. föreslås tidsbundnabeviljamöjlighetentid, högst tio Det attatt
såsom med hänsyn till detobehövligkoncessioner slopas att

innehåller korrektio-möjligheter tillandraföreslagna regelsystemet
sig godtag-försäkringsverksamhet inte utvecklar ettmot somner

försäkringsverksamheten till sinMed hänsyn tillbart ärnatursätt. att
långsiktig koncessioner medaffärsverksamhet, har tidsbundnaen

något aldrig beviljats.undantag
intresse denMed hänsyn till det att starta ensom avsersom

så möjligtförsäkringsliknande verksamhet har snartattav som
verksamhet betraktatilltänktbesked huruvida är att somenom

lagstadgadordningen mednuvarandeförsäkringsrörelse, har den en
förhandsbe-ansökan lämnaFinansinspektionenskyldighet för att

koncessionsplikti ellerverksamhetplaneradsked huruvida är gom en
fråga begreppetbibehållits tredjelandsföretag. Avsikteni är attom
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utgångspunktförsäkringsrörelse skall bestämmas med i den praxis
områdetutbildats grundval vissa grundläggande krite-som av

rier i förarbetena till gällande lagstiftning.som anges
I förslaget har undantag fråni nuvarande lagstiftning kon-ett

cessions- och etableringskraven frånför försäkringsgivare tredje land
bibehållits. Undantaget marknadsföring försäkringar iavser av
Sverige förmedling här i landet koncessionerade försäk-genom av
ringsgivare. Avsikten de kriterier enligt gällande lagstift-är att som

tillstånd sådanning skall uppfyllda för till försäkringsverksam-vara
het i fortsättningen tillståndsärendenskall tillämpas iäven av
ifrågavarande slag.

försäkringsrörelselagstiftningensEn grundläggande principerav
förbudet för försäkringsgivare driva rörelseär försäk-att änannan

Någotringsrörelse. krav enligt upprätthållaEG:s regler dettaatt
frånförbud för försäkringsföretag tredje land finns inte. Förbudet är

heller lika effektivt motsvarande förbud för svenska för-som
säkringsbolag det gäller skydda de svenska försäkringsta-när att

intressen, eftersom delen utländsk försäkringsgi-störregamas av en
verksamhet regel förlagd till utlandet. Konkurrensskälärvares som

talar dock för alltjämt tillämpa detta förbud för försäkringsgi-att att
från tredje land inte skall försättas i kon-vare en gynnsammare

kurrenssituation i Sverige andra försäkringsbolag med verksamhetän
här i landet. F örbudet främmande rörelse för försäkringsgivaremot
från bibehållitstredje land har därför i förslaget.

frånTill skillnad nuvarande lagstiftning förbudet drivaär att
främmande rörelse enligt förslaget inte begränsat till verksamhet som
bedrivs etablering för försäkringsverksamheten här i landetgenom en

också främmande verksamhet bedrivs försäkrings-utan avser som av
givaren anlitande driftstället för försäkringsverksamheten iutan av

ÄndringsförslagetSverige. har införts i syfte förhindraatt ett
kringgående förbudet främmande rörelse.motav

Eftersom tillsynen EES-försäkringsgivares ekonomi,över en
således placeringsverksamheten, ankommeräven över tillsyns-
myndigheten i försäkringsgivarens hemland, det inte möjligt iär att
svensk lagstiftning begränsa dessa försäkringsgivares bedrivarätt att

affärsverksamhet försäkringsverksamhetän attannan genom
exempelvis placera medel i företag verksamma i främmandeärsom
branscher. Av denna innehålleranledning någotförslaget inte
motsvarande förbud för EES-försäkringsgivare driva främmandeatt
verksamhet. Emellertid följer EG:s försäkringsdirektiv artikel 8.1av

bådei första skadeförsäkringsdirektivet och första livförsäkringsdi-
rektivet EES-försäkringsgivare skyldiga begränsa sinatt är att
affärsverksamhet försäkringsområdettill sådanoch verksamhet som
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område med uteslutande alldirekt anknuten till dettaär av annan
hem-Tillsynsmyndigheten i försäkringsgivarensaffärsverksamhet.

så sker. gällertill uppgift kontrollera Dettaland har ävenatt att
sådan bedriver i Sverige.försäkringsgivare lverksamhet som
således förbudet driva främ-innebär det föreslagnapraktiken att

frånnågon särbehandling försäkringsgivareintemande rörelse av
land.tredje

gränsöverskridande verksamhetmotviktSom ärmot atten
förbehållen EES-försäkringsgivare enligt förslaget, har möjlighet

från tredje landför försäkringsgivare upprättaatt representa-öppnats
fårRepresentationskontoret inte bedrivationskontor i Sverige.

kontoret skall enbart till förförsäkringsverksarnhet utan attvara
utländska försäkringsgivarens tjänster.denpresentera
betydelse i regleringen den verksamhetAv central somav

från Sverigeförsäkringsgivare tredje land bedriver i solvensbes-är
ingår i förslagets Om försäkringsgivaretämmelserna 6 Kap. ensom

från måste verksamhet i Sverigetredje land avsluta sin ställs
svåri Sverige i situation de skulle blikunderna tvungna atten om

fordringar i utlandet och där konkurrera med försäk-driva in sina
övriga borgenärer. Avsikten med solvenskravenringsgivarens är att

tillgångardet här i landet finns desäkerställa motatt som svarar
föranleds försäkringsverksamheten i Sverige.förbindelser som av

innehållförslagetenligt väsentligenSolvenskraven är av samma som
och i enlighetgällande lagstiftning har med gällande lagstiftningi

så frånförsäkringsgivaredimensionerats tredje land skall haatt en
förhållandemotsvarande risktäckningskapacitet i till sina försäk-

landetringsförbindelser här i svenskt försäkringsbolag. Förettsom
ståföreslagna regleringen skall i samklang med OECD:sdenatt

änsteliberaliseringsstadga har dock den ändringen gjorts i de gäl-
solvensbestännnelserna här i landet deponerade medel i fort-lande att

sättningen inte skall kunna användas till betalning offentligrättsli-av
avgifter endast till säkerställa försäkringskundemas intres-utan attga

sen.
Skyldigheten skulder skallredovisa försäkringstekniska gällaatt

både och livförsäkring.skadeförsäkring Gällande reglering synes
sådan skyldighet för livförsäkring.föreskriva endast Förtydligandet

gällande lagstiftning i denna del har sin grund i de gällandeattav
skuldtäckning,bestämmelserna desamma enligt förslaget,ärom som

både frågaredovisning försäkringstekniska skulder iförutsätter av
Såledesskadeförsäkring och livförsäkring. skall försäkringsgi-om en

från tredje land täcka de försäkringstekniska skulderna för helavare
Sverigedirektförsäkringsrörelse i oberoende de föranledssin av om

ocksåskade- eller livförsäkringsavtal. I lagförslaget har förtyd-av
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ligats skuldtäckning krävs frågaendast i direktförsäkringsrö-att om
relse oberoende försäkringsgivaren vid sidan direktförsäk-av om av

återförsäkringsrörelseringsrörelsen driver i Sverige.
När det gäller depositionskraven medan försäkringsverksamheten

pågår här i landet har den nuvarande omslutningsrelaterade depositio-
bibehållits för försäkringsgivare från Såledestredje land. skall förnen

skadeförsäkringsrörelsen i Sverige depositionens storlek dimensio-
i enlighet med utvecklingen bruttopremieinkomsten. Förneras av

livförsäkring skall i enlighet med gällande någonlagstiftning om-
slutningsrelaterad deposition inte tillämpas säkerhet skallutan som
finnas viss minimideposition. Depositionskraven gäller enligten
förslaget oberoende etableringen här i landet skerav om genom
generalagentur, filial eller generalrepresentation.

förhållandeI till gällande föreslåsreglering den ändringen att
möjligheten %använda 90 minidepositionen för redovisaatt attav
tillgångar motsvarande värdet de försäkringstekniska skuldernaav
inte bara skall gälla livförsäkring utsträckas till omfattautan ävenatt
skadeförsäkring.

Efter kap.4 2 LEF i dess§ lydelse föremönster den l juli 1995av
hari förslaget införts skyldighet för ombud för generalrepresenta-en
tion företräder försäkringsgivare i försäkringssammanslutninsom en g
från tredje land föra förteckning vilka haratt över rätt atten som
medverka i meddelande sådanaförsäkring i sammanslutningarav

de försäkringsavtal slutits.över Den föreslagnasamt bestämmel-som
konsekvens förslagetär möjlighet för för-att öppnarsen en av

säkringssammanslutningar från tredje land verka i Sverige.att
förslagetsI 7 Kap. finns bestämmelser tillsynen för-överom

frånsäkringsgivare tredje land. Huvudansvaret för tillsynen över
försäkringsgivamas verksamheti Sverige har Finansinspektionen. Ett
väsentligt inslag i denna tillsynsfunktion kontrollen för-är attav
säkringsgivarna uppfyller solvenskraven enligt denna lag. Tillsynen

ocksåinkluderar granskning vissa funktioner hos försäkringsgi-av
såsom marknadsföring och skadereglering. I skallvarna, stort sett

frånförsäkringsgivare tredje land granskas motsvarande sätt som
svenskt försäkringsbolag bedriver verksamhetett enligt för-som

säkringsrörelselagen med de avvikelser följer tillsynenattsom av
endast gäller den del utländsk försäkringsgivares verksamhetav en

förlagd till Sverige och endastär direktförsäkringsrörelse.som avser
En effektiv tillsyn den verksamhet försäkringsgivareöver som en

från tredje land bedriver i Sverige förutsätter informationsutbyte och
samarbete med tillsynsmyndigheten i försäkringsgivarens hemland.
Av denna anledning hari överensstämmelse med gällande lagstift-
ning tagits särskild föreskrift skyldighet för inspektionenupp en om
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sådanasamarbeteha med utländska myndigheter inäraatt ett
tillsynsfrågor.

från erhållitförsäkringsgivareEn tredje land svensk konces-som
ocksåförutsätts inledasion sin verksamhet här i landet. kanDet inte

förenligt med sund utveckling försäkringsväsendetanses vara en av
bevilj koncessionerade inte omedelbart utnyttjas. Efteratt mönster av

vad gäller för svenska försäkringsbolag enligt försäkringsrörel-som
har i förslaget tagitsselagen föreskrift förverkandeupp en om av

frånkoncession i de fall försäkringsgivare tredje land inte har inlett
månaderverksamhetsin inom nio efter det koncessionen bevilja-att

des.
I förslagets Kap. finns bestämmelser8 hur försäkrings-om en

från skallgivare tredje land avsluta sin direktförsäkringsrörelse i
Sverige. De föreslagna bestämmelserna i denna del i huvudsakär av

innehåll motsvarande regelsystem i LUF i sin tursamma som som
utgående frånuppgjorts bestämmelserna likvidation i kap.14om

försäkringsrörelselagen. Syftet med regleringen är att trygga
försäkringstagarnas, försäkradesde och ersättningstagamas intressen.

innehållergällande lagstiftningen någonDen inte föreskrift attom
utländsk försäkringsgivare återkallandeskall ansökaen om av

koncession i det fall försäkringsgivaren upphöra medattavser
verksamheten i Sverige. ändamålsenligtDet emellertid medär en

återkallas,ordning enligt vilken koncessionen först varefter försäk-
likvidationsåtgärdemaringsgivaren inleder de egentliga verksam-av

heten här i landet. innehållerEn bestämmelse härom förslaget.
innehållet likvididationsåtgärdemaiDet berornärmare arten

och försäkringsgivarensomfattningen verksamheti Sverige. Förav
livförsäkringsverksamhet gäller särskilt administrationsbo,ett om
koncessionen förklaras förverkad. Eftersom syftet med administra-
tionsboet försäkringstagarnas intressen, skall försäk-är att trygga
ringsgivarens verksamhet i Sverige i såallmänhet likvideras att

försäkringsbestånd överlåtsdennes till försäkringsgivareen annan
administrationsboets ekonomiska ställning har klarlagts. Tillnär

frånskillnad gällande lagstiftning enligt förslaget kretsenär av
presumtiva försäkringsgivare sådantkan försäkrings-överta ettsom
bestånd inte begränsad till försäkringsgivare med svensk koncession

andra försäkringsgivare med auktorisation för livförsäkringävenutan
inom EES kan verksamhet bedrivs med stöd dettaoavsett om av-

fråga.lagförslag komma i-

förslagets kap. bådeI 9 finns regler skall iakttas EES-som av
frånförsäkringsgivare försäkringsgivareoch tredje land i marknads-

föringen försäkringar i Sverige. De föreslagna reglerna överens-av
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i huvudsak innehålltill sitt medstämmer motsvarande reglering i
gällande lagstiftning.

I lagförslaget har det nuvarande kravet i gällande lagstiftning att
utländska försäkringsgivare i sin verksamhet i Sverige skall iaktta

bibehållits.god affärssed Avsikten utländsk försäkrings-är att en
givare skall, oberoende frågadet marknadsföringärom om av
försäkringar, betalning ersättningar eller ansluter sig tillannatav som
drivande försäkringsrörelse, iaktta god affärssed i Sverige, dvs.av
iaktta godtagbara principer och metoder svenskasamma som
försäkringsbolag förutsätts såledesiaktta. Det inte det i denär som
utländska försäkringsgivarens hemland god affärssedsom anses som

avgörande det gäller i Sverige. Godär affärssed förut-utansom som
således försäkringsgivaren bedriversätter sin verksamhet iatt

enlighet härmed i landet gällande lagar och föreskrifter enligtsamt
den kutym områdetutbildats i Sverige. I sammanhanget börsom
påpekas försäkringsutredningen i sitt slutbetänkandeatt SOU
1995:87 Försäkringsrörelse i förändring har föreslagit bestäm-att
melsen god affärssed lagstiftningen.utmönstrasom ur

Utländska försäkringsgivare kan helt eller överlåtadelvis
försäkringsbestånd, hänföra till verksamheten i Sverige,är attsom
enligt bestämmelser införts i förslagets kap.10 Bestämmelsernasom
överensstämrneri sak med den gällande beståndsö-regleringennu av
verlåtelser från utländska försäkringsgivare med verksamhet här i
landet. Detta innebär det gäller EES-försäkringsgivarenär kanatt
överlåtelse försäkringsbestånd endast tillståndverkställas efterav av
tillsynsmyndigheten överlåtandei den EES-försäkringsgivarens
hemland. Med svenska lagbestämmelser det inte möjligtär att

överlåtelseförfarandetinverka överlåtelsen sker de villkorutan
i den nationella lagstiftningen överlåtandei den försäk-som anges

ringsgivarens hemland. När det överlåtelsegäller försäkringsbes-av
tånd från försäkringsgivare från tredje land skall alltjämt krävas
tillstånd Finansinspektionen. De kriterier skall uppfylldaav som vara
för inspektionen skall tillståndlämna sådantill bestånds-att en
överlåtelse desamma gäller för svenskaär försäkringsbolag vidsom
överlåtelse försäkringsbestånd enligt försäkringsrörelselagen.av

I förslagets ingår11 Kap. bestämmelser med hänsyn till derassom
gårinte någotplacera i kapitel. innehållerKapitletart att annat

bestämmelser bl.a. kungörelseskyldighet för Finansinspektionenom
frågai vissa centrala omständigheter ansluter sig till denom som

verksamhet utländsk försäkringsgivare bedriva ellerattsom en avser
bedriver i Sverige.

Enligt den gällande lagstiftningen finns ingen skyldighet för
Finansinspektionen föra register utländska försäkrings givareatt över
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ändamålsenligtemellertidi Sverige.verksamhet Detmed attär
registerförsförsäkringsgivaresådana utländskauppgifter somom

sekundäreffektiv primär ellerbehöver förFinansinspektionen en
bestämmelseverksamheten här i landet. Entillsyn att ettöver om

harförsäkringsgivare skallutländskaregistersärskilt upprättasöver
registerskyldighetenföreslagnaDentagits i förslaget.därför upp

frånförsäkringsgivare tredjebåde EES-försäkringsgivare ochavser
föreslås förskrifterregeringen skall meddelaland. Det närmareatt om

uppgifter skall förasoch vilkaskall ordnatregistrethur somomvara
registret.in i

språketinnehåller också handlingarbestämmelser iKapitlet om
ersättning till ombud,Finansinspektionen,lämnas in tillskallsom

och tillsynsbidrag, vilkabeslut, straffsanktioneröverklagandevite, av
iinnehåll motsvarande bestämmelsermedtill sitt överensstämmer

lagstiftning.gällande
ingårÖvergångsbestämmelser iochikraftträdelse-Enligt de som

såkraftlagen träda iden föreslagnaförslaget snart somnyaavses
föreslås upphöra gälla denLUF och LEF skallmöjligt. Det närattatt

Utländska försäkringsföretag bedriverkraft.träder ilagen somnya
träder i kraft skall halandet närden lagenverksamhet här i rätt attnya

tillståndverksamheten här i landet med stödmedfortsätta somav
eller LEF.meddelats enligt LUF
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Summary

Introduction

The Commissions task has been forward proposals forto put
amended legislation the activities foreignof insurers in Sweden.on
These activities regulated by the 1950:272Act theat presentare on

CompaniesRight for Foreign Insurance conduct Insuranceto
LUFBusiness in Sweden and the Act 1993: 1302 EEA insurerson

LEF.Activities in Sweden Foreign insurers also conductmay
business in Sweden by setting subsidiary in this country.up a
Activities carried by subsidiary of this kind subjectout not toa are
the provisions of LUF LEF, but covered by the provisions ofor are
the Business Act andInsurance accordingly fall outside the ofterms
reference of the Commission.

The existing legislation difficult overview and ofto partssome
have become outdated in and language. The task givenstructure to

the Commission has therefore entailed general review of thisa
legislation. Another important background factor for the Commis-
sions work has been Swedens international undertakings. itsIn
broadest this interpretedbe includingconceptsense, can as every

relating international trade that be consideredagreement to can as
having bearing insurance business. However, the guidelines ofa on
the Commission have applied definition thisof conceptnarrowera
for its work the multilateral obligations ensuing from Swedens-
commitments the OECD and its member and GATSto states to
General Agreement Trade in Services.on

In drafting the proposal for regulation of foreign insurers‘
activities in this the Commission has had take intocountry, to

Swedensundertakings EU member A generalaccount state.as an
basis for its work has been introduce principles entailing equalto

of all foreign insurers wishing the Swedish markettreatment to enter
the permitted by the EC Insurance Directive and providedto extent

that the interests of policyholders, the insured parties and beneficiari-
safeguarded.es are
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The deliberations of the Commission have led proposalto toa
gather together provisions insurance activities carried in thisouton

by foreign insurers in single piece of legislation, regardlesscountry a
of the location country of their head office: The Act conceming
Foreign Insurers‘ Business in Sweden. This proposed law based on

theand develops of rules contained in LUF and LEF.system
Since the1950 activities of foreign insurers in this havecountry

been regulated by When SwedishLUF. insurance legislation was
adapted certain insuranceEU directives in the1993, ofto area
application of this Act restricted for technical legal towas reasons
apply solely insurers with their head office outside the EEA. At theto

time, Act adopted, directed foreign insurersLEF, atsame a new was
with their registered office inside the EEA.

and both aim safeguarding theLUF LEF interests of Swedishat
insurance in relation foreign insurers Operatingcustomers to
Sweden. The principles which the of rules in thesystem two actson

based differ due, inter alia, greatly differentto extent toare some
conditions in the insurance industry the time the respective Acts,at

and LEF, placed theLUF book.statutewere on
originated theLUF in Sweden of the when the195 Os, insurance

market in this had primarily national character. Since then,country a
has been gradually adaptedLUF the increasing internationalisationto

of the insurance industry, especially in the decade. However, thepast
of rules still based the original basic principles theofsystem on

such theAct principle of Swedish authorisation for theseparateas a
establishment of insurance undertaking in this thecountry,an
principle of security, the specialisation separation principle, andor
the prohibition in principle for foreign insurers in otherto engage
non-insurance-related business activities in Sweden.

Characteristic for LUF extensive of rules aimedsystem atan
preventing insurance business in this being conducted incountry an
irresponsible and unsound the detriment of policyholders. Thetoway
rules of solvency especially detailed. The aim of this detailedare
regulation provide much security for Swedish ofto customersas
foreign insurance undertakings those Swedishof insuranceas
companies.

LEF has been drafted the basis of integrated Europeanon an
insurance market in the framework of the EEA Theagreement.
transition from largely national Swedish insurance market toa an
integrated European insurance market has taken place the basis ofon
the principles of single authorisation and Statehome supervision,a
which the fundamental principles in LEF. A prerequisite for theare
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of single authorisation and home State supervisionsystem thata
each EEA the other EEA countries’ rules for insuran-country accepts

business which comply with the EC Third Insurance Directives.ce
thisFor doesLEF contain detailed rules relatingnotreason, toany

business activities, solvency supervision. Instead relevant aspectsor
of the of rules from the insurers home Statesystem apply theto
operations in Sweden.

theDue underlying principles of LUF and LEF differingto to
the conditions which business be carriedextent, inoutsome on can

Sweden identical for all foreign insurers.notare
As mentioned above, basic condition for being able to operatea

in Sweden, according LUF, that the foreign insurer has beento
granted Swedish authorisation. LEF does containnot any correspon-
ding requirement. The foreign insurer in business in thiscan engage

the basis of the home State authorisationcountry after simpleon a
notification procedure without requiring Swedish authori-separatea
sation.

orderIn for authorisation be granted under LUF, insurerto an
required establish general in this No other formto country.a agency
of establishment permitted. Neither permissible according to
LUF obtain insurance business by cross-border activities.to Howe-

in 1990 certain possibilities made available foreigntover, were
insurance companies provide insurance against risks in Swedento
without being established in this through the intemrediarycountry,
of insurance undertaking that possessed Swedish authorisation.

Corresponding restrictions in the market do applyto not toaccess
foreign insurers subject LEF. Thus LEF permits establishment into
Sweden both in the form of general and subsidiary, and,a agency as a
in the of insurance societies and associations, by generalcase
representation. Moreover, LEF permits marketing of insurance in
Sweden by cross-border activities.

LUF based the assumption that the foreign insurer carries outon
his insurance business in form hisin home State. Therecompany

provision in LUF for foreign insurers that in businessno engage
activities in other legal form of organisation activitiesto setany up
in this LEF does make the demands legalcountry. form,not same on
but permits various kinds of associations, for instance insurance
societies and associations, in thisto operate country.

An important of LUF safeguard policyholders thepart to system
of deposits. This makes explicit the idea that the interestssystem of
Swedish policyholders require that foreign insurers, that have their
main elsewhere, have tied in Swedenassets securityassetssome as
for the obligations that the undertakings have towards policyholders
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here. According LUF, initial deposit be lodged securityto mustan as
before starting insurance business activities in Sweden. This

for initialrequirement deposit in effect constitutes barrier toan a
establishment, and LEF contains equivalent provisions.no

addition the differencesIn in conditions for operating forto
foreign insurers mentioned above, there also certain otherare
differences in the provided for in andLUF LEFarrangements
respectively. Some these differencesof be explained by obliga-can
tions ensuing from Swedens EU membership.

Other differences in the regulations be considered beingmay as
motivated by requirements of supervision, bearing in mind the
varying of public scrutiny in countries outside the EEA.nature
However, there other differences between LEF and LUF thatare can
neither be derived from the requirements of EU membership fromnor
the need for supervision, which justified retain. Thenot to
Commission has tried attain uniform of regulations forto systema
foreign insurers closely related the provisions applicableto to
Swedish insurers in this the allowed by the require-country, to extent

of EU membership and the need for supervision. This harmo-ments
nises with OECD and GATS principles equal oftreatmenton
insurers.

accession the OECDBy code liberalisation of capitalto on
Code of Liberalisation of capital movements andmovements on

liberalisation of transactions and for services Code ofpayments
Liberalisation of invisible operations, Sweden has madecurrent
explicit in internationally legally binding its commitment toan way
the ongoing removal of restrictions capital movements, transac-on
tions and for services required for effective economicpayments as
collaboration between OECD member liberalisationstates measu-
res. keyA element in the liberalisation code the rule non-dis-on
crimination that enshrines the principle that liberalisation measures

be restricted few OECD countries but becannot to mustone or a
extended all OECD member However, possibilityto states. a
provided for exemptions from this rule non-discrimination foron
member belonging special andstates to customs system.a currency
This that EU member belonging the OECDstates tomeans can
introduce liberalisation themselves without beingmeasures among
required theseextend the other OECD countries. However, theseto to
provisions for exemption have only been invoked limitedto extent,a
and extension of the of application for exemption provisionsan area

in line with the aims of OECD. The proposed legislationnot
therefore based the principle of non-discrimination. Deviationson
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from this principle only proposed the required byto extentare
commitments following from Swedens EU membership.on

Another fundamental provision in the OECD liberalisation code
the national rule. The effect of thistreatment rule that OECDan

provide undertakings from othercountry to OECD member states
with the opportunities for operating in its domestic marketsame as

enjoyed by the host countrys businesses. However, theare own
principle of equal does include demandtreatment that thenot any
rules for establishment and business operations for domestic and
foreign insurers be identical. acceptable for special requirements

be placed foreign insurers provided that theseto demands doon not
entail discriminatory of foreign insurers whichtreatment in effect
incompatible with the principle of equal treatment.

Like the other EU countries, Sweden has also entered into
liberalisation undertakings under GATS. According thisto agree-

the principle of the favouredment, nation shall be applied. Themost
effect of this that Sweden, which has notified exemption innot any
the presently being considered,aspects insurers fromnot treatmay
another member of the World Trade Organisation incountry a more
restrictive than insurers from other This rule hascountry.way any
been modified in Sweden insurers fromtwo anothertreatways. may
EEA favourably, and provisioncountry made for deviationsmore
from the principle of the favoured nation due considerationsmost to
of the needs take precautions. The latter refersto conside-tocase
rations based safeguarding interests and considerations of soundon
practices. The proposed legislation has been based the principleon
of the favoured nation within the framework of themost EC Insuran-

Directives.ce

The of themain proposalcontents

The proposed the Act concerning Foreign Insurers‘act Business in-
Sweden special law regulating the right of foreign insurersa to
conduct insurance business in Sweden. This Act replace LUFto
and LEF. As result of EU membership, Sweden obligeda to
differentiate in theto provisionsextent made forstatutorysome
foreign insurers by making distinction between the conditionsa on
which business be conducted by insurers with theirto head office
inside and outside the EEA respectively. According this proposal,to
there therefore of foreign insurers. Thetwo firstare groups group
consists of foreign insurers falling within the of application ofarea
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EEA insurers. The other consistsDirectivesthe EC Insurance group
Directives thirdsubject the of thesethatof insurers to termsnotare

insurers.country
The and fourth containconsists of four firstThe Act partsparts.

insurers.substantially the for all foreign Theprovisions that are same
provisions that only apply EEA insurers,containssecond topart

applicable thirdin the third onlywhile the provisions topart are
drafted in this because theinsurers. The law has beencountry way

detailedfor third insurers andproposed of rules countrysystem
EEA insurers.applicable Largeextensive unlike the arrangements to

therelevant for EEA insurers. Atthereforeof presentnotparts are
Sweden,operating in theonly third insurertime there countryone

foreign insurers"Zurich", while about 100Swiss arecompany
in insurancenotified that they intendengaged in have to engageor

of but EEAThis situation change,business in Sweden. coursemay
foreigncontinue predominatewill probablyinsurers to among

Commissionthe view of thethe Swedish market. Ininsurers on
the proposedpractical for those applyingtherefore, will be

insurers and thirdthe rules applicable EEAlegislation for countryto
least inbe keptinsurers part.to separate at

theapplicable EEA insurers in proposedspecial provisionsThe to
that hasof rules contained in LEFbased thelegislation, systemare on

Directive of JulyThird Non-Life 1adapted the Insurancebeen to
provisions for1994/95:l84. The specialGovernment Bill1995

based LUF.third insurerscountry are upon
provisions for theproposal takes the generalof theChapter 1 up

the of applica-These provisionsapplication of the Act. concem area
ofand certain other circumstancesthe Act, definitionstion of

under thefor engaging in insurance businessfundamental importance
of the Act.terms

activities by foreignbe applied direct insuranceThe Act toto
these provisions,business covered byReinsuranceinsurers. not nor

that reinsuranceThe for thisexisting legislation.by arereasons
supervised in the insurers homeforeign insurersbusiness by

require thein reinsurance relationships dothat insurers notcountry,
rule, and thatthat direct policyholders needspecial safeguards aas

in other countriessupervision of reinsurance businessthe public
businessdomestic reinsurers. Reinsuranceusually only applies to was

Council Directive 64/225/EEC of 25deregulated in the EC by
restrictions freedom ofthe abolition ofFebruary 1964 onon

in of reinsu-and freedom provide servicesestablishment respectto
Directivesretrocession. The Non-life and Life Insuranceandrance

therefore.apply direct insurancesubsequently adopted only to
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coordination78/473/EECDirectiveCouncilECAccording to on
provisions relatingadministrativeandregulationsof laws, to

and lawDirective,Co-insurancetheco-insurance,Community case
leading insurerthedirectives,basis of thesethedeveloped on

risk. thisthe whole Forcoveringthe insurerhetreated wereas
apply EEA insurersshallthat the Actproposed tonotreason,

foreign headSweden fromactivities inin co-insuranceparticipating a
leadingleading insurer. Bythan thecapacityotheroffice in asany

and conditionsdetermines thewhothe insurerinsurers termsmeant
premiumand theof insurance rates.

of theframeworkthe externalindicatesinsurerThe concept
themade explicit inhas beenThislegislation.proposed notconcept

possibilitiesthat thethe intentionlaw. However,proposed
inbusinessengaging in insuranceinsurers forforeignavailable to

businessin whichthe legal formrestricted duebeshallSweden tonot
the proposed ActthisForthe homeconducted in country. reason,

This entailsassociations.of foreignfor allprovides types anscope
in thatcomparison with LUFinof applicationof theexpansion area

companiesEEA besidesoutside theassociations setother may up
possibility, interThis introducesoperations in Sweden.insurance a

outside the EEAassociationssocieties andinsuranceforalia, to
thesubstantiallyinsurerThein Sweden. conceptoperate same as

applied in LEF.that
thirdEEA insurer andof thedefinitionsThe countryconcepts

applicable thesethe provisionssinceof key importanceinsurer toare
differ inproposed legislationin theof insurerstwo somegroups

includes insurersonlythird insurersThe notcountryrespects. group
haveinstitutes thatvarious ofcountries, but alsonon-EEAfrom types

thecovered bybut whichin the EEAhead officetheir notare
supervision inauthorisation and homesingleprinciples of countrya

with limitedThis applies insurersDirectives.the Third Insurance to
the Thirdlaid down incertain other criteriathatactivities meet

correspond theexemptions substantiallyDirectives. TheInsurance to
application of LEF.the ofexempted frominsurers presentat area

appli-legislation beproposed othertheadditionIn act,to may
undertaken by foreignin Swedenbusinessthe insurancecable to a

SFS 1410,Traffic Act 1975:the DamageThese Motorinsurer. are
with referenceLife1989:1079 concerning Insurancethe Act to

concerning Foreign Bran-SFS 160the Act 1992:Security Funds,
1976:357 theSFS andRacing Actthe Motor Insuranceches, etc.,

chapterThe introductoryProhibition of Trade.1986:436Act on
principlewith the generalthis. accordancereference Inincludes toa

16-07022
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that special legislation takes precedence general theact,over a
aforesaid have priority theacts proposed law.over

According the main rule of theto proposal, the foreign insurer
shall comply with Swedish law in his activities in Sweden. In this

Swedish law Swedishcontext, law the laws of foreignmeans or a
that be applicablestate in accordance with the accessionmay rules

for Swedish international civil law, that be applied the legalto toare
circumstance. However, international that Sweden hasagreements
entered into entail deviations from the main rule. Formay example,

result of the obligations following from Swedensas a EUon
membership, EEA insurers comply with the solvencyto rules inare
their home in their activities in Sweden.country

This introductory chapter also includes long-hallowed basica
principle of insurance business, the specialisation separationor
principle requiring life and non-life insurance business be keptto

The import of this principleseparate. differs somewhat for EEA
insurers and third insurers.country

In the proposed law there differences in the provisionsare some
applicable life and non-life insurance.to In the of certain typescase
of insurance, possibility provided, in accordance with existinga
legislation, for choosing between applying different of rules.systems
This possibility of choice applies sickness and accident insuranceto
and insurance. Further, there possibilityseverance withpay a

certain life insurancerespect to policies permit exemptionsto or
deviations from provisions in the proposed life inact on assurance
individual This dispensation have general applicationcases. may a or
be restricted particular lifeto provisions.assurance

Chapter 2 of the proposal deals with the organisational forms for
carrying insurance business inout Sweden available for foreign
insurers. Business be canied from secondaryout establishmentmay a

this alsocountry. EEA insurer obtainto insurancetoopen an
business by cross-border activity. The of secondaryconcept es-
tablishment has the in existing legislation.content Thus thissame as

also includes generalconcept branches, generalagents, representation
and other forms of thispermanent onlypresence, even presence
consists of office self-employed withan or a permanentperson a

of behalfattorney of the insurerto inact thepower on same way as
branch.a

With cross-border activities,respect to the proposals contain
provisions that do contain real definitionnot but which specifya
certain basic features of such activities. Characteristic of cross-border
activity that EEA insurer from foreign place of operationsan a
provides for non-life insurance risk located in Swedencover a or a
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Swedendomiciled inwithlife insurance agreement or apersona
alter theintended, however,active here.entitylegal tonot

Sweden, accordingfor long time inthat has existedpractice toa
freelyindividualscompanies and privatewhich Swedish may

condition required forabroad. A supplementarypurchase insurance
referred incross-border activityclassifiedactivity be toto asas aan

transaction shall havelegislation that the insuranceproposedthe
of insurancePassive provisionof the insurer.initiativearisen theat

activity. furtherborder Atherefore regardedservices not crossas a
activity takes placethe acquisitioncondition thatsupplementary

establish-secondaryof in othermakingthrough some way aor use
secondarythisSweden. Inby the insurer context,ment set up

general agencies generalonly branches,establishment not ormeans
withself-employedrepresentation but also permanentapersona

theof the insurer inbehalfof to actattorney same way asonpower
branch.a

rulescontainDirectives doThe EC Insurance not on cross-any
office outsidewith their headapplicable insurersactivitiesborder to

thatprovision consideredThis lack ofEEA.the to mean an
thirddecide whether allowmemberindividual countrytostate may

territory. Thereborder activities itsinsurers outto cross oncarry
obstacle enabling insurersformaltherefore outto to carry crossno

has decidedthe Commissionactivity in Sweden. However,border not
insurers inproposals allow thirdmake toto countryto engageany

the Swedish market. The basis for thisactivity inbordercross
that hardly appropriate for Swedenalia,position inter to

of thirdwith cross-border activitieslineits respect toownpursue
related EUscloselycompanies since this tomattercountry

which achieve unitypolicy, the aims oftrade of toonecommon
relating third countries.liberalisationwith torespect to measures

trade policy maderelating theDecisions matters to arecommonon
Of the EUbinding memberthe EC in andby states.most cases are on

possible for thirdonly the Netherlands has madecountries, country
activities in the field of directin cross-borderinsurers to engage

Commission thisadopted theThe position byinsurance. matteron
principlebound by the MFNreflects the fact that Swedenalso

legislative changethis thatthrough GATS. The effect of any
incross-border activity Swedenintended possibilities forto open up

insurers from particularin principle be restricted applyto tocannot
countries. Taking into conside-apply all WTOcountiies but must to

supervision in differentvarying standards of publicration the
Commissions View bein thecountries outside the EEA, would not

inof Swedish insurancepossible the interests customersto meet an



Summary36 1996:77

acceptable For this well, the Commission hasway. reason as not
proposed change in the existingany statutory butarrangements,
cross-border activity will continue be reserved for EEA insurers.to

However, the proposed legislation does contain generala power
of prescribe exemptionsattorney fromto the proposed ofsystem
regulations. Discrepancies pennitted result of bi- multilate-are as a or
ral Sweden has entered into.agreements This of doesattorneypower
therefore provide basis for allowing insurers from particulara a

countries outside thecountry EEA in cross-borderor to engage
activity in Sweden under the of internationalterms an agreement.
However, this of the proposal doespart general right fornot grant any
foreign third insurers incountry cross-borderto activities inengage
Sweden. The possibility contained in this of the proposal ofpart
allowing insurance activities be carried in Swedento by third-out

insurers from establishmentcountry in this onlycountryan an
exemption from the general rule.

To offset third insurers being ablecountry offernot to cross-
border insurance services freely in the EEA insurers,same way as

proposed that third insurers shall have the rightcountry to open
representation offices in Sweden. The representation office notmay
conduct insurance business but mainly intended developto
commercial and makecontacts presentations of insuranceto services.
The only requirement representation officeto therefore thatopen a
notification be made the Financial Supervisoryto Authority.

The chapter also contains regulations for representatives.
Representatives in this generalcontext managingagents,means
directors of branch and representatives of the general anda agent
insurers in insurance Representativescontext. be regardeda can as
being equivalent the of Swedishto insurancemanagement a compa-

The conditions of eligibility and required qualificationsny. appli-
cable representatives thereforeto substantially the thoseare same as
laid down for managing directors and members of the board of
directors of Swedish insurance follows from thea company. on
principle of home supervision accordingcountry the Third Non-to
Life Insurance Directive and the Third Life Insurance Directive that

EEA insurers decision insurance activitiesto set in Sweden,an up
only requires that the supervisory authorities in the insurers home

notify the Swedish Financialcountry Supervisory Board about the
planned activities in this This applies regardlesscountry. of whether

envisaged that the business will be conducted by setting up a
branch cross-border activity. ChapterIn of3 theor as a proposal,
which only applies EEA insurers, thereto detailed provi-are more



Summary 371996:77

in accordancewhich largelyinformation procedurethisforsions
of regulation.with the present system

supervi-principle of homeof thefurtherA countryconsequence
has the rightAuthority onlyFinancial Supervisorythethatsion to

that thisin Sweden theinsurers activitiesthe EEAmonitor extentto
authority in the homeresponsibility of thethemonitoring not

thoseinsurers activities. Insupervision of theresponsible forcountry
hasin the homesupervisory authoritythewhere countrycases

with financialtheresponsibility for supervision,primary as case
Financialtheinsurers activities in thisof thesupervision country,

secondary supervisoryhowever, haveAuthority does,Supervisory a
supervisoryassist the foreignexpressed dutyresponsibility, toas a

has primary duty ofSupervisory AuthorityThe Financialauthority. a
protection, the andwithresponsibility termsrespect to consumer

relating goodand principlesinsuranceconditions of toagreements,
of the proposal appli-Chapter 4practice in thisbusiness country.

proposals of thecontains detailedEEA insurers,onlycable to more
the rightSupervisory Board,of the Financialfunctionssupervisory

possibilitiesactivities, and theand inspectinformationobtain toto
of coerciveintervention byafforded for measures.means

forthe detailed conditionsthe proposal specifiesChapter of5
Sweden.operations ininsuranceinsurersthird to setcountry up

basedthese conditionssituation for EEA insurers,Unlike the notare
supervi-single authorisation and homeprinciple ofthe countryaon

and Swedish publicSwedish authorisationinsteadsion, but on
will continuethe proposed legislation,Accordingsupervision. to

third insurer obtainforbe governmenttocountryto necessary a
Thebusiness in Sweden.insuranceauthorisation in order outto carry

of authorisationexistingmotivation for retaining thebasic system
licensing requirementthird-country insurers thewith respect to

According these rulesthird rules.following from ECs tocountryon
permittedbefore third-country insurerauthorisation required a

activities in EU/EEA.insurancesetto up
contained ininsurerslicensing requirements for thirdThe country

Thus,the in existing legislation.proposalthe amongare same as
forbe required in orderinitial deposit stillother things, toan

marketThis entails limitation inauthorisation be obtained.to accessa
WTO. Theaims of OECD andin accord with thethat not reason

also retainedfor initial depositthe requirementthat as aan
stipulatethat EC third rulesfor authorisationcondition country

the transfer of the Govern-Commission has consideredthis. The
Financial Supervisorylicensing authority thedutiesments toas

delegation wouldthe fact that suchconsideration ofAuthority. In not
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be restricted the licensing forto foreign insurerssystem but also
include the granting of authorisation Swedish insurers and otherto

of licensing in the insurancesystems business legislation, no
proposal has been forward in thisput area.

Under the legislation, provisionpresent made for time-limita
be applied when grantingto authorisation, restrict the validity ofto

the licence specific period,to at most proposed thattena years.
this provision for granting time-limited authorisation be abolished as

taking into consideration that the proposedunnecessary ofsystem
rules contains other possibilities for correcting insurance business ac-
tivities that do develop in acceptablenot Moreover, insuran-an way.

business by long-tenn businessnature transaction. In practice,ce a
time-limited authorisations have been granted with fewnever a very
exceptions.

Bearing in mind the interest that intendingparty to seta up
insurance-like activities has of receiving decisiona as soon as
possible whether intended activity be regardedon toan as
insurance business, the includingpresent legallyarrangements a
stipulated obligation the of the Financial Supervisoryparton
Authority provide preliminary decisionto the time of applicationata

whether planned activity subject licenceon retaineda to notor are
with third undertakings.respect to The intentioncountry that the

insurance business beconcept determined the basisto of theon
practice developing in the field due certain fundamentalto criteria,
stated in the preliminary legal material legislation.to current

The exemption in legislation, from the licensingpresent and
establishment demands for third insurers has been includedcountry
in the proposed legislation. This exemption marketing ofconcerns
insurance in Sweden through the auspices of authorised providers of
insurance established in this The intention thatcountry. the criteria
applicable existing legislation forto the granting of licence shalla
also in future be applied in authorisation of the kind incases
question.

One of the basic principles of the insurance business legislation
the prohibition for insurers conduct other businessto apartany

from insurance. The EC regulations do contain provision fornot any
retaining this prohibition for third—country insurance companies.
Moreover, the prohibition effectivenot correspondingas as a
prohibition for Swedish insurance companies with therespect to
protection of the interests of Swedish policyholders, since the major

of foreign insurerspart activities rule abroad. Considera-a are as a
tions of competition however, for continuing apply thisargue, to
prohibition avoid third insurersto being placed incountry a more
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other insurancecompetitive situation in Sweden thanfavourable
this The prohibition againstcompanies with activities in country. a

thereforefor third insurers has beenforeign countrymovement
the proposal.retained in

the prohibition against inUnlike existing legislation, engagement
restricted in the proposed legislationnon-related business tonot

also appliescanied by insurer in this butactivities toout country,an
withoutbusiness, carried by the insurerunrelated toout recourse a

in Sweden. This proposaloperations for insurance businessplace of
of preventing the prohibitionintroduced with the endhas been

non-related business being circumvented.against
financial situation of EEA insurer,supervision of theSince an

activities, the supervisory authority in theplarmingincluding rests on
possible Swedish legislationhome ininsurers country, not to

other business activitythe right of the insurerrestfict to outcarry any
engaged in non-relatedby placing funds in companiesthan insurance

the containthis proposal doesbusinesses. For not anyreason,
prohibition against EEA insurers carrying non-relatedequivalent out

Directivesfollows from the EU Insurancebusiness. However,
First Non-Life Directive and the First Lifeboth theArticle 8.1

insurer obliged restrict his businessDirective that the EEA to
the insurance and such activitiesactivity in Sweden toto sector,

excluding all other business activities. Therelated thisdirectly to area
the insurers home responsible forsupervisory authority in country

with thiscompliance provision.ensuring
solvency contained in Chapter of theThe provisions 6on

for regulation of the activities of thirdproposal of key importanceare
in Sweden. third insurer has windinsurers tocountrycountry upa

in difficultactivities Sweden, his clients Sweden placedhis in are a
abroad in competi-position they forced collect their claimstoare

ofwith the insurance undertakings other creditors. The intentiontion
thisrequirements that there inthe solvency to assetsareensure

commitments entered into by thecorresponding thecountry, to
Sweden. The of the solvencyinsurance undertaking in content

contained legislation substantially therequirements in the proposed
that thirdin existing legislation and dimensioned sosame as a

riskinsurer shall have equivalent capacity for incountry coveragean
Swedishrelation their insurance commitments in this countryto as a

proposed comply with theinsurance In order for the rule tocompany.
provisionsOECD code the liberalisation of services, the existingon

third-country insurerssolvency have, however, been amended foron
the requirement shall in future provide securitythat solvency notso
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for public authorities but onlypayments to safeguard the interests of
insurance clients.

The liability for technical insuranceto liabilitiesaccount shall
apply both non-life and life business. Theto proposal differs in this

from the existingrespect under which this obligationarrangements
only applies life insurance. The basis for thisto proposed alteration

that the existing provisions liability that inon partcoverage, are
the in the proposed legislation, conditional the reportingsame are on
of technical insurance liabilities with both non-life and liferespect to
insurance. Accordingly, third insurer shall thecountrya cover
technical insurance liabilities for the whole of his direct insurance
business in Sweden regardless of whether they originate from non-
life life insurance business. However, proposed, unlike theor
existing regulation, that liability shall be required fornotcoverage
reinsurance business. The motivation for this proposed amendment

that the reinsurance business covered by the proposed lawnot
monitored in other when engaged in in thisrespectsnor
by third insurers. In thiscountry thecountry reinsurancerespect,

business carried this by Swedishout insurancecountry companies
in different situation, since subject regulation and supervi-a to

sion.
With the requirements for depositsrespect to while the insurance

business being conducted this the existingcountry, tumover-
related deposit has been retained. Thus the size of the deposit for the
non-life insurance business in Sweden relate the growth ofto to

premium income.gross
No tumover-related deposit be applied life insuranceto into as

the existing legislation, although certain minimum deposita
required security.as

The deposit requirements apply in the proposed legislation
regardless of whether the establishment takes place through generala

branch general representative.agency, a or a
proposed that the existing be amended thatarrangements so

the possibility of using 90 of the minimum depositcentper to
for equivalent the valueaccount of theassets technicalto insurance

liabilities shall apply non-life insurance wellto life insurance.as as
Along the lines of Chapter section LUF. in its wording prior
1 July 1994, obligation hasto been introduced in the proposedan

legislation requiring general representatives of third insurerscountry
keep list of those entitledto participate in providing insuranceto ina

such societies and associations, and the insurance enteredagreements
into. This proposed provision of the proposal toa consequence



Summary 411996:77

associa-societies andinsurancefor third-countrypossiblemake
in Sweden.tions operateto

supervisiontheprovisionsproposal containsthe7 ofChapter on
Authority has theSupervisoryFinancialTheinsurers.of third country

Sweden.activities inof insurers‘supervisionresponsibility formain
that thesupervisory functionof theirimportant toAn aspect ensure

stipulated in thisrequirementsthe solvencywithcomplyinsurers
functions theofinspectionincludesSupervision also atAct. some

Thirdof claims.andmarketingsuch countryinsurers, paymentas
equivalentinspection inbe subjsubstantiallyshallinsurers ect to an

activitiesthatundertakingsSwedish insurance outto carryway
ensuingwith the differencesBusiness Act,the Insurancesubject to

of foreignthatonly appliessupervisionfactthefrom partto a
directthen onlySweden, andlocated inactivitiesinsurers to

that the realtaking intobusiness, and managementinsurance account
Sweden.outsidelocatedthe insurerof

thirdundertaken byactivitiessupervision of theeffectiveAn a
information andofrequires exchangeSwedenininsurercountry

insurers homein thesupervisory authoritythecollaboration with
included thespecial provision has beenthisForcountry. onareason,

relations-Authority maintain closeSupervisoryfor theobligation to
relatedauthorities inforeignappropriatewith thehips matters to

supervision.
alsoSwedish licencethat has receivedinsurerA third country a

beoperations thisstarted inassumed have cannotcountry.to up
of thedevelopmentcompatible with soundbeconsidered to a

immediately madeauthorisation grantedifbusinessinsurance not
Swedishapplicablewith theaccordanceof. In toarrangementsuse

Business Act,thecontained in Insurancecompaniesinsurance a
forfeiturelegislationproposedincluded in theprovision has been on

hasinsurerthe thirdin whereauthorisationof the notcoun-trycases
granted.authorisation beingofnine monthsactivities withinstarted

howdealing withprovisionsthe proposal containsofChapter 8
business ininsurancewind his directinsurer shallthird country upa

substantially thesectionin thisproposed provisionsSweden. The are
of rules in LUF,in the equivalentthose contained systemassame

liquidation in Chapter 14forbased the provisionswhich in turn on
regulationof theTheBusiness Act.the Insuranceof topurpose

beneficiaries‘theparties andthe insuredsafeguard policyholders,
interests.

effectprovision thecontainlegislation doesThe tonotcurrent any
in theof the licencerevocationshall apply forforeign insurerthat aa

Sweden.activity inintendsthe insurerthat toevent cease
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however, appropriate with legal according which thearrangements to
authorisation first revoked, after which the insurer initiates the
actual of liquidation. The proposal contains provisionprocess toa
this effect

.
The detailed of the liquidate thecontents businesssteps tomore

depend the and of the insurers activitiesnature in Sweden.on scope
In the of life insurance business special administrationcase estatea

applied. Since the of the administration topurpose secure
insurers interests, the insurers activities in Sweden usuallyare
liquidated and its insurance stock transferred another insurer whento
the administration estates financial has been clarified. Unlikestatus
the legislation, the of prospective insurerscurrent that takegroup can

such insurance stock restricted insurers withnotover toan a
Swedish authorisation but other insurers with authorisation foreven
life insurance in the EEA into question, regardless ofmay come
whether their activities carried this proposed law.out pursuant toare

Chapter 9 of the proposal contains regulations that betoare
observed both by EEA insurers and by third insurers incountry
marketing insurance in Sweden. The of these proposedcontent
regulations substantially accord with the corresponding rules in
the legislation.current

theIn proposed the existing requirement that foreignact, insures
observe good business practices into their operations in Swedenare

has been retained. The intention that foreign insurer, regardlessa
of whether marketing insurance, of claims,paymentconcerns or
anything else related insurance business operations,to shall abide by
good Swedish business practice, i.e. abide by the acceptable princi-
ples and methods that Swedish insurance companies expected toare
abide by. Good business practice thus requires that the insurer carries

his activities in compliance with the lawsout and regulations in force
this and according the practicescountry that have developedto in

the field in Sweden. In this should be pointed thatcontext theout
Insurance Commission its final The Changing Nature ofreport
Insurance Business SOU 1995:87 proposed that the provision on
good business practice be removed from the legislation.

Foreign insurers wholly partially take insurancecan or over
business derived from activities in Sweden under provisions
contained in Chapter 10 of the proposal. These provisions are
substantially in accordance with the regulation of businesspresent
transfers from foreign insurers operating in this Thiscountry. means
that far EEA insurers concerned the transfer of insuranceas as are
business only be canied after authorisation by theout superviso-can

authority in the transferring EEA insurers home Swedishry country.
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provisions have effectlegal the transfer procedure, that takesno on
in with the conditionsplace accordance stated in the transferring

insurers home As regards transfer of insurance businesscountry.
from third authorisation still required from the Financialcountry,a
Supervisory Authority. The criteria that be for the authorityto metare

licence for such transfer the apply Swedishgrantto toa a are same as
insurance companies in transfers of insurance business according to
the Business Act.Insurance

Chapter of the proposed legislation takes1 provisions thatup
suitably placed in other chapter.be This chapter containscannot any

regulations, inter alia, the obligation notify the Financialtoon
Supervisory Authority, regarding certain important circumstances
related the activity that foreign insurer intendsto to outa carry or
carries in Sweden.out

According existing legislation, there obligation for theto no
Financial Supervisory Authority maintain register foreignto a over
insurers with operations in Sweden. however appropriate for
such information foreign insurers be registered that thetoon
Financial Supervisory Authority requires for effective primaryan or
secondary supervision of activities in this Such provisioncountry. a
has therefore been included in the proposal. The proposed obligation

appliesregister both EEA insurers and third insurers.to to country
proposed that the shall notify detailed provisionsgovernment more

how the register be arranged and the information beto to toas on
included in the register.

This chapter also includes provisions the language used inon
documents supplied Financial Supervisory Authority,to compensa-
tion conditional fines, appeals against decisions, penalto attorneys,
sanctions supervisionand the of which in accordgrants content
with existing legislation.

According the implementing and transitional provisionsto
included in the proposed legislation, the proposed legislationnew

take effect possible. thatproposed LUF and LEFto as soon as
shall apply when the into force, Foreignto actcease new comes
insurers carrying activities LUF and shall haveLEFout pursuant to
the right continue activities without notification authorisationto or
according theto act.new
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Författningsförslag

tillFörslagl

försäkringsgivaresutländskaLag om

Sverigeverksamhet

följ ande.föreskrivsHärigenom

avdelningenFörsta

BESTÄMMELSERALLMÄNNA

Tillämpningsområde grundläggandevissaochkap.l
bestämmelser

illämpningsområdeT

försäkrings-bedrivaharUtländska försäkringsgivarel rätt att§
med denna lag.Sverige i enlighetrörelse i

Finansinspek-bemyndigande,regeringenseller, efterRegeringen
försäk-bedrivandefår föreskriftermeddela särskildationen avom

åtaganden till följd interna-uppfylla Sverigesringsrörelse för att av
främmandeavtal medömsesidigationella avtal eller stat.

från tredje land,försäkringsgivareEES-försäkringsgivare,
myndighethemland och behörig

meddenna lagI2 § avses
utländsk försäkringsgivareEES-försäkringsgivare varsen

samarbetsområdet EESEuropeiska ekonomiskatillhemland hör
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och ansvarigt för den finansiella tillsynenär den direktaensamt av
försäkringsrörelse försäkringsgivaren bedriver inom EES,som

försäkringsgivare från tredje land utländsk försäk-en annan
ringsgivare EES-försäkringsgivare,än

hemland det land där försäkringsgivaren har sitt eller,säte
såvitt försäkringsgivare i försäkringssammanslutning, detavser en
land där sammanslutningens verkliga ledning finns,

behörig myndighet den nationella myndighet utomlands som
enligt lag eller författning har behörighet tillsynutövaatt överannan
EES-försäkringsgivare eller frånförsäkringsgivare tredje land.

Bestämmelsemai kap. och3 4 kap. i denna lag tillämpas EES-
försälcringsgivare och bestämmelserna i 5-8 kap. försäkringsgivare
från tredje land. Bestämmelserna i kap.2 och kap. både9-11 gäller
EES-försäkringsgivare och försäkringsgivare från tredje land.

Verksamhet omfattas lagensinte tillämpningsområdesom av

3 Denna lag§ gäller inte
återförsäkringsrörelse och
sådan koassuransverksamhet rådetsi direktivsom avses

78/473/EEG den maj30 1978 samordning lagar och andraav om av
författningar koassuransverksamhet inom gemenskapen,som avser
i vilken EES-försäkringsgivare fråndeltar utländskt driftställeetten
i egenskap ledande försäkringsgivare.änannan

Annan lagstiftning skall tillämpassom

4 För utländska§ försäkringsgivares verksamhet i Sverige gäller,
bestämmelserna i denna lag,utöver i tillämpliga delar bestäm-även

melsema i
trafikskadelagen 1975: 1410,
lagen 1989: 1079 livförsäkringar med anknytning tillom

värdepappersfonder,
lagen 1992: 160 utländska filialerom m.m.,
lagen 1976:357 motortävlingsförsäkring, ochom
lagen 1986:436 näringsförbud,om

Bestämmelsen fråndispens bosättningskravet i första9 §om me-
ningen lagen utländska filialer skall dock inte tillämpasom m.m.
utländska försäkringsgivare.



i
Författningsförslag 471996:77

svensk lagiakttaskyldighetförsäkringsgivaresUtländska att m. m.

Sverigeverksamhet iförsäkringsgivare skall i sinutländskEn5 §
beslut ochmyndigheterssig efter svenskasvensk lag,iaktta rätta

följerdomstol, inteinför svenskföreskrifter annatsamt avomsvara
ingått.harSverigeinternationella avtalde som

livförsäkringSkadefärsäkring och

sådan försäkringskadeförsäkring i denna lagMed6 § somavses
1982:713.försäkringsrörelselageni kap. 32 §aanges

sådan försäkringi denna laglivförsäkringMed som angesavses
försäkringsrörelselagen.i kap. b3 §2

tillhörlivränta eller sjukräntabetalas i fonnErsättning som av
från livförsäkring ochersättningenlivförsäkring utges enom

från skadeförsäkring. Omersättningenskadeförsäkring utges enom
skall den dock isådan i livförsäkringsföretag,har köptsränta etten

livförsäkring.höra tilldetta företag
skadeförsäkringsådan eller sjukränta tillhörlivräntaFör som

livförsäkring i kap.bestämmelserna 6särskildagäller de om
kap.första stycket 4-10och kap. 3 4 8 §§.12 7 §9 §§, samt

Separationsprincipen

f°ar förena direkt livför-EES-försäkringsgivare i SverigeEn7 §
sådan skadeförsäkring i kap.direkt 2säkring endast med som avses

försäkringsrörelselagenochförsta stycket klasserna 1 23 §a
återförsäkring skadeförsäkringar och1982:713 dessasamt avav

koncessionEES-försäkringsgivare basis denlivförsäkring. som av
bådefått liv-hemland kan meddelaförsäkringsgivaren har i sittsom

bådefår liv- ochSverige meddelaskadeförsäkring, dock ioch
hålla sin skadeförsäk-EES-försäkringsgivaren skallskadeförsäkring.

åtskild från livförsäkringsrörelsen.ringsrörelse
fårfrån direkti Sverige förenaFörsäkringsgivare tredje land

återförsäkring livförsäkring.livförsäkring endast med av

bestämmelsereller avvika från lagenstillämpaTillstånd att om
livförsäkring
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Bestämmelsema i8 denna lag livförsäkring,§ med undantagom
får ocksåför kap. tillämpas6 9 för sjuk- och olycksfallsförsäk-

ringar i kap. första2 3 stycket klasserna och§ l för-2som avses a
säkringsrörelselagen 1982:713 avgångsbidragsförsäk-församt
ringar.

Bestämmelserna i denna lag livförsäkring, med undantag förom
6 kap. andra stycket och sådana3 9 behöver inte§ tillämpas för
livförsäkringar i kap.2 3 b första stycket klasserna§ 1 bsom avses
och 4 försäkringsrörelselagen premien beräknad och bestämdärom

år.för längst fem

Risk belägen Sverigeiärsom

Med risk9 belägen§ Sverigeiärsom avses
risk hänförlig till egendom finns i Sverige, för-är närsom som

säkringen antingen byggnad eller byggnad och dessavser en en
lösöre till den del byggnaden och lösöret täcks försäkring,av samma

risk hänförlig till i Sverige registrerat fordon,är ett närsom
försäkringsobjektet fordon,ettavser

risk i samband med eller försäkringsemester,resa om en
ingåttsavseende den månaderhar för högst fyra och försäkringstaga-

har tecknat försäkringen i Sverige.ren
andra fallI de i första stycket riskenän nämnssom anses vara

belägen i Sverige, försäkringstagaren stadigvarande bosatt härärom
eller försäkringstagaren juridisk driftställe,ärom en person vars som
försäkringen hänför sig till, finns i Sverige.

Dispenser

10 Regeringen§ eller, efter regeringens bemyndigande, Finans-
får,inspektionen med de begränsningar i andra-fjärdesom anges

styckena, medge försäkringsgivare från tredje frånland undantag de
särskilda bestämmelserna i denna frågalag livförsäkring iom om

livförsäkring gäller endast för dödsfall och meddelas försom
tid längst fem eller premie beräknad ochmot ären av en som

bestämd för längst fem och
livförsäkring i kap.2 b första3 stycket klass§ 3som avses

försäkringsrörelselagen 1982 7 3.1:
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får från bestämrnel-enligt första stycket inte medgesUndantag 1
enligt kap. andra stycket.beräkning premiereserv 6 3 §serna om av

får frånmedges bestämmelsernaUndantag enligt första stycket 2
styckena och,livförsäkring i 6 kap. tredje och fjärde det3 § omom

från bestämmelser livförsäkring.finns särskilda skäl, övriga om
enligt första stycket skall förenligt medundantagEtt vara

frågagemenskapernas rättsakter i försäkring.Europeiska om
fårsamband med beslut undantag enligt första stycket 1 före-I om

bestämmelser i lag särskilt gäller skadeförsäk-skrivas dennaatt som
skall tillämpas i stället.ring

Särskilda sekundäretableringbestämmelser och2 kap. om
gränsöverskridande verksamhet

företrädareSekundäretablering och

sekundäretableringMed i denna lagl utländsk§ avses en
etablering Sverigeförsäkringsgivares i genom

generalagent,
filial och
såvitt försäkringsgivare i försäkringssammanslutning,enavser en

generalrepresentation.
iMed företrädare denna lag generalagent, verkställandeavses

ombud fördirektör för filial generalagent och för försäk-samten
i försäkringssammanslutning.ringsgivare en

Generalagent

Med generalagent fysisk eller2 i denna lag juridisk§ avses en
leder och sköter utländsk försäkringsgivares affair-person som en

sverksamhet i Sverige och har företrädaäven rätt attsom
rättsförhållandenförsäkringsgivaren i alla de hänför sig till verk-som

fårsamheten. utländsk försäkringsgivare i Sverige inteEn repre-
generalagent.änsenteras av mer en

underårig,Generalagenten skall bosatt i Sverige. Den ärvara som
i konkurs eller underkastad näringsförbud eller har förvaltaresom
enligt kap. föräldrabalken kan inte generalagent.ll 7 § vara

utländska försäkringsgivaren skall utfärda fullmakt förDen
ingågeneralagenten för försäkringsgivaren bindande rättshand-att
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lingar med tredje stämning för den utländskasamt ta emotman
försäkringsgivaren och själv eller tala och förgenom annan svara
denne.

Om den utländska försäkringsgivaren använder juridisken person
generalagent skall den juridiska ombudutse ettsom personen som

uppfyller kravde ställs i andra stycket.som

Filial

3 Med filial§ i denna lag avdelningskontor med själv-ettavses
ständig förvaltning utländsk försäkringsgivare etablerar isom en
Sverige.

Som filial betraktas kontor här i föreståslandetäven ett som av en
utländsk försäkringsgivares personal samtegen en person som
bedriver självständig verksamhet ståendeoch har fullmakt attsom en
företräda försäkringsgivaren filial.sättsamma som en

F örsäkringssammanslutning

4 Med försäkringssammanslutning§ dennai lagavses en samm-
anslutning fysiska eller juridiska solidariskutanav personer som
ansvarighet meddelar försäkring. När denna lag hänvisar till
försäkringsgivare såvitt angår försäkringssammanslutningar,avses,
medlemmarna i sammanslutningen.

Generalrepresentation

Med5 generalrepresentation§ utländsk försäkringssam-avses en
manslumings representation i Sverige. Generalrepresentationen skall
förestås ombud för den verksamhetettav som ansvarar som
försäkringsgivama i sammanslutningen driver enligt denna lag.

Ombud för försäkringsgivare i sammanslutning skallen vara
bosatt i Sverige. underårig,Den i konkurs eller underkastadärsom
näringsförbud eller har förvaltare enligt ll kap. 7 föräldra-§som
balken kan inte ombud.vara

De försäkringsgivare hör till sammanslutningen skall utfärdasom
fullmakt för ombudet vid tvister ingångna försäkrings-att rörsom
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ochingå bindande rättshandlingarförsäkringsgivamaavtal för att ta
och själv ellerförsäkringsgivamastämning föremot genom annan

och för dem.tala svara

Gränsöverskridande verksamhet

gränsöverskridande verksamhet i denna lagMed6 § attavses en
utgående från utländskt driftställeEES-försäkringsgivare ett

etableringi Sverige förmedlingförsäkringarmarknadsför utan av en
koncession i Sverige iförsäkringsgivare medlandet ellerhär i en

ingåsyfte att
sådan i Sverige belägen riskskadeförsälcringsavtal somom en

avsesi kap.1 9
fysisk stadigvarandelivförsäkringsavtal med ären person som

Sverige, ellerbosatt i
juridisk driftställe ilivförsäkringsavtal med person varsen

sig till.Sverige avtalet hänför
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Andra avdelningen

BESTÄMMELSER OM

EES-FÖRSÄKRINGSGIVARE

kap.3 Inledande och bedrivande verksamhetenav

bedrivaRätt försäkringsrörelse Sverigeiatt

En EES-försäkringsgivare1 tillstånd§ i sitt hemland har attsom
fårdriva försäkringsrörelse bedriva försäkringsrörelse i Sverige

från sekundäretablering här två månaderi landet med börjanen
efter fråndet Finansinspektionen den behöriga myndigheten i för-att
säkringsgivarens hemland tagit sådantunderrättelse med in-emot en
nehåll isom anges
2

gränsöverskridande såverksamhet, Finansin-snartgenom
frånspektionen den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens

hemland sådantmottagit underrättelse innehållmed ien som anges
3§.

Etableringsanmälan

2§ En underrättelse enligt 1 1 sekundäretablering§ skallom
innehålla

uppgifter sekundäretableringens adress ochom om vem som
skall dess företrädare,vara

plan den tilltänkta verksamheten med angivandeöveren av
etableringens organisation och vilket slags försäkringsverksamhet

skall drivas där, ochsom
intyg utfärdat hemlandsmyndigheten EES-försäkrings-av om

givarens kapitalbas.
För verksamhet försäkringar angivna i 2 kap. 3 §som avser a

första stycket 10 försäkringsrörelselagen 1982:713 motorfordon-
sansvar och inte uteslutande försäkring fraktföraressom avser av

skall underrättelsen enligt första stycket innehålladessutomansvar,
försäkran EES-försäkringsgivaren medlem i Trafikförsäk-att ären

ringsföreningen.
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Underrättelse inledande gränsöverskridande verksamhetom av

underrättelse enligt gränsöverskridande verksam-En l 23 §§ om
innehållahet skall

åtagandenvilkauppgift vilket eller slag risker ellerom av
täcka,försäkringarna skall och

intyg utfärdat hemlandsmyndighetenav om
a försäkringsgivarens kapitalbas, och
b vilka försäkringsklasser försäkringsgivarens koncession om-

fattar.
verksamhet försäkringar angivna i kap.För 2 3 §som avser a

första stycket försäkringsrörelselagen 1982:713 motorfordon-10
ochsansvar inte uteslutande försäkring fraktföraressom avser av

innehållaskall underrättelse dessutomansvar, en
uppgift försäkringsgivarens enligtär representantom somvem

1975:1410,trañkskadelagen och5 §
försäkran försäkringsgivaren medlem i Trafikförsäk-äratten

ringsföreningen.

Ändring förhållanden verksamheteniav

EES-försäkringsgivare4 Om ändra sin verksamhet§ atten avser
fråga förhållanden f°ari Sverige i i eller ändring-2 3om som anges

månadtidigast efter det Finansinspektionen underrät-göras atten en
ändringen den behöriga myndigheten i försäkringsgivarenstats om av

ingårhemland. skerOm det ändring i de uppgifter i underrät-en som
skalltelser enligt dessutom försäkringsgivaren2 § underrätta

månadFinansinspektionen minst innan den planerade ändringenen
gors.

Tillsyn4 kap.

Tillsynen EES-jförsäkringsgivareöver

finansiella tillsynenDen EES-försäkringsgivaresl§ över en
Sverige harverksamhet i den behöriga myndigheten i försäkrings-

givarens hemland till uppgift sköta. finansiella tillsynenDenatt
omfattar kontroll försäkringsgivarens solvens, försäkringstekniskaav
skulder och skuldtäckning.
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övrigt skallI Finansinspektionen ha hand tillsynen EES-överom
försäkringsgivarens verksamhet i Sverige.

Hemlandsmyndighetens behörighet Sverigei

Efter2 anmälan till Finansinspektionen§ kan behörig myndig-en
heti EES-försäkringsgivares hemland företa undersökning hosen en
sekundäretablering här landet.i Finansinspektionen har deltarätt att
i undersökningen.

Finansinspektionens allmänna tillsynsuppgifter

Finansinspektionen3 § skall följa den verksamhet drivssom av
EES-försäkringsgivare enligt denna lag i den utsträckning som
behövs för tillämpningen lagen. Inspektionen skall, i samarbeteav
med den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland, verka
för sund utveckling verksamheten.en av

Finansinspektionen skall lämna uppgift till behöriga myndigheter
i EES- försäkringsgivares hemland, dessa myndigheter behöverom
uppgiften för sin tillsyn försäkringsgivarens verksamhet,över samt
i övrigt ha samarbete med behöriga myndigheter.näraett

Finansinspektionens få uppgifter och granskarätt att att
verksamheten

4 En EES-försäkringsgivare§ driver försäkringsverksamhetsom
häri landet skall lämna Finansinspektionen de uppgifter verksam-om
heten behövs för tillsynen.som

Finansinspektionen har granska den försäkringsverksamheträtt att
EES-försäkringsgivares sekundäretablering i Sverigesom en

bedriver. Om det finns särskilda skäl, kan inspektionen omhänderta
föremålhandlingar för granskning.ärsom

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
fårtionen meddela föreskrifter vilka upplysningar försäk-om som

ringsgivaren skall lämna till inspektionen enligt första stycket.
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Insyn sidoordnadei organ

Skyldigheten5 enligt 4 lämna hålla§ upplysningar och§ att
tillgångar och handlingar tillgängliga för granskning gäller föräven

styrelsen och verkställande direktören eller motsvarande organ
i företag verksamhet uteslutande skall biträda EES-för-attvars vara

sådansäkringsgivare eller försäkringsgivare har bestäm-ettsom
mande inflytande

ordförande och verkställande direktör eller motsvarande
befattningshavare i skaderegleringsnämnd, villkorsnämnd eller annat
liknande här i landet biträder EES-försäkringsgivare iorgan, som
dennes rörelse.

Tvångsmedel

6 Om EES-försäkringsgivare§ överträder denna lag elleren en
föreskrift har meddelats med stöd denna lag eller sättannatsom av
visar sig olämplig driva försäkringsverksamhet fårhär, Finansin-att
spektionen förelägga försäkringsgivaren vidta rättelse. Omatt
försäkringsgivaren inte följer föreläggandet skall inspektionen under-

behörig myndighet i försäkringsgivarens hemland.rätta
ändå fårOm rättelse inte sker, Finansinspektionen förbjuda för-

säkringsgivaren fortsätta sin marknadsföring ingåochatt att nya
försäkringsavtal risker belägna här i landet eller,är detnärom som

försäkringsåtagandengäller livförsäkring, skall fullgöras härom som
i landet. Innan förbud meddelas skall inspektionen underrättaett
behörig myndighet i försäkringsgivarens hemland.

brådskande fårI fall Finansinspektionen, den behörigautan att
myndigheten underrättats, åtgärdervidta de i andra stycketsom anges
för hindra ytterligare överträdelser sker.att att

fårFinansinspektionen brådskandei fall och den utländ-utan att
ska behöriga myndigheten underrättats förordna ombudäven ett att

försäkringsgivarens stämning och i övrigt företrädavägnar ta emot
denne med avseende redan meddelade försäkringar. Till dess att

sådantkungörelse skett fårförordnande försäkringstagare,av om
försäkringsgivaren inte försäkringssammanslutning,är insättaen
förfallen försäkringspremie hos Finansinspektionen med samma
verkan den blivit betald till försäkringsgivaren.som om
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Åtgärder anledning inskränkning förfoganderätteni i överav
tillgångar

behörig7 Om myndighet§ i EES-försäkringsgivaresen en
hemland inskränker försäkringsgivarens förfoga sinarätt överatt
tillgångar, skall Finansinspektionen begäran myndigheten vidtaav

åtgärder fråga tillgångari försäkringsgivarens Sverige.isamma om
Finansinspektionen skall biträda den behöriga myndigheten i

EES-försäkringsgivarens hemland vid verkställighet beslutettav om
hur försäkringsverksamheten skall drivas efter det den myndighe-att

beslutatten
fårförsäkringsgivaren inte fortsätta sin marknadsföring elleratt-

ingå försäkringsavtal, ellernya
inskränka försäkringsgivarens förfoga sina till-att rätt överatt-

gångar.

Åtgärder vid förhinder för företrädare

8 Om företrädare för EES-försäkringsgivare§ sig sittavsägeren en
återkallasuppdrag, fullmakten eller företrädarenom om av annan an-

ledning inte åtgärderkan sitt uppdrag, skall iutöva 6 §som anges
första-tredje styckena vidtas. Om det med hänsyn till skyddet av
försäkringstagamas fårintressen nödvändigt, Finansinspektionen,är
för tiden till dess hindret upphört eller företrädare blivit be-en ny
fullmäktigad, förordna ombud i enlighet med fjärde6 stycket.§ett

Åtgärder anledning verksamheten upphöri attav

Om EES-försäkringsgivare9 § till följd beslut behörigetten av av
fårmyndighet i hemlandet inte längre driva försäkringsrörelse här i

landet, åtgärderskall Finansinspektionen vidta de behövs för attsom
hindra försäkringsgivaren fortsätter verksamheten eller inlederatt ny
verksamhet. Inspektionen skall, begäran och i samarbete medav
behörig myndighet i försäkringsgivarens hemland,

förbjuda försäkringsgivaren tillgångarförfoga sina iatt över-
Sverige eller begränsa försäkringsgivarens förfoganderätt, eller

förbjuda försäkringsgivaren fortsätta sin marknadsföringatt-
ingåeller försäkringsavtal.att nya

Finansinspektionen skall åtgärderi övrigt vidta de behövs tillsom
skydd för de försäkrades intressen. ocksåInspektionen skall biträda
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hemlandets myndighet i angelägenheter avvecklingenrörsom av
fårförsäkringsgivarens verksamhet här i landet. Inspektionen därvid

sådana åtgärder frågavidta inspektionen kan besluta i ettsom om
svenskt försäkringsbolag.
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Tredje avdelningen

BESTÄMMELSER FÖRSÄKRINGSGIVAREOM

FRÅN LANDTREDJE

5 kap. Inledande verksamhetenav m.m.

för försäkringsgivareRätt från tredje land bedriva försäk-atten
ringsrörelse Sverigei

från fårförsäkringsgivare tredjeEn land bedriva försäkringsrö-1 §
relse i Sverige

frånefter koncession regeringen sekundäretablering härav en
i landet,

tillståndefter Finansinspektionen förmedlingav genom enav
försäkringsgivare har koncession Sverige ochi tillhörsom som

koncern försäkringsgivaren eller denne harsamma som som samar-
betsavtal med.

Koncession

frånRegeringen skall bevilja försäkringsgivare2 tredje§ land
koncession den planerade verksamheten kan kommaantas attom
uppfylla kraven försäkringsverksamhetsund och ansökningenen

fårkoncession uppfyller de krav ställs i Koncession3 inteom som
någondet skälet det inte behövs ytterligare försäkrings-vägras attav

givare.
Koncession skall meddelas i enlighet med den indelning som

i kap. och b försäkringsrörelselagen 1982:713.2 3 3 §§anges a
Koncession beviljas tills vidare.
Regeringen skall godkänna företrädare för försäkringsgivaren i

samband koncessionmed beviljas.att

Koncessionsanm/min gen

Ansökan koncession enligt hos regeringen.3 l 1§ § görsom
Ansökningen skall in till Finansinspektionenlämnas skallsom
överlämna den till regeringen med yttrande.eget
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Till ansökningen skall fogas
plan för verksamheten Sverigei verksamhetsplan, ochen

frånintyg försäkringsgivaren tredje land harett attom
deponerat värdehandlingar enligt 6 kap. andra stycket.l §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
fårtionen meddela föreskrifter vad verksamhetsplanennärmare om

innehållaskall och vilka ytterligare handlingar skall fogas tillsom
ansökningen.

Förhandsbesked koncessionom

Finansinspektionen4 skall efter§ ansökan lämna förhandsbesked
huruvida koncession enligt 1 krävs förl planerad verksam-§om en

het.
förhandsbeskedEtt enligt första stycket bindande för denär

myndighet har lämnat beskedet. Om regeringen har beslutat isom
fråga förhandsbesked Finansinspektionen bunden dettaär ävenom av
beslut.

Tillstånd bedriva försäkringsrörelse förmedlingatt genom

5 Finansinspektionen§ skall efter ansökan försäkringsgivareav
från tredje tillståndland lämna till verksamhet enligt 1 § om
verksamheten inte bedöms oförenlig med sund utvecklingvara en av
försäkringsväsendet. f°arInspektionen meddela föreskrifternärmare

den utredning skall fogas tillståndet.till ansökanom som om
Om förutsättningar tillståndför enligt första stycket inte längre

fårföreligger, Finansinspektionen tillståndetförklara förverkat.

Anmälan verksamheten har inlettsattom

6 När försäkringsgivare från§ fåtttredje land koncessionen som
enligt har börjat2 sin försäkringsverksamhet§ i Sverige skall
försäkringsgivarens företrädare underrätta Finansinspektionengenast

detta.om
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Ändring koncessionbeviljadav

frånförsäkringsgivare tredje land utvidga sinOm7 § attavseren
verksamhetsområdeförsäkringsklass ellerverksamhet till ett somen

koncessionen, skall bestämmelserna iinte omfattas den gällandeav
fåroch iakttas i tillämpliga delar. Finansinspektionen besluta32

i regeringens ställe ärendet inte principielli ärendet ärom av
betydelse eller i övrigt synnerlig vikt.av

företrädareNy

skallUtses företrädare denne efter ansökan8 § en ny av
üånförsäkringsgivare tredje land godkännas Finansinspektionen,av

företrädaren uppfyller krav ställs företrädareden deom nya som
fåri denna lag. Inspektionen meddela föreskrifter dennärmare ut-om

skall fogas till ansökningen.redning som

Öppnande och verksamhetdessrepresentationav

från fårförsäkringsgivare9§ Innan tredje land öppnaen en
representation i Sverige skall den underrätta Finansinspektionen

fårhärom. bedrivaRepresentationen inte verksamhet kräversom
tillståndkoncession enligt eller enligtl 1 1§ §

två månader frånFinansinspektionen skall inom det den mottog
underrättelsen meddela föreskrifter öppnandetnärmare om av
representationen, verksamhetdess och tillsynen den. Represen-över
tationen kan försäkringsgivaren har tagit de föreskrif-öppna när emot

Finansinspektionen detta stycke.iter av som avses

Annan verksamhet försäkringsrörelseän

frånförsäkringsgivareEn tredje land bedriver verksamhet10 § som
fårenligt denna lag inte medgivande regeringen eller, efterutan av

regeringens bemyndigande, Finansinspektionen driva rörelseannan
försäkringsrörelse här i landet. Medgivande skall lämnas detän om

finns särskilda skäl för det.
får återkallas fårEtt medgivande enligt första stycket denav som

sådantlämna medgivande, det finns skäl för det.om
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Ansökan medgivande enligt första stycket skall lämnas in tillom
Finansinspektionen. Till ansökningen skall fogas den utredning som
inspektionen bestämmer.

6 kap. Solvenskrav och bedrivande verksamhetenav

Deposition

l En försäkringsgivare från§ tredje land skall säkerhet försom
den direkta försäkringsrörelsen i Sverige deponera värdehandlingar

de villkor Finansinspektionen bestämmer i svensk bank.som en
Deponeringen skall ske särskilt för livförsäkring och särskilt för
skadeförsäkring. Depositionen beståskall sådana värdehandlingarav

Finansinspektionen har godtagit säkerhet.som som
Innan försäkringsverksamheten inleds i Sverige skall försäkrings-

givaren deponera värdehandlingar till värde 300ett motsvararsom
gånger det basbelopp enligt lagen 1962:381 allmän försäkringom

dågällde ansökningen koncession lämnades in tillsom om
Finansinspektionen.

Medan verksamheten pågår skall depositionen
för skadeförsäkring åttainom månader utgångenefter varjeav

räkenskapsår uppgå till belopp bruttopremieinkom-ett motsvararsom
under räkenskapsåret, dock lägst tillsten beloppett motsvararsom
gånger300 det basbelopp enligt lagen allmän försäkringom som

gällde vid räkenskapsårets utgång,
för livförsäkring varje räkenskapsår uppgå till beloppett som

gånger300 det basbelopp enligtmotsvarar lagen allmän försäk-om
ring gällde vid räkenskapsårets utgång.som

Finansinspektionen får, med beaktande rörelsens omfattningav
och beskaffenhet, bestämma deponeringen får ske medatt lägre
belopp vad i andraän och Sådanttredje styckena. beslutsom anges
får inspektionen återkalla det finns skäl till det.om

Överstiger det sammanlagda beloppet vad försäkringsgivareav en
deponerat för skadeförsäkring väsentligt den premieinkomst som

i tredje fårstycket Finansinspektionen medge försäkringsgi-anges
det överskjutande beloppet månatt i denut detta inte hänförvaren

sig till deposition enligt andra stycket.en
Bestämmelser Finansinspektionen får frånmedge undantagattom

skyldigheten deponering i vissa fallgöra finns iatt 10
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tillgångardeponeradeAnvändning av

från tredje land harförsäkringsgivareTillgångar2 § som en
sådanafår betalningendast föranvändasenligt 1deponerat § av

försäkringsgi-hänför sig tillgrundade skulderförsäkringsavtal som
Sverige.försäkringsrörelse idirektavarens

skuldergstekniskaörsäkrinF

från sin direktaskall förtredje landförsäkringsgivareEn3 §
försäkringstekniska skulder. DeredovisaSverigeförsäkringsrörelse i

bestårförsäkringstekniska skulderna av
premiereserv,försäkringarlöpande

försäkringsfall ersätt-för inträffadeförsäkringsersättningar
ningsreserv,

försäkringsfall skadebe-inträffaderegleringforutgiflema av
handlingsreserv,

återbäring livförsäkringsrörelsen intesådan inomtilldelad som
betalning,förfallit tillhar

försäkringsrörelseåterbäring inomsådan tilldelad änannan
ochtill betalning,har förfallitintelivförsäkringsrörelse som

kreditförsäkring tillförtill utjämningsreservavsättningar upp
förstai kap. 9storlek 12 §fördet belopp asom angesreservens

1982:713.försäkringsrörelselagenmeningenstycket andra
livförsäkringsrörelsen gäller 7förpremiereservVid beräkning av

försäkringsrörelselagen.kap. 2 §
och värderas detskall täckasförsäkringstekniska skuldernaDe

första-tredje styckena, 9kap.skuldtäckning i 7 9 §sägssätt omsom
eller föreskrifterförsäkringsrörelselagenf1010 §a-l0 §§§, samtec

skallnågon Dockbestämmelser.stöd dessamedmeddelats av avsom
direktförsäkringsrörelsen.omfattaskuldtäckningen endast

får räknas in 90försäkringstekniska skuldernadetäckningFör av
förutsättning depone-underenligtdeponeringen l § attprocent av

fårbestår användas förvärdehandlingartill den delenringen somav
stycketbestämmelserna i tredjetillämpningskuldtäckning med av

fjärde meningen.första stycketenligtinte beaktas 9 §och som
skall finnas iskuldtäckningtillgångar används förDe som

Sverige.
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Upprättande grunderav

4 För livförsäkringar§ skall grunder för beräkningupprättas av
försäkringspremier och premiereserv beräkning tekniskasamt av
återköpsvärden.

sådanFör livränta eller sjukränta enligt kap.l 6 tredje§som
stycket tillhör försäkring livförsäkring skallän grunderannan

för beräkningupprättas premiereserv återköpsvärden.och tekniskaav
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-

fårtionen meddela föreskrifternärmare hur grunderna redaktio-om
nellt skall ställas upp.

Grundernas innehåll

5 För de i§ första4 stycket§ angivna grunderna för beräkning av
försäkringspremier och premiereserv för de i 4 andra§ stycketsamt
angivna grunderna för beräkning premiereserv gäller kap.7 5 ochav
6 försäkringsrörelselagen§§ 1982:713 i tillämpliga delar.

Försäkringstekniska riktlinjer

6 Företrädaren§ för försäkringsgivare från tredje land skall tillse
sådana riktlinjeratt i 7 kap. 10 försäkringsrörelselagen§som anges g

1982:713 och riktlinjernaupprättas följs. Företrädarenatt skall
vidare fortlöpande riktlinjernapröva behöver ändras.om

Företrädaren skall till försäkringstagamaatt och dense som avser
teckna livförsäkring hos försäkringsgivarenatt informeras deten om

huvudsakliga innehållet i riktlinjerna. Regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela
föreskrifter hur informationen skall lämnas och vad den skallom
innehålla.

Register för skuldtdcknin g

7 Företrädaren§ för försäkringsgivare från tredje land skall föra ett
register vid varje tidpunkt utvisar de tillgångar användssom försom
skuldtäckning tillgångarnasoch värde.
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upplåtits sådanmedhari registret,tillgång, antecknatsOm somen
skuldtäckning, skallförutnyttjasvärde inte kanfulladessrätt att

registret.iantecknasdetta

‘rmn.src&#39;1&#39;ttF

förmånsrättslagenförmånsrätt enligt 4 §Försäkringstagarnas8 § a
avtalgrundasfordranmed1970:979 följer omsom

livförsäkring, eller
livförsäkring.återförsäkring avseende
tillgångar i detfinnsFönnånsrätten deomfattar upptagnasom

från landtredjeförsäkringsgivareni 7register närangessom
särskild administra-ellerutmätningelleri konkursförsätts äger rum

träder in.tion
enligtfordranframförhar företrädeenligtFordran l

tibelopp.s01ven.smarginal ochKapiralbas, garan

tillgångarfrån land skall,tredjeförsäkringsgivare utöverEn9 §
vid varjeskulder enligt 3försäkringstekniskamotsvarande

skallstorlekKapitalbasenskapitalbas.tillräckligtidpunkt ha en
försäkringsrörelsedirektagrundval denfastställas somav

uppgåskall minstSverige. Kapitalbasenbedriver iförsäkringsgivaren
ochutgångspunkt verksamhetensinivå medberäknastill artsomen

år aldrig understigakapitalbasensolvcnsmarginal, dockomfattning
Tillgångar försäkringsgiva-garantibelopp.minimibeloppett ensom

bedömningvidbank skall beaktasienligt ldeponerat § omavre
intill beloppdock högstuppfyllt,garantibeloppkravet ettär

garantibeloppet.förminsta beloppethälftenmotsvarande av
får omfatta deskadeförsäkringförKapitalbasen poster som anges

skadeförsäkring1982:713. Förförsäkiingsrörelselagenkap.i 7 24 §
försäkringsrörelsela-kap. 25solvensmarginalen enligt 7 §beräknas

styckena nämndaoch andraförstaenligt 27och garantibeloppet §gen
krävs i kap.vad 7dock hälftenGarantibeloppetkapitel. är av som

försäkringsrörelselagen.stycket a-dförsta27 §
får iomfatta delivförsäkringförKapitalbasen poster som anges

försäkringsrörelselagen. Förstyckettredjeoch 26kap.7 22 §§
försäk-enligt 7 kap. 23solvensmarginalen §beräknaslivförsäkring

uppgå tilllivförsäkring skallGarantibeloppet förringsrörelselagen.
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En tredjedel solvensmargi-belopp 400 000motsvararett som ecu. av
garantibeloppet, det skallnalen eller är större, motsvarasom av

i kap. första stycket försäkringsrörelse-7 22 1-3§poster som anges
lagen.

frånförsäkringsgivare tredje land i Sverige meddelarFör en som
sådan livförsäkring i kap b första stycket klass2 3 3§som avses
försäkringsrörelselagen gäller de särskilda bestämmelserna om

och i och 1989:kapitalbas solvensmarginal 12 13 lagen 1079§§ om
livförsäkringar anknytning till värdepappersfonder.med

ingår i kapitalbasen skall till minst beloppPoster ett motsva-som
solvensmarginalen finnasrande i land omfattas avtaletsom av om

samarbetsornrådet,Europeiska ekonomiska de till minst ettvarav
belopp motsvarande tredjedel solvensmarginalen skall finnasen av
i Sverige.

fårBestämmelser Finansinspektionen i vissa fall medgeattom
från bestämmelsernaundantag beräkning solvensmarginalenom av

tillgångaroch lokalisering finns i 10av

solvenskravenTillstånd avvika frånatt

frånOm försäkringsgivarel0 tredje land har ansökt§ en om
tillstånd i eller flera andra länder hör till Europeiska ekono-ett som

samarbetsområdetniiska driva verksamhet elleratt agenturgenom
fårfilial Finansinspektionendär, efter ansökan medge försäkrings-

fönnåner,följgivaren ande vilka endast kan medges samtidigt:
del deponeringenDen enligt skall beaktasl enligt§ 9 §av som

första stycket fjärde meningen behöver försäkringsgivaren inte göra
i dessa länder.än ettmer av

Vid beräkning solvensmarginalen skall hänsyn tilltasav
försäkringsgivarens verksamhet eller filialer i deagenturergenom
andra länderna.

tillgångar fårDe garantibeloppet finnas imotsvarar ettsom
dessa länder.annat av

l ansökan skall försäkringsgivaren vilket lands behörigaange
myndighet skall ha tillsyn den samlade soliditeten hosöversom

eller filialema och varför denna myndighet valts.agenturerna
Deponeringen skall i det landet.göras

fårmedgivande lämnasEtt endast samtliga behöriga myndig-om
fönnånerheter hos vilka försäkringsgivaren ansökt tillstyrkerom

någonansökan. Om försäkringsgivaren har valt myndighet änannan
frånFinansinspektionen, gäller medgivandet det inspektionenatt av

3 16-0702
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den försäkringsgivaren angivna utländska myndigheten underrät-av
myndigheten kommer kontrollera försäkringsgivarenstats att attom

soliditet beträffande försäkringsgivarens verksamhet i Sverige.även
Finansinspektionen skall till den behöriga myndigheten lämna de
uppgifter denna behöver för kontrollen.som

någotOm den behöriga myndigheten i de länder iav som avses
stycket begär återkallaförsta det, skall Finansinspektionen medgivan-

det.

Särskilda föreskrifter för ombud för generalrepresentationen

ll Ett ombud för generalrepresentation för§ försäkringssam-en en
frånmanslutning tredje land skall föra förteckning dels deöveren

särskilda medhjälpare har för försäkringsgivama irätt attsom
sammanslutningen förvärva försäkringsaffärer, dels de försäkringar

dessa medhjälpare förmedlar för sammanslutningen. Härvid skallsom
för varje försäkring de premier och skadeersättningar är attanges som
hänföra till försäkringen. Uppgifterna skall föras in fortlöpande och

frångrundas handlingar härrör affärshändelser.som
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-

fårtionen meddela föreskrifter förteckningen ochnärmare om
handlingarna enligt första stycket.

Aktuarie

frånEn försäkringsgivare12 tredje land§ meddelar livförsäk-som
ring i Sverige skall för utförande försäkringstekniska beräkningarav

frågaoch utredningar ha aktuarie. I aktuarien iakttas kap.8en om
stycket försäkringsrörelselagen18 andra 1982:713.§

7 kap. Tillsyn

Tillsynen försäkringsgivare från tredje landöver

Finansinspektionen1 tillsyn§ den verksamhetutövar över som
frånförsäkringsgivare tredje land bedriver i Sverige. Inspektionen
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verksamhetenlnspektionenutvecklingverka för sundskall aven
myndigheter.behörigamed andra länderssamarbeteskall ha näraett

landfrån tredjeUppgiftsskyldighet för försäkrin gsgivare

från skalltredje land lämnaför försälcringsgivareFöreträdaren2 §
försäkringsgivaren ochFinansinspektionen de upplysningar om

Företrädareninspektionen begär.verksamhet här i landetdennes som
tillställaFinansinspektionen bestämmerden tidskall inom som

uppgifterna.inspektionen
Finansinspek-efter regeringens bemyndigande,eller,Regeringen

fir försäkrings-föreskrifter vilka upplysningarmeddelationen om en
från skall lämna till inspektionen.tredje landgivare

skall tillställas FinansinspektionenUtredningar som

från skallför försäkringsgivare tredje landFöreträdaren3 § utan
dröjsmål Finansinspektionenlämna

räkenskapsår försäkringsgivarensvarje redogörelse förfor en
verksamhet i Sverige,

räkenskapsår intyg försäkringsgivarensför varje ett attom
kap.kraven i 1deposition 6motsvarar

räkenskapsår utredning de försäkringstekniskaför varje en om
storlek, hur dessa har beräknats och täcktsskuldemas samt om

återförsäkring,avgiven
ändrade grunder,kopia grunder elleren av

tvångsmedel behöriga myndigheten iuppgift de densomom
försäkringsgivaren,försäkringsgivarens hemland har tillgripit mot

samt
försäkringsgivarens finna.meddelande ändring avom

stycketändrade grunder enligt första skallTill grunderna eller 4
fårkonsekvenser grunderna förfogas redogörelse för deen

och försäkringsgivaren.försäkringstagama
eller, regeringens bemyndigande Finansinspek-Regeringen efter

får föreskrifter uppgiftsskyldighetenmeddelationen, närmare om
styckena.enligt första och andra
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Föreläggande för företrädaren

4 Finansinspektionen kan förelägga§ företrädaren för en
frånFörsäkringsgivare tredje land lämna inspektionen de uppgifteratt

i och2 3 §§.som avses

Granskning verksamhetenav

Finansinspektionen5 har granska§ den verksamheträtt att som en
frånförsäkringsgivare tredje land bedriver i Sverige. Företrädaren

hålla tillgångar,skall tid inspektionen bestämmer räkenskapersom
och andra handlingar tillgängliga för granskningen. Om det finns
särskilda skäl inspektionenkan omhänderta handlingar skallsom
granskas.

För granskningen kan inspektionen förordna särskild sakkun-en
nig. Dennes arvode fastställs inspektionen och det betalasav av
ifrågavarande försäkringsgivares medel det inspektionensätt som
bestämmer.

Insyn sidoordnadei organ

6 Skyldigheten enligt och§ 52 lämna upplysningar ochatt
hålla tillgångar och handlingar tillgängliga för granskning gäller även
för

styrelsen och verkställande direktören eller motsvarande organ
i företag verksamhet här i landet uteslutande skall attvars vara

frånbiträda försäkringsgivare sådantredje land eller försäkrings-som
givare har bestämmande inflytandeett samt

ordförande och verkställande direktör eller motsvarande be-
fattningshavare i skaderegleringsnämnd, villkorsnämnd eller annat
liknande här i landet frånbiträder försäkrings givare tredjeorgan, som
land i dennes rörelse.

Tvångsmedel

får fråga7 Finansinspektionen§ i den verksamhetom som
frånförsäkringsgivare tredje land bedriver här i landet meddela de

erinringar inspektionen behövliga.som anser
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försäkringsgivaren vidtaFinansinspektionen skall förelägga att
inspektionen finnerrättelse attom

från 1410,trafikskadelagen 1975:avvikelse skett denna lag,
med anknytning till1989: 1079 livförsäkringarlagen om

1976:357 motortävlingsförsäkringvärdepappersfonder, lagen om
någonmeddelats med stöd dessa lagarföreskrifter hareller som av av

sådana finns,grunderna,eller om
tillfredsställande med hänsyn tillgrunderna inte längre är

beskaffenheten försäkringsgivarens rörelse,omfattningen och av
bank enligt kap. deponerat belopp minskatsi 6 l § attgenom

nedgått i värde eller anledning,värdehandlingama avsevärt av annan
tillgångarförsäkringsgivarens riktlinjer för placering av som

skuldtäckning inte tillfredsställande med hänsyn tillanvänds för är
innehållet kap. och försäk-i kap. 106 3 7 9 a-lO §§ §§samt c e

1982:713,ringsrörelselagen
tillgångar används för skuldtäckning inte tillräckligade ärsom

enligt kap. kap. ochinte placerade 6 7 9 a-10 10eller 3 §är samt c
försäkringsrörelselagen, eller§e

i övrigt finns allvarliga anmärkningar försäkrings-det mot
verksamhet.givarens

finansieringsplanSaneringsplan och

frånFinansinspektionen skall förelägga försäkringsgivare8 § en
och för godkännande överlämna plan förtredje land upprättaatt en

att
sundåterställa finansiell ställning, försäkringsgivarensen om

kapitalbas understiger solvensmarginalen enligt 7 kap. eller 2523 §
försäkringsrörelselagen 3 saneringsplan,l 982:7 l

återställaskyndsamt kapitalbasen, kapitalbasen understigerom
nivåer förde i 6 kap. eller garantibeloppet9som anges om

sådanlivförsäkringsrörelse inte har sammansättning i 6som anges
kap. finansieringsplan.9 §

Skyldigheten finansieringsplansaneringsplan ellerupprättaatt
stycket i fall försäkringsgivarenenligt första gäller inte de medgetts

förmåner någonenligt kap. och myndighet6 10 Finansin-§ änannan
harspektionen tillsyn soliditeten. Om den utländska myndighetöver

kontrollerar forsäkringsgivarens soliditet förbjuder försäkrings-som
tillgångargivaren helt eller delvis förfoga sina skall,överatt

åtgärderbegäran myndigheten, Finansinspektionen vidtaav samma
tillgångarbeträffande försäkringsgivarens i Sverige. Finansinspektio-



F érfattningsfdrslag70 1996 77:

får besluta hur verksamheten sådantskall drivas efter beslutettnen
utländsk myndighet.av

Anmälan föreläggande följsinteattav

9 Om föreläggande§ enligt eller7 inte har följts8 inom den§ett
bestämda tiden och det förhållandetanmärkta någotinte heller

har undanröjts, skall Finansinspektionen anmäla dettasätt tillannat
regeringen.

Förbud eller begränsning förfoga tillgångari rätten att över

Finansinspektionen får10 § begränsa försäkringsgivares frånen
tredje land förfoganderätt eller förbjuda försäkringsgivaren att

tillgångarförfoga sina i Sverige,över om
försäkringsgivaren inte följer gällande bestämmelser skuld-om

täckning,
försäkringsgivarens kapitalbas understiger tredjedelen av

solvensmarginalen eller inte uppfyller gällande krav garantibe-
lopp,

försäkringsgivarens kapitalbas understiger solvensmarginalen
och finnsdet särskilda skäl försäkringsgivarens finansiellaatt anta att
ställning ytterligare kommer försämras, elleratt

det bedöms nödvändigt för skydda de försäkrades in-attvara
vid beslut förverkande försäkringsgivarens koncession.tressen om av

Finansinspektionen får besluta hur verksamheten skall bedrivas
sådantefter beslut i första stycket.ett som avses

försäkringsgivarenOm förmånermedgetts enligt 6 kap. 10 och§
någon myndighet Finansinspektionen har tillsynän överannan
Soliditeten, skall inspektionen underrätta den behöriga myndighet

kontrollerar försäkringsgivarens åtgärdSoliditet innan vidtas.som
Om försäkringsgivaren driver verksamhet tillgångareller har

placerade i land hör till det Europeiska ekonomiskaett annat som
samarbetsområdet, skall Finansinspektionen underrätta den behöriga
myndigheten i det landet beslut fattats i enlighet med förstaom som
stycket och, det behövs, begära den behöriga myndigheten iattom
samarbete med inspektionen åtgärder.vidtar motsvarande



5rfattning.y’0rslagF996 77l 7 l:

Åtgärder vid förhinder för företrädare

frånOm företrädare för försäkringsgivare tredje land har1 l § en en
skallförhinder sitt uppdrag, Finansinspektionen förordnautövaatt ett

tillfälligt ombud sköta sysslan tills försäkringsgivaren haratt utsett
inspektionen harföreträdare godkänt eller tills densomen ny

förhinder har upphört.ordinarie företrädarens Intill dess förordnandet
fårkungjorts försäkringstagare hos Finansinspektionen insätta

förfallen försäkringspremie med verkan den blivitsamma som om
inbetald till försäkringsgivaren.

F ärver/tande koncessionav

frånEn koncession för försäkringsgivare tredje landl2 kan§
förklaras förverkad regeringen försäkringsgivarenav om

månader fråninte inleder sin verksamhet i Sverige inom nio
koncessionen beviljades,det

inte längre uppfyller kraven för koncession,
åtgärdernatidinte inom angiven har vidtagit i plan haren som

godkänts enligt första stycket8 eller§
åsidosätteri fall allvarligt gällande bestämmelser förannat

verksamheten.
förmånerOm försäkringsgivaren medgetts enligt kap.6 10 och§

dennes auktorisation förklarats förverkad utländsk myndighetav en
kontrollerar försäkringsgivarens Soliditet, skall Finansinspektio-som

åtgärder.vidta erforderliga Om skälet till auktorisationenattnen
förverkadförklarats försäkringsgivarens soliditet otillräcklig,är att är

skall regeringen förklara försäkringsgivarens koncession igenast
Sverige förverkad.

Anmälan beslut förverkande koncessionav om av

13 Finansinspektionen skall anmäla beslut förverkande§ om av
frånkoncession för försäkringsgivare tredje land till de behöriga

myndigheterna i de länder hör till Europeiska ekonomiskasom
samarbetsområdet försäkringsgivarendär bedriver försäkringsverk-

fåri sådansamhet. Inspektionen samband härmed begära myndig-att
åtgärderheti samarbete inspektionenmed vidtar de behövs försom

skydda försäkradesde intressen.att
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Återkallande verksamhetsrdttighet för representationav

Finansinspektionen kan förbjuda representation fortsätta14 § atten
frånväsentlig avvikelse skett föreskrif-verksamheti Sverige,sin om

har meddelat kap. stycketinspektionen enligt 5 9 andra§ter som
finns allvarliga anmärkningar representationenseller det i övrigt mot

verksamhet.

Avslutande verksamhetenkap.8 av

Ansökan återkallande koncessionom av

frånOm försäkringsgivare tredje land upphöra medl § atten avser
sin försäkringsrörelse i Sverige, skall försäkringsgivaren ansöka om

efter regeringens Finansinspek-regeringen eller, bemyndigande,att
återkallar koncessionen.tionen

Utseende ombud för avveckling rörelsenav av

frånOm försäkringsgivare tredje land upphör driva2 § atten
försäkringsrörelse i Sverige, skall försäkringsgivaren fullmaktutfärda
för ombud stämning för försäkringsgivaren och iett att ta emot

frågaövrigt företräda försäkringsgivaren i meddeladeredanom
försäkringar.

Försäkringsgivaren skall anmäla ombud i första stycketsom avses
till Finansinspektionen för godkännande. Till ansökan skall fogas

sådan fårfullmakt för ombudet. tidenFör intill dess anmälan har skett
inspektionen förordna tillfälligt ombud med nämnda befogenhet.ett
Inspektionen skall införa kungörelse enligt kap.ll l 7§genast om
godkännandet eller förordnandet. Intill dess Finansinspektionen
infört kungörelse godkännandet eller förordnandet ombudet,om av
får försäkringstagare hos Finansinspektionen in förfallen för-sätta
säkringspremie med verkan den blivit inbetald tillsamma som om
försäkringsgivaren.
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Återställande säkerhetav

från den har uppfylltFörsäkringsgivare tredje land visarNär3 § att
frånlagligen befriasenligt kap. ellersina förpliktelser 6 2 § annars

samtycke tillbaka demed Finansinspektionenshar dendem rätt att
tillgångar säkerhet.kap. har ställtsenligt 6 l § somsom

Särskild administration

frånför försäkringsgivare tredje landOm koncessionen4 § atten
förverkad, skall särskildlivförsäkring i Sverige förklarasmeddela en

in för till livförsäkringstagamasadministration träda rätt.att ta vara
skall förvalta administrationsboet.Finansinspektionen

skall för livförsäkringstagarnas räkningFinansinspektionen genast
tillgångar vilka livförsäkringstagarna harsamtliga ihandta om

fönnånsrätt förmånsrättslagen 1970:979.enligt Härmed4 §a
övergår skyldigheterförsäkringsgivarens rättigheter och grundalla

livförsäk-livförsäkringsavtalen administrationsboet. Harav
återförsäkrats, försäkringsgivarensringarna gäller saksamma

återförsäkringarna.skyldigheter grundrättigheter och av
Så låtaadministrationen inträtt skall Finansinspektionensnart

tillgångarna låtaOmhändertagna Inspektionen skall vidarevärdera de
vartill de försäkringstekniska skulderna för livför-beräkna det belopp

uppgår. tillgångarnasäkring det belopp med vilket värdetFör av
försäkringstekniskade skulderna för livförsäkring, ökadeunderstiger

fordringsrätt hosmed tjugondel, har administrationsboeten
försäkringsgivaren.

Överlåtelse livförsäkringar administrationsboiav

överlåtaFinansinspektionen skall möjligt de försäkringar5 § om
övertagits administrationsboet till svensk ellerenligt 4 §som av en

utländsk försäkringsgivare har koncession för livförsäkrings-som
Sverige hörrörelse i eller i land till det Europeiskaett annat som

samarbetsområdet.ekonomiska
Om Finansinspektionen anbud Övertagandeatt ettanser om av

försäkringsbestånd bör skall inspektionen kungöra anbudetsantas,
innehåll ändamålsenligtenligt kap. och i övrigtll l 8§ sätt.ett

innehållaskall föreläggande för försäkringstagamaKungörelsen att
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månadinom bestämd tid, minst efter kungörelsens utfardande,en en
hos inspektionen någotanmäla de har invända anbudet.att motom
Även den inte försäkringstagare har förvärvatär rättsom men som
grund försäkring skall möjlighet framföra invändningar.attenav

Finansinspektionens beslut anbud skall kungöras enligtatt anta ett
sådantll kap. kungörande övergår1 När§ sker, för detansvaret

överlåtna försäkringsbeståndet den Övertagande försäkrings-
givaren. Genom denna försäkringsgivares försorg skall samtliga
försäkringstagare och de förvärvat grund försäkringrättsom av en

överlåtelsenunderrättas och de eventuella ändringar i villkorenom
överlåtelsen medför.som

Utebliven överlåtelse försäkringsbeståndav

6 Om Finansinspektionen överlåtit§ inte försäkringsbeståndet
enligt första från5 stycket inom§ det administrationenett att

får tillgångarnaträdde in, säljas och medlen fördelas mellan försäk-
ringstagama.

Överskott vid överlåtelse försäkrin gsbestånd frånav
administrationsboet

överlåtelse7§ Om det vid försäkringarna enligt första5 §av
stycket uppståtteller har överskott, skall detta i första handannars
användas till betala kostnaden för administrationen sådantochatt

Återstodenbidrag i kap.ll 10 och§ inte erlagts. skallsom avses som
överlämnas till den försäkringsgivare försäkringar varit före-vars
mål för administrationen.

Betalning livförsäkrings- och återbäringsbeloppav

återbäringsbelopp8 Av de livförsäkrings-§ och förfallit tillsom
betalning innan koncessionen för frånförsäkringsgivare tredje land
har förklarats förverkad såskall mycket betalas skulle haut som
betalts koncessionen inte förklarats förverkad.om

Av återbäringsbelopp,livförsäkrings- eller förfaller tillsom
betalning under fåradministrationstiden, innan administrationen
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såendast betalasavslutas mycket Finansinspektionenut som anser
kunna utbetalas övriga livförsäkringstagares försämras.utan att rätt

fråga återköpVad har skall tillämpas iävensagtssom nu om av
belåningförsäkringar eller försäkringsbrev hos försäkringsgivaren.av

efteråt visaSkulle det sig för belopp har utbetalats, skallatt ett stort
återbetalning inte ske.

Upphörande livförsäkringsrörelse fall förver-i annat änav genom
kande koncessionenav

frånförsäkringsgivareOm tredje9 land i fall enligt§ änannaten
kap. upphör driva7 12 livförsäkringsrörelse i Sverige,§ försäk-att är

ändåringsgivaren skyldig det i kap.6 3sätt §att som anges
tillgångarredovisa motsvarande värdet de försäkringstekniskaav

harskulderna för meddeladeredan livförsäkringar. Ombud, som
försäkringsgivaren enligt 2 skyldig fullgöra deutsetts är attav upp-

åvilatgifter enligt kap. och kap.6 7 7 förut§ 2 företrädaren.som
tillgångarOm inte motsvarande värdet de försäkringstekniskaav

skulderna redovisas eller det skäl finns anledningannat antaom av
livförsäkringstagamas grund försäkringsavtalenrättatt äventyr-av
skall Finansinspektionen besluta administration enligt skall4 §attas,

tillgångarnainträda. Om de till redovisning otillräckligaavsatta anses
får dock administration inte föreskrivas, förrän Finansinspektionen
har förelagt försäkringsgivaren fylla bristen och denna inte täcktsatt

sådantinom fyra veckor efter det föreläggande skett.att

Förbud beviljande försäkringarmot av nya

frånEn Försäkringsgivare10 tredje land återkal-§ koncessionvars
fårlats eller förverkats, inte bevilja försäkringar här i landet.nya

fårUnder administrationstiden sådanaenligt dock4 livförsäkringar§
meddelas föranleds gällande försäkringsavtal.som av
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Fjärde avdelningen

BESTÄMMELSER FÖRGEMENSAMMA

FÖRSÄKRINGSGIVAREUTLÄNDSKA

Marknadsföring9 kap. m.m.

God affärssed

Företrädaren för utländsk försäkringsgivare skall övervaka1 § en
i verksamhet Sverige iakttarförsäkringsgivaren sin i god af-att

fråga åliggerfärssed. försäkringssammanslutningI dettaom en
försäkringsgivama.

Uppgifter skall lämnas vid marknadsföringsom

utländsk försäkringsgivare skall sin marknadsföring2 En i§
sin Organisationsform och sitt hemland.nämna

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
tionen skall meddela föreskrifter den infonnationnärmare om som en
försäkringsgivare skall lämna till försäkringstagarna och till den som

teckna försäkring hos försäkringsgivaren.attavser en

Försäkringsbrevets innehåll

innehålla bådeEtt försäkringsbrcv skall uppgifter3 de§ om
allmänna forsäkringsvillkoren och de särskilda villkoren för denom
försäkring i brevet.som avses

Förbud premienedsättningvissmot

fårutländsk törsäkringsgivare4 En eller dennes företrädare inte§
till fördel för enskild försäkringstagare eller försäkring-en grupper av

återbäring, medge direkt eller indirektsätt änstagare, annat genom
nedsättning de livförsäkringspremier försäkringsgivarenav som
enligt upprättade grunder bestämt för sin rörelse här i landet. Nedsätt-
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återbäringfår i överensstämmelsedock skepremierning genomav
grunderna.med

marknadsföringIntyg om

försäkringsgivarePå utländskden biträttbegäran5 § attensomav
utfärdaskall Finansinspektionenförsäkringar i Sverigemarknadsföra

innehåll, sådantoch behövsverksamhetens omfattningintyg över om
omfattasverksamhet i landliknandeför driva ett annatatt som av

samarbetsområdet. FörsäkringsekonomiskaEuropeiskaavtalet om
inspektionen de upplys-begär intyg skall lämnaoch den somvaren

kunna fullgöra dennaför inspektionen skallbehövsningar attsom
skyldighet.

Överlåtelse försäkringsbestånd10 kap. av

överlåta försäkrinutländsk försäkringsgivaresEn rätt att

överlåtandeforsäkringsgivare försäkringsgivareutländsk1 En§
kan helt ellerbedriver i denna lag avsedd försäkringsrörelsesom

bestånd ifrågavarandeöverlåta försäkringar hör tilldelvis ett av som
försäkringsgivareförsäkringsrörelse till svensk eller utländsken

försäkringsgivare förutsättningarÖvertagande under de som anges
i detta kapitel.

Överlåtelse försäkrin gsbestånd från EES-försäkringsgivareav

får tillstånd behörigaEES-försäkringsgivare med denEn2 § av
överlåtaförsäkringsgivarens hemland helt eller delvismyndigheten i

försäkringsbestånd försäkringsgivare.i tilll § annansom avses en
Överlåtelse f°ar ske till

svenskt försäkringsbolag, ellerett
EES-försäkringsgivare.en

behöriga myndighetenFinansinspektionen skall begäran denav
frågaEES-försäkringsgivarens hemland sigi överyttra en om

försäkringsbeståndöverlåtelse stycket. Yttrandet skallenligt förstaav
månader.lämnas inom tre



ÖrfattningsförslagF78 1996:77

Handläggnin hos Finansinspektioneng

3 Finansinspektionen§ skall innan den lämnar yttrande enligt 2 §
andra stycket berörda försäkringstagare och livräntetagare tillfällege

någotanmäla harde invända överlåtelsen. Därvid skallatt att motom
vad föreskrivs i 15 kap. första4 stycket försäkringsrörelsela-§som

1982:713 gälla i tillämpliga delar.gen

Samtycke till överlåtelse försäkrin gsbestånd från EES-av
äkrirs ngs vare

4 Finansinspektionen§ skall lämna sitt överlåtelsesamtycke till
försäkringsbestånd enligt första2 stycket§av om

försäkringstagamas inte försämras, ochrätt
den Övertagande försäkringsgivaren har den kapitalbas som

överlåtelsenkrävs sedan beaktats.

Överlåtelse försäkrin gsbestånd från försäkrin frångsgivareav
tredje land

5 frånEn försäkringsgivare får§ tredje land med Finansinspektio-
tillstånd helt överlåtaeller delvis försäkringsbeståndsittnens som

Överlåtelsei l till§ försäkringsgivare. får ske tillavses en annan
svenskt försäkringsbolag, ellerett
utländsk försäkringsgivare har koncession i Sverigeen som

eller auktoriserad i land inomär Europeiska ekonomiskaettsom
samarbetsområdet.

Ansökan tillstånd till överlåtelse försäkringsbestånd frånom av
försäkringsgivare från tredje land

6 Ansökan tillstånd§ överlåtelsetill försäkringsbeståndom av
enligt såväl5 skall överlåtande§ den försäkringsgivarengöras av

den Övertagande försäkringsgivaren. Det avtal träffatssom som
angående överlåtelsen skall fogas till ansökningen. För ansökningen
gäller 15 kap 3 fjärde stycket§ och första4 stycket försäkrings-§
rörelselagen 1982:713.
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överlåtelse försäkringsbeståndInhämtande yttrande över avav
tredje landförsäkringsgivare frånfrån

tillstånd enligtFinansinspektionen skall innan lämnas 5 §7 § ge
åtagandenland risker finns eller därbehöriga myndigheten i detden
fårFinansinspektionentillfälle sig.skall fullgöras prövaatt yttra

överlåtelseavtalettillstånd verkställaansökningen närattom
månader frånde inte sig,myndighetema sig eller, yttrat treyttrat om

meddelandet.utländska myndighetendendet mottogatt

försäkringsbestånd frånTillstånd till överlåtelse av
från tredje landförsäkringsgivare

överlåtelseavtalTillstånd i skallverkställa 5 §8 § att som avses
omges

försämras,försäkringstagamas interätt
försäkringsgivaren har kapitalbasÖvertagande denden som

överlåtelsen sådanbeaktats, varvid hänsyn tagits tillkrävs sedan
förmån ha medgivits i enlighet med kap. förstakan 6 10 §som

ochstycket,
behörig myndighet i det land där risker belägna eller därär

överlåtelsenåtaganden skall fullgöras, samtycker till eller inte har
sig.yttrat

Övertagande försäkringsgivaren koncession drivaSaknar den att
i Sverige,försäkringsverksamhet skall kapitalbasen intygas av

myndighet.behörig

för försäkrin gsbestånd överlåtits frånAnsvar som
försäkrin från tredje landgsgivare

Sedan Finansinspektionen bifallit ansökan enligt 69 § § om
tillstånd överlåtelse försäkringsbestånd, övergårtill föransvaretav

överlåtna försäkringsbeståndet på försäkringsgi-det den Övertagande
överlåtel-Försäkringstagare och livräntetagare berörsvaren. som av

i kap.skall underrättas den enligt vad 15 6 §om som angessen
försäkringsrörelselagen 1982:713.
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11 kap. Särskilda bestämmelser

Kungörelse

Finansinspektionen1 § skall i Post- och Inrikes Tidningar kungöra
förordnande ombud enligt kap. fjärde4 6 stycketett eller 8av

eller kap.§ 7 11
beslut förbjuda eller begränsa utländsk försäkrings-attom

givares förfoga tillgångarsinarätt här i landetöver enligtatt kap.4
7 första stycket, första§ 9 eller§ 7 kap. 10 första stycket,§

koncession beviljas försäkringsgivare från tredje landsom
enligt kap.5 första2 stycket,§

godkännande företrädare för försäkringsgivare från tredjeav
land enligt kap.5 fjärde2 stycket eller§ 8

ändring finna för försäkringsgivare från tredje land enligtav
kap.7 första3 stycket§

förverkande koncession enligt återkallande7 kap. 12 eller§av
koncession enligt kap.8 l för försäkringsgivare från§ tredje land,av

godkännande eller förordnande ombud enligt kap8 2ett §av
andra stycket,

anbud Övertagande försäkringsbestånd i admini-ettom av
strationsbo enligt kap.8 5 andra stycket§ eller tredje stycket,

beslut lämna sitt samtycke överlåtelsetillattom av
försäkringsbestånd enligt kap.10 4 och

ansökan tillstånd10. överlåtelsetill försäkringsbeståndom av en-
ligt kap.10 6

Verkan kungörelse uppgiftav av en

2 Det§ enligt denna lag har kungjorts i Post- och Inrikessom
Tidningar skall ha kommit till tredje kännedom, detanses mans om
inte omständigheterna framgår han varken kände till eller bordeattav
ha känt till det kungjorts. sådantInnan kungörande skett, kansom
förhållande enligt lagen skall kungöras, inte åberopaslagligensom

den visas ha haft kännedommot än det.annan som om
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försäkrinutländska gsgivareRegister över

utländskaregisterföraskallFinansinspektionen över3 §
Sverige.iverksammaförsäkringsgivare ärsom

uppgiftervilkaföreskriftermeddelarRegeringen närmare somom
ordnat.skallregistretoch hurin i registretförasskall varaom

handlingarnaSpråket i

skalllagenligt dennautredningellerhandlingOm4 § somen , språk, skallfrämmandeavfattadFinansinspektionen,tilllämnas är
tillhandahållas.översättningsvenskbestyrktbegäran en

ombudtillErsättning

kap.stycket eller 8 7kap. fjärdeenligt 64 §ombud,Ett5 § som
Finansinspektionen,förordnatsstycketförstakap.eller 8 2 §ll § av

med detförsäkringsgivarenutländskadenersättninghar rätt att av
inspektionen.bestämsbelopp avsom

bestämmelsernabedrivs strid medörsäkringsverksamhet iiF som
lagdenna

sådan dennanågon verksamhetdriverkandet attOm6 § antas att
tilldennefår föreläggaFinansinspektionentillämplig, attlag är

behövsverksamhetenupplysningarlämna deinspektionen somom
tillämplig.lagenbedömaför äratt om

försäkringsrörel-någon bedriverFinansinspektionen finnerOm att
l eller 5kap.enligt 3 §förutsättningarnaenligt denna lag utan attse

inomdenneföreläggainspektionenuppfyllda, skall attkap. l § är
anvisningarinspektionensenligtverksamhettid ändra sinbestämd

verksamheten.medupphöraeller
såvälfår denriktasandra stycketenligtföreläggande mot ut-Ett

syftelandet, ihär idenförsäkringsgivaren attländska mot somsom
verksamförsäkringsgivaren,hosförmå någon försäkringteckna äratt

underrättaskallInspektionenräkning.försäkringsgivarensför genast
föreläggandet.hemlandförsäkringsgivarensmyndighetbehörig om
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Vite

Finansinspektionen7 § kan förena föreläggande eller förbudett
enligt denna lag med vite. Har inspektionen förelagt vite skall den
utländska försäkringsgivaren skriftligen underrättas detta.genast om

Följs inte föreläggande enligt kap.7 första4 stycketett § som
förenats med vite, kan Finansinspektionen döma vitet.ut

Överklagande beslutav

Följande8 beslut§ Finansinspektionen, får överklagas hosav
kammarrätten, nämligen beslut

förbjuda EES-försäkringsgivareatt fortsätta med sinatten
marknadsföring ingåeller försäkringsavtal,nya

inskränka EES-försäkringsgivaresatt förfogarätt att överen
tillgångarsina enligt kap.4 7 eller§ 9

inte lämna sitt samtycke överlåtelsetillatt etten av
försäkringsbestånd enligt kap.10 4 eller,§

döma vite enligt 7 andra stycket.att §ut
Finansinspektionens beslut förena föreläggande medatt ettom

fårvite överklagas hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten länsrättens avgörande.av

Finansinspektionens besluti övrigt f°arenligt denna lag överklagas
hos regeringen.

Finansinspektionen får bestämma beslut enligt första stycketatt
skall gälla omedelbart.

Oriktiga uppgifter

9 Till§ böter eller fängelse i högst döms den uppsåtli-ett som
aveller oaktsamhet till Finansinspektionen meddelar oriktigagen

eller vilseledande sådanauppgifter omständigheter han ärom som
skyldig lämna uppgift enligt denna lag.att om
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Tillsynsbidrag

försäkringsgivareutländskfår föreskrivaRegeringen att10 § en
sekundäretableringfrånverksamhetbedriverlagdennaenligt ensom

Finansinspektionen.årliga avgifter tillbetalaskalllandet,ihär
hurföreskrifterså meddelafalliskall närmareRegeringen om

beräknas.skallavgiften

Ikraftträdande

den 199kraftträder ilagDenna . utländskaför1950:272upphävs lagen rättlagdennaGenom om
och lagenSverigeiförsäkringsrörelsedrivaförsäkringsföretag att

Sverige.verksamhet iEES-försäkringsgivares13021993: om
Sverige dennaverksam iFörsäkringsgivare närutländsk ärEn som

enligtSverigeiförsäkringsrörelsebedrivakraft hariträderlag rätt att
utländskaförlagenmed stödbeviljas rättkoncessionden omavsom

enligtelleri Sverigeförsäkringsrörelsedrivaförsäkringsföretag att
EES-försäkringsgivareslagenerhållits med stödden rätt omavsom

i Sverige.verksamhet
enligt lagenmedgettshar rätttillstånd och dispenserDe omsom

i Sverigeförsäkringsrörelsedrivaförsäkringsforetagutländskafor att
Sverigeverksamhet iEES-försäkringsgivareslagenenligteller om
försäk-utländska1996:000ikraftträdandet lagenefterskall omav

ibestämmelsermotsvarandei Sverigeverksamhetringsgivares avse
lagen.den
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Förslag till2

ändring i försäkringsrörelselagenLag om

1982:713

Härigenom förskrivs kap. försäkringsrörelselagenl 2 §att
1982:713 skall ha följande lydelse.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

l Kap.
2

lag inteDenna gäller för försäkringsrörelse drivs enligt andrasom
författningar eller försäkringsanstalter inrättatsutövassom av som av
staten.

Särskilda bestämmelser Särskilda bestämmelserom om
utländska försäkringsgivare finns utländska försäkringsgivare finns
i lagen 1950:272 för i lagen 1996:000 utländskarättom om
utländska försäkringsföretag försäkringsgivares verksamhetatt i
driva försäkringsrörelse Sveri- Sverigei

och lagen 1993:1302ige om
EES-försäkringsgivares
verksamhet Sverigei

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finans-
fårinspektionen meddela särskilda föreskrifter bedrivandeom av

försäkringsrörelse för åtagandenuppfylla Sveriges till följdatt av
avtal mellan Europeiska gemenskapema EG och Schweiz.

1Senaste 1995:779lydelse
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tillFörslag3

1989:1079ändring i lagenLag omom
tillanknytningmedlivförsäkringar

Värdepappersfonder

livförsäkringar10791989:lagenföreskrivs 3 §Härigenom att om
lydelse.ha följ andeskallvärdepappersfondertillanknytningmed

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3
något före-Om intenågot före- annatinteOm annat

i tilläm-lag, gällerskrivs i dennai tilläm-gällerlag,i dennaskrivs
försäkringsbolagetförpliga delarförsäkringsbolagetdelar förpliga

försäkringsrö-ibestämmelsernaförsäkringsrö-ibestämmelserna
eller la-1982:713relselagen1982:713.relselagen
utländska1996:000 omgen

verksamhetförsäkringsgivares i
Sverige.

Senaste lydelse 1993:936
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Inledning1

verksam-försäkringsgivaresutländskaregleringengällandeDen av
två 1950:272lagenlagar, nämligenbaseradSverigeheti är om

försäkringsrörelse idrivaförsäkringsföretagutländskaför atträtt
EES-försäkringsgivares1993:1302LUF och lagenSverige om

försäkringsgivare medLEF. sikteSverige LUFverksamheti tar
försäkringsgivare medutländskaEES medan LEFutanförsäte avser

bådai de lagarnamed regleringenEES. primära syftetDetinomsäte
hoskunderprivatpersoner och företagsvenskaskydda ärär att som

Sverige. detta syftemed verksamhet i Iförsäkringsgivareutländska
lång säkerställa deinnehåller regelsystem fördrivetLUF attattett

fönnåga försäkringsta-harförsäkringsgivamautländska gentemotatt
de förpliktelserersättningstagarna fullgöraförsäkrade ochdegama,

har karaktärverksamheten i Sverige. LEFhänföra tillär att mersom
bygger regleringen i den nationellaramlagstiflning somav

gäller solven-försäkringsgivarens hemland detilagstiftningen när
i Sverige.krav skall ställas rörelsenoch andraskrav som

Sverige redan iförsäkringsföretag etablerade sig iUtländska
långa försäkringsföre-tid utländska1800-talet. Under denbörjan av

företaghar naturligtvis inträffatförekommit i Sverige atttag
frånvarit förskonat företagsfallisemangSverige harmisslyckats. Men

olägenheter för försäk-och andramedfört omfattande förlustersom
landet bedrivitsverksamhet här iringstagarna det gäller dennär som

Två försäkringsföretag harförsäkringsgivare. utländskautländskaav
ryskagått Försäkringsanstalten Lloydi Sverige, nämligenöver styr

Compagnioch Dansk Assurance 1922.i Petrograd 1919
direktiven,för utredningen enligtcentrala uppgiftenDen är se

återfinns ilag samla bestämmelserbil.1, iatt som nuen gemensam
utgångspunkt lagstiftningenförLUF och LEF. En översynen ärav

långthur revideringförEG:s regler utgör gränserna en avsom
från fallet vid denkan drivas. Till skillnad vadregelsystemet som var

då i novemberdirektiven för utredningen beslutades 1994tidpunkt
EES-avtaletrelationer med EG inte längreSverigesgrundas utan

fortfarande relevans iEES-avtalet har dockmedlemskapet i EU.
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förhållandedetta sammanhang i till de EES-länder ståvalt attsom
såsomutanför EU Norge och Island.

utgångspunktEn för lagstiftningen deöversynen ärannan av
inhemska försäkringskundemas intressen. Försäkringstagamas, de
försäkrades och ersättningstagamas intressen måste i revideraden
lagstiftning lika säkerhet, oberoende försäkringsgiva-tryggas av om

utländskt eller svenskt företag.är ett ettren
Enligt direktiven skall, vid utarbetandet förslag till regleringettav

utländska försäkringsgivares verksamhet ocksåi Sverige, beaktasav
regler för försäkringsverksamhet inom OECD och WTO. Dessa regler
kommer till uttryck det gäller OECD i stadgannär liberaliseringom

transaktioner och betalningar rörande tjänster änsteliberalise-av
ringsstadgan och i stadgan för liberalisering kapitalrörelserav
kapitalliberaliseringsstadgan beträffande WTO i det allmännasamt

änstehandelsavtalet SåvälGATS. OECD WTO harsom som
målsättningallmän försäkringsområdet undanröja hindren föratt

den internationella handeln med försäkringstjänster. Likartade
verksamhetsbetingelser skall eftersträvas de nationella marknader-

i medlemsländerna såvälmellan utländska försäkringsgivarena som
utländska och inhemska försäkringsgivare. Enligt GATS godtas dock

frånförsäkringsgivare länder sådanttillhöratt ekonomisktettsom
samarbetsområdeintegrerat exempelvis EES och EU utgör,som ges

förrnånligare behandling försäkringsgivare frånän övriga länderen
anslutit sig till GATS. Motsvarande frånundantag principensom om

likabehandling medges inte enligt OECD:s liberaliseringsstadgor.
Sveriges åtagandeninternationella enligt OECD:s liberaliserings-

stadgor inte i alla avseenden förenligaär med de förpliktelser som
följer medlemskapet i EU. Detta har främst sin grund i Sverigeav att
inte utnyttjat möjligheten förbehåll i erforderliggöra omfattningatt

ingåendetvid de multilaterala avtalen inom OECD. I de fallav
konflikt föreligger mellan EG:s regelsystem och OECD:s liberalise-
ringsstadgor har utredningen vid sin lagstiftningenöversyn valtav
regelsystemet i utgångspunktEG vid utarbetandet förslagetsom av
till lag reglering utländska försäkringsgivares verksamhet iom om

förhållandeSverige. I mellan EG:s regelsystem och GATS föreligger
inte motsvarande konfliktsituation för Sveriges del. Utredningen har
således i denna del inte ställts inför motsvarande valsituation.

Den följ ande framställningen omfattar avdelningar, nämligentre
recitdel avsnitten 2-7, allmän motivering och specialmotiveringen

med kommentarer till framlagda författningsförslag avsnitten 8-9
och bilagedel.
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inhemsk ochtecknautredningen söktrecitdelen harI enen
Således i avsnittutredningsuppdraget.internationell bakgrund till ges

försäkringsgivares verksamhetutländskaöversiktkortfattad2 aven
börjadefrån försäkringsgivamade första utländskadetSverigei att

bakgrund tillsituation jämtedagenshär i landet fram tillsigetablera
områdeområdet. förevarandeGällandelagstiftningen rätt

för EG:si väsentliga delaravsnitt redogörsi avsnitt I 4redovisas
reglerOECD:s och WTO:shuvuddragen itredjelandsregler medan

återges avsnittavsnitten 5-6. I 7försäkringsverksamhet iför ges en
försäkrings-villkor för etableringgrundläggandeöversiktkort avav

redovisning deavsnitti OECD-ländema. I 8-9verksamhet avges en
fråga försäkringsgivaresutländskailagförslag upprättats omsom

författningskommentarer.i Sverige jämteverksamhet
innehåller sammanställning lagrum i LUF,bl.a.Bilagedelen aven

utländska försäkringsgivareslagenföreslagnaoch denLEF nya om
i Sverige.verksamhet

föreslås utökade arbetsuppgifterinnebär vissaändringarDe som
möjlighet tillförslagetFinansinspektionenför öppnaattgenom
liksom Övrigarepresentationskontor, detta förslagetablering menav

på statsfinansiella kostnader-inverka detorde inteförslag nämnvärt

na.
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Bakgrund2

Utländska försäkringsföretags2.1

verksamhet i Sverige

försäkringsföretag har härUtländska i landet tämligen begränsaden
verksamhet och företagens ekonomiska betydelse i Sverige liten.är

framgår hurAv tabell A antalet utländska försäkringsföretag med
frånverksamhet generalagentur här i landet har förändrats sedanen

tillkomsten LUF 1950.av

Tabell Antal utländska försäkringsföretag2.1 etablerade i Sverige
1950-1995

1950 1960 1970 1980 1995

bolagSumma 38 34 26 16 13

Härav: Livförsäkring 10 5 4 - -
Skadeförsäkring 28 29 1622 13

framgårSom tabellen har antalet utländska försäkringsföretagav
frånverksamma etablering i Sverige minskat väsentligt sedanen

Minskningen har skett195 successivt. förklaringEn till minsk-
ningen kan det i Sverige liksom i andra länder visat sigattvara vara
svårt någratill rimliga kostnader inbrytningar inomatt göra större
direktförsäkringsornrådet lokala försäkringsmarknader utanför

tillbakagångenhemlandet. ocksåEn bidragande orsak till kan vara en
premienivåpressad och skadeförlopp periodvisogynnsamma som

varit utmärkande för den svenska försäkringsmarknaden under senare
decennier.
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frånverksamhet etableringar här i landet bedriverVid sidan av
något tillbaka utländska försäkringsföretag gränsöverskri-sedan
verksamhet i Sverige. Möjligheten till gränsöverskridandedande

-försverksamhet har resulterat i intresse hos EES äkrings gi-ett stegrat
den svenska försäkringsmarknaden. under harför Bara 1995vare

anmälningar gränsöverskridande verksamhet in-100nästan om
såledestill Finansinspektionen. Tendensen utländskakommit är att

Sverige.försäkringsgivare stärka sin position iär väg att
följande översikt de här i landet verksammaI det lämnas överen

Försäkringsgivare. Som bakgrund lämnas inledningsvisutländska en
kort historik.

ingångsvenska försäkringsväsendet vid 1800-taletsDet var
tekniskt och ekonomiskt avancerade länderalldeles outvecklat. I mer

fått omfattning.hade försäkringsverksamhet däremot Före-stor
gångslandet försäkringsbola-England. Ett de inflytelserikastevar av

Phoenix Assurance Company. Det bildades 1782 i London.get var
inrättades i Hamburg, verksam-Tolv agentursenare en vars

Århetsområde Sverige.omfattade 1805 öppnade bolagetäven
Göteborg och Stockholm. Tyngdpunkten i verksamheten,iagentur

försäkring brandrisker, förlagd till Göteborg.inriktades av varsom
offentliggjordeBolaget hade karaktär privatföretag och somav

förhållandensådant bokslut. Efter svenska verksamheteninga lär ha
varit relativt omfattande. Phoenix i flera decennier det domineran-var
de utländska försäkringsbolaget i Sverige.

Vid tid Phoenix etablerade sig i Sverige började ävensamma som
Globede engelska bolagen Imperial och ombud i Göteborgatt genom

förvärva försäkringsañarer avseende brandrisker här i landet. hadeDe
framgång ochdock ingen drog in sina i Sverige efter tid.agenturer en

utländska försäkringsbolagNästa etablerade sig i Sverige detsom var
engelska bolaget Alliance Assurance Company, 1824 öppnadesom

året därpåStockholm ochi i Göteborg. Bolaget det förstaagentur var
bolag i Sverige meddelade egentlig livförsäkring.som

svenskt1850-talet för näringsliv mycket expansivt skede,ettvar
vilket medförde ökat intresse för och behov försäkringsskydd.ett av
Detta visade sig bl.a. i grundandet inhemska försäkringsbolag ochav

fråni ökad aktivitet de utländska försäkringsbolagens sida.en
Konkurrensen mellan bolagen skärptes rad utländskaattgenom en
brand- och livbolag började ackreditera ombud i Stockholm,att
Göteborg och i mindre utsträckning i Malmö.

årenUnder 1850-talet och de följande 30 tillkom drygt sjuttio
försäkringsbolagutländska den svenska marknaden. Av dessa var

fyrtioen brittiska, tyska, nio franska, fyra ryska, fyra holländ-tretton
ska, norska, danskt och schweiziskt.tre ett ett
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och med försäkringsverksamhetenI fick allt ekono-att störreen
frånbetydelse här i landetmisk ökade kravet samhällets sida en

Årbetryggande tillsyn försäkringsbolagen. 1886 utfärdades, iav
tvåadministrativ ordning, förordningar provisorisk karaktärav

angående tillsyn inländska respektive utländska försäkringsan-över
Enligt dessa förordningarstalter. krävdes inte koncession för att

bedriva försäkringsverksamhet endast anmälanutan atten om
påbörjatförsäkringsanstalten sin verksamhet.

konkurrensförhållandenaVid den delen 1800-talet hadesenare av
mellan utländska och inhemska försäkringsföretag förändrats

Såledesradikalt. dominerades den svenska försäkringsmarknadennu
så fullständigt inhemska bolag. Av det antaletgott storasom av
utländska försäkringsbolag inlett verksamhet i Sverige sedansom

återstodmitten 1800-talet endast utländska bolag densextonav
svenska marknaden vid slutet l800-talet. Elva dessaav av var
engelska, tyska, schweiziskt och danskt. Derastre ett ett samman-
lagda försäkringssumma för räkning motsvarade endast treegen

försäkringsbeståndet.det totala inhemska Störst bland deprocent av
utländska försäkringsbolagen Sverigei vid denna tid Northvar
British Mercantile Insurance Co och Magdeburger Feuerversi-

Gesellschaft.cherungs
Genom lagen den juli utländsk24 1903 försäkringsanstalts rättom
driva försäkringsrörelse här i riket tillkom den första tillsynslagenatt

för utländska försäkringsföretag. bedrivaFör försäkringsrörelseatt
här i landet krävdes koncession. Verksamheten skulle bedrivas

såsomgeneralagent syssloman under vissa villkorgenom som angavs
i lagen. Bland gällde för generalagenter vissa behörighetsvill-annat
kor. utländskaDet försäkringsföretaget skulle i alla rörelsen här iav

rättsförhållandenhärflytandelandet lyda under svensk lag och vara
skyldigt inför svensk domstol och underkasta sig svenskatt svara
myndighets avgörande. I flera avseenden reglerna i övrigtvar
likartade med bestämmelserna meddelade för svenska försäkrings-

årsbolag i lagl903 försäkringsrörelse.om
förstaDet utländska försäkringsföretag beviljades koncessionsom

årsi Sverige enligt lag1903 det danska livförsäkringsbolagetvar
Tryg. Livförsäkringsanstalt med i Köpenhamn. Koncessionensäte
beviljades den 30 augusti 1904. Under beviljades1904 ytterligare 34
utländska försäkringsföretag koncession årshär i landet enligt 1903
lag, företag fick koncession for livförsäkring. När det gällervarav sex
koncessionema för skadeförsäkringsbolagen brandförsäkring denvar

försäkringsklassen.vanligaste Nitton skadeförsäkringsföretag28av
etablerade enbart brandförsäkringsverksamhet Sverige.i
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utländska försäkringsföretag beviljades koncessionFöljande i
årsi anslutning till lag trädde i kraft.Sverige 1903att

försäkringsbolagTyska

VersicherungsgesellschaftMannheimer
Feuer-Versicherungs ActienGesellschaftVaterländische

GesellschaftMagdeburger Feuer-Versicherungs
Hypoteken-undFeuerversicherungs-Anstalt der Bayerischen

Wechselbank
Versicherungs-GesellschaftNord-Deutsche

Berlinische Feur-Versicherungs-Anstalt
Lloyd Transport-Versicherungs Actien-GesellschaftBayerische

Deutsche Ruck-und Mitversicherungs-Gesellschaft
Deutsche Versicherungs-GesellschaftTransport

Versicherungs-Actien-GesellschaftVictoria Berlin Allgemeinezu

Engelska försäkringsbolag

Yorkshire Fire and Life Company LtdThe Insurance
Commercial Union Assurance Company LtdThe

The Phoenix Assurance Company Ltd
Alliance Assurance Company Ltd

British and Mercantile Company LtdNorth Insurance
LtdNorthern Assurance Company

Sun OfficeInsurance
andGlobe CompanyThe Liverpool and London Insurance

The Paltine Insurance

Danska försäkringsbolag

LivförsäkringsanstaltTryg.
Thor Syge- Olyckkes forsikringsanstaltog
Nordisk Ulykkes forsikrings Aktieselskab
Aktieselskabet Haand i Haand
Det Kungl. octrojerede almindelige Brandassurance Compagni for

effektervarer og
Aktieselskabet Nordisk Brandvorsikring
Forsikringsaktieselskabet Inundus
Aktieselskabet Danske Brandforsikrings SelskabNye
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Nordamerikanska

The Mutual Life Insurance Company LTD
The Equitable Life Assurance Society of the United States
The New York Life Insurance Company Ltd

Schweiziska försäkringsbolag

Basel VersicherungsGesellschaft Feurschadengegen

Skotska försäkringsbolag

The Standard Life Assurance Company Ltd

Finländskaförsäkringsbolag

Brandförsäkringsaktiebolaget Fennia

Franska försäkringsbolag

LUni0n Compagnie dassurances lincendiecontreanonyme

Holländska försäkringsbolg

Brand-och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Nederländerna af 1845

Av de utländska försäkringsföretag koncessionerade 1904som
bedriver fortfarande fyra företag verksamhet den svenska markna-
den. Dessa företag är:

The Yorkshire Fire and LifeI Insurance Ltd
firman ändrad till Yorkshire Insurance Company Ltd,
The Commercial UnionI Assurance Company Ltd,
The Phoenix AssuranceI Company Ltd
firman ändrad till Phoenix Assurance Public Limited
Company,
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LUni0n Compagnie dassurances lincendiecontreI anonyme
LUni0n Paris-1.A.R.D..firman ändrad till des Assurances de

försäkringsföretagSedan har utländska beviljats1904 100
tvåSverige. Endast fallissemang har inträffat.koncession i Det ena

då koncessionen för detsitt till 1919, ryskaleder ursprung
ryska Petrograd" förklarades"försäkringsanstalten Lloyd iföretaget

hadeefter det företagets deposition här i landetförverkad utmätts.att
transportförsäkring.Lloyd hade koncession för Det andraRyska

från då danska företaget "Danskdetfallissemanget 1922,är
aktieselskap", hade koncession förCompagniAssurance som

transportförsäkring, i konkurs.försattes

mars 1996 bedriver tolv utländskanärvarandeFör
generalagent.försäkringsrörelse i Sverigeförsäkringsföretag genom

skadeförsäkringsrörelse drivsEndast agenturema.genom

engelska,utländska företagen fyraAv de är
COMMERCIAL UNION ASSURANCE COMPANY,
GUARDIAN ROYAL EXCHANGE ASSURANCE,
PHOENIX SURANCEAS
YORKSHIRE,

två franska,
LUNION DES ASSURANCES DE PARIS,
AIG EUROPE,

belgiskt,ett
CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE,

danskt,ett
ALLIANZ NORDEUROPA,

norskt,ett
ASSURANCEFORENINGEN SKULD,

tyskt,ett
KREDITVERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT,HERMES

holländskt,ett
NEDERLANSCHE CREDIT VERZEKERING MAATSCHAPP-NCM

schweizisktett
,"ZURICH" VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT.

utländska företagen grundar "Zürich" sin etableringAv de endast
utländska försäkringsfö-här i landet LUF, eftersom f.n. bara detta

utanför EES. Zürich bedriver skadeförs äkringsverk-har sitt säteretag
särskilda föreskrifter meddelade med stödsamheten i Sverige enligt

Föreskrifterna har sin grund i avtal mellan EG ochLUF. ettav
Övrigaskadeförsäkringsområdet.Schweiz utländska försäkrings-
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från EES, baserartillhörländerlandet,här iföretag är somsom
Finansin-innebärDettai Sverige LEF.således sina attagenturer

försäkringsrörelsedentillsynenhuvudansvaret förharspektionen av
förtillsynsansvaretprimäramedan det"Zürich" driveri Sverigesom

från utländska etableringamaövrigabedrivs deverksamhetden som
försäkringsgivaresi respektivetillsynsmyndighetenharlandethär i

måsteVidarehemlandstillsyn.med principeni enlighethemland om
"Zürich" haendastutländska företagennämndade här separatav
Sverige och ställaförsäkringsrörelsen ikoncession försvensk

här i landet. Attförsäkringsrörelsensäkerhet fördeposition som
verksamhet i Sverigemedförsäkringsföretagutländska ärövriga

enda kon-från principenkrav följerdessaundantagna om enav
EES-avtaletförsäkringsdirektiv ochEG:senligtoch förbudetcession

från EES-länder.försäkringsgivarefördepositionföreskrivaatt
försäkringsföretagutländskabeskrivningföljer kortNedan aven

ochhemortmed uppgifti Sverige,generalagenturerhar omsom
i landet.Verksamhetsinriktning här

Tyngd-generalagentur.personligParis drivsL’Uni0nI som en
fastighetsförsäkring.företags- ochverksamhetenpunkten i är

hem-transportförsäkringolycksfallsförsäkring,ochSjuk- samt
också.meddelasvillaförsäkringoch

generalagentur medpersonligZürich drivs"Zürich"I som en
fastighetsförsäkring. Vissaföretags- ochhuvudinriktning

också villaförsäkringhem- ochinomförekommeraffärer samt
motorfordonsförsäkring.ochtrafik-

generalagent.GA Försäkringar ABYork harYorkshireI som
ochinom företags-förvärvas främstFörsäkringsaffärer

husdjursförsäkringsområdet.fastighetsförsäkringsområdet samt
och villaförsäkringhem-tecknar företagetDessutom samt

transportförsäkring.
Assuransfirma ABUnionLondon har MotorGuardianI som

huvudsakligen inriktadVerksamhetengeneralagentur. är
villaförsäkring,hem- ochfastighetsförsäkring,ochföretags-
olycksfallsför-sjuk- ochmotorfordonsförsäkringochtrafik- samt

säkring.
generalagentur.Paris personligdrivsAIG EuropeI som en

fastighetsförsäk-ochverksamheten företags-Tyngdpunkten i är
ocksåtecknas inomVissa affärerkreditförsäkring.ring samt

ökaskoförsäkring.ochtransport-

16-07024
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Allianz Nordeuropa KöpenhamnI drivs personligsom en
generalagentur med huvudsaklig inriktning företags- och
fastighetsförsälqing. En del sjuk- och olycksfallsförsäkringar samt
hem- och villaförsäkring tecknas också.
Cigna Europe Bryssel drivsI personlig medagentursom en
huvudsaklig inriktning sjuk- och olycksfallsförsäkring. Bolaget
tecknar också företags- och fastighetsförsäkring transportför-samt
säkring.
Hermes Hamburg har Hennes kreditförsäkringI Aktiebolag som
generalagent. Verksamheten inriktad krediförsäkringär och
fönnögenhetsbrottsförsäkring.
Skuld Oslo har AssuranceföreningenI Skuld Aktiebolag som
generalagent. Bolaget PI-club Protectionlndemnity,är en
vilket innebär bolaget tecknar ansvarsförsäkringatt för redare.
NCM Amsterdam har NCM KreditförsäkringI Aktiebolag som
generalagentur. Bolaget bedriver enbart kreditförsäkringsrörelse.
Commercial Union London drivsI personlig generalagen-som en

Verksamheten inriktad företags-tur. är och fastighetsförsäk-
ring, transportförsäkring hem- och villaförsäkring.samt Tyngd-
punkten i verksamheten företagsförsäkring.är
Phoenix London har generalagenturI forsäkringsaktiebolagetsom
Atlantica. Verksamheten inriktad företags- och fastighetsför-är
säkring.
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verksamhetdenframgår förpremieinkomstentabell BAv som
igeneralagentur härbedriverförsäkringsföretagutländska genom

landet.

år 1995Sverigepremieinkomst ifdrsäkringsfdretagsUtländskaTabell 2.2
milj. Kr.

PremieinkomstFörsäkringsforetag

88,5lUnionL‘
298Zürich

20,91Yorkshire
84,9Guardian

147,7EuropeAIG

71,2NordeuropaAllianz
71,1Cigna Europe

Hermes -
28,6Skuld

NCM -

46,4UnionCommercial
3,5Phoenix

060,81

Sverige för år 1995.premieinkomsten ioffentliggjortinteharoch NCMHermes

försäkringsföretaghar utländskaframgår tabellenSom somav
förhållande-Sverigegeneralagentur iverksamhetetablerat engenom

svenska skadeför-totalaandel denDeraspremievolym.vis liten av
fråga direktförsäkring 1,71995 isäkringsmarknaden omvar

tecknadefastighetsförsäkringar,ochgällerdet företags-Närprocent.
andelförsäkringsföretagensutländska1995, dei Sverige avvar

ochsjökasko-andel förMotsvarandeaffären 5,7totaladen procent.
villaförsäkring 0,4ochför hem-transportförsäkring 1,1 procent,var

motorfordonsförsäkring 0,3trafik- ochoch för procent.procent
Sverigeverksamhet ibedriverUtländska försäkringsföretag

gränsöverskri-ochfilialgeneralagenturförutom även genomgenom
två utländskamars 1996 harnärvarandeverksamhet. Fördande

norskanämligen detSverige,filialetableringar iförsäkringsföretag
och detAS i OsloSkadeforsikringStorebrandUNIföretaget
med sinupphörtNCM,försäkringsföretagetholländska numerasom

i Sverigeverksamheteni ställetoch bedrivergeneralagentur, genom
här i landet.filialen
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Utländska försäkringsföretags intresse för den svenska marknaden
har ökat markant sedan möjlighet öppnades för försäkringsföretag
från EES-länder etablering här i landet sälja försäkringaratt utan i
Sverige gränsöverskridande verksamhet. framgårDettagenom av
följande sammanställning visar utländska93 försäkringsgiva-attsom

har lämnat in anmälningar gränsöverskridande verksamhet härre om
i landet mars 1996.

LLOYDS OF LONDON-
UNI STOREBRAND KREDITFORSIKRING A/S——
FRIENDS PROVIDENT LIFE OFFICE—
CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE—
AIG EUROPE—
FM INSURANCE COMPANY LTD—
FINANCIAL INSURANCE COMPANY LTD—
GAN MIN STER INSURANCE GROUP—
SUN LIFE INTERNATIONAL LTD—
SCOTTISH WIDOWS FUND AND LIFE ASSURANCE—
SOCIETY
AIG EUROPE ITALY—
AIG EUROPE NORWAY—
AETNA NATIONAL ACCOUNTS U K LIMITED——
ALLIANZ VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT—
BAYERISCHE VERSICHERUNGS-AKTIENGESELL—
SCHAF T
FRANKFURTER VERSICHERUNGS-AKTIENGESELL—-
SCHAFT
ROYAL INSURANCE HOLDINGS PLC—
SCOTTISH PROVIDENT UK EXECUTIVE—
THE BRITISH AVIATION INSURANCE COMPANY—
LIMITED
SCOTTISH PROVIDENT ASSURANCE LIMITED—
TOPDANMARK GARANTI FORSIKRINGSSELSKAB A/S—
AIG EUROPE NEDERLANDS SKANDIA LIFE ENGLAND——
CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE
ELECTRA INSURANCE LIMITED—
UNI STOREBRAND SKADEFORSIKRING A/S—
RIDGE INSURANCE COMPANY LIMITED—
AIG EUROPE IRLAND LIMITED—
WTCD INSURANCE CORPORATION LIMITED—
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ÖSTERREICHISCHENVERSICHERUNGSANSTALT DER-
BUNDESLÄNDER VERSICHERUNGSAKTIENGESELL

SCHAF T
COMMERCIAL UNION—

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING-ONDERLINGE0.0.M.—
MAATSCHAPPIJ U.A.

GLOBAL CARE N.V.0.0.M.—
DASSURANSCESS.S.INTERNATIONALD.K.V.-

EURESA-LIFE-
ASSOCIATIONUNDERWRITINGMUTUALSTEAMSHIP-

EUROPE LTD
EUROPE LTDHANSARD—

KREDITVERSICHERUNGSAKTIENGESELLPRISMA—
SCHAFT

INTERMEDIARIES CLUBTRANSPORTINTERNATIONAL—
LTD

LUXENBOURG S.A.LIFEPREMIER—
ASSURANCEDUNBAR PLCALLIED—

FORSIKRING A/ SFORSIKRINGSSELSKABET, INTER—
FORSIKRING A/SSTOREBRAND KREDITUNI—

TRANS-MERIDIAN DUBLIN LTD—
ASSOCIATIONMARINE MUTUAL INSURANCEOCEAN—

KREDITVERSICHEGERLING-KONZERN, SPEZIALE—
AKTIENGESELL SCHAFTRUNGS

NEDERLANDALLIANZE N.V.—
KREDITVERSICHERUNG AKTIENGEALLGEMEINE—

SELLSCHAF T
BELGIUMALLIANZE NEDERLAND N.V.—-

SWISS S.A.LIFE—
INSURANCE COMPABUISINESSSR INTERNATIONAL-

LTDNY
VERSICHERUNGS-GERLING-KONZERN ALLEMEINEw

AKTIENGESELLSCHAFT
OF EUROPE S.A.CIGNA INSURANCE COMPANY—

SKADEFORSIKRINGSSELSKAB A/ STRYG FORSIKRING—
EUROPE INSURANCEXL—

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTc-
ASPIS INSURANCE CO SAPRONIA LIFE-

S.P.A.GENOVA ASSICURAZIONICOMPAGNIA DI-
ENGELSKINSURANCE COMPANY OF EUROPE,CIGNA-

FILIAL
KRANKENVERSICHERUNG LUXEMBOURGDEUTSCHE-

S.A
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PRIVATE PATIENTS PLAN LTD
SOCIETEFINA INSURANCE ANONYME

CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE, FRANSK
FILIAL
ZURICH KOSMOS VERSICHERUNGEN AKTIENGESELL
SCHAFT
NORWICH UNION FIRE INSURANCE SOCIETY LTD
MARITIME INSURANCE COMPANY LTD
AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA
TORO ASSICURAZIONI SPA
RED DISK INSURANCE COMPANY LTD
OBE INSURANCE AND REINSURANCE LTD
WURITEMEERGISCHE RECHSSCHUTZVERSICHERUNG
AKTIENGESELLSCHAFT
VAKUUTUSOSAKEYHTIO YRITYS-SAMPO SAMPO
ENERPRISE INSURANCE COMPANY LTD
TEOLLISUUSVAKUUTUS OY INDUSTRIAL INSURANCE
COMPANY LTD
KESKEYTYSVAKUUTUSOSAKEYHTIO UTSO OTSO
LOSS OF PROFITS INSURANCE COMPANY LTD
VAKUUTUSOSAKEYHTIO SAMPO SAMPO INSURANCE
COMPANY LTD
COMPAGNIE FRANCAISE DASSURANCE POUR LE
COMMERCE EXTERIEUR COFACE
EUROPAEISKA REJSEFORSIKRING A/S AKTIESELLS
KAB DANMARK
GOTHAER-CREDIT VERSICHERUNG AKTIENGESELL

KÖLNSCHAFT,
SKANDIA LIFE ASSURANCE COMPANY LTD
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D.
LES MUIUELLES DU MANS ASSURANCES VIE
CLERICAL MEDICAL AND GENERAL LIFE ASSURANCE
SOCIETY
INTER FORSIKRING A/S
SKANDIA LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELL
SCHAFT, BERLIN
BMS INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMI
TED
GAN INSURANCE COMPANY LIMITED
MANSE-MERCUR REISEVERSICHERUNG AKTIENGE
SELLSCHAFT
SOCIETE FRANCAISE DASSISTANCE
ABILLE ASSURANCES
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INSURANCESTRIKEMUTUALSHIPOWNERSTHE-
EUROPEASSCIATION

SKADEFORSIKRINGSSELSKAB A/ SFORSIKRING,TRYG-
EUROPE S.A.COMPANY OFINSURANCECIGINA~

RIASSICURAZIONIASSICURAZIONI EMANNHEIMLA-
SPA

INSURANCE PLCLONDONALLIANCE ANDSUN—
INSURANCEENGINEERINGVULCANNATIONAL—

LTDGROUP

utländskaLagstiftning2.2 om

Verksamhet imedförsäkringsgivare
Sverige

försäkringsväsendet framframgått det svenskaavsnitt 2.1Som varav
industrinstämligen outvecklat. Genom1800-talettill mitten ut-av

tid kom alltkapitalbildningen vid dennaoch ökandebyggnad den
ställas. ökatbetryggande försäkringsskydd Ettkrav attstörre

ocksåmedförde introdu-försäkringsskyddoch behovintresse för av
landet. Dessförinnanlivförsäkringsrörelse här iegentligceringen av

hänvisad till sjuk-och anhörigas säkerhetförenskildeden egenvar
pensionskassor.och pupillkassoränke-begravningskassor,och samt

några möjlig-hade vid denna tid knappastFörsäkringskundema
Försäk-uppgifter utländska bolags solvens.heter alls att om

och med tillämpningutländska villkorringsavtalen ingicks enligt av
försäkringslagstiftningsärskildutländsk lagstiftning. Behovet av en

Försäkringsföreningenuttryck 1875 bildadekom till den somav
"Utkast till förordningMajzt fogadeskrivelse till Kungl.i en

frågaangående till förordning iförsäkringsanstalter" och "Utkast om
här riket drifva rörel-försäkringsanstalter irättighet for utländska att

"UnderdånigtPå den julise". grundval utkasten 7 1883 ettav avgavs
angående försäkringsväsen-betänkande förslag till författningarmed

admini-utfärdades iordnande". Som tidigare 1886,dets nämnts
två provisorisk karaktär kung.förordningar K.strativ ordning, av -

å och kung.inländska anstalter K.anordnande af tillsyn ang.ang.
här i riket drifaförsäkringsanstaltsvillkoren för utländsk rätt att

avsåg huvudsakli-författningarSyftet med dessaforsäkringsrörelse.
viss kontrollföreskrifter införaendast överatt engenomgen

skyldighet för försäk-föreskrevsförsäkringsbolagen. Bland annat
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ringsbolagen offentliggöra redogörelse för sinatt verksamhet. Något
fullständigt ordnade försäkringsväsendet lag skedde dockav genom
inte vid detta tillfälle.

Lagen den juli24 1903 utländsk försäkringsanstalts rätt attom
driva försäkringsrörelse här i riket den första lagen tillsynär överom
utländska försäkringsföretag. Genom lagen, endast omfattadesom
direktförsäkringsrörelse, infördes koncessionssystem förett ut-
ländska försäkringsbolag. Ett utländskt försäkringsbolag måste
utverka Kungl. Maj koncession för driva försäkringsrörelse:t:s att
i Sverige. I avsnitt har2.1 lämnas redogörelse för de utländskaen
bolag koncessionerades åretunder första lagen i kraft.som som var
Huvudmotivet för koncessionskravet de försäkrades intressenattvar
skulle skyddas motsvarande kunder hos inhemskasätt försäk-som
ringsbolag. Vid koncessionsprövningen skulle bl.a. beaktas hur
bolaget hade verkat i sitt hemland och den planerade verksam-om
heten här i landet kunde stridande allmän hänsyn. Förmotanses vara
koncession för livförsäkring krävdes dessutom bolaget hadeatt ett
betryggande tekniskt för verksamheten.system

årsGenom 1903 lag ställdes den del utländskt försäkrings-ettav
företags verksamhet förlagd till Sverige under tillsynsom var av
Försäkringsinspektionen. Det utländska företaget skulle i alla av
rörelsen här i landet härilytande rättsförhållanden lyda under svensk
lag och skyldigt inför svensk domstol ochatt underkastavara svara
sig svensk myndighets avgörande.

De utländska försäkringsföretagen bedrev vid den här tiden
verksamheten i Sverige förmedling Andraagentur.genom av en
verksamhetsfonner för utländska forsäkringsföretag förekom inte här
i landet. l allmänhet sköttes verksamheten privata agenturerav som
erhöll påprovision Någraaffären. företag använde svenska handels-
bolag generalagenturer.som

Vid denna tid det därför inte aktuellt eller särskilt angelägetvar att
reglera försäkringsverksamhet den bedrevs i fonnänannan som av

Således hade lagstiftningen utgångspunktagentur. verksam-attsom
heten skulle bedrivas såsomgeneralagent syssloman undergenom
vissa villkor i lagen. Andra verksamhetsformersom angavs t.ex.-
verksamhet filialetablering kom aktualiseras långtattgenom -
senare.

års1903 lag hade vidare utgångspunkt den utländskaattsom
försäkringsgivaren i hemlandet bedrev försäkringsrörelsen i bolags-
form. framgårDetta utformningen regelsystemet. Utländskaav av
försäkringssammanslutningar den Lloyds i Londontypav represen-

kom därför sakna möjlighetterar etablera verksamhetatt i Sverigeatt
med stöd lagen, eftersom försäkring ifrågavarandeinom slagav av
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Ävensammanslutning meddelas fysiska denna begräns-av personer.
tillämpningsområdening lagens skall dåbakgrund demotav ses av

rådande förhållandena fråni Sverige. Bortsett kort period underen
då1700-talet partikulär försäkring, dvs. försäkring hos enskilda

individer försäkringsgivare, förekom inom sjöförsäkringsom-som
rådet hade försäkring alltid meddelats i fasta associationsfonner här

årsi landet. Vid tillkomsten lag1903 de vanligaste associa-av var
såvältionsfonnerna för försäkringsrörelse utomlands i Sverigesom

aktiebolagsfonnen och den ömsesidiga formen.
Under blev lagstiftningen1949 utländska försäkringsanstal-om
föremål för I inom handelsdepartementet utarbetadöversyn.ter en

promemoria föreslogs koncessionsvillkoren för utländskaatt
försäkringsföretag skulle till de etableringsregleranpassas som
infördes för svenska bolag lagen 1948:433 försäkrings-genom om
rörelse. Detta innebar bl.a. koncessionsprövningen skulle innefattaatt

bedömning planerad verksamhet behövlig, den s.k.en av om en var
behovsprincipen, och verksamheten eljest ägnad främjaattom var en
sund utveckling försäkringsväsendet. Anledningen till attav en
behovsprövning aktualiserades hade främst samband med antaletatt
försäkringsbolag i Sverige vid denna tid alltför De utländ-stort.var
ska försäkringsbolagen, hade mycket liten andel densom en av
svenska försäkringsmarknaden, bidrog dock i mycket begränsad
omfattning till denna överetablering.

På grundval promemorian avlämnade regeringen iav prop.
1950:94 förslag till lag utländska försäkringsanstalter.en ny om
Riksdagen biföll förslaget med vissa ändringar, varefter regeringen
utfärdade lagen 1950:272 för utländska försäkringsanstalterrättom

driva försäkringsrörelse här i riket LUF.att
LUF innebar skärpning koncessionsbestämmelserna för ut-en av

ländska försäkringsbolag bl.a. införandet behovsprincipen.genom av
I princip skulle koncessionsbedömningen grundas kriteriersamma

för svenska bolag. Vid bedömningen utländskt för-ettsom av
säkringsföretags koncessionsansökan emellertid regeringengavs
möjlighet enligt lagen dessutom hänsyn till hur myndigheternaatt ta
i sökandebolagets hemland de facto skulle ställa sig till svenska
försäkringsbolags ifrågavarandeetablering i land liksom till om
svenska bolag redan existerande verksamhet i det landet skulle

påverkaskomma ställningstagandet i det aktuella koncessions-att av
Somärendet. grundförutsättning för koncession skulle alltjämt gälla

verksamheten bedrevs generalagent här i landet.att genom en
harLUF sedan dess tillkomst åtskilligaändrats vid tillfällen.

Bland gjordes 1965 omfattande lagenannat översynen mer av som
Årresulterade i vissa lagändringar prop. 1965:48, SFS 1965:168.
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1984 upphävdes behovsprincipen. De genomgripande ändringarmest
lagen skedde dock då1993 lagens tilllämpningsområdeav

begränsades till endast omfatta försäkringsföretag medatt säte
utanför EES. Samtidigt stiftades lag -lagen 1993:1302en ny om
EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige LEF som avser-
utländska försäkringsgivare med inom EES och trädde isäte som
kraft den januaril 1994 prop. 1992/932257. LEF liksom LUF
ändrades i väsentliga avseenden den juli till1 1995 följd av en an-
passning till tredje generationens EG-direktiv prop. 1994/95: 184.

I avsnitt lämnas3 redogörelse för gällande lagstiftningen
området lagen 1950:272 för utländska försäkringsföretagrättom

driva forsäkringsrörelse i Sverige 3. l och lagen 1993:1302att om
EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige 3.2.
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Gällande3 rätt

1950:272 för utländska3.1 Lagen rättom

drivaförsäkringsföretag att

försäkringsrörelse i Sverige

illämpnin gsområdeT

LUF reglerarutländska försäkringsföretagLagen om
utländska försäkringsföretag meddirektförsäkringsverksamhet som

bedriva i Sverige.bedriver eller Deutanför EESsäte attavser
verksamhet här i landet lyder enligtförsäkringsföretagensutländska

ståroch under tillsyn Finansinspektionensvensk lagunderlagen av
5 §-

innehåller inledande, bedrivande ochbestämmelserLUF om
Återförsäk-direktförsäkringsverksamhet här i landet.avslutande av

tillämpningsområdesåledes inteomfattas lagensringsrörelse utanav
sådanfritt bedriva rörelse Sverigeutländska försäkringsföretag kan

trafikförsäkringstycket första meningen. det gäller2 första När§a
trafikskadelagen vidutländska försäkrings givare beaktahar även att

andra meningen.trafikförsäkring 2 första stycketmeddelande §aav
utgångspunkt utländska försäkringsgivareni denLUF har sin att

utländsk försäkrings givare bedriverförsäkringsföretag. Enär ett som
i form företagsform saknar möjlighet etablerarörelsen än attannan

Försäkringsgiva-försäkringsverksamheti Sverige med stöd lagen.av
försäkringssammanslutningar saknar exempelvisi utländskare

enligtmöjlighet etablera verksamhet lagen.att
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Koncession

utländskt försäkringsföretag försäkringsrö-Ett önskar drivaattsom
måsteSverige 1 stycket.relse i ha koncession andra Koncession-§

med den offentligaskravet hänger tillsynen för-översamman
säkringsverksarnheten. Koncessionsvillkoren för utländska försäk-

desammaringsföretag enligt LUF för inhemska försäkringsbo-är som
koncession skalllag. innebär beviljas den planeradeDetta att om

verksamheten kan komma uppfylla kraven sundantas att en
försäkringsverksamhet 7 första stycket meningen.första Innebör-§

sundhetskravet, sikte sundheten iden det enskildatarav som
försäkringsföretagens verksamhet, har inte preciserats inärmare
lagen. Emellertid har kravet sundhet utfonnats efter förebild i
banklagstiftningen. innebärDetta bl.a. omständigheteratt ettsom
försäkringsföretags organisation, planerad verksamhet enligt
bolagsordningen inre kontroll och säkerhetsuppbyggnad börsamt
innefattas i koncessionsprövningen. Vidare bör bedömas om

sådanaverkställande ledning och uppfyller kunskaps-större ägare
såmässiga krav och omdömesgilla i sitt handlande erfordrasär som

långsiktigtför de skall kunna driva sund försäkrings-sättatt ett
verksamhet.

Det uttryckligen i lagen koncessionsprövningen fårinteattanges
innefatta kvantitativ bedömning rörande antalet försäkrings givareen

försäkringsgivarensoch möjligheter täcka försäkringstagamasatt
behov 7försäkringsskydd första stycket andra meningen.§ Kon-av

får såledescessionsbedömningen inte grundas den s.k. behov-
sprincipen.

Huvudregeln koncession beviljas tillsvidare. Endast detär att om
finns särskilda omständigheter skall koncessionen tidsbegränsas. En
koncession år.beviljas för viss tid kan i kraft i högst 10 Avsom vara
praktiska skäl har det bestämts tidsbegränsad koncession skallatt en

räkenskapsårutlöpa med visst 7 andra stycket.§
Koncession meddelas inte för försäkringsrörelse i allmänhet utan

skall bestämda försäkringsklasser, eller risker hänför sig tillavse som
sådan försäkringsklass eller försäkringsklasser. Dengrupper av
indelning i försäkringsklasser skall tillämpas vid koncessions-som
givningen anknyter till indelningen enligt försäkringsrörelselagen

i sin grundar sig EG:s försäkringsdirektiv 2 andra och§tursom
tredje styckena.

fråga skadeförsäkringI skall följande indelning tillämpas,om
spårfordon,nämligen olycksfall, sjukdom, landfordon, luftfartyg,

fartyg, godstransport, brand och naturkrañer, sakskada,annan
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allmän ansvarighet, kredit,luftfartygsansvar,motorfordonsansvar,
fönnögenhetsskada, rättsskydd och assistans.borgen, annan

försäkringsklassema ilivförsäkring indelasdet gällerNär
försäkringsbelopp beroendedär utbetalningförsäkring är av enav

sådantillägg till försäkringeller flera liv och samtpersonerspersons
giftermål,vid försäkring utfaller vidförsäkring utfaller somsom

sjukför-ansluten till värdepappersfonder,födelse, försäkring ärsom
olycksfallsförsäkring.säkring och

ansökan skallkoncession hos regeringenAnsökan görs menom
Finansinspektionen skall överlämna den tilllämnas in till som

yttrande 6 första stycket.regeringen med §eget
försäkringsbolag skall utländsktlikhet med svenskaI ett

sin koncessionsansö-försäkringstöretag foga verksamhetsplan tillen
stycket.kan 6 andra§

skall principerna för den verksamhetverksamhetsplanenI som
bedriva i Sverige Finansinspektionen harföretaget planerar att anges.

vilka uppgifter verksamhetsplan skallutfärdat föreskrifter om en
innehålla det gäller försäkrings med hemland utanför EESnär
FFFS 1995:37.

bestämmelserna vilka handlingar och utred-detaljeradeDe om
till koncessionsansökanningar skall fogas klarlägger ansök-som

fåshandlingarna iningsförfarandet. Genom normala fall tillräckliga
sökanden och den planerade verksamheten föruppgifter attom

koncessionsärendet. uttryckliga uppräkningenDenavgöra av
ocksåuppgifter betydelse för utländsk sökandes rättssäker-är av en

kan redahet, eftersom han förhand vilka uppgifter krävsta som
hans koncessionsansökan skall bli behandlad och bedömmaför att

utgångsläge basis bestämmelser och inspektionenssitt lagensav
föreskrifter. handlingar skall fogas till verksamhetsplanenDe som

dem enligt EG:s försäkringsdirektiv skall fogas tillmotsvarar som en
ansökan koncession vid etablering eller filialagenturom av en en
inom EES.

Enligt skall Finansinspektionen förhandsbeskedLUF lämna om
huruvida planerad verksamhet koncessionspliktig l tredje§ären
stycket. lagstiftningenI definieras inte vilken slags verksamhet som

bedrivande försäkringsrörelse. försäk-Begreppetutgöraanses av
utgångspunktbestäms iringsrörelse stället med i vissa i förarbet--

till lagstiftningen angivna grundläggande kriterier enligtena —
språkbruk. frånochpraxis allmänt Gentemot aktiviteter icke kon-

cessionerade utländska försäkringsföretags sida tillämpas stor re-
striktivitet. belyses i proposition 1989/90:34 ändringar iDetta om

måsteförsäkringsrörelselagen, 156 Enligt denna praxis detm.m.
princip potentiella svenskai den försäkringskunden älvvara som
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initiativ till kontakt, tecknande försäkring med dentar av m.m.
Såutländska försäkringsgivaren. det utländska företagetsnart som

något aktiviteter i Sverige söker anskaffasätt attgenom egna
försäkring för räkning, detta led i den utländskaettegen anses som
försäkringsgivarens drivande försäkringsrörelse och kräver svenskav
koncession.

utländsktEtt försäkringsföretag saknar koncession i Sverigesom
fårmed det undantag såledesbehandlas i det följ ande inte här isom
landet ha ombud eller medhjälpareandra anskaffar försäkringarsom

företaget Däremot svenskregistrerad mäklare oförhindradär atten
från sådantförmedla försäkringar företag.ett

Ett utländskt försäkringsföretag saknar koncession i Sverigesom
har under förutsättning Finansinspektionen tillståndlämnaratt- -

vissa möjligheter koncession och etablering i Sverigeatt utan
marknadsföra försäkringar avseende risker här i landet genom
förmedling försäkringsbolag har svensk koncession lettav som a

tillstånd§. förutsättning sådanEn för till marknadsföring skallatt
frågamedges det antingen s.k. koncemfall ellerär s.k.äratt ett ettom

kompletteringsfall. Koncemfallet kännetecknas det utländskaattav
företaget ingårdotterbolag till eller eljest i koncernär detsamma som
svenska bolaget. Kompletteringsfallet kännetecknas bolagetattav
med svensk koncession har samarbetsavtal med det utländska

tillståndföretaget. För skall lämnas förutsätts bolaget medatt att
någonsvensk koncession inte självt har lämplig försäkring att

erbjuda eller den försäkring det utländska försäkringsföreta-att som
tillhandahåller komplettering försäkringsarrange-get utgör etten av

stårbolaget i övrigt för. Om förutsättningar tillståndförmang som
inte längre finns kan det förklaras förverkat.

Generalagent

Enligt LUF skall det utländska företaget driva rörelsen här i landet
lgeneralagent andra stycket. Generalagenten,§ ärgenom som

syssloman, bedriver ingen självständig försäkringsrörelse i den
stårmeningen han frånden risk övertagits försäkringstagarenatt som

han marknadsför, utfärdar försäkringar och sköter skaderegle-utan
såledesring det utländska företagets Det det utländskavägnar. är

försäkringsföretaget formellt driver rörelsen i Sverige.settsom
Emellertid generalagenten för den utländska försäkringsgi-ansvarar

verksamhet Sverigei och försäkringsgivaren irepresenterarvarens
rättsförhållandenalla föranleds dennes försäkringsverksamhetsom av
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behörighet försäk-skall därför haGeneralagentenlandet.häri att
svenska domstolar ochoch införtalaringsgivarens vägnar svara

Försäkrings-lagstadgad.behörighetGeneralagentensmyndigheter. är
skall hasåledes den. Generalagentenbegränsahar integivaren rätt att

f°arhonom älv. Hanrättsförmåga angelägenheter gällerallai som
fårheller generalagen-försatt i konkurs. Inteomyndig ellerinte vara

eller ha meddelatsföräldrabalkenenligt ll kap. 7ha förvaltare §ten
Också ömsesidigt försäkrings-svenskt aktiebolag,näringsförbud. ett

så fall skallhandelsbolag kan generalagent. Isvensktellerbolag vara
uppfylla kraven förombud skallombud Dettasärskilt utses. en

4 §.generalagent
organiserar sin verk-själv hur hanbestämmerGeneralagenten

således anställa den personalkanSverige. Generalagentenisamhet
uppgifier. Emellertidombud för olikaoch anlitahan behöver

i lagen föralltid detgeneralagenten ävensätt som avsesansvarar
ombuds verksamhet.ochsina anställdas

generalagent underförsäkringsföretag skall hautländsktEtt en
försäkringsverksamhet i Sverigebedriverden tid företagethela

uppfylla deskall generalagenten hela tiden22 Dessutom
behörighetsvillkoren. Om företaget i viss situationlagstadgade en

någon Finansinspektionen interimistisktskallinte har representant
å stämning och iombud företagetsförordna vägnaratt mottagaett

meddelade för-företräda företaget med avseende redanövrigt
säkringar.

såskall förordna ombud det kommitFinansinspektionen ett snart
någonutländskt försäkringsföretag inte hartill dess kännedom att ett

har förhinder uppfyllereller denne eller inte längregeneralagent att
lagstadgade kraven. Saken kan aktualiseras antingende genom en

grund inspektionens iakttagelser. Av syftetanmälan eller av egna
frågaombud följ i de krav skallmed förordnande ett attav er om som

frågapå i hans rättigheter och skyldigheterställas honom samt om
bestämmelser generalagent ochskall tillämpas samma som en

skall sköta sin uppgift till desshans ställföreträdare. Ombudet att
godkänner eller till dess general-inspektionen generalagent attnyen

förhinder upphört.agentens

Solvenskrav

försäkringstagarnas intressen under den förstaFör att trygga
startåtgärderverksamhetstiden, etablerings- och avsevärdanär tar

anspråk,i skall företaget ha deponerat medel i svensk bankbelopp en
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initial deposition. Depositionen uppgåskall till beloppett som
gånger300 det basbelopp enligt lagen 1962:381motsvarar om

allmän försäkring dågällde koncessionsansökan lämnades in.som
Deponeringen skall ske i värdehandlingar Finansinspektionensom
har godkänt. Bevis initial deposition har gjorts skall fogasatt tillom
koncessionsansökan 6 andra-tj§ ärde styckena.

För säkerställa de svenska försäkringstagamasatt intressen när
verksamheten inletts skall utländska försäkringsföretag här i landet

tillgångardeponera säkerhet ingångnaför försäkringsavtal isom
Sverige. Genom kravet deponering tillgångar behöver inteav
svenska försäkringskunder, utländskt försäkringsföretag skulleettom
komma obestånd, driva in sina fordringar i utlandet och där
konkurrera med företagets övriga borgenärer de deponeradeutan
tillgångarna kan användas till betalning ersättningar grundav av
försäkringsavtal. deponerade tillgångarnaDe får också användas för
betalning vissa offentligrättsliga såsomavgifter böter och vitenav
16 §.

När det gäller skadeförsäkringsrörelse depositionensanpassas
storlek verksamheten inletts tillnär rörelsens omfattning s.k.
omslutningsrelaterad deposition. Den omslutningsrelaterade deposi-
tionen baserad bruttopremieinkomsten frånär försäkringsrörelsen
i Sverige. Om bruttopremieinkomsten under räkenskapsårett
överstiger den initiala depositionen, dvs. 300 basbelopp, skall
företagets totala deposition uppgå till beloppett motsvararsom
bruttopremieinkomsten räkenskapsåretunder 15

frågaI livförsäkringsrörelse föreligger skyldighetom när
verksamheten inletts, i tillgångarvissa redovisaatt beloppett
motsvarande försäkringstekniska skulder 10 De krav härsom
uppställts iöverensstämmer med vad föreskrivs frågaistort sett som

svenska livbolag enligt försäkringsrörelselagen. Generalagentenom
skyldig föraär register vid varjeatt tidpunktett utvisar desom

tillgångar de försäkringstekniska skuldema.motsvarar delsom
tillgångar upptagits i registret har försäkringstagarna särskildsom
förmånsrätt.

För livförsäkringar skall grunder för beräkningupprättas av
försäkringspremier och premiereserv beräkning tekniskasamt av
återköpsvärden ll Den utländska försäkringsgivaren skall lämna
in grunderna för livförsäkring till Finansinspektionen senast
samtidigt med de börjar användas, vilket dåatt marknads-anses vara
föringen livförsäkringar inleds i Sverige 12 §.av a

När det gäller den utformningennämnare grunderna knyterav
lagen till motsvarande reglering i försäkringsrörelselagen.an
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försäkringsrörelselagen lämnas vissa allmänna anvisningarI som
grunder för beräkning försäk-skall beaktas vid upprättande avav
frågaoch premiereserv i livförsäkringar förringspremier samtom

premiereserv det gäller sjukräntor och livräntor 7beräkning närav
Mörsäkringsrörelselagen. Enligt anvisningarna skallkap. grund-5

innehålla riskmått,antaganden dödlighet och andrade omerna
driftskostnader krävs för beräkning försäk-räntefot samt som av

såringspremier och prerniereserv. Antagandena skall väljas de kanatt
för sig betryggande för det slag försäkringsrörelsevart av somanses

fråga enlighet med artikel f i förstadet l 17.1 livför-är om.
i artikel tredje livförsäkringsdi-säkringsdirektivet i dess lydelse 18

rektivet bör kontinuitet eftersträvas. Varje ändring beräkningsreav g-
sakligt motiverad.lerna bör vara
får innehållaGrunderna föreskrifter särskilda säkerhetstillägg.om

kan till säkerhetstilläggen vid bedömningen deHänsyn tas av om
betryggande. Härigenomolika antagandena finns möjlighetär att

premienivån måninte högt.undvika onödigt I den detsättsatt
från någotförloppet verksamheten avvikerverkliga ogynnsamtav av

beräkningselementen kan nämligen det särskilda säkerhetstillägget
fårförstärkning.användas Av denna anledning medges detattsom

frånförekomma avvikelse kravet varje antagande för sig skallatt
frågabetryggande för det slag försäkringsrörelse det ärvara av om,

såvida föreskrifterna särskilda säkerhetstillägg motiverar detta.om
från huvudregelnMöjligheten avvika varje särskilt antagandeatt att

såskall betryggande förenligt med EG:s ordning längevara anses
tillämpningen inte innebär säkerhetskraven sänks.att

Kopplingen till försäkringsrörelselagen innebär vidare att
övergångsgrundersärskilda kan för bestämd tid tilläggupprättas som

till premiereservgrunderna för redan tecknade försäkringar, eller
sådan livränta sjukräntaeller tillhör försäkring änsom annan
livförsäkring, verksamheten har utvecklats eller bedömts mindreom

beräknat 7 kap. 6 försäkringsrörelselagen.§ Dettaängynnsamt
innebär premiereservgrundema successivt efter denatt anpassas

sålundaändrade situationen. Om de definitivt anpassade, betryggande
fåttgrunderna omedelbart hade full effekt, skulle underskott troli-ett

uppstått. övergångsgrunderha Anordningen med innebär attgen
tillåts övergångsperiodbolaget under inte redovisa underskot-atten

tet.
Utländska försäkringsföretag underkastade skuldtäck-är samma

nings- och värderingsregler gäller för svenska försäkringsbolagsom
13 stycket.första Detta innebär i huvudsak utländskt§ att ett
försäkringsföretag driver försäkringsrörelse här i landet skall hasom
tillgångar till belopp försäkringstekniska skulderett motsvararsom
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för räkning s.k. skuldtäckning. försäkringstekniskaDeegen -
skulderna värdet företagets ansvarighet grundmotsvarar av av
löpande försäkringsavtal och inträffade försäkringsfall. Med för-
säkringstekniska skulder för räkning de försäkringsteknis-egen avses

återförsäkringka skulderna inklusive och med avdrag förmottagen
återförsäkring. tillgångaravgiven De används för skuldtäckningsom

sådantskall placeras lämplig riskspridning uppnås.sätt att
Tillgångarna skall, med beaktande försäkringsåtagandenbolagetsav
och förändringar i framtida värde och avkastning, såplaceras att
bolagets betalningsberedskap tillfredsställande och den förväntadeär
avkastningen tillräcklig.

f°arskuldtäckningFör endast tillgångar.användas vissa angivna
tillgångsslagDe godtas kan indelas i huvudgrupper medsom sex

varierade riskegenskaper och olika placeringsrestriktioner. Dessutom
får kontanter användas för skuldtäckning.

Möjlighet finns för utländskt försäkringsföretag användaett att
%90 deponeringen för skuldtäckning under förutsättning deattav

deponerade sådana tillgångsslagvärdehandlingama utgörs av som
kan godtas vid skuldtäckning och inte beaktas vid bedömningen av

kravet garantibelopp uppfyllt 13 andra stycket.§ Samtligaärom
tillgångar används for skuldtäckning skall finnas i Sverige 13 §som
tredje stycket.

Bestämmelsema skuldtäckning utformade i enlighet medärom
EG:s tredje försäkringsdirektiv. För placering medel användsav som
för skuldtäckning skall särskilda riktlinjer Det ankommerupprättas.

generalagenten till riktlinjerna och följs 14att att upprättas §se
första stycket.

Vid utformningen riktlinj skall bl.a. matchnings- ochav ema
diversifreringsprincipema i försäkringsrörelselagen beaktas. Match-
ningsprincipen tillgångarinnebär föranvänds skuldtäckningatt som
skall väljas med beaktande företagets försäkringsåtaganden medanav
diversifreringsprincipen innebär riskerna skall spridas lämpligtatt
sätt.

Generalagenten skall föra register tillgångarutvisar deett som
det utländska försäkringsföretaget använder för skuldtäckningsom

15 första stycket. tillgångamas§ I registret skall värde Omanges.
överlåterföretaget tillgång finns införd i registret, måsteen som en

tillgång såtillföras, registret vid varje tidpunkt innehållerattannan
tillgångarerforderliga för skuldtäckning. tillgångarnakrävsDet att

finns här i landet.
Försäkringstagama har enligt fönnånsrättslagen4 1979:979§a

förmånsrätt grundas livförsäkringsavtal 15 tredje§ stycket.som
Förrnånsrätten tillgångaromfattar de finns i registret.upptagnasom
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i registret.fönnånsrättens införandetuppkomstförAvgörande är
inomförsäkrades intressenskydda demed regleringenSyftet är att

försättsförsäkringsföretagetlivförsälcringsområdet, utländskadetom
obestånd.övrigt kommereller ii konkurs

soliditetskravuppställsförsäkringsföretagutländskalagenI om
verksamhetförsäkringsföretagspå utländsktdel ärden ett somav
bestämmelserFörsäkñngsrörelselagensi Sverige.förlagd om

utländskagäller förgarantibeloppsolvensmarginal ochkapitalbas,
dock hälftenstorlekGarantibeloppets16 §.försäkringsföretag ära

försäkringsrörelsela-försäkringsbolag enligtså svenskaförstort som
huvudsak följ ande.innebär iDettagen.

uppgå till 400 000garantibeloppetlivförsäkring skallFör ecu.
garantibeloppet:skadeförsäkringFör utgör

kreditförsälcring,rörelsen omfattar000700 ecu om-
avseendeomfattar försäkringrörelsen200 000 motor-omecu-

allmänfartygsansvar,lufifartygsansvar,fordonsansvar, an-
svarighet,

avseendeomfattar försäkringrörelsen150 000 omecu,——
spårfordon, lufifartyg, fartyg,landfordon,sjukdom,olycksfall,

fönnögenhets-och naturkrafter,brandgodstransport, annan
skada och assistans,

försäkring avseenderörelsen omfattar000100 annanomecu,-
rättsskydd.sakskada och

försäkringsklasser skall endast denflerarörelsen omfattarOm
Tillgångarbeloppet.kräver det högstaklass beaktas somsom

beaktas vid bedömning-till viss delförsäkringsföretag deponerat kan
har uppfyllts.garantibeloppkravenomen av

utländskt försäkringsföretagstillsynenväsentlig delEn över ettav
sigsolvens, grundarhär landet gäller desslivförsäkringsrörelse som

utredningar. Av dennaberäkningar ochförsäkringsmatematiska
låta försäkringstekniskaskyldighet deanledning föreligger atten

under överinseendeberäkningarna utförasutredningarna och av en
beräkning premier,bl.a. för17 Aktuarienaktuarie avsvarar

återbäring Finansinspektio-till försäkringstagama.ochpremiereserv
behörighetsvillkoren förföreskrifterhar meddelat närmare omnen

aktuarie.



Gällandel 16 rätt 1996:77

Fr.sc1&#39;kringsrörelsens bedrivande

Utländska försäkringsföretag bedriver verksamhet här i landetsom
skall tidigare iaktta svensk rättsförhållandenlag inämntssom som
hänför sig till deras rörelse i Sverige 5 Denna rättsliga princip
skyddar speciellt dem i konsumentställning. Således måsteärsom ett
utländskt försäkringsföretag bl.a. iaktta bestämmelserna i konsument-
försäkringslagen vid försäljning försäkringar i Sverige tillav en
konsument och vissa andra lagbestämmelser konsumentornrådet

syftar till skydda konsumenterna. Med utländsktatt försäk-ettsom
ringsföretags rörelse i Sverige de försäkringsaffärer för-avses som

företagets generalagent.värvas Om exempelvis svenskgenom en
privatperson inte anlitar utländskt försäkringsföretagsett generala-

här i landet vänder sig direkt till det utländskagent företagetutan för
tecknande försäkring kommer sådan försäkring inte omfattasattav en

det svenska regelsystemet.av
Utländska försäkringsföretag med svensk koncession vidareär

skyldiga för sin verksamhet här i landet införatt svenskasvara
domstolar och myndigheter sig efter deras beslutsamt rätta och
föreskrifter.

Generalagenten skyldig till företagetär i sin anskaff-att attse
ningsverksamheti Sverige iakttar god affärssed 20 första§ stycket.
God affärssed förutsätter företaget bedriver verksamhetenatt i
enlighet med lagar och föreskrifter utfärdats i Sverige. Företagetsom
skall i sin ocksårörelse iaktta motsvarande principer svensktettsom
försäkringsbolag förutsätts iakttai anskaffningsverksamheten. I sin
marknadsföring skall företaget sitt hemland och sinnämna bolags-
form 21 första stycket.§ Att företaget sin bolagsfonn äruppger
viktigt den anledningen företaget ömsesidigtatt bolagärav ettom
kan bolagsordningen innehålla bestämmelser tillskottsplikt förom
försäkringstagarna kan drabba försäkringsföretagets svenskasom
kunder. sådanEn skyldighet kan uppståinte i försäkringsbolag som
har formen aktiebolag.av

De forsäkringsbrev utfärdas innehållaskall uppgifter bådesom om
allmänna försäkringsvillkor och särskilda försäkringsvillkor 21 §om
andra stycket. De allmänna försäkringsvillkoren gäller bl.a. försäk-
ringens giltighetstid, premierna och den tidpunkt när ansvaret
inträder, Specialvillkor tillämpas särskilda företagsformer inom en
försäkringsklass.
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Tillsyn

här i landetutländska försäkringsföretagens rörelsedeTillsynen över
Finansinspektionen skallverksamhet.till generalagentensknyter an

utveckling och kontrollerafölja försäkringsrörelsenskontinuerligt att
betryggan-för de försäkrades intressenoch täckningensäkerheten är

angeläget generalagentenhar därförde. Det att genastansetts
försäkringsföretagetdet utländskainspektionenunderrättar närom

försäkrings-här landet 23 egentligasin verksamhet i Deninleder
åtgärdernamed de första förbörja i ochverksamheten att attanses

Generalagentenvidtas eller anbudsälja försäkringar när tas emot.
Finansinspektionen berättelse sintillställaskall varje överen

också skyldig i övrigt lämna10 Generalagentenverksamhet är att
inspektionen begär 24verksamhetende upplysningar §somom

generalagenten skyldigstycket. Vissa uppgifterförsta är att
sådanainspektionen. gäller huvudsakligentillställa Detsjälvmant

förhållanden harhar skett efter det koncessionförändringar i attsom
helstför inspektionen harFöreträdarebeviljats. rätt näratt som

hos generalagent.verkställa inventering en
till Finansinspektionen lämna upplysningar ochSkyldigheten att

hålla tillgångar tillgängliga för granskning gälleroch handlingar även
verkställande direktören i företag uteslutandestyrelsen ochför som

bestämmande inflytande i utländska försäkrings-eller harbiträder ett
24företag a

Finansinspektionen kan använda sanktioner utländsktmot ett
fått vetskap oriktigheter i utländsktförsäkringsföretag, den ettomom

verksamhet här i landet. fallet kanförsäkringsföretags Beroende
visstilldelas erinring eller föreläggas inom tidföretaget rättaatten

förhållande eller förbjudas fortsätta med förfarandetill att ettett som
felaktigt. Om företaget inte sig efter förelägganderättar ettanses vara

frånefter anmälan inspektio-kan företagets koncession i fallyttersta
återkallas regeringen. föreläggande kan förenas med viteEttnen av

fråndriver verksamhet25 . Utländska försäkringsföretag§ ensoma
skall svenska försäkringsbolag erläggaetablering häri landet liksom

Finansinspektionens verksamhetbidrag för täcka kostnaderna föratt
26 §-
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Överlåtelse försäkringsbestånd och upphörande verksamhetenav av

utländskt försäkringsföretags försäkringsbeståndEtt här i landet kan
Finansinspektionensmed medgivande överlåtas.helt eller delvis

Försäkringsbeståndet kan antingen svenskt försäkrings-övertas ettav
bolag eller utländskt försäkringsföretag med koncession i Sverige.ett

sådanDet Övertagande bolaget skall ha koncession för rörelse som
försäkringsbestånddet överlåtasskall Ett utländsktsom avser.

försäkringsföretag saknar möjlighet försäkringsbeståndövertaatt ett
från svenskt försäkringsbolag enligt försäkringsrörelselagensett

överlåtelse försäkringsbestånd.bestämmelser om av
Upphör utländskt försäkringsföretag driva försäkringsrörel-ett att
i Sverige skall företaget byta generalagenten särskiltut mot ettse

ombud skall godkännas Finansinspektionen 27 första§som av
stycket. Ombudet skall bl.a. frågaföreträda företaget i redanom
meddelade försäkringar. Med de undantag sammanhänger medsom
uppgiftens har ombudet rättigheter och skyldigheternatur samma

generalagenten. När det utländska försäkringsföretaget betalt desom
skulder föranleds försäkringsrörelsen eller ställtsom av annan

återfåsäkerhet kan företaget tillgångardeponerade 27 andra§
stycket.

Om koncessionen för utländskt försäkringsföretag här iett att
landet driva försäkringsrörelse förklaras förverkad skall för tillvarata-
gande livförsäkringstagamas särskild administration inträdarättav en
28 Administrationsboet skall hela livförsäkringsbeståndetöverta

tillgångarmed de tillkommer försäkringstagama allasamtsom
bolagets rättigheter och skyldigheter grund livförsäkringsavtalen

återförsäkringoch avtal Sålivförsäkring. admini-snartom av
strationsboets ekonomiska ställning har klarlagts skall Finansinspek-
tionen inleda förhandlingar med svenska eller utländska försäk-
ringsbolag samtliga försäkringar hör till administra-övertaatt som
tionsboet.

Ändringar LUFav

Under sin giltighetstid undergåtthar LUF antal ändringar, i detett
följ ande angivna förmed ändringsförfattningens utfardande samt
förarbeten jämte i svensk författningssamling.nummer
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Höjning försäkringsföretagens bidrag för täcka1957 attav
kostnaderna för försäkringsinspektionens organisation

1957:222.prop. LU rskr SFS1957:51, 22, 42,
Ändringar depositionsbestämmelserna prop. 1965:48,1965 av

rskr SFS 168.LU 24, 233, 1965:
Ändringar bestämmelserna för redovisning livför-1966 av av
säkringsfonden prop. 1966:5, LU rskr 76, SFS 1966:56.
Ändring besvärsbestämmelser prop.1971 1971:30, KU 36,av

SFS 1971:596.rskr 22,
Ändring betämmelser böter och viten prop.1975 av om

JuU 1975:22, rskr SFS 1975:696.1975:78, 212,
Ändring bestämmelserna kungörelse prop.1977 av om
1976/77:63, l976/77z45, rskr SFSKU 336, 1977:690.
Följdändringar med anledning sekretesslag prop.1980 av ny

1979/80:45, SFS1979/80, KU rskr 269, 1980: 172.
Följdändringar med anledning organisatoriska föränd-1982 av

konsumentskyddsområdetringar prop. 1981/82: 180,
rskrNU 1981/82:45, 385, SFS 1982:725.

Följ med anledning organisatoriska föränd-1982 av
konsumentskyddsområdetringar prop. 1982/ 83:5 NU

rskr SFS1982/83: 16, 95, 1982:725.
Ändring koncessionsbestämmelsema1984 och begreppetav
olaga försäkringsrörelse prop. 1984/85:77, NU

rskr1984/85: 111, SFS 1984:1116.l
Ändring1986 bestämmelsema förvaring och registreringav om

värdehandlingar prop. 1985/86: 162, NUpantsattaav
1985/86:31, rskr 322, SFS 1986:405.

1987 Konsekvensändring med anledning begreppet kredit-attav
kassa bytts begreppet föreningsbank prop.ut mot
1986/87: rskr12, NU 1986/87:96, SFS 1987:632.356,

1988 Konsekvensändring anledningmed institutetattav
omyndighetsfor klaring avskaffats prop. 1987/88: 124, LU
1988/89, rskr SFS 1307.1988:
Ändring1989 depositionsbestämmelsema och bestämmel-av

inspektionens möjlighet till ingripande denmotserna om
driver prop.olovlig verksamhet 1989/90234, NUsom

1989/90:Nu rskr SFS 1989:1082.14, 93,
Bestämmelser möjlighet1990 för utländska försäkrings-om
givare anskaffa försäkringar i Sverigeatt genom
förmedling Nu 1989/90:22, rskr SFS353, 1990:813.
Följdändring1991 med anledning ändring bötesstraffetsav av

tillämpningsområdeutformning och prop. 1990/91:68,
1990/91:10,rskrJuU 155, SFS 1991:270.



Gällande120 rätt 1996:77

1992 Konsekvensändring med anledning införandet lagenav av
utländska filialer prop. 1991/92:88, NUom m.m.

1991/92:27, rskr 185, SFS 1992:164.
Ändringar1993 med anledning EES-avtalet prop.av
1992/93:257, NU 1993/94:5, rskr SFS39, 1993: 1305.
Ändring1995 bestämmelser överklagande prop.av om
1994/95:27, JuU 1994/95:6, rskr SFS165, 1995:10.
Ändring1995 med anledning genomförande EG:s tredjeav av
skade- respektive livförsäkringsdirektiv prop.
1994/95: Nu184, 1994/95:24, rskr SFS393, 1995:781.

3.2 1993:1302Lagen EES-om

försäkringsgivares verksamhet i

Sverige

Tillämpningsområde

Lagen EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige LEF gällerom
försäkringsgivare har sin hemort i land undertecknatettsom som
EES-avtalet, dvs. EG- eller EFTA land 1 kap. första1 stycket.ett §
Från lagens tillämpningsområde har dock undantagits vissa institut
och organisationer bedriver begränsad förs äkringsverks amhetsom en
och vissa i lagen angivna kriterier 1mot kap.närmare lsom svarar

andra stycket.§ De försäkringsgivare här sådanaärsom avses som
inte omfattas tillämpningsområdet för tredje generationens EG-av
direktiv. Som följd dessa försäkringsgivare frånundantagitsatten av

tillämpningsområdeLEF omfattas de i stället lagen 1950:272:s av
för utländska försäkringsföretagrätt driva försäkringsrörelseattom

Sverigei LUF.
återförsäkringsrörelseLEF gäller inte 1 kap. I tredje§ stycket.

Rätten bedriva försäkringsverksamhet enligtatt LEF tillär,
frånskillnad vad fallet enligt inteLUF, begränsadär tillsom

försäkringsgivare bedriver verksamheten i företagsformsom utan
stårlagen för försäkringsverksamhetäven öppen drivs i andrasom

organisationsfonner.
I artikel 8.1 ai EG:s första skade- och första livförsälcringsdirektiv

uppräknas landsvis vilken associationsfonn försäkringsgivareen
skall ha för kunna bedriva försäkringsrörelse inomatt EU/EES. Om
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försäkringsgivare med avseende associationsfonnen kanen
bedriva försäkringsrörelse i hemlandet, kan dennes möjligheter att
bedriva försäkringsrörelse i land inom EU/EES inte be-ett annat

grundval associationsfonnen.gränsas av
Med försäkringsgivare i LEF alla de företagsfonneravses som

räknas i de nämnda frågaEG-direktiven. Det olikaärupp nyss om
Ävenförsäkringsbolag och andra associationer. försäk-typer av

ringsgivare i försäkringssammanslutning omfattas begreppeten av
försäkringsgivare.

försäkringssammanslutningBegreppet kan ha högst varierande
innebörd. I LEF definieras försäkringssammanslutningen som en
sammanslutning fysiska eller juridiska utanav personer som
solidarisk ansvarighet meddelar försäkring 1 kap. 1 fjärde stycket.§
Den enda försäkringssammanslutning verksam inom EESärsom nu
och uppfyller dessa kriterier Lloyds i London.ärsom

Utomlands finns försäkringssammanslutningar bildats i syftesom
i fasta former bedriva koassuransverksamhet. sådanaExempelatt

sammanslutningar Verenigde Nerlandsee VBeurssenär .N.A.B. i
Rotterdam och the Institute of London Underwriters ILU i London.

likhet medI L1oyd‘s bedrivs i dessa sammanslutningar verksamheten
på marknadsplats, försäkringsaffärema förvärvasen gemensam
endast mäklare och försäkringsbrev deett gemensamtgenom av
försäkringsgivare deltar i samförsäkringsavtalet utfärdas. Tillsom

frånskillnad vad fallet vid meddelandet försäkring hosärsom av
Lloyds dock de försäkringsgivare deltar samförsäkringenär som
solidariskt ansvariga för förpliktelserna försäkringstagarna.mot
ifrågavarande försäkringssammanslutningar därför inte betraktaär att

försäkringssammanslutning i LEF:s mening.som
hemlandMed i LEF det land där försäkringsgivaren har sittavses
det gällerNär försäkringsgivare i försäkringssammanslutningsäte. en

skall dock hemlandet det land där sammanslutningensanses vara
verkliga ledning finns 1 kap. skillnad3 Denna i begrepps-
bestämningen har samband med de meddelar för-att personer som
säkring i försäkringssammanslutning kan ha hemvist i olikaen
länder.
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verksamhetenInledande av

enligt EG:sprincipen koncessionenlighet medI om en
utländsk försäkringsgivare med inomförsäkringsdirektiv kan säteen

frånkoncessionen hemlandet bedrivaEES med stöd av
försäkringsverksarnheti Sverige antingen här inrättaatt ettgenom

frånsekundäretablering utlandet härdriftställe ellerfast attgenom
gränsöverskridande verksamhet.försäkringsaffäreri landet förvärva

verksarnhetstillståndNågot för inledakrävs inte i Sverige att
underrättelse lämnas till till-verksamheten endastutan att en

hemlandet har underrätta Fi-synsmyndigheten i attsom
kap. förutsättning för dennanansinspektionen 2 Enl rätt är att

koncession i hemlandet täcker deförsäkringsgivarens
tillhandahållaförsäkringstj försäkringsgivaren iänster attsom avser

stycket.Sverige 2 kap. 5 första§
sekundäretablering avdelnings-Med generalagent, ettavses en

självständig förvaltning filial och, det gällerkontor med när
försäkringssammanslutning, general-försäkringsgivare i en en

representation.
gränsöverskridande verksamhet har inteBegreppet närmare

i Emellertid i huvudsak utländskdefinierats lagen. attavses en
frånhemort hör till EES,försäkringsgivare, landär ett ettvars som

täcker skadeförsäkringsriskutländskt driftställe belägen iären som
ingåreller livförsäkringsavtal med i Sverige varaktigtSverige ett en

fysisk eller här i landet verksam juridiskbosatt person en person.
tillhandahållandePassivt försäkringstjänster betraktas inteav som

frångränsöverskridande verksamhet det förutsätts viss aktivitetutan
försäkringsgivarens sida i syfte anskaffa försäkringar denatt
svenska marknaden.

utländska försäkringsgivaren inleder sin verksamhetNär den i
inspektionen 6 kap. §.Sverige skall underrättas detta 2 Dennaom

frånunderrättelseskyldighet förutsättning inspektionenförär atten
fullgöra verksamhetenbörjan skall kunna sin granskning ettav

effektivt sätt.
långden svenska försäkringsrörelselagstiñningens sedan tidEn av

tillbaka grundläggande principer, nämligen den s.k.
ingåriseparationsprincipen eller specialitetsprincipen, LEF 2 kap.

stycket. Separationen enligt innebär direkt5 andra LEF§ att
får här ilivförsäkringsrörelse landet förenas i princip endast med

återförsäkringsjukförsäkringdirekt olycksfalls- och samt av
livförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring.
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Tillsyn

Försäkringsverksamhet bedrivs med stöd LEF granskas Fi-som av av
nansinspektionen i samarbete med tillsynsmyndigheten i försäkrings-
givarens hemland i enlighet med principen hemlandstillsynsom om
har det primära tillsynsansvaret för den verksamhet drivs här isom
landet. Inspektionens uppgift i detta sammanhang följaär att
verksamheten i den utsträckning behövs för tillämpningensom av
LEF och, i samarbete med myndigheten i försäkringsgivarens
hemland, verka för sund utveckling verksamheten 6 kap.l §en av
forsta stycket. Inspektionen skyldig tillhandahålla de uppgifterär att

tillsynsmyndigheten i försäkringsgivarens hemland behöver försom
sin tillsyn kap.6 andra stycket.l §

Finansinspektionen har sådana uppgifter denrätt att om
utländska försäkringsgivaren och dennes verksamhet i Sverige som
behövs för granskningen verkställa inventering hossamt att
försäkringsgivaren 6 kap. §.3 Som exempel uppgifter som
inspektionen kan behöva inhämta i förarbetena till lagennämns att
det i första hand torde sig uppgifter för informeraröra attom
försäkringsgivarens hemlandsmyndighet prop. 1994/95: s.294.184
Vidare inspektionen kan behövanämns underlag föratt ställ-att ta
ning till eventuellt ingripande försäkringsgivareett intemot som
efterlever LEF eller visar sig olämplig bedrivasätt för-annat att
säkringsverksamhet häri landet. Rätten inhämta upplysningar kanatt
också användas till kontroll avtalsvillkor och andra dokumentattav

inte omfattas hemlandsmyndighetens tillsyn överensstämmersom av
med den svenska lagstiftningen.

Skyldigheten lämna uppgifter till Finansinspektionen hållaochatt
tillgångar och handlingar tillgängliga för granskning gäller även
ledningen för företag eller andra har till uteslutandeorgan som
uppgift biståi Sverige utländska försäkringsgivare frånatt EES.
Detsamma gäller för sådanledningen i företag där EES-
försäkringsgivaren har bestämmande inflytande ordförandeett samt
och verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare i
skaderegleringsnänmd, villkorsnämnd eller liknandeannat organ som
häri landet biträder utländsk försäkringsgivare i dess rörelse 6 kap.

§.4 Finansinspektionen såledeshar möjlighet såvältill insyn hos
EES-försäkringsgivare företag och andra samverkarsom organ som

sådanamed försäkringsgivare här i landet.
Finansinspektionen har möjlighet tvångsmedelanvändaatt om en

EES-försäkringsgivare inte skulle iaktta LEF eller med stöd LEFav
meddelade föreskrifter. Detsamma gäller det skullesättannatom
ha framkommit omständigheter visar försäkringsgivarenatt ärsom
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stycket.förstai landet 6 kap. 5verksamhet här §olämplig drivaatt
vidtaförsäkringsgivarenföreläggaskall inspektionenhandförstaI att

§.vite 8 kap.sådant med 4föreläggande kan förenasrättelse. Ett a
fortsätter detföreläggandetinte följerförsäkringsgivarenOm utan

försäkringsgivarenfår förbjudainspektionenförfarandetfelaktiga att
sådant förbud meddelasförsäkringar. Innanmeddelai Sverige ettnya

i försäkrings-tillsynsmyndigheteninspektionen underrättaskall
fårbrådskandestycket. fallandra I6 kap. 5hemland §givarens

anskaffningsverksamhet iförbud fortsattmeddelainspektionen mot
förmyndighetförhand underrätta denSverige attutan som svarar

6 tredjesaken kap. 5hemland §försäkringsgivarensitillsynen om
ocksåbrådskandefâri förordna ombudfallInspektionenstycket. ett

står föreliggerledning och detsekundäretableringför utansomen
sådan nödsituationdröjer. Iföreträdaretillsättandefara för att av en

tillsynsmyndighetenmeddelande tilllämnainspektionen intebehöver
går avvakta denintehemland, detförsäkringsgivarensi att attom

Förordnandet skallstycket.6 kap. fjärdeingriper 5myndigheten §
dröjsmål Inrikes Tidningar 8 kap. §.och lkungöras i Post-utan

någon bedömningFinansinspektionen skall göraattutan egen-
myndighet, har detutländskbegäranefterkomma somenen av-

givare verkarutländsk försäkringsförprimära tillsynsansvaret somen
sinaförsäkringsgivarens förfoganderättinskränkahär, överatt egna

har huvudansvaret förtillgångar den myndighetbiträdasamt som
fall 6 kap. 5särskilt angivnai vissa i LEFtillsynen a

Överlåtelse verksamhetenförsäkringsbestånd och upphörande avav

åtgärder Finansinspek-ingår också bestämmelser deI LEF om som
EES-den koncession,anledningskall vidta itionen att som enav

återkallas verksamhetenhemlandet, ellerbeviljas iförsäkringsgivare
och initiativrättenmåste Huvudansvaretupphöra 7 kap. lannars

i försäkrings-åtgärder tillsynsmyndighetenligger den primäratill
verksamhetengäller förhindrahemland detgivarens när att attutom

detFinansinspektionen skall förutomlandet.här ifortsätter när-
biträda den primäraverksamhet härhindra fortsattgäller att -

försäkringsgivaren förfogaförbjudamyndigheten överattattgenom
tillgångar begränsa förfoganderät-har häri landet ellerdennede som

också biträda denallmän skyldighetharInspektionen attten. en
EES-försäkringsgivaresavvecklingmyndigheten vidutländska av en

Sverige.verksamhet i
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I LEF regleras Finansinspektionens skyldigheter överlåtelsevid
försäkringsbestånd tillhör EES-försäkringsgivare ochav som en som

hänföra till verksamheten Sverigeär i 7 kap.att 3 I enlighet med
principen hemlandstillsyn enligt EG:s försäkringsdirektiv detom är
tillsynsmyndigheten i försäkringsgivarens hemland prövarsom
frågan tillstånd överlåtelsetill försäkringsbeståndett ävenom närav
beståndet frånhärrör verksamheten här i Någonlandet. uttrycklig
bestämmelse Finansinspektionen skall höras sådaniattom en
situation finns inte i LEF, skyldigheten beredautan in-attom
spektionen tillfälle sig skall stadgas överlåtandei denatt yttra försäk-
ringsgivarens hemland. Detta följer EG:s tredje försäk-av
ringsdirektiv. Inspektionen har i ärende överlåtelseom av
försäkringsbestånd, består försäkringar riskersom av som avser
belägna i Sverige, möjlighet förklara den sigatt att motsätter
överlåtelsen, försäkringstagamas försämras eller denrättom om
Övertagande försäkringsgivaren med beaktande överlåtelsenav av
försäkringsbeståndet inte har tillräckligt verksamhetskapital 7 kap.

§.3 Dessa kriterier medöverensstämmer vad gäller vidsom
överlåtelse försäkringsbestånd enligt försäkringsrörelselagen ochav
lagen för utländska försäkringsföretagrätt driva försäkrings-om att
rörelse i Sverige.

Liksom frågai inhemska försäkringsbolag och utländskaom
försäkringsgivare har utanför EES ochsäte har etableratsom som
verksamhet här, kan regeringen bestämma EES-försäkringsgivareatt

bedriver frånverksamhet etablering här i landet skall betalasom en
avgifter till Finansinspektionen för tillsynsverksamheten.

Ändringar LEFav

Under sin giltighetstid har LEF undergått ändringar, i detett par
följ ande angivna med för ändringsförfattningens utfärdande samt
förarbeten jämte i svensk författningssamling.nummer

Ändring1995 bestämmelser överklagande prop.av om
1994/95:27, JuU1994/95:6, rskr 165, SFS 1995: 102.
Ändringar1995 med anledning genomförande EG:s tredjeav av
skade- respektive livförsäkringsdirektiv prop.
1994/95: 184, NU 1994/95:24, rskr 392, SFS 1995:780.
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Tredjelandsregler4 i EG:s

försäkringsdirektiv

harEG utvecklat omfattande regelverk för försäkringsverk-ett
samhet. Det grundläggande syftet med regleringen har varit att
genomföra inre marknad för försäkringstjänster. Dennaen
målsättning har i huvudsak uppnåtts godkännandet ochgenom
implementeringen i den nationella lagstiftningen i respektive
medlemsland det tredje skadeförsäkringsdirektivet och detav
tredje livförsäkringsdirektivet. I Sverige fullbordades anpass-
ningen till tredje generationens försäkringsdirektiv genom
ändringar i lagstiftningen för svenska och utländska försäk-
ringsföretag den juli1 1995.

Övergången från nationell försäkringsmarknad tillen en
integrerad europeisk marknad har skett med stöd tvåav
grundläggande principer inom EG-rätten, nämligen principen

etableringsfrihet och principen tjänstefrihet. Etable-om om
ringsfriheten innebär företag med hemortatt iett med-ett
lemsland har etablera verksamheträtt iatt andra medlemslän-
der villkor andra företag. Etableringen kan skesamma som

dotterbolag eller filial. Etableringsförutsättningarnagenom
skall desamma för inhemska företag och företag frånvara
andra medlemsländer. Etableringsrätten gäller inom EUäven
etablerade dotterbolag till företag med hemort utanför EU.
Sådana dotterbolag betraktaär EU-företagatt i dettasom
sammanhang. Tjänstefriheten innebär tjänster fritt fåratt
tillhandahållas inom EU. Detta gäller oberoende denav om

utför tjänsten och den den hör hemmasom imottagersom
olika medlemsländer.

EU:s försäkringsmarknad bygger lagteknisktgemensamma
på fyra grundläggande principer, nämligen

principen enda auktorisationom-
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hemlandstillsynprincipen om-
minimiharmoniseringprincipen om-

erkännandeömsesidigtprincipen ettom-

försäk-innebärauktorisationendaPrincipen att ettom en
i EU:sauktorisationerhållitharringsföretag ett avsom

bedrivadenstödmedharmedlemsländer rätt att av
koncessionen imedförsäkringsrörelse överensstämmersom

sigetableraantingentillhör EU,länder attalla de genomsom
frånförsäkringstjtillhandahålla änsterna ettdär eller attgenom

skall bedrivas.anskaffningsverksamhetendärEU-land änannat
båda formernabedrivasamtidigtfinnsMöjlighet att av

inrättande filialer,skeEtableringen kanverksamhet. avgenom
dotterbolag.elleragenturer

prin-medhemlandstillsyn hängerPrincipen sammanom
auktorisations-auktorisation, eftersomendacipen enom

tillsynmaktensoffentligadendel överutgörsystemet en av
koncentrationinnebärHemlandstillsynförsäkringsväsendet. en

försäkrings-imyndigheternabehörigatill detillsynenav
övervak-fördet primärahemland hargivarens ansvaretsom

bedrivsdenverksamhetförsäkringsgivarens änningen varav
försäkringsgivarenoberoendegällerDettainom EU. omav

medlemslandiverksamhetenbedriver ett annat genom
från sittförsäkringardär erbjudaelleretablering attgenom

medlemsland.från etablering iellerhemland annatetten
ömsesidigtochminimiharmoniseringPrincipema ettomom

nationella reglernasamordning deinnebärerkännande att aven
bestämmelserfråga dei utgöreftersträvats etthar somom

auktorisationendaprincipenförgrundförutsättning att om en
inom EG:stillämpas EU.skall kunnahemlandstillsynoch

miniminivåer för harmo-därför vissaförsäkringsdirektiv anger
försåkringsverksamhet. Iförreglergrundläggandenisering av

erkännandeömsesidigtmedlemsländernaharövrigt genom
försäk-bedrivandegäller förregelsystemgodtagit det avsom

minimi-Principernahemland.i respektiveringsverksamhet om
sedan detinfördeserkännandeömsesidigtharmonisering och

med-lagstiftningen iharmoniseringfullständigsigvisat att av



Tredjelandsregler EGssförsäkringsdirektivi 1291996:77

långsam förverkligaalltför metod förlemsländerna attvar en
marknaden för försäkringar.inreden

nämnda principer-regler grundar sig deFörutom nusom
för administrativtantagits regler rutinerhar det samar-omna

tillsynsmyndigheter.medlemsländernasmellan Dessabete

fungerandegrundförutsättning för välregler utgör enen
hemlandstillsyn.

för forsäkringstj började bliinre marknadNär EU:s änster en
frånfrågan hur försäkringsgivare länderrealitet kom om

fåtredjelandsföretag skulle kunna tillträde tillutanför EU
få enlighet medmarknad allt högre prioritet idenna EU. Iatt

ministerrådet,decemberdeklaration i EU:s1988 ärsomaven
ståskall den inre marknaden i principbeslutandehögsta organ,

försäkringsgivare oberoende hemort ochför allaöppen av
policy grundar sig principernaassociationsfonn. Denna om

och nationell likabehandling. Emellertidfritt marknadstillträde

positiva principiella inställning till tredj elandsföretaghar EU:s
Såledesinskränkningar. policypraktiken haft hari EU:s när

marknadstillträde för tredj elandsföretag byggtgällerdet att
i tredjelandsföretagets hemland tillämparmyndigheterna en

behandling EU-företag.reciprok av
reciprocitetsprincip tillämpas innebärEUDen attsom av

verksamhetsförutsättningar för EU-företagkräverEU samma
marknaderna gäller för de inhemskalokalade som

sådan långtgåen-tillämpas inteförsäkringsgivama. Däremot en
reciprocitetsprincip EU-företagen dende det krävs attatt

fåmarknaden skall identiska villkor gällerlokala verka som
alltsåinom tredjeland kan tillämpa restriktivEU. Ett en mer

reglering för försäkringsverksamhet vad gäller inomän som
företagunder förutsättning EU-företag och inhemskaEU att

Till följdlikabehandlas den nationella marknaden. EG:sav
åtaganden GATSenligt allmänna änstehandelsavtalet torde

inte kunna fortsätta med tillämpa reciprocitetsprinciperEU att
fråga marknadstillträde för tredj elandsföretag.i om

tredj elandsföretag har möjlighet bedriva försäkrings-Ett att
från etablering landet.verksamhet i EU-land i Etable-ett en

filialringen kan ske dotterbolag, eller agentur.genom

S 16-0702
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dotterbolagEtt till bolag med utanför behandlasEUett säte
EU-företag. innebärDetta bl.a. förutsättningarnaett förattsom

verksamhetstillstånd och för rörelsens drivande desammaär
för försäkringsgivare med huvudkontor inom SåledesEU.som

kan tredjelandsföretag etablera dotterbolag iett att ettgenom
EU-land bedriva försäkringsrörelse inom hela EU-områdetett

dotterbolaget enligt principen enda auktorisation.genom om en
Verksamheten kan antingen bedrivas gränsöverskri-genom
dande verksamhet fråndirekt dotterbolagets stationeringsland
eller dotterbolaget inrättad eller filial i detagenturgenom en av
EU-land där försäkringar skall säljas. Möjlighet finns också att
bedriva verksamheten både gränsöverskridandegenom
verksamhet och etableringar.genom

Agenturer och filialer tillhör tredjelandsföretag reglerassom
den nationella lagstiftningen i de olika EU-länderna.av

Lagstiftningen i länderna har endast delvis harmoniserats. Be-
tingelserna för tredjelandsföretagen bedriva försäkrings-att
verksamhet eller filial inom varierarEU därföragenturgenom
från medlemsland till medlemsland.

Regleringen och filialetableringar avviker iagentur-av
väsentliga frånavseenden regleringen dotterbolagsetable-av
ringar. Till skillnad vad fallet vid dotterbolagsetableringärsom
har tredjelandsföretag ingen frånett ellerrätt att agenturen
filialetablering i EU-land bedriva försäkringsverksamhetett
inom det övriga EU-området verksamheten begränsadutan är
till det etableringsland lämnat tillstånd till verksamheten.som

syfteI förhindra kunderna i tredjelandsföretagatt medatt ett
verksamhet inom EU omfattas olika säkerhetssystem, harav
vissa minimivillkor för tredj elandsföretag skall kunna fåatt ett
inrätta eller filial i EU-land införts. Att detagentur ett ären en
minimivillkor innebär det inte föreligger något hinderatt mot

enskilt EU-land sådanaställer kravatt ett är strängare änsom
kraven enligt villkoren. Minimivillkoren ingår i första skade-
och första livförsäkringsdirektiven.

bedrivaRätten gränsöverskridande verksamhet inomatt EU
enligt principerna enda auktorisation och hemlandstill-om en

gäller endast försäkringsgivare med inom EU. Tredjesätesyn
generationens direktiv, reglerar gränsöverskridande verk-som
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sådantredjelandsföretag. Avsaknadenomfattar intesamhet, av
tredjelandsföretagen in-reglering i direktiven det gällernär

det ankommer det enskilda EU-landetnebär att,att om
medges, de villkoren för denverksamheten närmareange

gränsöverskridande verksamheten. EU-land skulleOm ett
fråntredjelandsforetag direkt företagets hemlandmedge attett

sådantgäller beslut enbartsälja försäkringar över gränsen ett
EU-landets Tredjelandsföre-för verksamhet inom territorium.

sådantsåledes inte beslut anskaffakan med stödtaget ettav
EU-området frånförsäkringar inom det övriga sitt hemland

gränsöverskridande verksamhet.genom
Enligt artikel i första skadeförsäkringsdirektivet och23.1

i första livförsäkringsdirektivet skall EU-landartikel 27.1 ett
auktorisation för försäkringsverksamhetkräva ettsom

etablera inom territorium.tredj elandsföretag landetsattavser
Till auktorisationskravet anknyter de nämnda mini-nyss
mivillkoren. Enligt villkoren skall följ ande krav uppfylldavara

skall kunnaför auktorisation beviljas artikel i första23.2att
skadeförsäkringsdirektivet och artikel i första livförsäk-27. 2

ringsdirektivet. Tredj elandsföretaget skall

enligt sitt lands lagha försäkrings-rätt utövaegets att
verksamhet,

eller filial inometablera medlemsstatensagenturen en
territorium,
förbinda sig den plats där eller filialenatt agenturen

belägen föra till verksamheten hänförliga räkenskaperär
där förvara alla handlingar hör till verk-attsamt som

samheten,
ombud skall godkännas behörigautse ett som av myn-

digheter,
land tillgångarinneha, i det där verksamheten bedrivs,

minst hälften visst bestämt minimi-motsvarar ettsom av
garantifondenvärde för deponera fjärdedelsamt en av

minimibeloppdetta säkerhet,som
förete verksamhetsplan.
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Villkor Villkoret i den gällande svenskamotsvaras
lagstiftningen § första stycket Enligt den2 LUF. lagbestäm-av

fårmelsen utländskt försäkringsföretag med utanförett säte
EES-området här sådani landet bara driva försäkringsrörelse

det driver i sitt hemland. försäkringsgivare frånEn tredjesom
land fåkan därför koncession bedriva försäkringsrörelse iatt
Sverige i högst omfattning den verksamhetsamma som som
företaget lagligen bedriver i sitt hemland. inteDet tillräck-är
ligt försäkringsföretaget har koncession för verksamhetenatt
i måstehemlandet den också bedrivas där. Dettautan att
innebär försäkringsföretag inte kan etableras i främ-att ett ett
mande land utanför EES-området uteslutande skall ha tillsom
föremål för sin verksamhet sälja försäkringar på denatt
svenska marknaden.

artikel i första livförsäkringsdirektivet,I 31.1 gällera som
försäkringsföretag från tredje land, föreskrivs dessa företagsatt

och filialer inte fårsamtidigt bådebedriva skade- ochagenturer
livförsäkring. ingår åtskiljandetstadgandetI LUF om av
livförsäkringsrörelse och skadeförsäkringsrörelse, den s.k.

separationsprincipen, i tredje§ stycket. Enligt2 den

lagbestämmelsen får försäkringsföretag från tredje landett
förena direkt livförsäkring i Sverige återförsäkringendast med

livförsäkring.av

Villkor Enligt artikel i andra skade- i3 och andra
livförsäkringsdirektivet jämställs företagsett permanenta

i vilken form helst inom medlemslandsnärvaro ettsom
territorium med och filial,agentur även närvaronen en om

bestårendast kontor, sköts företagetsettav som av egen
personal, eller självständigt arbetande haren person, som
stående fullmakt verka for företagets räkningatt sättsamma

agentur.som en
Villkoret andra§ stycket Enligt1 LUF. denmotsvaras av

fårlagbestämmelsen försäkringsföretag från tredje land härett
i landet driva försäkringsrörelse endast generalagent.genom
Någon verksamhetsform här i landet medger inte lagen.annan
Filialetablering således tillåten.inteär
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Villkor Villkoret § andra stycket24 LUFmotsvaras av som
föreskriver generalagenten hållaskall räkenskaper ochatt

handlingar, hörandra till den verksamhet ettsom som
tredjelandsföretag bedriver i Sverige, tillgängliga för gran-
skning Finansinspektionen. Med "andra handlingar"av avses
protokoll, korrespondens, interna promemorior och liknande

handlingar.

Villkor Villkoret i kravet rörelsenLUF skallmotsvaras attav
generalagentdrivas enligt första§ stycket första7genom som

godkännsmeningen regeringen i samband med konces-attav
sion bevilj Generalagenten skall bosatt här i 4landetas. vara

första stycket andra meningen.§

Villkor förutsättningarna fåförEn auktorisationatt är attav
tredjelandsföretaget förbinder sig deponera delatt en av
tillgångarna säkerhet i etableringens stationeringsland ochsom
placera tillgångardel övriga i stationeringslandet.en som
Tredjelandsföretaget skall Visa det i det land däratt

bedrivas tillgångarverksamheten skall innehar fårintesom
understiga miniminivåviss minsta garantifond. Denen
minsta garantifonden har till syfte säkerställa tredje-att att
landsföretaget har tillräckligt startkapital.ett

skadeforsäkring bestäms den minsta garantifondenFör med

hänsyn till riskernas storlek i varje försäkringsklass artikel
första skadeförsäkringsdirektivet till visst17.2 minimibe-ett

fårlopp inte underskridas. livförsäkring gällerFör ettsom
särskilt minimibelopp artikel i första livförsäkringsdi-20.2.a

rektivet. i inledningsskedet verksamhetenFör skapaatt av
trygghet för tredjelandsföretagets kunder i skallEU fjärde-en
del minimibeloppet deponeras säkerhet i det land därav som
verksamheten skall bedrivas.

deI LUF finansiella villkoren för etableringmotsvaras av
föreskriften initialdeposition i andra stycket.§6om

tredjelandsföretag måsteEtt ha minimikonsoliderings-ett
kapital. minimikrav storlekenDetta företags tillgångarettav
benämns solvensmarginal och den verksamhetavser som
bedrivs eller filial i EU—land. Solvensmargi-agentur ettav en
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nalen, fungerar buffert, skall de till-motsom som en svara
gångar frånfria förutsebara förpliktelser med avdragärsom
för immateriella värden artikel i första skadeförsäkrings-25.1
direktivet och artikel i första livförsäkringsdirektivet.18.1

Regler för hur solvensmarginalen skall beräknas finns i artikel
och i första skadeförsäkringsdirektivet25.1 och artikel16.3 19

och i första livförsäkringsdirektivet.29.1
det gäller skadeförsäkring skallNär solvensmarginalen -

under förutsättning specificerat minimikravatt ett ärav
uppfyllt- viss andel det två framräkna-utgöra störstaen av av

bådade belopp anknyter till omfattningen agenturenssom av
eller filialens verksamhet. beloppet relaterat tillDet detärena

årets premievolym och det andra till desenaste tre senaste
årens genomsnittliga skadevolym. Premievolymen definieras
i detta sammanhang premieinkomsten brutto for direkt ochsom
indirekt försäkring under det räkenskapsåret. Densenaste
genomsnittliga skadevolymen definieras regelsom som en
tredjedel årende belöpande skadeersättningartre senasteav
brutto. tredjedel solvensmarginalenEn skall regelav som

garantifond, storlek beror inriktningenutgöras av en vars av
försäkringsverksamheten artikel i första skadeförsäkrings-17

direktivet. Tredjelandsföretag meddelar ansvarsförsäk-som
ring, kreditförsäkring eller borgensförsälqing skall ha en
garantifond uppgårminst till beräkningsenheter.200 000som

det gäller försäkringsklassernaNär olycksfall, sjukdom,
spårbundnalandfordon, fordon, luftfartyg, fartyg, godstrans-

brand och naturkrafter ekonomiska förluster olikaport, samt av
slag skall garantifonden uppgå till minst beräknings-150 000
enheter. övrig skadeförsäkringFör gäller beräk-100 000

ningsenheter. företagetsOm verksamhet omfattar flera försäk-

ringsklasser eller flera risker, skall endast den klass eller risk
beaktas kräver det högsta beloppet. initialdepositionDensom

föreskrivs förutsättning för auktorisation skallsom som
inräknas i garantifonden. fårMedlemsländerna medge att
minimikravet storleken ömsesidigas företags garantifondav
nedsätts med tjugofem procent.

Tredj elandsföretag med eller filialer i flera EU-agenturer
länder kan beviljas den förmånen solvensmarginalenatt
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beräknas med hänsyn till företagets hela forsäkringsverksamhet
inom och inte förEU Varje enskild eller filialseparat agentur

frånbefrias skyldigheten i EU-landsamt att än ett göramer
deposition artikel i första skadeförsäkringsdirektivet.26

det gäller livförsäkringNär bestäms storleken solvens-av
marginalen viss den premiereservprocent är attsom en av som
hänföra till den eller filialen bedrivna verk-agenturenav
samheten, respektive de s.k. positiva risksummorna, efterav

nivåavdrag till viss för återförsäkring.avgiven Premie-upp en
värdet den samlade ansvarigheten förutgörreserven av

löpande försäkringar. belopp medDet avseende viss försäk-
eller medförsäkradrad varmed premiereserven förändras vid

vederbörandes död benämns risksumma artikel och i19 29.1
första livförsäkringsdirektivet. Liksom frågai skade-om
försäkring skall tredjedel solvensmarginalen utgöraen av en
garantifond skall uppgå till minst beräkningsen-400 000som
heter med möjlighet till nedsättning garantifonden medav
tjugofem det gäller ömsesidiga och liknandenärprocent,
institut tontiner artikel i första20 livförsäkringsdirek-samt
tivet.

Normalt skall tillsynsmyndigheten i det EU-land där
tredj först etablerar sig verifiera elleragenturens
filialens soliditetssituation.

tredjelandsföretagEtt driver rörelse i EU-land skallettsom
där erforderliga tekniska för täckande denupprätta reserver av
ansvarighet företagets försäkringsrörelse i landetsom ger
upphov till. Storleken dessa skall bestämmas enligtav reserver
medlemslandets föreskrifter eller, i sådana,avsaknad enligtav
den råderpraxis fråga.i landet i sålundaDe beräknadesom
tekniska skall normalt täckta lika storareserverna vara av
tillgångar i motsvarande valuta. Tillgångar motsvarande

måstesolvensmarginalen lokaliserade inom rörelselandet.vara
Företag med eller filialer i flera EU-länder kan dockagentur
medges placera tillgångarde i vilka garantifondenrätt att
redovisas i vilket EU-land helst där företaget driversom
rörelse.

Om tredj elandsförtags solvensförhållanden inteett är
tillfredsställande skall tillsynsmyndigheten i det EU-land där
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åtgärder.etableradeföretaget först sig vidta nödvändiga Vilka

åtgärder skall vidtas beror graden företagsettsom av
tillgångarnainsolvens. de fria har värdeOm under-ett som

stiger solvensmarginalen inte garantifonden skall tillsyns-men
myndigheten kräva företaget plan föratt presenterar en
återställandet den finansiella ställningen. företagetOm inteav

sådana åtgärderlyckas vidta Soliditeten förbättras kanatt
tillsynsmyndigheten ställa ytterligare krav och i fall drayttersta
in företagets koncession. värdet de fria tillgångarnaOm av

understiger garantifonden skall tillsynsmyndigheten krävaäven
företaget för myndighetens godkännande inkommer medatt en

ocksåkortsiktig fmansieringsplan. Myndigheten kan i detta

förbjudaläge begränsa eller företaget fritt förfoga sinaöveratt
tillgångar åtgärderoch i övrigt vidta effektiva företaget inteom
förbättrar sin ekonomiska ställning.

Bestämmelserna solvensmarginal och garantifondom
framgått skall§ LUF. Som tredjelandsföre-16motsvaras av a

upprätthållaenligt EG:s försäkringsdirektiv tillräckligtagen en
förhållandesolvensmarginal i till den eller filialenagenturenav

bedrivna verksamheten för rörelsen. Med solvens-att trygga
bådemarginal i direktiven storleken och sammansätt-avses

ningen den buffert solvensmarginalen I LUFutgör.som
används i stället kapitalbas grundläggande begrepptermen som

solvensmarginalmedan begreppet används för betecknaatt
kapitalbasens storlek. begreppet minstaFör garantifond
används garantibelopp. fårKapitalbasen aldrig undersk-termen
rida följande garantibelopp.

livförsäkring skall uppgågarantibeloppet tillFör 400 000

ecu.
skadeförsäkringsrörelse garantibeloppet:För utgör

rörelsen omfattar kreditförsäkring,700 000 ecu om-
rörelsen omfattar200 000 försäkring avseendeecu om-

motorfordonsansvar, luftfartygsansvar, fartygsansvar,
allmän ansvarighet,
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rörelsen omfattar försäkring150 000 avseendeecu, om-
olycksfall, sjukdom, landfordon, spårfordon, luftfartyg,
fartyg, godstransport, brand och naturkrafter, annan
förmögenhetsskada och assistans,

rörelsen omfattar försäkring avseende100 000 ecu, om-
sakskada och rättsskydd.annan

rörelsen omfattar flera försäkringsklasserOm skall endast
den klass beaktas kräver det högsta Tillgångarbeloppet.som

försäkringsföretag deponerat kan till viss del beaktas vidsom
bedömningen kraven garantibelopp har uppfyllts.av om

tredjedel solvensmarginalen för livförsäkring,En ellerav
garantibeloppet det skall omfatta följ andeär större, poster:om

inbetalt aktiekapital eller inbetalt garantikapital,—
hälften inbetalt aktiekapital eller garantikapi-ännuav-
tal, minst kapitalet% inbetalts,25 samtom av

återbäringsmedelövrigt kapital, och obeskattadeeget-
reserver.

det gäller livförsälcringar med anknytning tillNär värdepap-
persfonder skall tredjedel solvensmarginalen elleren av
garantibeloppet istället balanserad vinst.motsvaras av

Villkor verksamhetsplan för ellerEn filial skallagenturen
frågai skadeförsäkring innehålla uppgifter eller dokokumenta-

tion om

de slag risker företaget försäkra iattav som avser-
värdlandet de allmänna och särskilda försäkrings-samt
villkor det tillämpa,attavser
de tariffer företaget tillämpa för varjeattsom avser~
Verksamhetsgren.

Till verksamhetsplanen skall fogas balansräkning ochen
resultaträkning för rörelsen avseende och devart ett senasteav

räkenskapsåren. företaget inte bedrivit verksamhetHartre
räkenskapsårunder skall dessa räkenskapshandlingartre
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bifogas för de avslutande räkenskapsåren. Verksamhetsplanen
skall tillsammans med uppgifter iakttagelser gjorda be-om av
höriga tillståndsgivande myndigheter överlämnas till de

behöriga myndigheterna i det land där företaget har sitt
huvudkontor. Sistnämnda myndigheter skall meddela sin

uppfattning till de förstnämnda myndigheterna inom tre
månader efter mottagande handlingarna. någotOm yttrandeav
inte inomlämnas denna tid, skall det förmåntill föranses vara
den sökande artikel i första skadeförsäkringsdirektivet.11

det gäller livförsäkringNär skall enligt artikel i första9
livförsäkringsdirektivet verksamhetsplanen innehålla

åtagandende slag företaget försäkra, deattav som avser—
allmänna och särskilda försäkringsvillkor detsom avser

tillämpa,att
de grunder företaget tillämpa för varjeattsom avser-
Verksamhetsgren, inklusive de uppgifter behövs försom
beräkning premier ochav reserver,
grundprinciperna för återförsäkring,-
sammansättningen minsta garantifonden,av—
uppskattade kostnader för uppbyggnaden administra-av-
tion och övriga nödvändiga företagsfunktioner församt
ändamålet medel,avsatta

därutöver beträffande de första räkenskapsårensamt tre

för balansräkningen prognos-
plan med detaljerade uppskattningar intäkter ochen av-

kostnader med avseende direkt försäkring, mottagen
och avgiven försäkring,
uppskattade finansiella medel avsedda täcka försäk-att-
ringsförpliktelser och solvensmarginal.

Föreskrift verksamhetsplan finns § andra stycket6 LUF.om
artikelI i första skadeforséikringsdirektivet26-29 och artikel

och i första livforsäkringsdirektivet30 32 företag, harges som
auktorisation bedriva försäkringsrörelse i eller flera EU-att ett
lander, ansöka förmåner.särskilda förutsättningEnrätt att om
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förmånersärskilda skall kunna medges allaför är attatt
myndigheter i de EU-länder, där företaget har verk-behöriga

förmåner.samtycker till dessasamhet, att ge
återkallari EU-landtillsynsmyndighetOm etten en

auktorisation för tredjelandsföretag, skall myndighetenett
övrigadetta till tillsynsmyndighetema i de EU-län-anmäla

varpåbedriver verksamhet, dessaderna där företaget skall
återkallelsenåtgärder tillde behövs. skäletvidta Omsom av

auktorisationen solvensmarginalen otillräcklig, skallär äratt
tillsynsmyndighetema i de andra berörda medlemsländerna

också återkalla auktorisationen för tredj elandsföretaget artikel
skadeförsäkringsdirektivet artikel i förstai första och 31.328

livförsäkringsdirektivet.
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liberaliseringsstadgorOECD5 -

Bakgrund5.1

År undertecknade Sverige och andra europeiska länder1948 sexton
angåendekonvention europeiskt ekonomiskt samarbete, varige-en

Organisationen för europeiskt ekonomiskt OEECsamarbetenom
bildades. OEEC ombildades till1960 Organisationen för ekono-
miskt samarbete och utveckling OECD.

konvention ladesDen till grund för OECD föreladessom
riksdagen för godkännande se1961 1961: 127. Enligtprop.

åstadkommakonventionen har OECD till syfte söka dels snabbatt en
såekonomisk utveckling sysselsättningsnivåoch jämn och högen

bibehållandemöjligt i medlemsstaterna med finansiellsom av
ñamåtskridandestabilitet, dels ekonomiskt i utvecklingsländerna och

utanför medlemskretsen, dels ökning världshandelnen av
uppnåmultilateral, icke-diskriminatorisk artikelgrundval För att

dessa syften skall medlemsstaterna bl.a. söka minska eller avskaffa
återstående hinder for utbyte och tjänster och för löpande be-av varor

bibehållatalningar söka och utsträcka liberaliseringensamt av
artikelkapitalrörelser 2. För underlätta fullgörandet kon-att av

ventionsåtagandena har medlemmarna förplikti sig i erforderligatt
utsträckning lämna information till organisationen, fortlöpandeatt
samråda och i förekommande åtgärdervidtafall samordnandeatt
artikel 3. Organisationen kan fatta beslut, rikta rekommendationer

ingåtill medlemmarna och överenskommelser annatsom, om
skallbestämts, bindande för samtliga medlemsländer artikel 4.vara

rådet.OECD:s huvudorgan Arbetet inom organisationen fördelatär är
antal fackkommittéer.ett stort

medlemskretsenTill hör, förutom Sverige, bl.a. de västeuropeiska
länderna USA, Japan, Kanada, Australien och Nya Zeeland.samt

såledesOECD samarbetsorgan för ekonomisk politik iär ett
vidsträckt mening bl.a. innefattar försäkringstj Av centralänster.som

försäkringsområdetbetydelse OECD:s stadgor liberaliseringär om
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kapitalrörelser kapitalliberaliseringsstadgan liberalise-samtav om
ring transaktioner och betalningar rörande tjänster änsteli-av
beraliseringsstadgan. Kapitaliberaliseringsstadgan behandlar bl.a.

fårtill etablering. Enligt stadgan medlemstat, inte harrätten en som
någon frånreservation häremot, inte hindra företag en annan
medlemsstat etablera sig i landet, exempelvisatt att startagenom en

någonfilial. Sverige har inte reservation i detta avseende. Tjänste-
liberaliseringsstadgan föreskriver bl.a. frihet för gränsöverskridande

Ävenfor försäkringar.verksamhet i denna stadga finns bestämmelser
etablering och verksamhet för filialer och Inte helleragenturer.om

någrabeträffande änsteliberaliseringsstadgan har Sverige reservatio-
har relevans i detta sammanhang.ner som

följI det ande lämnas redogörelse för kapital-närmareen
liberaliseringsstadgan 5.2 och änsteliberaliseringsstadgan 5.3.

Stadga liberalisering5.2 om av

kapitalrörelser
kapitalliberaliseringsstadgan

årOECD kapitalliberaliseringsstadga1961 bl.a.antog en som
reglerar internationella direktinvesteringar. Med direktinveste-

ring i stadgan investering i syfte varaktigaupprättaattavses
ekonomiska relationer företag.med Enligt stadgans artikelett

åtar sig medlemsländerna fortlöpande avskaffa restrik-1 atta
tioner för kapitalrörelser i den utsträckning det nödvändigtär

liberaliseringsåtgärder.för effektivt ekonomiskt samarbeteett
Medlemsstat bevilja tillståndskall Varje behövs för attsom
slutföra eller verkställa de transaktioner och överföringar som

tvåi särskilda listor, artikelA och B 2tas upp
former för direktinvestering stadgan,Tre berörs i nämligen

dels upprättande eller utvidgning helägt dotter- ellerettav
ñlialforetag beståendeeller förvärv hela äganderätten till ettav
företag,dels deltagande i eller bestående företag, delsett nytt
långtidslån minst år.fem

sin anslutningGenom till kapitalliberaliserings-OECD:s

stadga har Sverige för landet internationellt rättsligtett
förpliktigande givit uttryck för sin avsikt inte läggasätt att
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i för utländska direktinvesteringar.hinder gällerDettavägen

exempelvis utländska försäkringsföretags direktinvesteringar
här i landet sker i form dotterbolags- eller ñlialetable-som av
ringar.

Transaktioner eller överföringar i samband med direktinves-

teringar skall enligt stadgan fria intevara om

1 investering finansiell karaktär och baraär renten av
syftar till bereda investeraren tillträde tillatt ett annat
lands penning- eller kapitalmarknad, eller

2 enskild transaktion eller överföring grunden av
beloppets storlek eller andra omständigheter skulle ha

utomordentligt skadlig inverkan den berörda med-
lemsstatens intressen.

åberopandeMedlemsstat, under punkt eller inte1som av
medgivit viss transaktion eller överföring i samband med

direktinvestering, skall underrätta dettaOECD medom
åtgärdenangivande skälen för artikel b. skallOECD11av

motivet till åtgärdengranska artikel d.11närmare
får förbehållMedlemsstat i fråga liberaliseringsför-göra om

enligtpliktelse lista endast iA samband med landetatt antar
ellerstadgan listan tillförs transaktioner eller överfö-när nya

ringar eller förpliktelse beträffande listannär upptagen
transaktion eller överföring utvidgas artikel b. skallOECD2
regelbundet granska medlemsstaternas förbehåll artikel b.12

medlemsstatEn inte har gjort förbehåll får inte hindrasom
frånföretag medlemsstat etablera sig här i landet.atten annan

Villkoren för etablering får inte betungande för ettvara mer
utländskt företag för inhemskt. det gäller etableringNärän ett
i form dotterbolag dethar dock godtagits speciellaän attannan
krav ställs utländska etableringar. kapitalliberali-Av

seringsstadgan följer vidare utländskt företag,att ett som
etablerar sig i medlemsstat, tillåtasskall bedriva sådanett att

tillåtenverksamhet för inhemska företag. Avvikelseärsom
härifrån förbehåll.kräver

Enligt artikel skall stadgan inte hindra3 medlemsstat att
åtgärd upprätthållavidta för allmän ordning, skydda allmänatt
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hälsa och moral, skydda väsentliga säkerhetsintressen eller

uppfylla förpliktelser frågai internationell fred ochom
säkerhet.

liberaliseringsåtgärderDe föreskrivs i stadgan skallsom
enligt artikel inte inskränka5 medlemsstaternas rätt atta
kontrollera äktheten transaktioner och överföringar ellerav

åtgärdervidta for förhindra kringående medlemsstaternasatt av
lagstiftning.

Artikel medlemsstaterna vissa7 möjligheter till tillfälli-ger
frånundantag stadgans liberaliseringsförpliktelserga genom

s.k. derogation. får såledesMedlemsstat upphäva liberalise-

ringsåtgärd lett till allvarlig ekonomisk eller finansiellsom
Ävenstörning. derogationer skall fortlöpande granskas från

OECD:s sida. Medlemsstat, åberopar derogationsbestäm-som
såledesmelse, skall underrätta häromOECD med angivande av

åtgärdskälen för sin artikel OECD skall13 överväga om
åtgärdmedlemsstatens varit berättigad.

fårEnligt artikel medlemsstat inte9 skillnad mellangöra
medlemsstaterna det gäller tillstånd till slutförande ellernär
verkställande transaktion eller till överföring förteck-av som

listorna ochA och gjorts föremålB till förnats som
liberaliseringsåtgärd. artikelI föreskrivs från10 undantag
denna icke- diskrimineringsregel innehåll medlemsstater,attav

tillhör särskilt tull- och valutasystem, får sinsemellanettsom
tillämpa, liberaliseringsåtgärder vidtagits iutöver överens-som
stämmelse med artikel liberaliseringsåtgärderandra2 utan

utsträcka dem till övriga medlemsstater. Medlemsstat,att som
tillhör tull- och valutasystem, åligger underrätta OECDett att

sitt medlemsskap och de bestämmelsersystemetsom om av
har samband med stadgan.som

Om medlemsstat finner medlemsstatsatten en annan
liberaliseringsåtgärder enligt artikel motverkas interna2 a av
anordningar, ägnade inskränka möjligheterna verkställaatt att
transaktioner eller överföringar, och medlemsstatenom anser
sig förfördelad sådana anordningar, grund derast.ex.av av
diskriminerande verkan, kan medlemsstaten hänskjuta saken
till prövning inom OECD. fåttOm OECD, efter ha sådanatt en
fråga för be-dömning, finner interna anordningar densom
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motverkar dessinfört eller hävdatmedlemsstatenberörda
forslag i syftelägga framliberaliseringsåtgärder, kan OECD att

16.modifieras artikelavskaffas elleranordningardylika
föreskrifter älvaKapitalliberaliseringsstadgans rättenom

vad gällerkompletterasmedlemsstatetablering itill annanen
verksamhetbedrivaetablerade företagför redan atträtten av

fårinstrumentEnligt dettaNational Instrument.Treatment
mindrebehandlasföretag inteutländsktetableratredan

företag.inhemskaförmånligt än

liberaliseringStadga5.3 avom

rörandebetalningarochtransaktioner

änsteliberaliseringsstadgantjänster

transaktionerliberaliseringkodOECD 1980antog om aven
libralisation oftjänster Code ofrörandebetalningaroch

förpliktelserna förOperations. generellaInvisible DeCurrent
artikelenligt koden imedlemsländerna anges

enligtskall sinsemellan undanröja,MedlemmarIIa.
begränsningarArtikelbestämmelserna i av

hädan-överföringar,ochosynliga transaktioner
operationer".osynliga"nuvarandeefter kallade

Åtgärder ändamål hädanefterkallasägnade detta
"liberaliseringsåtgärder. "

bestämmel-enligtbundna,medlemmarNär är
bemyndigande medutfärdadenna kod,i attser

skallpå nuvarande osynligaavseende operationer,
såpåansökningarde handlägga generöst sättett

möjligt.som
uppmärk-fråganskall denMedlemmar störstagec.

liberaliseringsåt-försäkrasamhet för sig attatt om
deras utländskatillämpasgärderna territo-inom

rzer.
liberalise-utvidgaskall eftersträvad Medlemmar att

alla medlemmarringsätgärderrza till omfattaatt av
valutafonden.Internationella
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Med Medlem " medlem Organisatio-e. menas en av
ansluter till dennasig kod "nen som

Om liberaliseringsåtgärder i artikelsägs

"a. Medlemmar skall utfärda bemyndigandevarje som
krävs för nuvarande osynlig specifi-operationen
cerad under punkt denna kods bilagai A.en
Medlem kan inlägga hänförreservationer sigsom
till de förbindelser följer stycke a när:som av
i punkt bilägges denna lags bilaga A;en

förbindelser hänför tillsig punkt isom en
denna bilaga har utökats; eller

iii förbindelser hänför till någon sådansigsom
punkt börjar gälla för den Medlemmen.

Reservationer skall föras denna kodsin i bilaga B. "

ArtikelI begränsas3 medlemsländernas förpliktelser följ-
ande sätt:

"Bestämmelserna denna kodi skall förhindrainte en
Medlem från vidta åtgärder den bedömeratt som
nödvändiga för:

I upprätthålla den allmänna ordningenatt eller
för skydda allmänhetens hälsa, moralatt och
säkerhet;

skydda dess vitala säkerhetsintressen;att eller
iii fullgörande dess förbindelser hänförav som

tillsig internationell fred och säkerhet. "

artikelI 4 kodens förhållande till andra internationellaanges
multilaterala överenskommelser:

"Ingentingi denna kod skall ändra förpliktelsernaanses
åtagits Medlem såsom undertecknare Interna-som av av

tionella Valutafondens avtalsbestämmelser eller andra
gällande internationella multilaterala överenskom-nu

melser. "

Om styming/kontrollåtgärder och formaliteter det i artikelsägs
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koddennaLiberaliseringsåtgårder iII som avsesa.
verifie-befogenheterMedlemsskall begränsa att

osynliganuvarande operationeräktheten avra
åtgärder förnödvändigavidtagaeller attatt

eller be-kringgående lagarderasförhindra av
stämmelser.

förenkla allaså långt möjligtskallMedlemmar
bemyndigande ellermedsambandformaliteter i

ochnuvarande osynliga operationerverifikation av
uppnå sådanbehov församarbeta, vidskall att

förenkling, "

diskrimineringickeprincipenartikel kommer9I om -
gäller liberalise-dettill uttryckmedlemsländernamellan när

ringsåtgärder.
omfattasoperations""invisibledebilaga AI som avanges

försäkring:gällerAvsnittkoden. D

försäkringar.Socialbidragsrförmåner och sociala"D/I

Anmärkning:
överföringFri av :

till social-hänförtillskott premier siga somav
socialförsäkring utbe-ellerbiaiagssystem som

medlemsland;talas i annat
socialförsäkringsförmånersocialbidrag ochb

för-ellerbetalas till försäkringstagaresom
medlemsland eller,månstagare bosatt i annat

socialbidrags- ellertilldennes räkningför en
landet.det andrasocialförsäkringsmyndighet i

försäkringtillhänförOm försäkringen sig somen
deendastsocialförsäkringbetraktas en avavsom

gällaskall de bestämmelsermedlemmarnaberörda
behandlingen.medger den generösamestsom

utförsS0ciayiirsdkringstransaktioner avsom
också underordnasskallförsäkringsgivareprivata

Bilagadel lll och l Vavbestämmelserna i

direktsamband medoch överföringarTransaktioner i
socialbidragsförmåner och social-annanförsäkring än

försäkring.
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D/2 Försäkring hänför tillsig inom interna-som varor
tionell handel.

D/3 Livförsäkring
D/4 Alla försäkringar.övriga "

görsTill dessa punkter följande anmärkning:

"Direkyörsäkringstransaktioner mellan försäkrings-
medlemslandgivare i och försäkrad i med-ett annat

lemsland, och överföringar och betalningarpremierav
mellan försäkrade försäkringsgivare två olikai medlems-

Överföringarländer. från försäkringsgivare med-i ett
lemsland uppgörelser förmåneroch betalts ellerav som
skall betalas medlemslandi och överföringarannat av
belopp erforderliga för genomdrivandet kravav som
uppstått enlighet medi försäkringsavtal. Inom deett

specificeras del till bilagai 1 1."gränser som

Listan försäkringar fortsätter med följ andeöver punkter:

D/5 Transaktioner och överföringar sambandi med
återförsäkring och retrocession.
Anmärkning: Bestämmelserna del till bilagai 1
skall också gälla.

D/6 Villkor för upprättande och drift utländskaav
filialer och försäkringsagenturer.

Anmärkningar:
Koncessioner deinom specificeratsgränser isom
del lll till bilaga för försäkringsgivare1 från andra
medlemsländer etablera ochsig bedrivaatt att
verksamhet.
Överföringar mellan filialer och tillagenturer
sådana försäkringsgivare har koncession ochsom
deras huvuakontor: inom specifice-gränserna som

del lVav bilagai 1."ras

Flera bestämmelser försäkring finns i "bilaga till Bilaga1om
DelA. 1":

"Överföringar kostnader, relaterade utgifter ellerav
belopp erforderliga för utövandet alla rättigheterav som

följer försäkringsavtal skall avgiftsfria.ett Utanav vara
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skallreglerats individuellt,förfång fallför varjesom
eller deras ombudbevilja försäkringsgivaremedlem som

utförderas ochetablerat territoriumsig inom som
med ömsesidigaenlighetskaderegleringi görasystem att

påbetalningarna vardera sidanavräkning gjortssomav
överföra behållningen D/4 ochdärav."och att

. "c.

återförsäkring och retrocession.bestämmelserdel ñnnsI om
återfinns punkt D/underDe

återför-Såväl sådana konton hänför till"1. sigsom
inklusive upprättande ochsäkringsoperationer,

garantisäkerheter innehasreglering som avav
försäkringsgivare, kontonavgivande som som

får dentill kontantförluster,hänför isig upprättas
försäkringens avtal,valuta den direktaisom anges

landsavgivande försäkringsgivarens valutadeni
enligtlands valuta, bestäm-eller i acceptantens

återförsäkringsavtalet eller -kontraktet,melserna i
behållning uppstår på kontotRegleringen somav

skall bemyndigas. Regle-stycketi 1nämnssom
ske avräkningkan antingenringen genom av

tillgodohavanden hos deneventuella ömsesidiga
återförsäkrarenförsäkringsgivaren ochavgivande

på mellaneller överenskommessätt parter-som
na:

överföring till fordringsägarensa Genom
bosättningsland; eller

konto enligtb Genom betalning via öppnatssom
stycket nedan; ellerbestämmelserna i 3

medlemslandGenom överföring tillc annat som
enligtfordran bankkontoi öppnatsett som

stycket nedan avtalet kräver betalningattom
skall ske detta medlemsland valuta.i

Återförsäkrare kontonskall bemyndigas3 öppnaatt
. bildats medlemsstater. kontonbanker Dessai isom

får sådanagottskrivas innehavares fordringar som
uppstått återförsäkringsoperatio-följdsom en av

ska regleras enligt bestämmelserna i 2ner som
får inneha-stycket b och debiteras,De om

så följerönskar, de fordringar somvarna men
återför-reglering samband medenligt eventuell i
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säkringsoperationer det sker enligheti med be-om
stämmelserna stycketi b och2 c och överens-

med normalstämmer praxis.
Tillgodohavandet sådana fårkontoni också

överföras ifrågavarandetill försäkrad kontoinne-
havares bosättningsland.
Bestämmelserna tilli 1 stycket skall3 också gälla
retrocessionsoperationer. "

Därefter följer i koden rad bestämmelser ekonomiskaen om
garantier och depositioner:

"1. Medlem kräver fasta depositioner eller initialasom
depositioner och/eller justerbara depositioner både

inhemska försäkringsgivare och försäkrings-av av
frångivare medlemsland verksammaannat inom

dess skall:territorium

a Ge försäkringsgivare från medlemslandannat
behandling den gäller församma som som

inhemska försäkringsgivare med påavseende
såväl beloppet och beräkningen sådanav
deposition valmöjligheten mellan fastasom
depositioner eller initiala depositioner som

för täckandet tekniskasvarar av reserver;
b Medge, efter gottfinnande, sådanvarjeeget att

säkerhet får eller flera följan-utgöras ettav av
de medel, nämligen:

i Upp till beloppet den begärda säkerheten:av
borgensåtagandeEtt godkänd bankav en-
huvudkontor ligger det medlemslan-ivars

det; eller
Ett borgensåtagande från godkänden-
försäkringsgivare huvudkontor liggervars

det medlemslandet,i säkrat ingi-genom
vandet försäkringsavtal; ellerettav
Deposition värdehandlingarav av en-
godkänd bank eller godkänd försäk-en
ringsgivare huvudkontor ligger ivars
medlemslandet och har deklarerat attsom
värdepapperen har deponerats vederbö-i
rande försäkringsgivares eller förnamn
hans räkning;
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åtminstone den begärdatillUpp 50 % av
depositionen:

lands valuta därValutadepositionen deti-
beläget och/ eller värde-huvudkontoret är

det landets valuta, förut-uttryckt ipapper
sådana värdepapper negociablaärsatt att

försäkringsgivaren verk-det landi ärsom
eller det landets myndigheterattsam

huvudkontordär försäkringsgivarens är
åtarbeläget bemyndiga överföringsig att

behållningen såda-försäljningen avav av
de skulle behö-värdepapper senarena om

Värdepapper ochsäljas här landet.iva
valuta skall användas till utgöraattsom
sådana säkerheter skall först godkännas

försäkringsmyndigheterna det landiav
där försäkringsgivaren verksam, deär

kvarståskall under dessa myndigheters
tillsyn, enlighet med de regleri styrsom

tillgångarsliknande inhemska beska/fen-
och användning.het

frånMedlem begär försäkringsgivaresom av
andra medlemsländer verksamma dessinom

fasta depositioner eller initiala deposi-territorium
och/eller justerbara depositionertioner intesom

krävs inhemska försäkringsgivare skall medge,av
sådanaefter gottfinnande, säkerheter kaneget att

till med med:mindre 50 %inteersättas än

fråna borgensåtagande godkänd bankEtt en
huvudkontor beläget det medlems-iärvars

landet, eller
frånb borgensåtagande godkändEtt en

försäkringsgivare huvudkontor ligger ivars
medlemslandet, säkrat ingivandet ettgenom av
försäkringsavtal det medger fastainte attom
depositioner eller initiala depositioner däref-

räknas såsom täckning för tekniskater reser-
eller för borgensåtagandevarje annatver som

frånbegärs försäkringsgivare andra med-av
lemsländer verksamma dess "inom territorium.



OECD liberiseringsstadgor152 1996:77-

det gäller variabla depositioner och tekniskaNär reserver
innehåller koden följande bestämmelser.

H7. Medlem begär variabla depositioner bådasom av
inhemska försäkringsgivare och försäkringsgi-av

från andra medlemsländer verksamma inomvare
dess skall för denterritorium tillämpasenare

behandling för inhemska försäkrings-samma som
med påavseende beräkningen sådanagivare av

deposi och deras räknas för täckning-tioner rätt att
tekniskaen av reserver.

När medlem begär försäkringsgivare fånen av
andra medlemsländer verksamma dessinom

variabla depositioner eller depositionerterritorium
tekniska den kräver inhem-inteav reserver som av

ska forsäkringsgivare, sådanaskall krav ha tillinte
effekt de beräkningssättet sådanaforgöratt

och/eller depositioner betungande änreserver mer
de sedvanliga reglerna för beräkning inhemskaav
färsäkringsgivares reserver.

S TYRDA INVESTERINGAR OCH DEPOSI TI ONER

Allmänna bestämmelser

Varje medlemsland skall underkasta inhemska fär-
säkringsgivare och försäkringsgivare från andra
medlemsländer verksamma dessinom territorium
helt överensstämmande regler för urval och värde-

och förring sina investeringar regleringenav av
eventuell avskrivning värdet därav, avhängigt,av

tillämpliga fall, bestämmelsernai stycke bi 5

ovan.
När medlem kräver10. deposi-investeringsen samma

både inhemska försäkringsgivaretion ochav av
försäkringsgivare från andra medlemsländer
verksamma dess skallinom den under-territorium,

bådakasta slagen försäkringsgivare helt över-av
ensstämmande regler påavseende vilkensättet
depositionen görs.
När medlem kräver11. investeringsdepositionen en av
försäkringsgivare frånendast andra medlemslän-
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påskall kraven urval och värdering gjordader, av
sådanabetungande förplaceringar inte vara mer

för gäller för inhem-försäkringsgivare demän som
försäkringsgivare.ska

försäkringsgivare frånmedlem kräverNär12. atten
medlemsländer verksamma dessandra inom

skall placeringar för täcka deterritorium göra att
åläggertekniska och inhemskaintereserverna

försäkringsgivare skyldighet, skall, vidsamma
sådanaberäkning depositioner, följande räknasav

ifrån:
fråga andraa I försäkringsgrenar änom

livförsäkringar, äktenskaps- och födelseförsäk-
kapitalåterbetalningsafärer, kontantaring,

ellermedel bankmedel och ellerpremier
avgifter netto efter skatt och provisioner som

utestående månader,har längrevarit än tre
till belopp motsvarande den30 %ettupp av

oförtjänta premiereserven;
frågab livförsäkringar, äktenskaps- ochI om

föálseförsäkring, och kcpitalåterbetalningsaf-
färer:

medeli kontanta eller bankmedel, tillupp
belopp motsvarande tolftedelett en av

föregåendepremieintäkterna räkenskaps-
år, samt

till eller avgifter%90 premiernaupp av
netto ochefter skatt provisioner harsom

utestående månader.varit än tremer

Acceptabla placeringar

medlemVarje skall eftersträva medge försäk-13. att
från andra medlemsländer verksammaringsgivare

dess möjliga urval förinom territorium sinastörsta
placeringar.
Förutom de placeringar uttryckligen14. som anges
däri, bör medlems inhemska lagar ochvarje
förordningar reglerar tillsynen de för-som av
säkringar föreskriva tekniska ochatt reserver

får,depositioner frånför försäkringsgivare andra
medlemsländer, placeringvarjeutgöras av annan
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ifrågavarandemedges medlems vederbö-som av
rande myndigheter sådanaunder villkor dessasom
sistnämnda må fastställa.

tillåtamedlem skall försäkringsgivare från15. varje
andra medlemsländer verksamma dessinom

använda där belägen fastterritorium egendomatt
eller inteckningar sådan egendom, till ettav upp
belopp motsvarande mindre de25 %än av
tekniska och variabla depositionernareserverna
efter uteslutande, tillämpliga fall, del däravi varje

kan medel depositionerfastautgörassom av som
initialaeller depositioner.

ÖRÄNDRING AVPLACERINGARF

någonOm, vid tidpunkt mellan de föreskrivna16.
periodiska försäkringsgivare frånjusteringama, en

medlemsland verksam medlemslandiannat ett som
kräver deposition tekniska kan detvisaav reserver
senaresförsäkringstillsynsmyndighet de depo-att
nerade beloppen vad krävs föröverstiger attsom

sådana tekniska skallutgöra reserver,
tillsynsmyndigheten dröjsmål medge jrisläp-utan
pandet eventuella överskjutande deponeradeav
medel.

medlem tillåtaVarje skall frånförsäkringsgivare
andra medlemsländer verksamma dessinom

ändra placeringarterritorium medsinaatt ett
formaliteter.minimum av

a I synnerhet skall lämnandet förhandsersätt-av
andra krävsningar investeringar när;av

i Med förhandsgodkännande försäk-av
ringstillsynsmyndigheterna, deponerade
värdehandlingar depån och bytstas ut ur

och vederbörligeninom god-ut samma
kända institut; samt
Värdehandlingar byts fast egendomut mot

försäkringsgivarna önskar förvärva,som
eller inteckningar fast egendom,imot
förutsatt utbytet kortinomatt äger rum en
tid
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b I alla andra fall där förhandsersättningar inte
kan lösas, skall försäkringstillsynsmyndigheten
medge sådant utbyte realtillgångaratt ägerav

med möjliga dröjsmål, och hållaminstarum
alla åliggandeavgifter försäkringsgivaren vid

likaväl på någotminimum,ett utan att sätt
minska skyddet erbjudits försäkringstaga-som

och andra fordringsägare. "re

del lll punkt D/6 villkorenI för upprättande och driftanges
utländska ñlialer försäkringsagenturer:ochav

III. All kontroll försäkringar lagar ochav genom
administrativa åtgärder skall tillförsäkra inhemska
försäkringsgivare och försäkringsgivare från
andra medlemsländer likvärdig behandling så att
de skall åläggasinte bördor detyngre änsenare

påläggs inhemska försäkringsgivare.som
tillkomstenNär försäkringsgivare medlems-i ettav

land till föremål för bemyndigande:görs
a Skall den medlemmen bevilja försäkringsgiva-

från andra medlemsländer behandlingre
likvärdig den tillämpas på inhemska för-som
säkringsgivare;

b Vederbörande myndighet åtskall försäk-varje
frånringsgivare medlemsland tillhanda-annat

hålla skriftlig redogörelse fullständigten som
och de dokument och upplys-noggrant anger

denningar ansökande försäkringsgivarensom
måste inlämna syfte erhålla bemyndigan-i att
de, och skall bemöda på lämpligtsig attom

förenkla påskyndaoch förfarandensätt som
skall följas före ingivandet ansökan;av en

c När, rättsliga,jämte ekonomiska,
redovisnings- och tekniska krav kravex.
rörande företagsformen, styrelsemedlemmars
och ledningens kvalifikationer, återförsäk-
ringsarrangemang, etc, beviljandet kon-av

ocksåcessionen underkastas andra krav och i
synnerhet också underkastas ekonomiska krav
såsom den inhemska försäkringsmarknadens
behov, skall vederbörande inhemska försäk-
ringsmarknadens behov, skall vederbörande
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upplysa ansökande försäkringsgi-myndigheter
sådana krav vid tiden för derasvare om

påansökan, skall dessa krav gällasamt sam-
inhemska försäkringsgivareförsätt somma

frånför försäkringsgivare andra medlemslän-
der;
Vederbörande skall beslutd myndigheter fatta

från frånansökan försäkringsgivarevarjeom
månadermedlemsland efterannat senast sex

då färdigställts alladet datum ansökan har i
dröjsmåldetaljer skall vidare til-samt utan

lkännage beslut till sagda försäkringsgiva-sitt

re;
När vederbörande myndigheter ber en

frånförsäkringsgivare medlemslandannat om
ändringar fullständig ansökan bemyn-i en om
digande, skall de upplysa sagde försäkringsgi-

infordra sådanaskälen för änd-attvare om
påskall de dettaringar görasamt samma

villkor för inhemsk försäkringsgivare;som
bemyndigande frånNär ansökan om en

frånförsäkringsgivare medlemslandannat
avslås, skall vederbörande myndigheter under-

sagde försäkringsgivare skälen förrätta om
påderas beslut, skall de dettagörasamt

villkor för inhemsk försäkringsgi-samma som
vare;

g När bemyndigande eller vederbö-vägras, när
rande myndigheter behandlathar ansökan

utgången sexmånadersperiodenföre av som
enligt bestämmelserna stycke a skalli ovan,
försäkringsgivare från medlemsländerandra
ha överklaganderätt inhemskasamma som
försäkringsgivare.

Försäkringsgivare från medlemslandett ärsom
fårverksam medlemsland ombudi annat utsesom

har hemvist och faktiskt bosattvarje ärperson som
sagda land, nationalitet. "i oavsett

del lV punkt D/6 villkoren för överföringar vidI anges
etablerandet och driften främmande försäkringsgivaresav
filialer och agenturer:
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ÖverföringenIII. alla belopp inte föres-av som genom
krift lag eller administrativai styrmedel regle-som

försäkringar måste behållas landetinom skallrar
fria.vara

Försäkringsgivare från medlemslandett som
direkta försäkringstransaktionerutövar i annat

medlemsland eller flera filialersinagenom en av
eller skall tillåtas, den måniagentergenom
sådana försäkringsgivare, deras filialer eller

har tillräckliga tillgångarinte tillgängligaagenter
landet,i överföra till det landet sådana beloppatt

de behöver för fortsätta uppjj/lla skyl-att attsom
digheterna enligt lagen och/eller avtalsenliga
skyldigheter följer på grund sådana tran-som av
saktioner.
Enligt punkt påF/1 listan nuvarande osynligaöver

skalloperationer, överföringar vinsterav som upp-
stått direkt försäkringsoperationeri fria. Medvara

skall förståsvinster överskott tillgängligt efter att
ekonomiska förpliktelser har avklarats vad avser
alla skyldigheter enligt lag och/eller kontrakt. "
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6 Världshandelsorganisationen
WTO allmänna tjänste--

handelsavtalet GATS

6.1 Bakgrund

Tillskapandet internationell handelsorganisation ingick blandav en
de planer för återuppbyggnadvärldens under andra världskrigetsom
diskuterades mellan de allierade Fram till 1948staterna. fanns det

någoninte multilateral organisation eller multilateralt avtal för
internationell handel de enskilda ländernautan hade i princip full
frihet älva införa de ordningar deatt önskade för tillvarata sinaatt
ekonomiska intressen. I utsträckning kom dennastor frihet att
användas i protektionistiskt syfte med stagnation i världsekonomin

följd. För bl.a. motverka deatt protektionistiskasom strömningama
undertecknades i oktober 1947 internationellt regelverk,ett General
Agreement Tariffs and Trade GATT, för de 23 ursprungligaon som
avtalsslutande länderna trädde i kraft den januaril 1948. Sverige
anslöt sig till GATT 1950.

I början 1980-talet gick världsekonomin in i den dittillsav
allvarligaste stagnationsperioden i efterkrigstiden. Man upplevde en
ökande tendens till bilateralisering handelsförbindelsemaav som
följer starka protektionistiska strömningar. Flera länderav införde
importbegränsningar och vidtog åtgärderandra gråzoneni och oftaav
i strid med GATTS:s bestämmelser i syfte skydda inhemskatt
produktion och sysselsättning. GATT-systemet hade inte tillräcklig
styrka motstå denna utveckling.att Det framstod också alltmersom
uppenbart avsaknaden GATT-regleratt områden,centralaav
såsom området för finansiella tjänster, kunde medföra handelskon-
llikter. Vidare fanns det risk för frihandelssystemet deladesatt iupp

grupperingar,tre nämligenstora USA/Canada, Japan/andra Stilla-
havsländer och EG/EES.

Ett försök lösa problemet gjordesatt vid ministennöte i GATTett
1982, där för GATT:sett verksamhet Det visadeprogram antogs.

sig emellertid inte möjligt nå tillfredsställande helhetslösningatt en
de intemationella handelsproblemenav uppgörelserseparatagenom
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omfattandelanserades idéndelområden. ställetIolika enom
behandlasområden skulleraddärförhandlingsrunda ensomen

avtalsslutan-samtligahelheti singodtasskullepaketlösning avsom
de parter.

september 1986iidel Este Uruguayi PuntaministermöteVid ett
Este-deklarationen,delden s.k. Puntaministerdeklaration,antogs en

förhandlingarna.förriktlinjermålsättningar ochfastladesom
benämningenunderomtalatsallmäntdärefterharFörhandlingarna

Uruguayrundan.
förhandlingarnamålsättningarna för attöverordnandeDe var

handelshinder,existerandeavskaffamedarbetetfortsätta att-
inte funge-regelverkGATT:sdelarvidareutveckla de somav-

tillfredsställande sätt,ettrar
områden multilateralasådana därtillGATT-systemetutvidga-

förbetydelsecentralochsaknadesregelverk var avsom
världshandeln.

förhandlingsresultatethelaskulleministerdeklarationenEnligt
underta-singles.k. "onehelhet,i sinverkställasochaccepteras en

king".
årssjuefterdecemberi 1993avslutades änUruguayrundan mer

i avtal,resulterade bl.a.Förhandlingarna ettförhandlingar. som
april 1994,Marrakech den 15iministennötevidundertecknades ett

TradeWorldVärldshandelsorganisationenupprättande avom
tull- ochAllmäntrevideratinbegriperWTO, vilketOrganization, ett

ochandra avtalantaloch1994GATThandelsavtal stortett
förhand-områden omfattatsolikadeöverenskommelser avsom

lingama.
WTO-världshandelsorganisationen,upprättandeavtaletI avom

uppbyggnad ochorganisationensbestämmelseravtalet, finns om
verksamhetsområde ochställning,dessstruktur,organisatoriska

paraplyor-institutionellskallWTOuppgifter. utgöra ram, enen
Uruguayrundanshålla administreraochskallganisation sammansom

förhandlingsforumskall WTOVidareförhandlingsresultat. utgöra ett
tvistlösningssystem.handelsfrågor administreraochmultilateralai ett

medUruguayrundan trädderesultatetregelverkDet utgör avsomnya
medlemsländer i EUAllajanuari 1995.kraft den liundantagvissa

WTO. Omidärmed medlemmarochWTO-avtaletundertecknathar är
1994/95:35.till WTO,anslutningSveriges se prop.

resulterat i detförhandlingarnaänstehandeln hargällerdetNär
Trade inGeneral Agreementtjänstehandelsavtaletallmänna on

GATSGenomtjänster.handel medallomfattarGATSServices, som
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gången multilateralt internationellt regel-etableratsförstaförhar ett
förpliktelser ioch särskildatjänstehandel med generellaverk för

GATS skall principenfråga försäkringstj Enligtbl.a. änster. omom
inte harinnebär Sverige,nation gälla. Detgynnad attmest som

fårfrån inte behandlanågot avtalet i detta avseende,undantaganmält
från WTO restriktivtland medlem iförsäkringsgivare ärett mersom

från något Regeln modifierasland.försäkringsgivare annatän en
frånstår försäkringsgivarefritt lämnatvå det SverigeDelssätt. att en

såsomingår och EESoch valutaunion EUi tull-landett ensom en
frånförsäkringsgivare andra länderbehandling än somgynnsammare

frånavvikafinns det möjlighettill GATS, delsanslutit sig atten
försiktighetsskäl.grundvalgynnad nationprincipen mest avom

för GATS.lämnas redogörelseavsnitt 6.2I närmareen
framgår vilka undertecknadeförteckning länderfölj andeAv som

således omfattasapril ochi Marrakech den 15 1994slutakten som av
GATS.

BissauGuinea ParaguayAlgeriet
Honduras PeruAngola

Kong PolenAntigua Barbuda Hongo
Indien PortugalArgentina
IndonesienAustralien Qatar
Irland RumänienBahrain
Island RwandaBangladesh
Israel Kitts och NevisSztBarbados

LuciaBelgien Italien Szt
Jamaica Vincent och GrenadineneBelize Szt

Benin SenegalJapan
Bolivia Kamerun Centralafrikanska republiken

Kanada Sierra LeoneBotswana
Brasilien Kenya Singapore

Kina SlovakienBrunei
SpanienBurkina Faso Kongo
Sri LankaBurundi Korea

Chile Kuwait Storbritannien
Columbia Lesotho Surinam

Rica Liechtenstein SchweizCosta
Luxemburg SverigeCuba

SwazilandCypern Macao
Danmark Madagaskar Syd-Afrika
Dominica Malawi Tanzania

MalaysiaDominikanska Thailand
republiken

MaldivernaEG Togo
Mali Trinidad ochEgypten Tobago

El Malta TchadSalvador
Elfenbenskusten Marocko Tjeckien
Fiji Mauritanien Tunisien

Mauritius TurkietFilippinerna

16-07026
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Finland Mexico Tyskland
Frankrike Mocambique Uganda
Förenade Myanmar Ungern
Arabminiraten

NamibiaGabon Uruguay
NederländernaGambia USA
Nicaragua VenezuelaGhana
NigerGranada Zaire
Nigeria ZambiaGuyana

Grekland Norge Zimbawe
ÖsterrikeGuatemala Nya Zeeland

PakistanHaiti

länder undertecknade inte Slutakten iDessa Marrakech kan tillträda imen
vid tidpunkt.Geneve en senare

tullonrrådenFöljande länder söker medlemskap21 iom
GATT/WTO prel. juni 1995:

Albanien Honduras Moldavien
Algeriet Jordanien Nepal
Armenien Kina Panama

Kinesiska TaipeiBelarus Ryssland
KroatienBulgarien Saudi Arabien

Ecuador Lettland Slovenien
LitauenMongoliet Ukraina

Allmänna6.2 tjänstehandelsavtalet GATS

Avtalets konstruktion

allmänna tjänstehandelsavtalet GeneralDet Agreement On Trade in
bestårGATS,Services, huvuddelar:treav

ramavtal med allmänna förpliktelser gäller allaett som
medlemmar och all änstehandel,

åtagandennationella bindningslistor för marknadstillträdeom
och nationell behandling för enskilda änstehandelssektorer
samt
bilagor och ministerbeslut förhållan-behandlar speciellasom
den inom respektive änstehandelssektor.
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Ramavtalet

framhålles den ökande betydelseinledningsvisramavtaletI som
och behovethar för världsekonominhandel med tjänster ettav

framhålles önskemålet gradvismultilateralt regelverk. Vidare enom
tjänstehandeln multilateral där de olikaliberalisering inom en ramav

målsättningar området och utvecklingslän-medlemsländemas
behov skall beaktas.demas

tjänster till-Artikel i ramavtalet definierar handel med1 som
handahållande tjänstav en

från territorium till medlemslandsa medlemslands ett annatett
territorium t.ex. försäkringstj änster,

frånkonsumenterb medlemslands territorium till ett annatett
medlemsland,

kommersiell medlemslands territoriumc närvaro ettgenom
fråntjänsteleverantör medlemsland,ett annatav en
medlemslands territorium fysiskad närvaro ettgenom av

från medlemsland.ett annatpersoner

ingårartikel i ramavtalet grundläggande princip förI II en
nämligen gynnad nations-principen MGN.änstehandeln, mest

förmånligainnebär denprincip behandling tjänsterDenna att mest av
någotoch änsteleverantörer visst land till landett annatsom ger

måste gälla allautsträckas till länder undertecknat tjänstehan-att som
villkor. fråndelsavtalet Vissa möjligheter till undantagsamma

Sådana f°arMGN-principen medges. undantag dock inte gälla för
år.längre tid tio och skall femte förteckningEnän över vartses

begärda undantagende skall bifogas varje lands bindningslista,över
den s.k. bilagan artikel II-undantag. Bilagan artikelom om

frånundantag fastställer formerna undantag MGN-principenför hur
någotskall och deras giltighetstid. Sverige har inte gjort MGN-göras

inomundantag den finansiella sektorn.
innehållerArtikel lll alhnänna förpliktelser öppenhet och insynom

frågai relevanta lagar och författningar berörandra tjänste-om som
Sådanahandel. regelsystem skall offentliggöras medlemsländernaav

lämpligt sätt.
Artikel I ekonomiskV integration det omfattandeutgör mestom

från tillåterundantaget MGN-principen. Den länder, utgöratt som en
får ingåekonomisk region, under vissa förutsättningar sinsemellan

gående förhållandeavtal längre integration i till andra länder.änom
nivåDetta innebär EES-ländema, den de bunditt.ex. utöveratt som
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multilateralt i änstehandelsavtalet, kan sina respektive tjänsterge
och änsteleverantörer bättre behandling den i övriän gten man ger
utländska tjänster och änsteleverantörer. Andra exempel länder, med

ingåmöjlighet avtal ekonomisk integrationatt ärom som mer
långtgående vad följer MGN-principen, USA, Canadaän ärsom av
och Mexico ingick1991 frihandelsavtal North Americanettsom
Trade Area, NATFA, och i Sydamerika gåtthar flera länder samman
och MERCOSUR har mål.tullunion I Asienupprättat harsom som

Filippinerna,Bunna, Indonesien, Malaysia, Singapore och Thailand
bildat Association of South East Asian Nations ASEAN harsom
beslutat frihandelsområde före AF2008 TA.upprätta Iatt ett
sammanhanget kan avtalet mellan frånAustralien och Nya Zeeland

Closer också1982 Economic Relations Agreement- nämnas.-
Artikel Vl behandlar regleringen i sektorer där medlemsland harett

åtagit sig förpliktelser i den nationella bindningslistan. Medlemslän-
derna skall iaktta obj ektivitet det gäller regleringen i denär änste-
sektorer införts i lands bindningslista. Riktlinj för regle-ettsom er
ringen kommer utformas.attsenare

Nationell bindningslista

Införandet viss tjänstesektor t.ex. finansiella tjänster i ettav en
lands nationella bindningslista frågainnebär landet i har gjortatt ett

åtagandeobegränsat frågadels i marknadstillträde artikel XVom
dels beträffande nationell behandling artikel XV för sektorn i
fråga. långtgåendeVarje land kan välja hur åtaganden vill göraman
inom varje sektor och därmed dess liberaliseringsgrad. Exempelvis
kan land i strid med principen fritt marknadstillträde bibehållaett om

kvantitativaeventuella restriktioner begränsar utländsk änstssom en
eller änsteleverantörs tillträde till marknad dematten genom ange
i bindningslistan. också tillåtetDet reservationär göraatt mot
principen nationell behandling.om

Principen nationell behandling innebär utländsk tjänstattom en
fåreller tjänsteleverantör inte behandling, varken de factosämreges

eller de jure, motsvarande inhemska tjänster eller tjänsteleverantö-än
såDetta skall i fall i bindningslistan, framgådär det skallrer. anges

utländska någoteller änsteleverantörer iänster avseendeom ges
förmånligmindre behandling inhemska tjänster ochän änste-

leverantörer landets hemmamarknad.
åtagandeAtt införts i lands bindningslista innebär detett ett att

Åtagande-bundits, fårdvs restriktiva regler därefter inte införas.mer
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har efter bilaterala förhandlingar införts i de olika ländernasna
Emellertidbindningslistor. gäller bindningslistorna multilateralt -

dvs. lika alla avtalsparter enligt MGN-principen. Ett bundetmot
åtagande frågainte försämraskan landet i tvingas betalautan att
kompensation till andra avtalsparter enligt tjänstehandelsavtalets

såledesbestämmelser. Bindningslistoma tak för existerandesätter ett
restriktioner. Avsikten successivt ned restriktionerna iär att trappa
kommande förhandlingsrundor.

åtaganden SverigeDe har gjort i den nationella bindningslistan
återspeglargäller försäkringstjänsterdet gällande regelverk inär

fråga frågamarknadstillträde och nationell behandling. Iom om
marknadstillträde har följande begränsningar införts i bindningslis-
tan.

Tillhandahållandet1 direktförsäkringar, etablering härutanav
tillåtsi landet, endast försäkringsbolag med kon-ettgenom

cession i Sverige och bådaendast, under förutsättning deatt
försäkringsbolagen tillhör ingåttkoncern eller harsamma
samarbetsavtal,

2 Försäkringsbolag inte bildats i Sverige kan etablerasom en
kommersiell här endast bosattnärvaro äragentgenom en som
eller har i Sverige,säte

3 Försäkringsmäklarföretag inte bildats i Sverige kansom
etablera kommersiell endast filial.närvaroen genom

l harReservationen enligt sin grund i lagenl för§ rätta om
utländska försäkringsföretag driva försäkringsrörelse i Sverigeatt
LUF. Genom den lagbestämmelsen öppnades vissa möjligheter för
utländska försäkringsföretag koncession och etablering häratt utan

tillhandahållai landet försäkringar avseende risker Sverige.i En
förutsättning härför dock det sker fönnedlingär att ettgenom av
försäkringsbolag har koncession i Sverige. Vidare krävssom
antingen det utländska ingårförsäkringsföretaget i koncernatt samma

deti Sverige koncessionerade bådabolaget eller bolagen harattsom
ingått samarbetsavtal. tillståndFinansinspektionen skall tillett ge
fönnedlingsverksamheten.

Reservationen enligt punkt sikte2 den organisatoriskatar
formen för etablering den svenska försäkringsmarknaden. Enligt
gällande lagstiftning har försäkringsföretag med utanför EESsäte
endast möjlighet etablera sig här i landet generalagent latt §genom
andra stycket LUF.

det gällerNär den nationella behandlingen har följ ande begräns-
ningar införts i bindningslistan,
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l Försäkringsbolag inte måstebildats i Sverige ställasom
säkerhet för etableras i Sverige,agenturer som

2 Försäkringsbolag, vilka inte bildats i Sverige, och som
erbjuder försäkringarandra livförsäkringar beskattasän

frånpremieinkomstema direktförsäkringsverksamheten i
stället för nettoresultatet,

3 stiftare försäkringsbolagEn skall fysiskav vara en person som
Sverigebosatt i eller juridisk bildats iär en person som

Sverige.

Reservationen i punkt har1 samband med depositionsskyldighe-
enligt for utländska forsäkringsföretagLUF med utanför EESsäteten

bedriver eller planerar bedriva försäkringsverksamhetsom genom
ÄvenSverige.generalagent i EG:s tredjelandsregler kräver att ett

visst belopp deponeras för auktorisation skall kunna beviljasatt
artikel i första skadeförsäkringsdirektivet23.2 och artikel 27.2 i
första livförsäkringsdirektivet. Krav deposition uppställs inte för
försäkringsbolag bildats enligt försäkringsrörelselagen.som

det gällerNär reservationen avseende behörighetsvillkoren i punkt
innebär den3 nuvarande svenska lagstiftningen 2 kap. 1 första§

stycket forsäkringsrörelselagen fysisk bosatt inomäratt person som
EES eller juridisk bildats enligt lagstiftningen i etten person som

förhållandeEES-land kan stiitare. såledesI till EES-ländema harvara
liberalisering förhål-lagstiftningen skett, däremot inte ien av men

lande till andra främmande länder.

Tvistlösning

innehålleränstehandelsavtalet också regler för tvistlösning och
konsultation. Behovet effektivisering den tvistlösningav en av som
tillämpades enligt GATT-systemet orsakerna till attvar en av
förhandlingarna i Uruguay-rundan inleddes. frånKritik anfördes bl.a.

håll dåvarandeamerikanskt det tvistlösningssystemet förmot att vara
ineffektivt. En rad panelrapporter hade blockerats, dvs. den tappade

rådetsig s.k. panelrapporter konklusio-parten motsatte att antog när
gick i favör. Dessutom har förekommitparts attnen en annan

panelrapporter rådetantagits inte har verkställts i enlighetsom av
påbudenmed i panelrapportema. Detta medförde försvagningen av

GATT-systemets auktoritet. Grundorsaken till det bristfälliga
tvistlösningssystemet avsaknaden klara regler.var av
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Effektiviteten i tvistlösningen har direkt betydelse för ekonomiska
aktörer och därför viktig för tilliten till En centralär systemet.
målsättning i Uruguayrundan har därför varit effektiviseraatt
tvistlösningssystemet i syfte skapa ökad tilltro.att

tvistlösningsförhandlingamaResultatet i Uruguayrundanav
bådebygger och utvecklar existerande GATT-regler och procedu-

genomgående iEtt drag de tvistlösningsreglema ökadärrer. nya
såvälsnabbhet och automatik i förfarandet. Detta gäller för upprät-

tande paneler, antagande panelrapporter för detav av som nya
angåendeöverprövningsförfarandet införts panelutslag. Tydligtsom

angivna tidsgränser gäller för alla faser tvistlösningsförfarandet.av
Ett överprövningsorgan har inrättats överprövnings-pennanent som
instans for panclrapporter inte i tvist. Ettaccepteras partsom enav en

det dåinslag för skiljedomsförfaranden detärnytt att utrymmeges
råder nivånoenighet kompensation i förekommande fall.om

Dessa förändringar i tvistlösningssystemet torde bidra till en
förstärkning tvistlösningssystemet älva kärnan iutgörav som
GATS liksom i de andra avtalen omfattas Uruguayrundan. Ettsom av
vikti element i överenskommelsen tvistlösning Disputeom

ocksåSettlement slårUnderstanding, DSU den fast allmänär att en
angåendeförpliktelse lösa tvister avtalsenliga rättigheter ochatt

skyldigheter inom för DSU och följa däri fastslagna reglerattramen
Överenskommelsen innehåller såledesoch procedurer. presumtionen

för söka lösningar i multilateralt accepterade former.att

Omständigheter beakta vid revidering svensk lagstiftningatt av

förhållandenFörhandlingsresultatet i Uruguayrundan avser som
ligger inom för EU:s handelspolitik. Det ärramen gemensamma
därför inte aktuellt nationellt genomföra förhandlingsresultatet. Deatt
åtaganden Sverige gårgjort enligt tjänstehandelsavtalet docksom
inte vad försäkringsområdet.för närvarande gällerutöver som
Avtalet föranleder någradärför inte direkta krav ändrad eller
kompletterad måstelagstiftning. Emellertid vid revideringen av
lagstiftningen utländska försäkringsgivare i Sverige MGN-om
principen beaktas. liberaliseringsåtgärdemaiDetta innebär bl.a. att
den gällande måstelagstiftningen i princip komma alla utländska
försäkringsgivare till del oberoende i vilket WTO-land försäk-av

frånringsgivaren har sitt Undantag denna likabehandlingsprin-säte.
cip kan dock med stöd regeln ekonomisk integration görasav om- -

förhållande fråni till försäkringsgivare EU/EES.
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Villkor för marknadstillträde7

inom OECD

Av intresse för utredningen har varit villkoren föratt utröna
marknadstillträde inom OECD för utländska försäkringsgivare mot
bakgrund den principiella till etablering försäkringsverk-rättenav av

enligt kapitalliberaliseringsstadgansamhet och friheten för gränsö-
verskridande verksamhet för försäkringsgivare enligt änsteliberali-

seseringsstadgan avsnitt 5. En undersökning har därför i detta syfte
förhållandenagjorts med avseende i de länder medlemmarärsom

OECD och har tillträtt denna organisationens liberaliseringsstad-av
ingårländer iDe undersökningen Australien, Belgien,ärgor. som

Kanada, Danmark, England, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Japan,
Luxemburg, Nederländema, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Schweiz,

Österrike.Spanien, Tyskland, USA och
Undersökningen de krav påställs de nationellaavser som

marknaderna inom OECD för utländska försäkringsföretag skallatt
inleda försäkringsverksamhet.
De berörda ländernas alhnänna attityd till utländska försäkringsgi-

i baserad ekonomisk politik understödjerär stort settvare en som
fria internationella kapitalrörelser och likabehandling inhemskaav
och utländska försäkringsgivare. Emellertid förekommer vissa
begränsningar marknadstillträdet för utländska försäkringsgivareav

de lokala OECD-området.marknaderna inom
samtliga OECD-länderI uppställs auktorisationskrav villkorsom

för marknadstillträde för utländska försäkringsföretag. Auktorisation-
skrav gäller undantag verksamhet utländskt försäkrings-utan ettsom

frånföretag bedriva etablering i OECD-land. Medatt ettavser en
etablering här filial-, eller dotterbolagsetablering.agentur-avses

någraEndast länder Australien, Japan,,Nederländema och Nya-
Zeeland medger gränsöverskridande verksamhet inom direktförsäk--
Iingsområdet. Möjligheten för utländska försäkrings givare bedrivaatt
gränsöverskridande verksamhet i dessa länder inte generellär utan
begränsad till vissa försäkringsklasser. Med undantag av
skadeförsäkringsverksamhet den australiska marknaden krävs
auktorisation för gränsöverskridande verksamhet inom direktförsäk-
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sådanringsområdet de länder medger verksamhet.i När detsom
återförsäkringsverksamhet medges gränsöverskridandegäller verk-

OECD-området.samhet inom hela
kan utländska försäkringsföretagRepresentationskontor utan

tillstånd samtliga OECD-områdeti ländersärskilt inomupprätta
någonförutsättning inte kommersiell verksamhet bedrivsunder att

från kontoret.
förutomSom regel föreskrivs auktorisationskrav solvenskrav— -

för etablering försäkringsverksamheti OECD-ländema. När detav
tillhörgäller OECD-länder EES solvenskravenöverensstämmersom

försäkringsföretagför utländska utanför EES i med desettstort
för enligt EG:sminimivillkor gäller tredjelandsföretag försäk-som

ingårringsdirektiv. minimivillkor artikel och artikel iDessa 23 25
ochförsta skadeförsäkringsdirektivet och i artikel 27 artikel i29

första livförsäkringsdirektivet. Direktiven hindrar dock inte att
förpliktelser intas i den nationella lagstiftningen. l allmän-strängare

förhållandehar denna möjlighet skärpa depositionskraven ihet tillatt
dockEG:s inte utnyttj ats.normer

eEnligt artikel i första skadeförsäkringsdirektivet och23.2
artikel e första livförsäkringsdirektivet27.2 i det förutsätt-är en av

frånauktorisationningarna för försäkringsföretaget tredje land haratt
så tillgångarmycket i etableringens placeringsland deatt motsvarar

hälftenminst garantibeloppets minimibelopp i ECU minimumav
fund artikeli 17.2 i första skadeförsäkringsdi-guarantee som anges

rektivet och i artikel i första livförsäkringsdirektivet20.2 och att
tillgångarminst hälften dessa har deponerats säkerhet i detav som

land där etableringen bedriver sin verksamhet.
följandeI det har sammanställning gjorts villkoren i de olikaen av

OECD-ländema för utländska Försäkrings givare bedriva verksam-att
frånhet etableringar a-c och gränsöverskridande verksamhetgenom

ifrågavaranded, i den utsträckning verksamhet slag medges i detav
enskilda OECD-landet. När det gäller OECD-länder tillhör EESsom

med utländska försäkringsföretag i sammanhangdetta företagavses
med utanför EES.säte

Australien1

filial skadeförsäkringsverksamheta
b skadeförsäkringsverksamhetagentur

dotterbolagc
d gränsöverskridande verksamhet skadeförsäkringsverksamhet
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Auktorisationskrav och kapitalkrav för verksamhet enligt a c.-
verksamhet enligtFör d gäller inte några restriktioner.

Livtörsäkiingsverksamhet får endast bedrivas dotterbolagsetablering.genom

Belgien1.2

filiala
b agentur

dotterbolagc
d -

Auktorisationskrav för verksamhet enligt a c.-
Villkoren för etablering enligt a b med de minimivillkoröverensstämmer-
föreskrivs törsäkringsdirektivEG:s i fråga lörsäkringsföretag med sätesom om

utanför EES.

1.3 Kanada

filiala
b agentur
c dotterbolag
d -

Auktorisationslcmv för verksamhet enligt a c i varje provins där verksam--
het bedrivas.attavses

Depositionskrav för etablering enligt a b.-

Danmark1.4

a filial
b agentur
c dotterbolag
d -

Auktorisationskrav för verksamhet enligt a c.-
Villkoren för etablering enligt a b med de minimivillkoröverensstämmer-
föreskrivs i EG:s iörsäkiingsdirektiv i fråga försäkringsföretag medsom säteom

utanför EES.

1.5 England

a filial
b agentur
c dotterbolag
d -

Auktorisationskrav för verksamhet enligt a och c.
En kan endast på uppdragagentur auktoriserad Försäkringsgivareagera av en

eller filial. Agenturer inte föremål för särskildär auktorisation.
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Etableringsvillkoren för filialer och inte vadagenturer är strängare än som
följer minimivillkor i EG:s törsäkringsdirektiv för försäkringsföretagde medav

utanför EES.säte

Finland1.6

filiala
b agentur

dotterbolagc
d -

för verksamhet enligtAuktorisationskrav a c.-
för etablering enligt minimivillkorVillkoren a b med deöverensstämmer-

törsäkringsdirektiv i fråga försäkringsföretagföreskrivs i EG:s med sätesom om
utanför EES.

Frankrike7

filiala
b agentur

dotterbolagc
d -

Auktorisationskrav för verksamhet enligt a c.-
verksamhetenligtFör a dessutom s.k. särskilt tillstånd special""Agrément

godkännande ñlialens legale företrädare.om av
Villkoren för etablering enligt b med de minimivillkora överensstämmer-
föreskrivs i EG:s försäkringsdirektiv i fråga försäkringsföretag med sätesom om

utanför EES.

Irland1.8

filiala
b agentur

dotterbolagc
d -

Auktorisationskrav för verksamhet enligt a c.-
Villkoren för etablering enligt b med minimivillkora deöverensstämmer-
föreskrivs i forsäkringsdirektiv i frågaEG:s försäkringsföretag med sätesom om

utanför EES.

Italien1.9

a filial
b agentur

dotterbolagc
d -
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Auktorisationskrav för verksamhet enligt a c.-
minimivillkorför etablering enligt b med deVillkoren a överensstämmer-

försäkringsföretagföreskrivs i försäkringsdirektiv i fråga medEG:s säteomsom
utanför EES.

I 0 Japan

filiala
b agentur

dotterbolagc
vissa försäkringsklassergränsöverskridande verksamhet inomd

Auktorisationskrav för verksamhet enligt a c.-
Gränsöverskridande verksamhet medges endast i fråga försäkringom av

rymdfartyg och satelliter.
för försäkringsverksamhet iDepositionskrav från etablering Japan.

Luxemburg1.11

filiala
b agentur

dotterbolagc
d -

Auktorisationskrav verksamhet enligtför a c.-
för etablering enligtVillkoren a b med de minimivillkoröverensstämmer-

försäkringsdirektivföreskrivs i EG:s i fråga försäkringsföretag med sätesom om
utanför EES.

Nederländerna12

filiala
b agentur

dotterbolagc
d gränsöverskridande verksamhet

Auktorisationskrav för verksamhet enligt a d.-
Villkoren för etablering enligt b med de minimivillkora överensstämmer-
föreskrivs EG:s försäkringsdirektiv i fråga försäkringsföretag med sätesom om

utanför EES.

1 13 Norge.

filiala
b agentur

dotterbolagc
d -

Auktorisationskrav för verksamhet enligt a c.-
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med de minirnivillkorför etablering enligt a bVillkoren överensstämmer-
försäkringsdirektiv i fråga försäkringsföretag medföreskrivs i EG:s säteomsom

utanför EES.

Zeeland1.14 Nya

filiala
b agentur

dotterbolagc
gränsöverskridande verksamhetd

verksamhet enligtAuktorisationskrav för a d.-
för skadeförsäkrirtgsrörelse etableras enligt b.Depositionskrav a Ingasom -

andra solvenskrav.

Portugal15

filiala
b agentur

dotterbolagc
d -

för verksamhet enligtAuktorisationskrav a c.-
för etablering enligt b med de minirnivillkorVillkoren a överensstämmer-

föreskrivs i försäkringsdirektiv i fråga försäkringsföretag medEG:s sätesom om
utanför EES.

Schweiz1.16

filiala
b agentur

dotterbolagc
d -

Auktorisationskrav för verksamhetenligt a c. Kapitalkrav inkl. deposition--
verksamhet etableras enligt b.skrav för asom -

Spanien1.17

filiala
b agentur

dotterbolagc
d -

för enligtAuktorisationskrav verksamhet a c.-
med minimivillkorVillkoren för etablering enligt a b deöverensstämmer-

i fråga försäkringsföretagföreskrivs i EG:s försäkringsdirektiv med säteomsom
utanför EES.
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Tysklandl 8

filiala
b agentur

dotterbolagc
d -

enligtAuktorisationskrav fir verksamhet a c.-
med minimivillkorb deför etablering enligt aVillkoren överensstämmer—-

försäkringsföretag medtörsäkringsdirektiv i frågaföreskrivs i EG:s säteomsom
utanför EES.

YorkUSA Wew1.19

filiala
b agentur

dotterbolagc
d -

För verksamhet enligtAuktorisationskrav och solvenskrav a c.-

Österrike1.20

filiala
b agentur

dotterbolagc
d -

verksamhetAuktorisationskrav för enligt a c.-
enligtför etablering a b med de minimivillkorVillkoren överensstämmer-

törsäkringsdirektiv i fråga törsäkringsföretag medföreskrivs i EG:s säteomsom
utanför EES.
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övervägandenAllmänna8

utländskalagstiftningenAllmänt8.1 omom

Sverigeförsäkringsgivare i

lägga fram förslagutredningenuppgiften förcentralaDen är ettatt
försäkringsgivareslagstiftning utländskarevideradtill omen

bedriven utländskaFörsäkringsverksamhetSverige.verksamheti av
påvisas långt tillbaka i tiden.kan Dei Sverigeförsäkringsföretag

i landet redanetablerade sig härutländska forsäkringsföretagenförsta
lång följd dominerade deUnderl800-talet.i början ut-en avav

försäkringsbranschen här i landet. under denFörstländska företagen
svenska försäkrings-l800-talet grundades de förstadelensenare av

bedrevs utländskaden verksamhetbolagen. I och med att avsom
fick allt ekonomisk betydelseförsäkringsföretag här i landet störreen

ansågsintressera sig för den.regeringsmakten Detbörjade att
information de utländska försäkrings-motiverat att mera om

omfattningen och deras verksam-stadgarföretagens artensamt om av
ansågs synnerhet för denödvändig ihet. Tillsynen att trygga egna

någraFörsäkringskundema hade knappastintressen.medborgarnas
utländskt företags solvens.alls uppgiftermöjligheter att ettom

utländska villkor och medförsäkringsavtalen ingicks enligtEftersom
skydd särskiltlagstiftning behovettillämpning utländsk var avav

stort.
försäkringsföretagensde utländskaSedan 1950 regleras

1950:272 för utländskaverksamhet i Sverige lagen rättomav
i Sverige LUF.försäkringsföretag driva försäkringsrörelse Iatt

forsäkringsrörelselagstiftningen anpassadessamband med 1993att
EG:s försäkringsdirektiv begränsades lagens tillämp-till vissa av

ningsområde försäkringsfö-lagtekniska skäl till endast omfattaattav
utanför EES. Samtidigt stiftades lag, lagenmed säteretag nyen

LEF,1993:1302 EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverigeom
försäkringsgivare med inom EES.enbart utländska sätesom avser

den svenskaförsäkringsföretag driver rörelseUtländska som
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marknaden här i landet bildat dotterbolag omfattas varkenettgenom
eller regleringenLUF LEF i försäkringsrörelselagenutan avav

19822713, FRL.
närvarande mars 1996 bedriverFör 12 utländska försäkringsfö-

i Sverige försäkringsverksamhet generalagent. Av dessaretag genom
driver endast företag rörelsen med stöd LUF eller med stödett av av
föreskrifter meddelade enligt LUF, medan de övriga företagen
bedriver verksamheten enligt LEF. Vid tidpunkt hade 114samma
anmälningar gränsöverskridande verksamhet i Sverige enligt LEFom
inkommit till Finansinspektionen. Tre utländska försäkringsföretag
bedriver verksamhet här i landet i svenska dotterbolag enligt FRL.
Utredningsuppdraget omfattar inte utländska dotterbolagsetableringar
enligt FRL begränsat till verksamhet enligt ochLUF LEF.ärutan

Såväl LUF LEF syftar till säkerställa försäkringstagamas,attsom
de försäkrades och ersättningstagamas intressen. tillgodoseFör att

såväldetta syfte vilar utformningen LUF LEF antalettav som
bådagrundläggande principer dock inte desamma i de lagarna.ärsom

sammanhängerDetta med LUF har utformats bakgrundatt mot av en
ihuvudsak nationell försäkringsmarknad i 1950-talets Sverige medan

fåttharLEF sin utfonnning grundval integrerad västeuro-av en
peisk försäkringsmarknad nyligen har etablerats inom EU.som
Visserligen har sedan dessLUF tillkomst successivt tillanpassats

forsäkringsområdetutvecklingen inom antal lagändringar,ettgenom
lagens grundläggande principer i oförändrade.är stortmen

grundläggandeDe principerna i LUF principen svenskär om
koncession, säkerhetsprincipen, specialitets- eller separationsprinci-

och principen försäkringsföretag inte särskildaatt ett utanpen om
fårskäl bedriva rörelse försäkringsrörelse. LEFIän utgörannan

principen enda koncession och principen hemlandstillsynom en om
de grundläggande principerna.

Enligt LUF skall utländskt försäkringsföretag ha koncession iett
Sverige för driva försäkringsrörelse. Lagen bygger detatt
svenska koncessionssystemet hänger med den fortlö-som samman
pande tillsyn Finansinspektionen den delutövar över ettsom av
utländskt försäkringsföretags verksamhet förlagd till Sverige.ärsom
Försäkringstagama har grund försäkringsverksamhetens naturav
ofta begränsade möjligheter i tillräcklig utsträckning bevaka sinaatt

intressen. Detta kan särskilt gälla utländska försäkringsföretag,egna
verksamhetspolitik, produkter, tillförlitlighet och solvens kanvars

svårare för svensk försäkringskundännu detutröna änattvara en om
fråga svenskt bolag. Syftet med koncessionsprövningenär ett ärom

frånredan början försäkringsföretag med vissatt utestänga som
sannolikhet inte kan förväntas fullgöra sina förpliktelser enligt de
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övrigt enligt här iingångna driva rörelsen iförsäkringsavtalen eller
affarsprinciper.godtagbaralandet

koncession iförsäkringsföretag skallutländsktFör att ett
generalagen-krävs det här i landet etablerarenligt LUFSverige att en

Någon svenska marknaden medgeretableringsform dentur. annan
marknadsför,generalagent sysslomaninte lagen. En är ut-en som

skaderegleringen det utländskaförsäkringar och sköterfärdar
Formellt drivs försäk-i Sverige.försäkringsföretagets vägnar sett
försäkringsföretaget.det utländskaringsrörelsen i Sverige av

olikamöjligheterna utnyttja de fonner förinskränkerAtt LUF att
står budsförsäkringsverksamhet tilldrivande attgenomsomav

har historiska skäl.verksamhet generalagentmedgeendast genom
försäkringsrörelseeuropeiska länder hari flera andraLiksom genom

lagentraditioner i Sverige. När den förstageneralagent gamla om
det inte aktuellt ellerförsäkringsforetag tillkom 1903utländska var

verksamhet den bedrevsreglerasärskilt angeläget änatt somannan
lagstiftningen iheller vid revideringengeneralagent. avgenom

övervägdes andratillkomsten LUF 1950samband med av
i Sverige för utländska försäkringsföretag.etableringsfonner

i vissa möjligheter för utländ-Emellertid öppnades 1990 LUF
tillhandahållaförsäkringsföretag etablering här i landetska att utan

i Sverige fönnedlingavseende riskerförsäkringar ettgenom av
beviljats koncession ellerenligt LUF FRL.försäkringsföretag som
sådan verksamhet här i landet begränsadesbedrivaMöjlighetema att

försäkringsbo-två fall. fallet utländskttill särskilda Det ettena avser
ingårtill eller i koncerndotterbolaglag sättär annat sammasom

koncessionerade bolaget. andra fallet byggeri Sverige Detdetsom
någotbåda ingåttpå samarbetsavtalbolagen harde utan attettatt

tillståndkoncemförhållande Finansinspektionen skallföreligger. ge
tillståndsärendet bl.a. detverksamheten. betydelse itill Av är om

placering i utlandet ochförsäkringsmässiga skäl förföreligger
på utländska försäkringsföretagetden tillsyn detkvaliteten ärsom

underkastad i hemlandet.
försäkringsgivarenförutsätter utländskaLUF den är ettatt

försäkringsgivare i sittförsäkringsföretag. innebärDetta att en som
Organisationsform företagsfonnenhemland driver rörelsen i änannan

bedriva försäkringsverk-beviljas koncession enligt LUFinte kan att
Sverige.samhet i

uppställs regel kravlagstiftningen i andra länderI attsom
skall i bolagsfonn. vanligaste bolagsfor-försäkringsrörelse drivas De

försäkringsrörelse aktiebolags-utomlands för drivande ärmema av
ocksåbolagsfonnen. förekommerformen och den ömsesidiga Det att

i andelsfonnbedrivs sammanslutningarförsäkringsverksamhet av
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och offentligrättsliga anstalter. De sistnämnda i allmänhetärav
lagstadgade försäkringsanstalter vilkas verksamhet i regel är
begränsad till deras hemland. I praktiken det endast försäk-är
ringsbolag i aktiebolagsfonn och i den ömsesidiga fonnen som
bedriver verksamhet utanför sitt hemland. De utländska försäkrings-
företag etablerat verksamhet i Sverige generalagent ärsom genom
samtliga aktiebolag.

ocksåUtomlands finns emellertid i fonn försäkringsbörserav
organiserade sammanslutningar. Försäkring meddelas i dessa
sammanslutninger enskilda individer sammanslutrra i syndikatav
eller juridiska syndikat. Försäkringsgivarnautgörav personer som
står inte i direkt kontakt med kunderna försäkringsaffarerna för-utan

huvudsakligen försäkringsmäklare. Ifrågavarandevärvas slaggenom
sammanslutningar eller försäkringsbörser kan, med hänsyn till sinav

uppbyggnad och fonnema för rörelsens drivande, inte jämställas med
försäkringsföretag. Möjlighet saknas sådanadärför beviljaett att

sammanslutningar koncession enligt LUF bedriva försäkrings-att
verksamhet i Sverige. heller LUF tillämplig partikulärär
försäkring, dvs. försäkring meddelas fysiskasom av personer.

Försäkringstagamas främsta intresse vid all försäkring är att
försäkringsgivaren förmågahar fullgöra sina förpliktelser enligtatt

ingångnade forsäkringsavtalen. Säkerhetsprincipen, är mots-som en
varighet till soliditetsprincipen forsäkringsrörelselagen,i syftar till att
tillgodose detta intresse. En rad regler i knyterLUF till säker-an
hetsprincipen. Hit hör bestämmelser krav deposition, redovis-om
ning försäkringstekniska skulder, skuldtäckning, soliditet ochav
grunder.

För de utländska försäkringsföretag, driver försäkringsrörelsesom
i Sverige, regel den svenska rörelsen endast ringaär delsom en av
den totala försäkringsrörelse företaget bedriver. Depositions-som
bestämmelserna uttryck tanken de svenska försäkringstagar-attger

intresse kräver de utländska försäkringsföretagen, har sinattnas som
huvudsakliga förmögenhet håll, tillgångarhar vissa bundnaannat

vårti land till säkerhet för de förpliktelser företagen harsom
de svenska försäkringstagama.gentemot

bådeFör livförsäkring och skadeförsäkring uppställs i LUF krav
initiala depositioner i samband med koncessionsansökanatt

lämnas in för prövning. Den initiala depositionen relaterad tillär
basbeloppet enligt lagen 1962:381 allmän försäkring. Syftetom
med den initiala depositionen försäkringstagamasär att trygga
intressen under företagets uppbyggnadsskedet här i landet när

startåtgärderetablerings-och regel avsevärda belopp itarsom
anspråk. initialaDen depositionen det gäller skadeförsäkringär när
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kombinerad med omslutningsrelaterad deposition relateradären som
räkenskapsåret.bruttopremieinkomstentill under Syftet med den

omslutningsrelaterade depositionen erforderlig säkerhet skallär att
uppnås för försäkringstagare i företag med omfattande rörelse.en

initialKombinationen deposition och omslutningsrelateradav
bådadeposition innebär det högsta de beloppen blir denatt av

innehållerfaktiska depositionen inom skadeförsäkring. LUF
bestämmelser begränsar användningen deponerade medel.som av

väsentligt inslag i säkerhetssystemEtt LUF:s för skyddaatt
försäkringstagarnas intressen kravet redovisningutgör av
försäkringstekniska skulder och skuldtäckning. De försäkringsteknis-
ka skulderna värdet företagets ansvarighet grundmotsvarar av av

ochlöpande försäkringsavtal inträffade försäkringsfall. Beräkningar
forsäkringstekniska skallskulder utföras under överinseendeav av en

försäkringsföretagauktuarie. Ett utländskt driver försäkringsrö-som
tillgångarrelse i Sverige skall här i landet ha till belopp iett som

huvudsak skall de försäkringstekniska skulderna, s.k.motsvara
Tillgångamaskuldtäckning. skall, med beaktande företagets för-av

säkringsåtaganden och förändringar i framtida värde och avkastning,
såplaceras företagets betalningsberedskap tillfredsställande ochatt är

fården förväntade avkastningen tillräcklig. För skuldtäckning endast
tillgångar.användas vissa angivna fårUnder vissa förutsättningar 90

tillgångarräknas indeponeringen i de skall användasprocent av som
skuldtäckning.för
Soliditetskravet innebär i huvudsak utländskt försäkringsfö-att ett

Sverigeför sin verksamhet i vid varje tidpunkt skall haretag en
Vidtillräcklig kapitalbas. utövandet verksamheten skall kapitalba-av

uppgå nivåtill utgångspunktminst beräknas med isen en som
verksamhetens och omfattning solvensmarginal. Kapitalbasenart
får aldrig understiga garantibelopp. livförsäkringFör skallett

uppgågarantibeloppet till 400 000 För skadeförsäkring varierarecu.
storleken garantibeloppet mellan 100 000 och 700 000ecu ecu
beroende vilket slag skadeförsäkring rörelsen omfattar.av som

frågaI livförsäkring föreligger skyldighet grunderupprättaattom
för bl.a. beräkning försäkringspremier och premiereserv. Grunder-av

såskall utformas premier och betryggandeattna reserver ges en
storlek. Kravet grunder uttryck för soliditetssträvan.är ett en

Specialitets- eller separationsprincipen syftar till att trygga
livförsäkringsföretagens svårbedömdasoliditet denattgenom mera

riskfyllda fåroch skadeförsäkringsrörelsen inte förenas med direkt
livförsäkring. Kravet separation i innebärLUF utländsktatt ett

får livåterförsäkringförsäkringsföretag endast förena med direkt
livförsäkringsverksamhet förlagd till Sverige.ärsom
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Förbudet för livförsäkringsföretagen driva rörelse för-att änannan
ocksåsäkringsrörelse uttryck för soliditetssträvan.är Begreppetett en

försäkringsrörelse har i detta sammanhang ganska vid omfattningen
och innefattar bl.a. kapitalförvaltning, marknadsföring, information,
rådgivning och skadereglering. Förbudet drivandemot av annan
rörelse inte absolut. frånUndantag förbudet kanär medges detom
finns särskilda skäl till det. Enligt den praxis utbildatssom
området förutsättning för undantagär skall kunna medgesatten att
verksamheten har naturligt samband med försäkringsverksamhe-ett

och det föreligger garantier för rörelsen drivs i försäkring-ten att att
intressen.stagamas

Kännetecknande för såledesLUF långt drivetär ett system av
bestämmelser syftar till förebygga försäkringsverksamhetatt attsom
här i landet bedrivs ansvarslöst förfångoch till förett sättosunt
försäkringstagama. Särskilt utförliga solvensreglema. Dennaär
detaljreglering har utgångspunkt svenska försäkringskunderattsom
i utländska försäkringsföretag skall lika säkert försäk-tryggas som
ringskundema i svenska försäkringsbolag. Finansinspektionen har
tillsynsansvaret för den verksamhet utländska försäkringsföretagsom
bedriver med stöd härLUF i landet.av

Kännetecknande för LEF regelsystem med vissaär grundläg-ett
gande bestämmelser inledande och drivande försäkringsrörelseom av
i Sverige.
En försäkringsgivare erhållithar koncession i utländskt EES-ettsom
land har med stöd den bedrivarätt försäkringsrörelse iatt Sverigeav
enligt LEF. Verksamheten kan bedrivas antingen sekun-genom en
däretablering här eller gränsöverskridande frånverksamhet ettgenom
driftställe i EES-land Sverige. Möjlighet ocksåfinnsett annat än att
samtidigt bedriva frånverksamhet sekundäretablering här i landeten
och gränsöverskridande verksamhet i Sverige. Med sekundäretable-
ring filial, såvittgeneralagentur och, försäkringssam-avses avser
manslutningar, generalrepresentation. Principen hemlandstillsynom
innebär koncentration tillsynen till tillsynsmyndigheten ien av
försäkringsgivarens hemland har huvudansvaret för tillsynensom av
försäkringsgivarens verksamhet inom Såledeshela EES. har
tillsynsmyndigheten i försäkringsgivarens hemland det primära
tillsynsansvaret för den verksamhet försäkringsgivaren bedriversom
enligt frånLEF häri landet sekundäretablering eller gräns-en genom
överskridande verksamhet.

Systemet med enda koncession och hemlandstillsyn haren som
förutsättning varje medlemsland godtar övriga medlemsländersatt
regler för försäkringsrörelse och offentlig tillsyn tillräckligaom som
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anspråketför tillgodose sundhet i rörelsen. Av denna anledningatt
det inte möjligt i LEF ha motsvarande reglering i LUF iär att som

fråga och bedriva verksamhet det gällerrätten att närstarta samtom
återfinnssolvenskrav och tillsyn. ställetI detaljerade rörelse- och

solvensregler regler tillsyn i lagstiftningen i försäkrings-samt om
givarens hemland. Dessa regler gäller i princip för verksamhetäven

försäkringsgivaren bedriveri Sverige. För varje medlemslandattsom
skall godta övriga medlemsländers regler för försäkringsrörelse har

miniminivåeri tredje generationens EG-direktiv lagts fast för harmo-
ocksånisering regler för försäkringsrörelsens drivande. Det harav

rutiner forutarbetats regler administrativt samarbete mellan med-om
lemsländemas tillsynsmyndigheter för denatt gemensamma
försäkringsmarknaden inom skall kunnaEU fungera tillfreds-ett
ställande sätt.

förhållande till de grundläggandeI principerna i LUF innebär
minimihannoniseringen följ ande.

Varje medlemsland inom EU/EES skall villkor för etableringsom
försäkringsrörelse föreskriva koncession. Koncession meddelasav av

behörig myndighet försäkringsgivarens hemland. EG:s försäk-I
fårringsdirektiv de associationsfonner användas i de olikaanges som

för bedrivandemedlemsländerna försäkringsverksamhet. Iav
frågaallmänhet det olika försäkringsaktiebolag ochär typerom av

erhållitömsesidiga bolag. Som har försäkringsföretagnämnts ett som
koncession i land, omfattas EES-avtalet, med stödett rätt attsom av

försäkringsrörelseden bedriva med kon-överensstämmerav som
EES antingencessionen i hela filialerinrätta elleratt agenturergenom

där gränsöverskridandeeller verksamhet eller attgenom genom
bådasamtidigt bedriva formerna verksamhet.av

det gäller skadeforsäkringNär skall försäkringsföretagets hemstat
varjekräva försäkringsföretag tillräcklig försäkring-att avsätter en

steknisk ansvarsskuld täcker företagets hela affärsverksamhet.som
Enligt allmän bestämmelse i tredje skadeförsäkringsdirektiveten

tillgångarskall de skall täcka den försäkringstekniskasom ansvars-
skulden beaktas fastställandevid den affärsverksamhetartenav av

såföretaget bedriver, placeringamas säkerhet, avkastning ochattsom
realiserbarhet säkerställs. förpliktar direktivetDessutom företagett

mångsidigatill placeringama och tillräckligt spridda. Denatt äratt se
allmänna bestämmelsen ingåendekompletteras i direktivet för-av en

tillgångarteckning med vilka den försäkringstekniskaöver
fåransvarsskulden täckas i enlighet med hemstatens närmare

innehåller ocksåbestämmelser. Direktivet bestämmelser deom
maximibelopp, ställs i relation till bruttototalbeloppet densom av
försäkringstekniska ansvarsskulden, till vilka försäkrings-upp
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får tillgångarföretaget placera täcker ansvarsskulden isom egen-
domsslag eller enstaka objekt särskilt i direktivet.nämnssom

När det gäller livförsäkring skall försäkringsföretagets hemstat
kräva varje försäkringsföretag bildar tillräcklig försäkringstek-att en
nisk ansvarsskuld täcker företagets hela affärsverksamhet. Tredjesom

innehållerlivförsäkringsdirektivet detaljerade bestämmelser deom
principer enligt vilka storleken det försäkringstekniska ansvaretav
bestäms vid livförsäkring. De premier gäller försäkrings-som en ny

utgångspunktirörelse skall med försäkringsmatematiska antaganden
sådana förmårförsäkringsföretagen skapa tillräckligattvara en

försäkringsteknisk ansvarsskuld. Till direktivet har bilaga fogatssom
sk. matchningsregler enligt vilka den valuta gäller försäkrings-som
företagens förpliktelser bestäms regler de uppgiftersamt om som
skall till ingåsförsäkringstagama innan avtal och under försäk-ges
ringstiden.

Tredje livförsäkringsdirektivet uppställer krav livförsäkrings-
bolags och skadeförsäkringsbolags råderställning. Det enligtseparata
direktivet förbud driva liv- och skadeförsäkringsrörelse iett mot att

och bolag. försäkringsgivareEn kan dock koncessionett samma
bådeför livförsäkringsrörelse sådanoch rörelse avseende sjuk- och

olycksfallsförsäkring hänförs Sådantill skadeförsäkring.som
bådakoncession förutsätter de hålls åtskildaverksamhetsformemaatt

i bolaget.
Beträffande förbudet driva rörelse försäkringsrörelseatt änannan

skall enligt EG:s försäkringsdirektiv varje medlemsstat bevaka att
försäkringsgivama begränsar sin verksamhet försäkringsområdettill

sådanoch verksamhet direkt områdeanknuten till dettaär medsom
uteslutande all verksamhet.av annan

Minimihannoniseringen enligt EG:s försäkringsdirektiv innebär
således för de utländska försäkiingsföretag bedriver ellersom
planerar bedriva försäkringsverksamhet i Sverige enligt LEFatt att,

det gäller de grundläggande principerna, inär stort sett samma
bestämmelser för rörelsens drivande gäller för utländska för-som
säkringsföretag etablerar verksamhet här i landet enligt LUFsom

dessa bestämmelser inte kommer tilläven uttryck i svenskom
återfinnslagstiftning i varje försäkringsbolags hemstats lagstift-utan

ning. Verksamhetsförutsättningar i övrigt dock i väsentliär ga
avseenden olika EU:s försäkringsmarknad beroendegemensamma

försäkringsgivaren EU-företag eller inte.är Dettaettom
sammanhänger främst med de s.k. tredjelandsreglema i EG:s
försäkringsdirektiv förpliktigar förhållan-medlemsländerna iattsom
de till de länder inte omfattas EES-avtalet uppställa strängaresom av
krav för etablering försäkringsverksamhet vad gäller föränav som
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EU-företag. Som följd härav ställer den svenska försäk-en
ringsrörelselagstiftningen olika krav utländska försäkringsgivare
beroende försäkringsgivaren har sitt inom EES eller inte,säteom
vilket i sin medfört delvis olika verksamhetsförutsättningar förtur
försäkringsgivare omfattas LUF respektive LEF. Somsom av
framgått gäller detta bl.a. försäkringsverksamhet irätten att starta
Sverige och formema för anskaffning försäkringar den svenskaav
marknaden.

primäraDet syftet med utredningsuppdraget samla bestäm-är att
melserna i LUF och LEF i lag, där förutsättningar bören gemensam
skapas för Försäkringsgivare utanför EES verka i Sverige underatt
likartade förutsättningar EES-försäkringsgivare i den utsträck-som
ning EG:s regler medger och grundläggande skyddsintres-som om

och tillsynskrav tillgodosedda.ärsen

Internationell bakgrund8.2

Till bakgrunden för utredningsuppdraget hör Sveriges internationella
åtaganden. kanDetta begrepp fattas vidsträckt och inrymma varje

frågaöverenskommelse i internationell handel, internationellaom
betalningar och investeringar kan beröra försäkringsverk-som anses

Sverigessamhet. positiva inställning till internationellt samarbete har
lett till svenskt medlemskap i flertalet de organisationerav som
det internationella verkarplanet för ekonomisk integration direktsom
eller indirekt har betydelse för utvecklingen försäkringsområdet.

Sveriges åtagandenMed internationella dock i dettaavses samman-
hang multilateralade förpliktelser åtagandenföljer Sverigessom av

OECD och dess åtagandenamedlemsländer enligt detgentemot samt
allmänna tjiinstehande1savtaletGATS till följd anslutningen tillav

åtaganden,WTO. Dessa utredningen enligt sina direktiv har attsom
beakta vid utarbetande förslag till reglering utländskaettav av
försäkringsgivares verksamheti Sverige, har till följd försäkrings-av
väsendets genomgripande internationalisering fåttunder senare
särskild aktualitet.

Främst under de decennierna har det skett starksenaste en
internationalisering tjänstehandeln. Värdet änstehandeln harav av
under följd ökat avbetydligt snabbare värdet varuhandelnänen av
och fortsatt liknande utveckling förutses. Detta gäller inte minsten
handeln med finansiella tjänster. Enligt GATT:s beräkningar var
Sverige världens1991 15:e medstörsta änsteexportör ett
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1,7 %miljarder amerikanska dollar totalaexportvärde 15,2 avom
försäkringsområdetPå har försäkringsgivama alltvärldsexporten. i

bedriva verksamhet i flera länder, medomfattning kommitstörre att
utveckling harutanför hemlandet. Denna blandetableringeller utan

frågai kapital-främst sin grund i restriktionerindustriländema att om
i utsträckning har slopats undernationsgränsemarörelser över stor

fritt sigeftersom möjligheten för kapital röra överattsenare
intemationel-grundläggande betydelse för dennationsgränsema är av

har i princip alla restriktionerforsäkringsverksamheten. Inom EU
fråga avvecklats.kapitalrörelseri om

direktförsäkringsverksamhetenden internationellaEn delstor av
filialer, dotter- och intressebolagtillknutenär agenturer, som

skaffaeller förvärvat för sig lokalförsäkringsgivare etablerat att
Även samgåendeutländska marknader. etableringnärvaro genom

försäkringsgivare eller andra inhemska intressenter i s.k.med lokala
förekommer inte obetydlig omfattning. Däremot denjoint ärventure

verksamheten, dvs. försäljning försäkringargränsöverskridande av
försäkringsgivaren etablerar signationsgränsemaöver utan att en

förhållandeliten i till premier-lokal marknad utomlands, summan av
direktförsäkringsområdet. Anledningen till detta denglobalt ärna

i breddbranschema inom direktvikt tillmäts lokal närvarostora som
nödvändig den ekonomiska,Etablering förförsäkring. attanses

tekniska kompetens lokala marknadensociala, juridiska och den
framgångsrik försäkringsverksamhet kräver. etableringEn ärsom en

också för försäkringskundema skall kunnaofta nödvändig att
åtminstone jämbördig med den serviceserviceerbjudas ären som

tillhandahåller. Nackdelarna medlokala försäkringsgivaresom
utlandsmarknad kan delvislokalavsaknaden närvaro enav en

försäkringsmäklare. För försäk-anlitandekompenseras genom av
kompetensföretag har ochringssökande utgörs störreav somsom

försäkringar hand den intematio-upphandlaatt egenresurser
dock behovet lokala driftställen begränsade.nella marknaden är av

återförsäkring i högsta grad intemationell.Detsamma gäller ärsom
återförsäkringsavtal ingås nationsgränsema.allaStörre delen överav

äkringsföretagutländska eller utländskt kontrollerade försAndelen
förhållande försäkringsföretag varierar kraftigt i olikai till inhemska

socialist- och utvecklingsländer har utländskaländer. vissaI
från direktförsäk-helt den inhemskaförsäkringsgivare utestängts

i länder medringsmarknaden medan utländska försäkringsgivare en
frihandelspolitik har marknadsandelar ellerliberal 25 procent mer.

framgår avsnitt har utländska försäkringsgivareSom 2.1av en
marknadsandel den svenska marknaden.mycket begränsad av
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Veterli forsäkringsverksamhetär underkastad myndighetstill-gen
hela världen. Direktförsäkringöver övervakas undantagsyn utan

återförsäkringmedan inte övervakas i vissa länder. Knappast inom
något område den intemationella handeln föremålär sådanför
detaljreglering frågai finansiella tjänster. Detta gällersom om
särskilt försäkringstjänster långsedan tid tillbaka omfattassom av
restriktioner olika slag. Regleringen försäkringsområdet har iav
de flesta länder huvudsyfte skydda försäkringstagarenattsom mot

förmågabristande hos försäkringsgivama fullgöra ingångnaatt
förpliktelser. Trots denna enhetlighet målsättningeni med reglering-

föreligger olikheter mellan ländernastora vad beträffar påen synen
det lämpligaste skydda försäkringstagama.sättet Deatt regler som
förestavas syftet skydda försäkringstagarintressetatt innebär oftaav

eller långtgåendemindre inskränkningar i försäkringsgivamasmer
verksamhetsförutsättningar såväl det nationella intemationel-som

planet. I del länder används försäkringslagstiftningen också ien
andra syften. Det förekommer bl.a. utländska försäkringsgivareatt
särbehandlas i lagstiftningen i syfte bygga eller stärka denatt upp
inhemska försäkringsmarknaden. Ett inskränka etablerings-sätt är att
möjligheterna för utländska försäkringsgivare. bådeDet finns bland
industriländer och utvecklingsländer sådanaexempel inskränk-
ningar. En del länder tillämpar restriktiv koncessionsgivningen
baserad den s.k. behovsprincipen, dvs. kvantitativ marknads-en
bedömning begränsar marknadstillträdet för utländska försäk-som
ringsgivare. Andra länder uppställer depositionskrav eller andra
kapitalkrav högre för utländskaär försäkringsgivare försom än
inhemska försäkringsgivare i syfte avskräcka utländska försäk-att
ringsgivare etablera sig.att

särbehandling utländska försäkringsgivare förekommer ocksåav
det gäller den gränsöverskridandenär verksamheten reglering-genom

inskränker marknadsföring och verksamhetsbetingelsemaar som i
övrigt. Förbud reklam utländska försmot produkterav
förekommer i vissa länder. En del länder förbjuder också mäklare
eller andra fönnedlare bistå bosattaatt i landet i deraspersoner
kontakter med utländska försäkringsgivare. Vidare förekommer det

lokala skadereglerare förhindrasatt hantera skadeståndskravatt
utländska försäkringsgivare. Att försäkringar tecknas utomlands för-
hindras också någrai länder valutakontroller förbjudergenom som
försändelser utomlands penningmedel för betalning försäk-av av
ringstagares premier eller försäkringsgivares Sådanakrav. kontroller

ofta åtgärderled i deutgör vidtasett i syfte kapitalrörel-att styrasom
Slutligen kan del ländernämnas kräveratt vissa slagser. atten av

försäkringar, ofta obligatoriska försäkringar, fårendast tecknas hos
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stark inhemsk försäkrings-försäkringsgivare. Behovetlokala enav
och minimering kost-landets ekonomidiversifreringsektor, avav

förbättra betalningsba-försäkringar i syfteför importnaderna attav
förklaring till snedvridnamotivexempellanser är anges somsom

konkurrensforhållanden inhemska försäkrings-mellan utländska och
givare.

såledeslägger iförsäkringsrörelselagstiftningennationellaDen
internationella försäkringsverk-många i för denländer hinder vägen

tillkomst regeringamaOECD har sedan desssamheten. uppmuntrat
industriländema,de ledandemedlemsländerna,i utgörs attsom av

sådan alla formermedför liberaliseringpolitikföra av avsomen
försäkringsområdetPå kommerforsäkringstjinklusivehandel, änster.

liberalisering kapital-stadgor föruttryck i OECD:sbl.a. idetta av
liberaliseringkapitalliberaliseringsstadgan ochrörelser om av

änsteliberalise-rörande tjänsteroch betalningartransaktioner
medlemsländer. finnsStadgoma OECD:s Detringsstadgan. avser

tillämpningsområdenrekommendation stadgomasdock attomen
i IMF intema-omfatta medlemsländernautsträckas tillskall ävenatt

valutafonden.tionella
till etablering.Kapitalliberaliseringsstadgan behandlar bl.a. rätten

någonfår har reservationmedlemsstat inteEnligt stadgan somen -
üån medlemsstat etablerahindra företaghäremot -inte attannanen

sker i allmänhetinternationella etableringenlandet. Densig i genom
ingående direktinvestering-etableringslandet, s.k.kapital fors in iatt

uppnåavsikt inflytandedirektinvestering liggerbegreppetI attenar.
investeringenföretag i vilket sker.verksamheten vid detöver

Etablering kanolika etableringsfonner.Direktinvestering omfattar
bestående nyetableringsålunda Övertagande företag,ske ettgenom av

ellertidigare andel i företagföretag, ökning ettett genomavav
ocksåEtablering kan ske ifilialer ellerupprättande agenturer.av

samgående intressenter imed eller flera inhemskaform ettett enav
s.k. joint venture.

får inte betungande förför etableringVillkoren ettvara mer
enligt kapitalliberaliseringsstad-for inhemsktutländskt företag än ett

etablerarstadgan utländskt företag,Vidare följer att ett somgan. av
tillåtas sådan verksamhetmedlemsland, skall bedrivasig i attett som

härifråntillåten Avvikelse kräver reservationför inhemska företag.är
medlemslandet.det enskildaav

föreskrifter själva tillKapitalliberaliseringsstadgans rättenom
kompletteras vad gäller företablering i medlemsland rättenett annat

beslut nationellutländska företagredan etablerade ett omav
ministerråd Enligt dettaOECD:s 1976.behandling antogsom

får inte behandlas mindreredan etablerat utländskt företagbeslut ett
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förmånligt inhemska Någraföretag. medlemsländerän har gjort vissa
reservationer principen nationell behandling,mot dock inteom
Sverige.

OECD:s ministerråd också1976 beslut angåendeantog ett
åtgärder i syfte främja internationella direktinvesteringar.att Enligt
detta beslut skall samrådsprocedur begäranäga med-etten rum av
lemsland dess intressen kan påverkasattsom ogynnsamtanser

dess flöde internationella direkta investeringaratt berörsgenom av
åtgärder, vilka land har vidtagit. Syftet samrådetmedett annatav är
undersöka möjligheterna i utsträckning sådanaatt begränsaatt största

effekter. Medlemsländema skall samrådsprocedurenunder allge
information kan utlämnas åtgärdrörande varje föremålärsom som

samrådet.för
Liksom kapitalliberaliseringsstadgan har tjänsteliberaliserings-

målsättningstadgan undanröja hindren för den internationellaattsom
handeln mellan medlemsländerna. Bland föreskriver stadganannat
frihet för gränsöverskridande verksamhet för försäkringar. Med-
lemsländema skall sinsemellan undanröja begränsningar s.k.av
osynliga transaktioner och överföringar osynliga operationer. Med
osynliga operationer försäkringsområdet huvudsakligenavses
överföringar premier och ersättningar andra försäkringstrans-samtav
aktioner mellan försäkringsgivare i medlemsland och försäkradett i

medlemsland.ett annat
änsteliberaliseringsstadgan innehåller vidare bestämmelser om

etablering och verksamhet för filialer och Varjeagenturer.om
medlemsland skall tillförsäkra försäkringsgivare från andra med-
lemsländer behandling likvärdig med behandlingenären som av
inhemska försäkringsgivare. Koncessionsvillkoren skall i princip

desamma för inhemska försäkringsgivare och försäkringsgivarevara
från andra OECD-länder. Tillsynsmyndigheten i etableringslandet
skall tillhandahålla varje försäkringsgivare från med-ett annat
lemsland planerar etablera försäkringsverksamhet skriftligattsom en
redogörelse fullständigt de måsteuppgifter lämnas isom anger som
koncessionsärendet. Den koncessionsbevilj ande myndigheten skall

inom månader efter detsenast komplett ansökanattsex en om
koncession föreligger fatta beslut i Avslåsärendet. ansökan skall
sökanden underrättas skälen till avslagsbeslutet. Vidare skallom en

frånsökande OECD-land ha möjlighetett annat överklagaattsamma
koncessionsbeslut inhemska sökanden.som

När det gäller kapitalkrav får medlemsländerna inte uppställa
högre krav försäkringsgivare från andra medlemsländer än
inhemska försäkringsgivare. Ett medlemsland kräver depositionsom
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frånförsäkringsgivare andraochförsäkringsgivarebåde inhemskaav
vid beräkningenprincipertillämpaskallmedlemsländer avsamma

användamöjlighetendet gällerochdepositionskraven attnär
tekniskatäckningfördepositionema reserver.av

förhållande tillrestriktion iOECD-land upphäver ettOm ett en
restriktionenenligt stadgornaOECD skallmedlem iinteland ärsom

OECD-länder. Dennaförhållande samtligatilliupphävas även
samband medisärskild aktualitetkommitföreskrift har att

OECD-vissaendastmarknadinreEU:sskapandet att avgenomav
EU.tillhörländema

marknadframgått EU:sbyggerredanSom gemensamma
försäkringsgivareKoncessionänstefrihet.ochetablerings- som en

Försäkringsgivaren kanhela EU.inomhemland gällersittbeviljats i
inom helaochfilialeretablerakoncessionenstöd agenturermed av

försäkringstjfrånockså hemlandet sälj över grän-änsteroch kanEU a
verksamhetenTillsynenEU-länder. utövas,andratill över varserna

försäkringsgiva-tillsynsmyndigheten iEU,bedrivs inomden än av
övervakningen. Förfördet primärahar atthemland ansvaretsomrens

regler förövriga medlemsstatersgodtaskallmedlemsstatvarje
vissa mini-forsäkringsdirektiv lagts fastEG:shar iförsäkringsrörelse

bestämmelser förgrundläggandefråga vissaminivåcr i om
har eller kommermedlemslandVarjedrivande.försäkringsrörelsens

direktiven.medi enlighetlagstiftningsinatt anpassa
förpliktelsernaföljdTilltillhör OECD.EU-länderSamtliga av

EU-landför varjeskyldighetföreliggerOECD attgentemot en
liberalise-motsvarandetillhör EU,inteOECD-länder,erbjuda som

införts förförsäkringsverksamhetbedrivandeförringar somav
förhållandet OECD-ländematillhör EU. DetOECD-länder attsom

drivandeförmotsvarande villkorerbjuderEU inteutanför av
förutsättning detendast underkanEUförsäkringsrörelse attsom

åberopasförbehåll reciprocitetsvillkorförhar tagitenskilda landet ett
liberaliseringsåtgärder tillifrågavarandeutvidgaför inteskäl attsom

OECD-länder.samtliga
särskilda regler förinnehåller försäkringsdirektivEG:sEmellertid
försäkringsföretagEUbedrivs inomförsäkringsverksamhet, avsom

filialer ellerelandsföretagtredjfrån utanför EUländer genom
försäkringsgivarebl.a.förhinder ilägger vägen attagenturer, som

verkakunnaskallOECD-land utanför EUimed säte ett samma
i landmedförsäkringsgivareEU sätevillkor inom ett somsom

koncession förmedlemsländerna krävaSåledes skallEU.tillhör
tredjelandsföretag.inom EUbedrivsförsäkringsverksamhet avsom

och uppfyllerdespositionställertredjelandsföretagetkrävsVidare att
be-planerarEU-land där företageti detsolvenskravandra attvissa
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driva verksamhet. Ett tredjelandsföretag bedrivaattsom avser
verksamhet i flera EU-länder kan dock ansöka fönnånligareom

dåbehandling och kan möjlighet bl.a. deposition föratt göra allen
verksamhet inom EU-land.ett

EU har möjlighet träffa överenskommelser medatt tredj eland om
andra regler dem försäkringsdirektivenän föreskriver. Sådanasom
överenskommelser bygger likabehandling. Ett exempel en
sådan överenskommelse avtal mellan EG ochär Schweizett
skadeförsälcringsområdet innebär de schweiziska försäkrings-attsom
företagen likställs med försäkringsföretagen med inom EUsäte när
det gäller etablera skadeförsäkringsverksamhetatt inom EU.

Förutom kapitalliberaliseringsstadgan och änsteliberaliserings-
stadgan farms det fram till dess de multilaterala handelsförhand-att
lingarna inom för Allmänna tull- och handelsavtalet GATT,ramen
den s.k. Uruguayrundan, avslutades i december 1993, endast
bilaterala och regionala avtal reglerade den intemationellasom
tjänstehandeln. EU exempel ekonomiskär integreradett regionen

baserad regionaltär avtal. Andraett exempel Northsom är
American Free Trade Area NAF TA, frihandelsområdeär ettsom

omfattar USA, Canada och Mexico, och MERCOSURsom ettsom
antal länder i Sydamerika med målsättning.tullunionupprättat som
Vidare kan i Asien harnämnas Burma, Indonesien,att Malaysia,
Singapore och Thailand bildat Association of South East Asian
Nations ASEAN målsättningmed före 2008att upprätta ett
frihandelsområde. Regionaliseringen världsekonomin medav
protektionistiska tendenser följd stark bidragande orsaksom var en
till förhandlingar i Uruguayrundanatt kom inledas ochatt som
resulterade bl.a. i avtal upprättandeett Världshandelsorgani-om av
sationen World Trade Organization, WTO.

Ett de övergripande målen för förhandlingarna i Uruguayrun-av
dan har varit utsträcka GATT:s regelverk tillatt och inom GATTnya
hittills områdenoreglerade änstehandel. Ett resultatsom av
förhandlingarna allmänna änstehandelsavtaletär General Agree-

On Trade in Services, GATSment täcker all handel medsom
tjänster. Huvuddelama i GATS, innefattas i avtalet upprät-som om
tandet WTO, ramavtal, bindningslistorär ett bilagor ochav samt
ministerbeslut.

Ramavtalet innehåller allmänna förpliktelser gäller allasom
medlemmar och all änstehandel. huvudprincipEn i avtalet är mest
gynnad nations-principen MGN innebär den förmånli-att mestsom

behandling tjänster och tiänsteleverantörer visst landga av ettsom
någottill måsteland utsträckas tillannat gälla alla länderger att som

undertecknat tjänstehandelsavtalet villkor. Vissa möjlig-samma
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fårSådana undantagfrån MGN-principen finns.undantagtillheter
år.femteskallochtiolängre tidgälla for över vartintedock än ses

s.k. MGN-bindningslista,isina undantagskalllandVarje enange
undantagslista.

Även principenbehandling, dvs.nationellprincipen attom enom
f°ar behandling,intetjänsteleverantöreller sämretjänstutländsk ges

ellerinhemska tjänstermotsvarandejure,eller defactovarken de än
Även denna principGATS.fastlagd ifinnsänsteleverantörer, mot

lands bindningslistarespektiveiskallreservationerkan angessom
goras.

fråga ochrelevanta lagaroch insyn iöppenhettillGATS syftar om
Sådana offentliggö-skalltjänstehandel.berörförfattningarandra som

lämpligt sätt.ras
tillåter underländerGATSintegration iekonomisk attRegler om

gående ekonomiskingå längreavtalförutsättningarvissa om
nivådenEES-ländema,innebär utöverintegration. Detta attt.ex. som

respektivesinakantjänstehandelsavtalet,multilateralt ibundits ge
denbehandlingbättre äntjänsteleverantörerochtjänster man geren

påexempelAndraänsteleverantörer.ochtjänsterutländskaandra
integration kanekonomiskreglemadärregioner,ekonomiska om

OECDMERCOSUR.ochASEANNAF TA,EU,tillämpas är anses
OECD-medgersådan ekonomisk region ettintedock somvara en

bättreOECDländerna iGATS,omfattasland, att engeavsom
GATS.undertecknatandra länderbehandling än som

fårrarnavtaletiavtalsförpliktelsemafrån generelladeUndantag
övervägandenförsiktighetsskäl, dvsgrundvalgöras somav

sundhetsaspekter.ochskydds-grundas
åtaganden marknadstill-bindningslistomanationellaDe omavser

änstehandelssektorer.enskildabehandling förnationellochträde
tjänster ifinansiellaföränstesektor t.ex.vissInförandet ettav en

fråga har gjortlandet ibindningslista innebärnationella ettlands att
nationellmarknadstillträde delsfrågaåtagande delsiobegränsat om

tillåtet respektiveinomfråga. docki Detsektornbehandling för attär
angivande irestriktionerbibehålla eventuellaänstesektor genom

utländsk tjänsteleveran-begränsarreglerbindningslistan ensomav
tjänsteleverantö-utländskamarknad ellertilltillträdetörs som geren

förmånlig de inhemskabehandlingnågot mindreavseende änirer
såledesland harhemmamarknad. Varjelandetstjänsteleverantörer

inomlångtgående åtaganden villvälja hur göramöjlighethaft att man
liberaliseringsgrad.därmed desssektor ochvarje

Åtaganden efter bilateralainförsbindningslistalandsi ett
dockgällerBindningslistanländer.andramedförhandlingar

MGN-principen.enligtavtalsparterallalikamultilateralt, dvs. mot
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åtagandet, dvs.bindningslistan bindsinförandet iGenom mer
åtagande kan intefår bundetdärefter införas. Ettinterestriktiva regler

fråga betala kompensation tilltvingaslandet iförsämras attutan
avtalsparter.andra

förhållandenspeciellabehandlaroch ministerbeslutenBilagorna
finansiella tjänstertjänstehandelssektor. Bilaganrespektiveinom om

försiktighetsåtgärder ilagstiftningnationelltillreglerar rätten om
i lands finansiellaoch stabilitetenintegritetensyfte skydda ettatt sys-

tem.
liberaliseringsstadgor syftar,Såväl OECD:sGATS somsom

handeln med bl.a.framgått liberaliseringanförda, tilldet en avav
grund för globalGATS har lagtsMedförsäkringstj änster. enen

gången har denförstaförsäkringstj Förliberalisering änster.av
omfattasGATS kommitänstehandelninternationella att avgenom

från stadgor, inteskillnad OECD:regelverk, tillmultilateraltett ssom
små ländersligger speciellt iländer. Dettill vissabegränsatär

förhandlingsstyrka i bilatera-begränsadi regel harvilkaintressen, en
Ävenetableras. för demultilaterala reglerfastasammanhang, att

betydelsedet givetvisenskilda attär storänsteexportörerna av
gäller intemultilateralt regelsystem. Dettasigförlitakunna ett

GATS deltvistlösning enligtforminst reglerna varasom av en anses
Uruguayrundan.resultatetviktigastedet av

GATS. OECD-ländema haranslutit sig tillOECD-länder harAlla
pådrivande Uruguayrundan. Samtidigtförhandlingarna iivarit som

handelnbefrämj liberaliseringenförhandlingarnaländeridessa at av
de redande inte velat framstegglobalt harmed tjänster somge upp

på basisuppnått sektorn för finansiella tjänstersinsemellan inom av
liberaliseringskodema.

liberaliseringsåtagan-Sverigemed övriga EU-länder harlikhetl
både och GATS. Ettliberaliseringsstadgorenligt OECD:sden

skapa modernutredningsuppdragetgrundläggande motiv för är att en
utgångspunkt Sveriges medlemskap i EUilagstiftning medsom

åtaganden såväl och med-OECD dessSverigesbeaktar gentemot
utgångs-deenligt GATS. avsnittlemsländer I 8.3 närmareangessom

sådan lagstiftningen.punkterna för översyn aven

6-07027
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8.3 Utgångspunkter för regleringen av

utländska försäkringsgivare

utgångspunktEn allmän i utredningsarbetet skapa modemär att en
lagstiftning utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige,om
baserad 1950:272lagen för utländska försäkringsföretagrättom

driva försäkringsrörelse i Sverige LUF och lagen 1993: 1302att
EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige LEF. Somom

framgått leder den områdetnuvarande lagstiftningen sitt ursprung
50 tillbaka i tidençLagstiftningen har sedan dessnästan tillkomst

ändrats vid flertal tillfällen. Den genomgripande förändring-ett mest
dåskedde 1993 regleringen utländska försäkringsgivaresen av

verksamheti Sverige korn tvågrundas lagar, nämligenatt separata
LUF, omfattar utländska försäkringsgivare med hemort utanförsom
EES, och LEF sikte frånutländska försäkringsgivare EES.tarsom
Genom det antalet lagändringar har lagstiftningen svår-blivitstora
överskådlig och i behovär översyn.av en

Till följd regleringen försäkringsrörelse enligt LUFattav av
respektive LEF delvis bygger olika principer, verksamhetsförut-är
sättningarna den svenska marknaden i vissa avseenden olika för
utländska försäkringsgivare beroende försäkringsgivaren ärom
från EES-land eller inte. Vid revideringen lagstiftningen detett ärav
enligt direktiven utredningens uppgift införandetövervägaatt av
principer såinnebär jämbördigt bemötande möjligtettsom som av
alla utländska försäkringsgivare vill komma in den svenskasom
marknaden, förutsatt de försäkrades intressen kan Enatt tryggas.
sådan liberalisering stårregelsystemet i samklang med denav
traditionella frihandelspolitik och allmänt positiva inställning till
internationellt samarbete Sverige i utsträckning anslutit sigstorsom
till i internationella överenskommelser. Den svenska rättsordningen

ocksåkan utgå från utländsk företagsetableringsägas fri här iatt är
framgåttlandet. Som förekommer frånemellertid undantag denna

princip i lagstiftningen utländska försäkringsgivares verksamhetom
i Sverige.

Detta gäller huvudsakligen regleringen i LUF. Bland annat
inskränks enligt LUF möjligheterna till etablering kravetgenom
koncession och möjligheterna utnyttja de olika former föratt
drivande stårrörelse till buds kravet försäkrings-attav som genom
verksamheten måstehär i landet bedrivas generalagent. Andragenom

frånundantag i LUF principer fri näringsutövning här i landet ärom
endast utländska försäkringsgivare driver rörelsen i företags-att som

forrn i hemlandet har möjlighet etablera försäkringsverksamhet iatt
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Äveninte medges.verksamhetgränsöverskridandeSverige och att
obegränsadhinder förLUF faktisktdepositionssystemet i utgör ett en

framgår motsvarandeAv förutnäringsutövning. vadfri attsagtssom
gäller enligt LEF.näringsutövningen intebegränsningar i

åtaganden vidsträcktkan fattasSveriges internationellaBegreppet
fråga internationell handelöverenskommelse ivarjeoch inrymma om

sammanhang harlörsäkringsverksamhet. I dettaberörakan ansessom
förpliktelser följtill debegränsatsdock begreppet att ersom avavse

åtaganden OECD jämteimedlemskap EUSveriges gentemotsamt
änstehandelsavtalet GATSmedlemsländer det allmännadess samt

WTO-avtalet.förinom ramen
innebärSverige medlem i EU. Dettajanuari 1995Sedan den 1 är

från vad falletmed EG till skillnadrelationerSverigesatt som var——
intedå beslutades i november 1994för utredningendirektiven -

medlemskapet i EU. EnEES-avtaletgrundaslängre utan
försäkringsgivares verksam-utländskalagstiftningenöversyn omav

försäkringsområ-åtagandenmåste sin grund i deSverige haheti
regler försäkrings-medlemskapet i EU. EU:sföljerdet omsom av

försäkringsdirektiv ochtill uttryck i EG:sfrämstverksamhet kommer
avtalhandelspolitik jämte bi- och multilaterala ärsomgemensamma

politik.baserade denna
innehåller försäkringsdirektiv reglerEG:sSom tidigare redovisats

förhållandeskall i till tredje landiakttamedlemsländernasom
försäkringsområdet tredj Tredj elandsreglema avser

tredjetableras inom EUförsäkringsverksamhet som av
elandsreglemaDäremot omfattar tredjellerfilialer agenturer.genom

gränsöverskridande verksamhet ochförsäkringsrörelseinte genom
Medlemskapet skyldigheti EU innebärdotterbolagsetableringar. en

Med hänsyn tilltillämpa tredjelandsreglerna.för Sverige attatt
dock möjlighet införafinnstredjelandsreglema minimireglerär att

svenska lagstiftningen vaddeninte liberalare krav i änsträngare men
såledeskanTredjelandsreglematredjelandsreglema föreskriver.

får liberaliseringöverskridas vidintebetraktas gränser ensom som
verksamhet iförsäkringsgivareslagstiftningen utländskaomav

måsteminimivillkorfölj andeinnebär i huvudsakSverige. Detta att
sådanställas lagstiftning.en

måste tredjelandsföretag skallförKoncession krävas att ett
måste följkoncessionen andesig här i landet. Som villkor företablera
lag bedrivaskall ha enligt sitt landskrav ställas. Företaget rätt atteget

måste skeförsäkringsverksamhet. Etableringen i Sverige genom
förbinda sigtredjelandsföretagetfilial. Vidare skalleller attagentur

verksamhet-föra tilleller filialenden plats där upprättasagenturen
handlingaroch här förvaraSverige hänförliga räkenskaperi atten
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hör till verksamheten. krävs ocksåDet företaget befullmäkti-attsom
ombud skall godkännas Finansinspektionenettgar som samtav

deponerar medel säkerhet för verksamheten här i landet.som
Dessutom skall tredjelandsföretags eller filial här i landetett agentur
upprätthålla solvensmarginal i form tillgångar frånfria allaen av
förutsebara förpliktelser med avdrag för immateriella värden.
Solensmarginalens storlek skall tvådet framräk-motsvara största av

bådanade belopp, beror omfattningen den agenturensom av av
eller filialen bedrivna verksamheten här i landet. Det beloppet ärena
relaterat åretstill det premievolym och det andra, i regel, tillsenaste

årensde genomsnittliga skadevolym. För säkerställatre senaste att att
eller ñlialen har tillräckliga verksamhetenagenturen närresurser

tillgångarinleds och dess inte kan komma underskridaatt visstatt ett
minimum, ställs krav minsta garantifond. En tredjedelen av
solvensmarginalen skall garantifonden. fårDepositionenutgöra
räknas in i fårgarantifonden inte understiga miniminivåer.vissasom

skadeförsäkringFör nivåerskall dessa bestämmas med hänsyn till
riskernas storlek i varje försäkringsklass. Slutligen skall villkorsom
för koncession föreskrivas tredj företeratt en
verksamhetsplan i samband med ansökan koncession lämnasatt om
in.

Sammanfattningsvis kan konstateras tredj elandsreglema i högatt
grad begränsar handlingsutrymmet det gäller liberalisera detnär att
svenska regelsystemet för skapa likartade verksamhetsförutsätt-att
ningar här i landet för utländska försäkringsgivare.

Den svenska tredjelandsregimen försäkringsområdet, densom
kommer till uttryck i LUF, i i överensstämmelseär medstort sett
minimivillkoren enligt tredjelandsreglerna. någraI avseenden dockär

långtgåendekraven vad EG:s tredjelandsreglerän föreskriver.mer
Detta gäller bl.a. tredjelandsgivarens organisationsform för rörelsens
drivande i hemlandet och etableringsforrn i Sverige. Som redan
framgått har utgångspunktLUF den utländska försäkrings-attsom
givaren försäkringsföretag. försäkringsgivareär Enett driversom
försäkringsrörelsen i organisationsfonn i sitt hemland kanen annan
inte koncession enligt LUF såledesoch saknar möjligheter att
etablera försäkringsverksamhet i Sverige. När det gäller verksamhets-
fonnen för rörelsen i Sverige medger LUF endast verk-nämntssom
samhet generalagent. Filialetablering exempelvis inteärgenom
tillåten. heller kan generalrepresentation enligt LUF,upprättas
vilket förhindrar utländska forsäkringssammanslutningar med hemort
utanför EES etablera verksamhet i Sverige. Enligtatt utredningen
saknas bebehållaanledning dessa etableringshinder denatt
svenska marknaden för försäkringsgivare hemortmed utanför EES.
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återkommer fråga specialmotiveringen avs-till iUtredningen denna
9.nitt

frånverksamhet försäkringsgivare länderGränsöverskridande av
inte EG:s försäkringsdirek-utanför EES regleras nämntssom nyss av

försäkringsdirektiv regler förAvsaknaden i EG:stiv. gräns-av
frågaverksamhet tredjelandsföretagöverskridande i om anses

fårmedlemslandet i det villinnebära det enskilda EU avgöraatt om
tillåta sådan anskaffningsverksamhet inom sitt territorium. Ett

frågantill gränsöverskridande verksamhet förställningstagande om
i Sverige bör dock ske bakgrund EG:stredjelandsföretag mot av

handelspolitik.gemensamma
Sverige EG:s handels-Som EU-medlem deltar i gemensamma

artikel Romfördraget och skyldigpolitik den definieras i 113 i ärsom
direktivEG:s rättsakter förordningar,tillämpa utgörsatt som av ,

rekommendationer, yttranden, rättsskapande avgörandenbeslut, av
ingått.EG harEG-domstolen och internationella avtal Densom

uppnåhandelspolitiken bl.a. enhetlig-syftar till attgemensamma en
liberaliseringsåtgärder skyddsåt-fråga handelspolitiskaheti ochom

försäkringsområdetPå den handelspoliti-gärder. utgörs gemensamma
förhållandeEG:scentral del till tredje länder,ken, ärsom en av

påverkaråtgärderhuvudsakligen regleringar och andrasomav
förhållanden förbättrai syfte förutsättningarna för utbyteatt av

frågorförsäkringstjänster nationsgränserna. Beslut i denöver rörsom
handelspolitiken i EGfattas de allra flesta fall ochgemensamma av

från-till skillnad EES-avtalet bygger beslutsautonomi förär som
bindandeavtalsslutande länderna för medlemsländerna. Ettde -

således ingåintemedlemsland har kompetens avtal elleratt egna
åtgärder områdenvidta handelspolitiska hand inom de däregen

landet har överlämnat behörigheten till EG.
försäkringsområdet frågaTredjelandsregimen tillär en som

del omfattas den handelspolitiken. Sverige kanstor av gemensamma
således liggerinte tillämpa tredjelandsregim inte inom deen som

måloch linje med de i den han-iramar som anges gemensamma
Ävendelspolitiken. EG:s handelspolitik begränsargemensamma

således till del handlingsutrymmet liberaliseraviss det gällernär att
frånverksamhetsförutsättningar försäkringsgivare tredje land iför

syfte skapa enhetlig utländska försäkringsgivaresregleringatt en av
verksamhet Sverige.i

frånFörsäkringsföretag utanför EES har ingenländer tillrätt
marknadstillträde varken etablering eller gränsöverskridan-genom-

verksamhet till försäkringsmarknad. Tredj elandsföre-de EG:s inre-
måste tillståndha EES-land där företageti varje planerar atttag

bedriva försäkringsverksamhet filialer, elleragenturergenom
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gränsöverskridande verksamhet. Generellt kan dock EGsägassett att
har f°arpositiv inställning till tredjelandsföretag tillträde till denatten
europeiska försäkringsmarknaden. harDetta bl.a. kommit till uttryck

ministerråddeklarationi EU:s i december 1988. I deklarationenen av
fastslås EG:s inre marknad för försäkringstj ståri principatt änster

för alla försäkringsgivare oberoende hemort ochöppen av
associationsform. Emellertid har denna liberala inställning i fallvart

Såledestidigare grundats reciproka krav. har EG krävt att
försäkringsföretag med inom EU inte behandling,säte sämreges
varken factode eller de jure, inhemska försäkringsgivare påän
nationella marknader i tredje länder. Däremot har reciprocitetskravet

så långtgåendeinte varit det krävts verksamhetsförutsätt-att samma
ningar gäller inom EU. EG kan i enlighet med de gjordasom nu
åtagandena enligt GATS inte fortsätta med grunda relationernaatt
med tredje länder reciproka krav. Vid omarbetningen lagstift-av
ningen utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige kanom

fråndärför bortses reciprocitetsprincipen.
När det gäller gränsöverskridande verksamhet tredjelandsföre-av

framgått det anförda, EG:s tredjelandsreglerutgör,tag som av nyss
någotinte hinder möjlighet i den svenska lagstiftning-mot att öppnas

för försäkringsgivare med utanför EES bedrivasäte att gränsö-en
verskridande verksamhet i Sverige. frågaEmellertid dettaär en som
i fall EG:s handelspolitik. Enligt utred-vart tangerar gemensamma
ningen bör Sverige därför inte driva fråganlinje i utanen egen

sig till övriga EU-länders inställning till gränsöverskridandeanpassa
verksamhet tredjelandsföretag. framgåttSom det tidigareav av
anförda medger f.n. endast Nederländerna marknadsföring över

Försäkringsgivare med hemort utanför EES. Gränsöversk-gränsen av
ridande verksamhet kommer behandlas i det följ ande.att närmare

Som har Sverige åtagandenvid sidan de följernämnts av som av
medlemskapet i EU förpliktelser OECD och dessäven gentemot

åtagandenmedlemsländer. ingåriDessa stadgan för Iiberalisering av
kapitalrörelser kapitalliberaliseringsstadgan och i stadgan för
liberalisering transaktioner och betalningar rörande tjänsterav

änsteliberaliseringsstadgan. Genom anslutningen till OECD:s
liberaliseringsstadgor har Sverige för landet internationelltett rätt-
sligt förpliktigande givit uttryck för sin avsikt fortlöpandesätt att
avskaffa restriktioner för kapitalrörelser transaktioner ochsamt
betalningar rörande tjänster liberaliseringsåtgärder i den utsträck-
ning det nödvändigt för effektivt ekonomisktär samarbete mellanett
medlemsländerna i OECD. Enligt rekommendation i OECD bören
liberaliseringsåtgärdema utvidgas till omfatta medlemslän-ävenatt
derna i Internationella valutafonden. Alla EU:s medlemsländer är
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och följaktligen liberaliseringsstad-medlemmar i OECD bundna av
förbehållfinns eller tillfälliga undantag,Möjlighet s.k.göraattgoma.

derogation, beträffande förpliktelsema enligt stadgorna. Sverige har
något förbehåll åberopat någondock varken gjort eller derogations-

detta sammanhang vidbestämmelse i intresse utfonn-ärsom av
reglering utländska försäkringsgivares verksamhetningen en omav

måsteSverige förpliktelsema enligt liberaliseringsstadgomai utan
beaktas till alla delar vid lagstiftningen utländskaöversynen av om

verksamhetförsäkringsgivares i Sverige.
bådebestämmelse i kapitaliberaliseringsstad-En grundläggande

änsteliberaliseringsstadgan icke-diskrimineringsregeln.och ärgan
fårmedlemsland i OECD interegel innebärDenna att ett göra

måstemedlemsländer likabehandlaskillnad mellan andra allautan
liberaliseringsåtgärderOECD-länder. Exempelvis kan försäkrings-

området något någrai princip inte kan begränsas till eller OECD-
måste utsträckasländer till omfatta alla OECD-länder.utan att

från får frågaUndantag icke-diskrimineringsregeln dock medges i om
medlemsländer tillhör särskilt tull- och valutasystem. Dettaettsom

OECD-länder tillhör EU/EESinnebär de kan, liberali-utöveratt som
seringsforpliktelsema enligt stadgorna, sinsemellan vidta liberalise-
ringsåtgärder behöva utsträcka dem till övriga OECD-länder.utan att

åberopats förhållandevisundantag har dock i utsträckningDetta ringa
och det ligger inte i linje med strävandena inom OECD utvidgaatt
tillämpningsområdet för undantagsbestämmelser. En reviderad

frånlagstiftning bör därför inte byggasvensk undantag icke-
diskrimineringsregeln.

förhållandeEU-ländemas till de OECD-länder inte ärsom
anslutna EG i varje falltill det gäller de grundläggandeär, när

frågaprinciperna för relationerna, faller inom för EG:sen som ramen
handelspolitik. artikel i RomfördragetEnligt skall231gemensamma

EG ha samarbete med OECD. Samarbetet bl.a.nära omspännerett
forsäkringstjänster.handeln med villkoren för samarbetetDe närmare

samförstånd.fastställs i Sverige kan därför i egenskap EU-medlemav
försäkringsområdetinte etablera tredj demoten egen

OECD-länder inte anslutna till EU/EES. förInom denärsom ramen
handelspolitiken har dock Sverige möjlighet vidtaattgemensamma

påkalladede ändringar försäkringslagstiftningen anslut-ärav som av
till liberaliseringsstadgor.ningen OECD:s

En grundläggande bestämmelse i OECD:s liberaliserings-annan
framgåttstadgor regeln nationell behandling. Denna regelär som om

innebär OECD-land skall företag andrai OECD-länderatt ett ge
möjligheter verka tillkommer andra iföretag detattsamma som egna

landet. Generellt kan den svenska försäkringsrörelselag-sägassett att
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stiftningen i likabehandlar inhemska och utländskastort sett
försäkringsgivare regleringen delvis vilar olika principer.även om
Möjligen dock hävdaskan kravet deposition i innebärLUFatt en
diskriminering försäkringsgivare med i OECD-land utanförsäte ettav
EES, eftersom depositionskrav inte ställs inhemska försäk-

frånringsföretag och utländska försäkringsgivare EES. Emellertid
depositionsbestämmelsema, i första hand led i anord-är är ettsom

för tillgodose de svenskaningarna försäkringstagamas trygghet,att
konkurrensförhållandenabeaktandeutformade med mellanav

svenska och utländska försäkringsföretag för depositionskravenatt
skall ihop med principer konkurrenslikställighet. Depositions-om

ståkan därför inte stridi med principen nationellsystemet anses om
behandling. slopande iEtt den svenska lagstiftningen deposi-av

fråntionskraven for utländska försäkringsgivare länder utanför EES-
området under alla omständigheter inte hänsynmöjligt med tillär

tredjelandsregler.EG:s
Kapitalliberaliseringsstadgan reglerar bl.a. internationella

direktinvesteringar. Stadgans liberaliseringsförpliktelser omfattar
bl.a. utländska direktinvesteringar sker i fonn etablerandesom av av
filialer. innebär bl.a. utländskt försäkringsföretagDetta medatt ett

i OECD-land har under förutsättning villkoren försäte ett att-
etablering försäkringsrörelse i övrigt uppfyllda etableraär rätt attav -—
sig här i landet, bl.a. filial. Villkoren för etableringen i Sverigegenom
får inte betungande etableringsvillkoren för de svenskaänvara mer
försäkringsbolagen. Kravet likabehandling i detta avseende
innebär enligt stadgan dock inte krav identiska etableringsregler
för utländska och inhemska försäkringsföretag. harDet med-
undantag dotterbolagsetableringar godtagits speciella kravattav -
ställs utländska etableringar.

Kapitalliberaliseringsstadgans föreskrifter själva tillrättenom
etablering i medlemsland kompletteras vad gäller förett annat rätten
redan etablerade utländska företag driva verksamhet Nationalatt av

f°arEnligt detta instrumentTreatment Instrument. redan etableratett
förmånligtutländskt företag inte behandlas mindre inhemskaän

företag.
framgåttSom redan den svenska lagstiftningen inte förenligär

åtagandetmed kapitalliberaliseringsstadganenligt det gällernär
etableringsfonnema den svenska marknaden försäk-attgenom

frånringsgivare OECD-länder, inte tillhör EES, endast kan drivasom
försäkringsrörelse generalagentur här landet.i Vad gällergenom
etableringsvillkoren i övrigt bygger regleringen för svenska försäk-

frånringsbolag och utländska försäkringsbolag OECD-länder utanför
EES koncessionssystemet hänger med den offentligasom samman
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försäkringsverksamheten här i landet. Koncession-tillsynen över
försäkringsbolag ochdesamma för svenska desvillkoren iär stort

omfattas svenskt koncessionkravutländska försäkringsbolag som av
från utländska försäkringsföretag till skillnadvillkoretbortsett att

måste initial deposition innan koncession kansvenska bolag ställa en
bl.a. till kapitalliberaliseringsstadganbeviljas. Med hänsyn att

krav ställs bl.a. agenturetablering kan denmedger speciellaatt
i denna del inte oförenlig med stadgan.svenska regleringen anses

liberaliseringsåtgärder omfattarTjänsteliberaliseringsstadgans
direktförsäkringstransaktioner mellan försäkringsgivare ibl.a. ett

och försäkringstagare i OECD-land. BlandOECD-land ett annat
frihet för gränsöverskridande verksamhet mellanföreskrivsannat

har emellertid den uppfattningenOECD-ländema. OECDInom
till uttryck det föreligger ingen generell bedrivakommit rättatt att

OECD-områdetverksamhet inom det gällergränsöverskridande när
från OECD-länder inte anslutna till EG.försäkringsgivare ärsom

verksamhet medges försäkrings-bör gränsöverskridandeDäremot
från sådana motsvarande kravOECD-länder uppställergivare som

föreskrivs i EG:s försäkrings-sundhet, solvens och tillsyn som
direktiv.

ocksåänsteliberaliseringsstadgan finns bestämmelserI om
och Medlemsländema i OECD skall tillförsäkrafilialer agenturer.

från likvärdig behandlingförsäkringsgivare andra OECD-länder som
försäkringsgivare vid etablering och drift försäkrings-inhemska av

får åläggasSåledes utländska försäkringsgivare inteverksamhet.
läggs inhemska försäkringsgivare.bördor de Dettaäntyngre som

såväl villkoren för verksamheten villkoren förgäller etableraatt som
den svenska lagstiftningenbedriva verksamheten. l ärstort settatt

frånlikabehandling, varför lagstiftningenförenlig med principen om
utgångspunkt någoninte i behov omarbetning.denna är av

stadgan vidare vissa regler de koncessionsgivandeI anges som
myndighetemai OECD-länderna skall iaktta i koncessionsgivningen

påskyndaförenkla och förfaranden i koncessionsärendeni syfte att
fråninitieras försäkringsgivare OECD-länder. Vidare finns isom av

depositioner och ekonomiska garantierstadgan rad regler somen om
principen nationell behandling, dvs likabe-bl.a. baseradeär om

möjliga utsträckning inhemska försäkrings givarehandling i största av
från OECD-området.försäkringsgivare linje medoch utländska I

kapitalkraven skallliberaliseringssträvandena inom OECD krävs att
så små kan det svenskamöjligt. Generellt sägas attvara som

frånifrågavarande den tudelningavseenden bortsettregelsystemeti -
EG:sOECD-försäkringsgivare i regleringen har sin grund isomav

förenlig med tjänsteliberali-försäkringsdirektiv i ärstort sett-
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Någon såledesseringsstadgan. lagändring i denna del inteär
påkallad.

också liberaliseringså-EU-länder harl likhet med övriga Sverige
taganden enligt det allmänna änstehandelsavtalet GATS. Sveriges
åtaganden försäkringsområdet har till de bestämmelseranpassats

dåkrafti LUF vari den 15 december dvs. förhandlingarna1993,som
s.k. Uruguayrundan avslutades. Vid tidpunkteni den den var

tillämpningsområdet för inteLUF begränsat till utländska försäk-
ringsforetag med utanför EES omfattade alla utländska för-säte utan

försäkringsverksamhetsäkringsföretag med i Sverige. LEF trädde i
kraft den januari 1995.l

Som tidigare redovisats har Sverige i sin nationella bindningslista
sådanatagit in begränsningar avseende marknadstillträde och

någon påkalladnationell behandling ändring inteLUF tilläratt av
åtagandena Såledesföljd enligt GATS. har i överensstämmelseav

med marknadstillträdet för utländska försäkringsföretagLUF i
bindningslistanSverige begränsats i till endast etableringatt avse

generalagent bosatt eller har sitt i Sverige. Vidareär sätegenom som
har möjligheterna etablering i Sverige anskaffa försäkringaratt utan

tvåden svenska marknaden begränsats till de särskilda fall som
i och bygger förmedlingl LUF försäk-§ ettanges a som genom

framgåtthar koncession Sverige.ringsbolag i Som detsom avser ena
fallet utländskt försäkringsföretag dotterföretag till ellerärett som

ingår i koncem det i Sverige koncessioneradesättannat samma som
bådafallet byggerbolaget. Det andra försäkringsbolagen haratt

ingått något koncemförhållandesamarbetsavtal föreligger.utanett att
det gäller principen nationell behandling, dvs.När principenom

fårutländsk försäkringsgivare inte behandlingsämreattom en ges
varken de facto eller jure inhemska försäkringsgivare,de har i denän
svenska bindningslistan den begränsningen gjorts utländskaatt

från måsteforsäkringsföretag till skillnad svenska försäkringsbolag
i enlighet med depositionsbestämmelsema i ställa säkerhetLUF för

etableras i Sverige.agenturer som
huvudprincipEn i det allmänna änstehandelsavtalet är mest

nations-principen MGN.gynnad Denna princip innebär, som
framgått, förmånligabehandlingden visst landatt mest ettsom ger
till land medlem i Världshandelsorganisationen WTOärett som
måste utsträckas till gälla alla medlemmar i WTO underteck-att som

avtalet villkor. Medlemsländerna har dock vissanat samma
frånmöjligheter undantag MGN-principen. Sverige har integöraatt

någotanmält MGN-undantag. Vid revideringen lagstiftningen omav
försäkringsgivares verksamhetutländska i Sverige innebär detta att

måsteliberaliseringar den gällande lagstiftningen i princip kommaav
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alla försäkringsgivare med i WTO-land till del. Emellertidsäte ett
finns i enlighet med reglerna ekonomisk integration i tjänste-om

nivåhandelsavtalet möjlighet den Sverige/EU bunditatt, utöver som
fråni avtalet, utländska försäkringsgivare EES bättre behand-ge en

ling den andra utländska försäkringsgivare. Denän man ger nuvaran-
de ordningen, bygger olika regelsystem för utländska försäk-som
ringsföretag med inom LEFEES respektive utländska försäk-säte
ringsföretag med utanför EES LUF, därför inte oförenligsäte är

Sverigesmed förpliktelser enligt det allmänna änstehandelsavtalet.
Enligt det allmänna tjänstehandelsavtalet OECD inte utgöraanses
sådant integrerat ekonomiskt samarbetsområde reglernaett att om

ekonomisk integration kan förhållandetillämpas. I till OECD-
området såledesgäller MGN-principen fullt Detta innebärut. att
liberaliseringsåtgärder inte kan begränsas OECD-områdettill utan
måste komma alla medlemsländer i WTO till del.

enmåsteSammanfattningsvis enligt utredningen översyn av
lagstiftningen utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverigeom

utgångspunkter,ha följ ande nämligen att

omarbetningen lagstiftningen sker inom deav ramar som—
EG:s tredjelandsregler och handelspoli-anges av gemensamma

tik,
principer eftersträvas såinnebär j ämbördi bemötandeettsom-

möjligt alla utländska försäkringsgivare villsom av som
komma in den svenska marknaden, förutsatt de försäkra-att
des intressen kan tryggas,
liberaliseringsåtagandena försäkringsområdet följersom av-
Sveriges anslutning till måsteOECD och WTO beaktas i den
utsträckning medlemskapet i EU medger det,
lagbestämmelser inte längre fyller avsedd funktionsom-—

eller ändamålsenligautmönstras regler.ersättas av mer

utgångspunktMed i förhållandenangivna har utredningennu
utarbetat förslag till lag utländska försäkringsgivaresett ny om
verksamheti Sverige. l avsnitt huvudpunktema8.4 i förslaget.anges
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Huvudpunkter i lagförslaget8.4

Grunddrag i lagförslaget8.4.1

förslag till ändringar i lagstiftningenUtredningens utländska för-om
Sverigesäkringsgivares verksamhet i i utsträckningär stor av

föreslås sålagstiftningens strukturlagteknisk Det ändrasnatur. att att
för alla utländska försäkringsgivare yrkesmäs-lag,gemensam somen

försäkringstj här i landet, stiftas.sigt erbjuder Lagen skallänster
området,lagarna 1950:272de gällande dvs. lagenersätta rättom

för utländska försäkringsföretag driva försäkringsrörelse i Sverigeatt
1302LUF och lagen 1993: EES-försäkringsgivares verksamhetom

i Sverige LEF.
Utredningen har i enlighet med EG:s försäkringsdirektiv gjort en

iåtskillnad lagförslaget mellan EES-försäkringsgivare och försäk-
frånringsgivare tredje land. Som EES-försäkringsgivare definieras

försäkringsgivare omfattas principernautländska endasom omav en
auktorisation och hemlandstillsyn enligt tredje generationens EG-

fråndirektiv medan begreppet försäkrings givare tredje land används
fråga bådautländska försäkringsgivare.i övriga För de kategori-om

utländska försäkringsgivare gäller enligt förslaget delvis olikaerna av
bestämmelser behandlas i olika avdelningar i den föreslagnasom

Bestämmelser desamma eller likalagen. för EES-är nästansom
frånförsäkringsgivare och försäkringsgivare tredje land behandlas

kapitel och oftainom i paragraf isamma samma gemensamma
avdelningar i lagförslaget. Alla bestämmelser gäller utländskasom

så långtförsäkringsgivare har det varit möjligt tagits in i den före-
regelsystemet inte skallslagna lagen. För bli alltför belastat haratt

gåttdet dock inte helt undvika hänvisningar till andra lagar ochatt
EG-direktiv.

Lagförslaget gäller utländska försäkringsgivares direktförsäk-
Sverige. likhetringsverksamhet i I med gällande lagstiftning skall

återförsäkringsrörelse.lagen inte tillämpas Detta gäller oberoende
sådanutländsk försäkringsgivare driver rörelse i anslutningom enav

i Sverigetill sin direktförsäkringsrörelse eller kontorettgenom som
återförsäkringsverksamhet.med tankeenbart grundats här Lagen

återförsäkringsverksamhetskall inte heller tillämpas utövassom
vilka vistas här tillfälligt eller besök enbart förärrepresentanterav

återförsäkringsavtalingående synnerligenavtal. En del allastorav av
ingås korrespondens och telekommunikation. föreslagnaDenper

på återförsäkringsverksamhetlagen skall inte heller tillämpas som
återförsäk-sköts det Huvudmoüvet till detta undantag ärsättet. att
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ringstagare, försäkringsbolag, inte i behovutgörs ärsom av av
trygghetsarrangemang försäkringstagare i ettsamma som

direktförsäkringsförhållande.
återförsäkringFörutom finns det andra avtal mellantyper av

försäkringsgivare syftar till fördela mellan fleraattsom ansvar
sådanaförsäkringsgivare. Exempel avtal samförsäkring ellerär

koassurans, fronting och pooler. Denna försäkringsarrange-typ av
direktförsäkring, eftersom varje försäkringsgivareutgöramang anses

för sina förpliktelser direkt försäkringskunden. Dengentemotsvarar
föreslagna lagen skall därför tillämpas försäkringsverksamhet av
ifrågavarande slag dock med undantag. Undantaget gäller EES-ett

frånförsäkringsgivare utländskt etableringsställe deltar isom
koassuransverksarnheti Sverige i egenskap försäkrings-av en annan
givare den ledande försäkringsgivaren, dvs. den försäkringsgivareän

koassuransavtali bestämmer försäkringsvillkoren ochett som
premierna. föreslagnaDet undantaget har sin grund i EG:s koassu-
ransdirektiv direktiv 78/473/EEG. Enligt detta direktiv och enligt
den praxis utbildats grundval direktivet skall den ledandesom av
försäkringsgivaren behandlas han den försäkringsgivareärsom om
i koassuransavtalet täcker hela risken. Anledning saknas därförsom

låta regleringen omfatta försäkringsgivare deltar i koassuran-att som
sverksamhet den ledande försäkringsgivaren. I gällandeutan att vara

frånlagstiftning har inte motsvarande undantag gjorts regleringen.
sådantNär det gäller fronting överensstämmer ett arrangemang

alltidinte med god affärssed och kan därför den anledningen inteav
alltid drivas i enlighet med lagförslaget. Exempelvis kan fronting inte

tillåten kringgåavsikten det koncessionskravnär är attanses vara
enligt förslaget frångäller försäkringsgivare tredje land.som

Avsikten med lagförslaget inte förändra den praxis enligtär att
vilken försäkringssökande i Sverige kan initiativ eller medeget-
anlitande här i landet registrerade försäkringsmäklare tecknaav -
försäkring utomlands hos försäkringsgivare saknar verksamhet-som
stillstånd i Sverige. sådanDe försäkringsaffärer utländsksom en
försäkringsgivare passivt mottagande tillförs svenskagenom av
fysiska eller juridiska eller svenskregistrerade försäk-personer av
ringsmäklare omfattas inte lagförslaget skall i överensstäm-utanav
melse med gällande inte heller föremåli fortsättningen förrätt vara
svensk reglering.

Enligt lagförslaget gäller delvis olika regler för skadeförsäkring
respektive livförsäkring. För vissa slag försäkringar finns, iav
överensstämmelse med gällande lagstiftning, möjlighet väljaatt
mellan tillämpa de olika regelsystemen. Valmöjligheter gälleratt
sjuk- och olycksfallsförsäkring avgångsbidragsförsäkring.samt
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frågaVidare möjlighet i vissa frånlivförsäkringar fallatt attges om
fråntill fall medge undantag bestämmelserna livförsäkring.om

Utredningens förslag avseende EES-försäkringsgivare ansluter sig
till de principer tillhandahållandefritt försäkringstj änsterom av som
kommer till uttryck i det nuvarande regelsystemet i LEF och som
bygger principen koncession med hemlandstillsyn iom en
enlighet med tredje generationens EG-direktiv.

Förslagets regelsystem frånavseende försäkringsgivare tredje land
innebär vissa liberaliseringar i jämförelse med gällande reglering.

liberaliseringsåtgärderUtrymmet för dock begränsat med hänsynär
till de krav EG:s tredj och handelspo-som gemensamma

Såledeslitik ställer. har bl.a. det gällande depositionssystemet i LUF
bibehållits frånför försäkringsgivare tredje land denna anledning.av

Koncessionsprövningen enligt förslaget bygger motsvarande
koncessionsvillkor i LUF. Utredningen har överflytt-övervägtsom
ning regeringens koncessionsgivning till Finansinspektionen.av
Någon förslag har dock inte lagts fram i denna del. Anledningen
härtill enligt utredningen bör delegeringsfrågadennaär att övervägas

i samband total tillsynssystemen i försäkrings-närmare översynen av
sådanrörelselagstiñningen. En omfattande delegerings-översyn av

bestämmelserna omfattas inte utredningens uppdrag. I lagförslagetav
står således kvar bestämmelsema regeringen meddelar koncessionatt
vid nyetablering försäkringsföretag från tredje land och vidav
koncessionsutvidgning i ärenden principiell betydelse ellerärsom av
i övrigt synnerlig vikt.av

Depositionsbestämmelserna intar tillsammans med vissa andra
solvensregler i förslaget central plats det gäller säkerställanär atten
försäkringskundemas intressen hos frånförsäkringsgivare tredje land.
Det gällande depositionssystemet från 1985, har utformatsärnu som

såvittbl.a. med sikte upprätthållamöjligt konkurrenslikställiatt g-
het mellan svenska och utländska forsäkringsföretag. Omständigheter

påkallarhar inte någoninträffat grundläggande förändringsom av
dåMed hänsyn härtill och reglerna depositionsskyldig-systemet. om

het knutna till basbeloppet enligt lagen 1962:381är allmänom
försäkring prop. l984/85z77, 54 har utredningen inte funnits
anledning justera nivåernade gällande för depositionsskyl-att nu
digheten någraeller i övrigt vidta genomgripande ändringar iatt
depositionsreglerna i förslaget har i det nuvarandeutan stort sett

bibehållitsdepositionssystemet oförändrat.
detNär gäller etableringsmöjlighetema den svenska marknaden

innebär förslaget vissa de nuvarande restriktionerna föratt av
frånförsäkringsgivare Såledestredje land har slopats. skall enligt

förslaget möjligheten bedriva försäkringsrörelse ståi Sverigeatt
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försäkrings driver rörelsenför utländskainte enbartöppen som
försäkringsgivareutländskaföretagsform i hemlandeti ävenutan som

lagförslaget.Organisationsform omfattasrörelse idriver avannan
från kan medföraömsesidiga företagsformen,denBortsett attsom

täckandedrabbas uttaxering försvenska försäkringstagare avav
försäkringsgivarens verksamhet i Sverigei utländskaförluster den

frånbetydelse de svenskasaknar det regelutomlands,eller som
utländskasynpunkt i vilken associationsfonn denförsäkringstagamas

försäkringsrörelsen i hemlandet. Det dedriverförsäkringsgivaren är
tillgångarna främst skall säkerställadeponeradehär i landet som

frånhos försäkringsgivareintressensvenska försäkringstagarens
Från säkerhetssynpunkt kan därför den föreslagnatredje land.

tillämpningsområdelagstiftningens i denna del inteutvidgningen av
något hinder.utgöraanses

från tredjeenligt förslaget försäkringsgivare landVidare skall
generalagentetablera sig här i landet inte barakunna utangenom

generalrepresentation. Förslaget innebärfilial och attäven genom
från fårland möjlighet använda deförsäkringsgivare tredje att

står till buds för EES-försäk-etableringsfonner för närvarandesom
drivande försäkringsrörelse i Sverige.ringsgivare för av

någotfram förslag generelltUtredningen har inte lagt öppnarsom
frånförsäkringsgivare tredje land bedrivamöjlighet för gränsö-att

härtillverksamhet i Sverige. Det grundläggande motivetverskridande
effektivtgränsöverskridande verksamhet bygger ochnäraär ettatt
förutsät-berörda tillsynsmyndigheter i sinsamarbete mellan tursom

informationsutbyte mellan myndigheterna.utvecklade rutiner förter
bör därför gränsöverskridande verksamhet medgesEnligt utredningen

avtal med främman-Sverige endast basis bi- eller multilateralai av
länder säkerställer god kvalitet tillsynen dende avsom en

innehållerLagförslagetgränsöverskridande verksamheten. en
Dispensbestämmelsendispensregel kan användas i detta syfte.som

måste förenligt denaturligtvis tillämpas med in-sätt ärett som
åtaganden Sveriges anslutning tillternationella följer främstsom av

måste också EG:sOECD och WTO. I sammanhanget gemensamma
fråga liberaliseringsåt-syftar till enhetlighethandelspolitik isom om

förhållande till tredje länder beaktas.gärder i
Sverige utvecklats restriktiv praxisI har det gäller utländ-nären

ska försäkringsgivares möjligheter i Sverige,att representeras om
Någonsaknas här i landet.koncession för försäkringsrörelse

lagstadgat förbud inrättande representationskontormot utanav
tillståndsärskilt finns inte i den svenska lagstiftningen. Men i

områdetpraktiken har den restriktiva praxis tillämpassom
sådanförhindrat etablering. Denna praxis ligger inte i linje med den
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gårinternationella utvecklingen friare etableringsrätt förmotsom en
framgåttförsäkringsgivare. Som kan representationskontor inrättas

tillstånd.i andra OECD-länder särskilt ocksåTill bilden hörutan att
frånutländska försäkringsgivare EES inte längre omfattas denav

området fråganpraxis gäller i Sverige sådanutansom om en
utländsk försäkringsgivare kan representationskontor iupprätta
Sverige skall bedömas enligt den nationella lagstiftningen i försäk-
ringsgivarens hemland.

Mot denna bakgrund har i förslaget möjlighet föröppnats
försäkringsgivare med hemland utanför EES efter underrättelse tillatt
Finansinspektionen inrätta representationskontor i Sverige. Underrät-
telseförfarandet, kombinerat med bemyndigande för Finansin-ärsom
spektionen utfärda föreskrifter beträffande verksamhetennärmareatt
vid representationskontoret, syftar till förhindraatt att annan
verksamhet representationsverksamhet vidän utövas representa-ren

Frågantionen. huruvida EES-försäkringsgivare skall ha rätt atten
fårrepresentationskontori Sverige tillsynsmyndig-öppna avgöras av

heten i försäkringsgivarens hemland i enlighet med principen om
hemlandstillsyn.

Utredningens innehåller åtskilligaförslag i övrigt bestämmelser
med vissa tekniska frånjusteringar hämtats ochLUF LEF.som

Lagförslaget kommenteras i avsnitt 9.1.närmare

8.4.2 Gränsöverskridande Verksamhet

fårI överensstämmelse med gällande lagstiftning EES-en
försäkringsgivare enligt lagförslaget marknadsföra försäkringar i

frånSverige fast driftställe i EES-land. Som beteckningett ett annat
sådan marknadsföring används i den svenska lagstiftningen

begreppet gränsöverskridande Någonverksamhet. definition eller
innehållerprecisering begreppet inte gällande lagstift-närmare av

ning. Avsaknaden legaldefinition och den begränsade vägledningav
förarbetena till den gällande lagstiftningen har medfört visssom ger

oklarhet i rättstillämpningen vilka aktiviteter omfattasom som av
gränsöverskridanade verksamhet och därmed det särskilda regelsys-

sådangäller för verksamhet.tem som
svårigheter råderDe det gäller bestämma huruvidanär attsom en

viss verksamhet gränsöverskridande verksamhetär att äranse som
såvälnaturligtvis till nackdel för de myndigheter har tillämpaattsom

ifrågavarande områderegelsystemet den enskilde försäkrings-som
givaren. omständighetenDen gränsöverskridande verksamhetatt
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tillstånd verksamhetenoch den bedriversärskiltkräver utanatt som
föremåltillstånd talar naturligtvissådant bli for sanktionerriskerar att

någorlundasådan entydigt definieradverksamhet skallför att vara
rättstillämpningen vilka kriterierledning fördet tilleller att anges

ingårgränsöverskridande verksamhet. Det iutmärkande förärsom
från utgångspunkterdessauppdragutredningens göra översynatt en

frågan gränsöverskridande verksamhet.omav
verksamhet ansluter tillgränsöverskridandeBegreppet nära

tillhandahålla används i EG:stjänsteruttrycket friheten att som
försäkringsverksamhetförsäkringsdirektiv för betecknaatt som

har etablerats där.fast driftställei landbedrivs att ettett utan
tillhandahållande försäkringstj definieras ifrittBegreppet änsterav

skadeförsäkrings-fråga skadeförsäkring i artikel i det andra12.1om
tillhanda-artikel Friheteni sin hänvisar till 2direktivet, atttursom

artikel ihålla definieras i artikel ochlivförsäkringstjänster 10.1 2 e
livförsäkringsdirektivet.det andra

tillhandahållandeSåväl verksamhet frittgränsöverskridande som
ingående försäkringsavtaltillförsäkringstj syftaränster ytterst avav

bådadirektförsäkringsområdet. Emellertid har de begreppen delvis
verksamhet förutsätter detGränsöverskridandeolika innebörd. äratt

Såsomfrånfråga försäkringsgivarens sida.aktivt handlandeettom
försäkringar beviljasverksamhet integränsöverskridande somanses

något tjänsterbjudit sinaförsäkringsgivaren sätt ututan att genom
166. Frittorder se 1992/932257passivt mottagandeett s.av en prop.

tillhandahållande i principförsäkringstj omfattar däremotänsterav
ingåendesyftar till försäkringsavtalalla aktiviteter oavsett omsom av

initiativförsäkringssökandes eller försäkringsgivarensdendet är
ingås.försäkringsavtalsom

verksamhet i Sverige okändgränsöverskridandeBegreppet var en
direktförsäkringsområdetförsäkringsverksamheten inomaspekt

då antagande EES-begrepp Sverigetill dettafram 1993, avgenom
detsvenska lagstiftningen LEF. Attavtalet infördes i den genom

verksamhet valdes framförgränsöverskridandebegreppetsnävare
tillhandahållande historiskaförsäkringstj harfrittbegreppet änsterav
lång utbildad praxis har försäkringssökan-Sedan tid tillbakaskäl. en

företag och andra juridiskai Sverige fysiskade personerpersoner,-
teckna försäkringtrafikförsäkringhaft med undantagrätt att av-

också verksamhetsrättighe-försäkringsföretag saknari utländska som
potentielle svenskadock förutsätts det deni Sverige. Det har ärattter

initiativ till kontakt, tecknadeförsäkringskunden själv tar avsom
Så detutländska företaget.försäkring med det snart somm.m.

något aktiviteter i Sverigeutländska företaget sätt genom egna
betraktaför sin räkning dettaanskaffa försäkringarsöker är attatt
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led i det utländska företagets drivande försäkringsrörelseettsom av
Årkräver verksamhetstillstånd här i landet. 1990 öppnadessom

möjlighet för försäkringssökande i Sverige med anlitande iatt av
Sverige registrerade försäkringsmäklare placera försäkringar

sådanautomlands, bl.a. hos försäkringsgivare tillståndsaknar attsom
bedriva försäkringsverksamhet i Sverige.

såledesDen praxis frågagälleri Sverige i upphandlingsom om av
försäkring utomlands i linje med principerna fri tjänstehandelär om

Sverige ställt sig bakomöver anslutningengränsema tillsom genom
EU, OECD och WTO. har därförDet inte varit förenligt med Sveriges
strävanden det internationella området inskränka möjligheternaatt

placera försäkring utomlands, försäkringssökande i Sverigeatt som
sådanalltid haft, reglering upphandlingsverksamhet. Avgenom av

denna anledning torde det begreppet gränsöverskridandesnävare
verksamhet ha införts i lagstiftningen i stället för det vidare begreppet

tillhandahållandefritt försäkringstj änster.av
För gränsöverskridande verksamhet skall föreligga måsteatt

åtminstone följ ande kriterier uppfyllda. Verksamheten skallvara
på utländsk försäkringsgivare utgående från utländsktut att etten

tillhandahållerdriftställe aktivt försäkringstj änsteri Sverige genom
saluföring försäkringar nationsgränsen i syfte täckaöver attav en
skadeförsälcringsrisk belägen Sverige ingåeller livförsäk-är ettsom
ringsavtal med i Sverige stadigvarande bosatt fysisk elleren person

här verksam juridisk I det följ ande skall dessa grundläg-en person.
gande kriterier gränsöverskridande verksamhet behandlas.närmare

a utländsk försäkringsgivare

Generell marknadsföra försäkringarrätt till Sverigeatt över gränsen
har enligt utredningens förslag lagförslagets kap. 23 l endast§
utländska försäkringsgivare med inom EES under förutsättningsäte

vissa angivna villkor uppfyllda.att närmare Emellertid iär ges
utredningens förslag lagförslagets kap.l 1 andra stycket§ en
allmän fullmakt bl.a. kan användas till basis bi- ellerattsom av
multilaterala avtal med främmande utanför EES kommastater

innefattaröverens gränsöverskridandeom arrangemang som
Såledesverksamhet. kan enligt förslaget möjlighet föröppnas även

frånförsäkringsgivare tredje land bedriva gränsöverskridandeatt
verksamhet den svenska marknaden.
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inriktningverksamhetensb

fråga gränsöverskri-skallhuvudtagetdetFör överatt omanses vara
går täckaverksamhetenkrävsverksamhetdande attutatt en

ingåellerbelägen i Sverigeskadeförsäkringsrisk att ettärsom
fysiskstadigvarande bosatti Sverigelivförsäkringsavtal med en

"skadeförsäk-juridiskverksam Begreppethäreller person.enperson
preciserats i deni Sverige" harbelägenringsrisk närmareärsom

kap.förslagets 1 9föreslagna lagen

Sverigetillhandahålla försäkrinc aktivt i

för bedömningenavgörande omständighetredanSom ärantytts aven
gränsöverskridande verksamhetskall klassasverksamhet somenom

sina tjänster iförsäkringsgivare bjuderutländskaktivthur uten
fåsbedömningsfråga i denvägledningkan vissSverige. I denna

otillåten försäk-ingripandendet gällerutbildatspraxis när motsom
utländska försäkrings-dvs aktiviteterringsrörelse enligt LUF, om av

det gällerkoncessionspliktiga eller Närhär i landetgivare är
tecknaeller företagsyftar tillaktiviteter attatt personersom

har, redanutländska försäkringsföretaghosförsäkring antytts,som
tillåtna ochmellanpraxisFinansinspektionensenligt gränsen

måsteså försäk-otillåtna dragits i huvudsak detaktiviteter att vara
utländskakontakt med detsjälv initiativ tillringskunden tarsom

andraSå utländska ombud ellerdet företagetföretaget. snart genom
har dettaförsäkringar här i landet,söker anskaffamedhjälpare

otillåten har intagitverksamhet. Inspektionenbetraktats sammasom
försäkringsrådgivare försäkrings-ellerbeträffandesynsätt även t.ex.
någon eller ekonomiskavtalsmässighakonsulter utan attsom,

marknadsföring ellerutländska företaget,anknytning till det genom
försäkring tecknas hos detmedverkar tillaktivt attsättannat

februaribeslut denInspektionen har bl.a. i 22företaget.utländska
vite upphöraLtd vidföreläggande för Alpha Insurance1990 attom

uttryck för denSverige givitmarknadsföra sina produkter imed att
området.praxis tillämpasrestriktiva som

försäkringsbolagregistreratAlpha Ltd CypernInsurance är ett
huvud-verksamhetkoncession i Sverige. Bolagetssaknade varsom

marknadsförde sinakunder. Bolagetinriktad svenskasakligen
till presumtivadirektreklamSverige bl.a.försäkringar i genom

hade bolagetSom led i marknadsföringenlandet.kunder här i ett
uppgifts-referensgivare ochSverige bosattaianvänt personer som

inspektionensbolaget anfört besvärövrigt. Sedanlämnare i över
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beslut avslog regeringen i juni överklagandet. Till stöd för beslutet
regeringen bl.a. enligt gällande svensk denatt rättangav typvar av

marknadsföring bolaget tillåtenbedrivit inte svenskutansom
koncession. Bolaget ansökte rättsprövning. Som skäl attom angavs
bolaget inte bedrev försäkringsrörelse i Sverige och lagligt stödatt
därför saknas for vitesforeläggandet. Vidare framhölls föreläggan-att
det stod i strid med tryckfrihetsförordningensäven bestämmelser om

RÅinfonnationsfrihet. I beslut i april 1992 1992 ref.29 fann
Regeringsrätten bolaget drivit försäkringsrörelseatt i den mening

i LUF. Regeringens beslut någonstred därför intesom avses mot
regel i den lagen. Vidare konstaterade Regeringsrätten tryck-att
frihetsförordningen inte hindrade ingrepp meddelandenmot som
lämnats i kommersiell verksamhet och kommersiellt syfte och har

kommersiella förhållanden föremål.tillrent Regeringens beslut stred
därför inte tryckfrihetsförordningen.mot

Överfört gränsöverskridande verksamhet innebär denna praxis
de aktiviteter klassas koncessionspliktigatt försäkringsrö-som som

relse enligt LUF skall betraktas aktiv marknadsföring inomsom
för den gränsöverskridande verksamheten medan aktiviteterramen

inte hänföra till koncessionspliktigär försäkringsrörelseattsom
heller skall gränsöverskridande verksamhet.utgöraanses

För kravet aktiv marknadsföring skall uppfyllt ären anses en
grundförutsättning anskaffningsverksamheten bedrivsatt yrkesmäs-
sigt. Detta innebär anskaffningen försäkringar i Sverigeatt skallav
ske i förtj änstsyfte kontinuerlig och planmässig. Marknads-samt vara
föring engångsnatur ellerär sporadisk uppfyller inte kravetsom av
yrkesmässighet såledesoch kan inte klassas aktiv marknadsfö-som
ring, vilket förutsättning förär gränsöverskridande verksamhetatten
skall föreligga enligt de här angivna sådangrunddragen föranses
verksamhet.

En utländsk försäkringsgivare passivt tillhandahållersom
försäkringar i Sverige, dvs. endast inriktar sådanasig försäkring-

initiativ kontaktar försäkringsgivarensstagare eget driftställesom
i ingåutlandet for försäkringsavtal, framgått,skallatt intesom anses
bedriva gränsöverskridande verksamhet. En försäkringstagare skall

handla ocksåinitiativ i det fall där försäkringstagarenegetanses
anlitar försäkringsmäklare för upphandling försäkringen utom-av
lands. heller försäkringsaffärer förvärvas fönnedlingsom genom

försäkringsmäklare skall därför klassas gränsöverskridandeav som
verksamhet.

Det liggeri sakens tillämpningsproblem kan uppkommanatur att
det gäller bedömanär initiativ försäkringsavtalatt harettvems

tillkommit. Inspektionen hari angåendePM 1987-08-17 aktiviteter
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koncession i Sverigeutländska försäkringsföretaghänförliga till utan
vägledning bedömningkan tjäna vidvissa riktlinjerangivit som som
områdeifrågavarande se 1989/90:-motsvarande problem prop.av

bilaga34,

försäkringd .salu/öring nationsgrdnsenöverav

tillhandahålls från utländskt driftställe,försäkringstjänsterNär ett
allmänhet antingenmarknadsföringen försäkringarna isköts somav

i svensk tidnings-marknadsföring eller annonseringdirekt genom
radio. Med direkt marknadsföringtelevision eller avsespress,

marknadsföringsåtgärder till potentiella kunder.riktadepersonliga
för försäkringsgi-telefonförsäljning ochDirektreklam, representanter

ingåoch företag i syftekontaktar privatpersoner attsomvare
marknadsföringsåtgärder.sådanaförsäkringsavtal exempelär

får vilken marknadsföringsform väljsEmellertid oavsett som --
något etableringsställe här i landet inte anlitas ipermanent

fråga gränsöverskridandedet skallmarknadsföringen för att vara om
får marknadsföringsåtgärder frånSåledes inte vidtasverksamhet. en

försäkringsgivares filial, generalagentur, generalrepresenta-utländsk
representationskontor föroch naturligtvis hellertion, dotterbolag

skall betraktas gränsöverskridande. Försäk-verksamhetenatt som
inte heller befullmäktiga i Sverige självständigtringsgivarcn kan en

kontinuerligt för försäkringsgivarens räkningverksam attperson
försäkringar i Sverige, eftersom vilkenmarknadsföringensköta av

i Sverige jämställs med etableringhelst närvaropermanent ensom
här i landet.

uppståtillämpningssvårigheterkan dettaSom redan antytts
område hänsyn till inte klar och entydig mellanmed gränsen äratt

funktion och ställning kan jämställas medhar en sompersoner som
försäkrinoch för utländsketablering andra gs-personer som agerar en

räkning här i landet.givares
avseende trafikför-det gäller gränsöverskridande verksamhetNär

1410 särskildafinns träfikskadelagen 1975: bestäm-säkring i 5 §
för utländsk försäkringsgivare, saknarmelser skyldighet somom en

ha här i landet. Attfast driftställe i Sverige, representantatt en en
sådan här i landet skall inte medförarepresentant utses attanses en

frångränsöverskridande verksamhet skall klassas verksamhetsom en
etablering.

bestämmelserna skallDe grundläggande vad utgöraom som anses
återfinns livförsäkringsdirektivetablering i EG:s andra skade- ochen
båda jämställsartikel i direktiven. Enligt dessa direktiv3 en
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försäkringsgivares i vilken fonn helst inomnärvaropennanenta som
områdemedlemslands med filial,ett endastäven närvaronen om

består kontor, eller självständigt arbetande harettav en person, som
stående fullmakt verka för försäkringsgivarens räkningatten

filial. Regler preciserar hursätt direktiv-nämnaresamma som en som
bestämmelserna skall tillämpas kan inte in i den svenska lagstift-tas
ningen den områdetpraxis utbildas med stöd direkti-utan som av

inom gäller såledesEU i Sverige. Det inte möjligtäven attiärven
detta sammanhang exakt fastställa vilket slag verksamhetav som
skall innebära gränsöverskridande verksamhet respektive verk-anses

ñånsamhet fråganetablering den den praxisutan avgörs yttersten av
utbildas inom EU.som
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Författningskommentarer9

utländskatill lagFörslaget9.1 om

Verksamhet i Sverigeförsäkringsgivares

avdelningenFörsta

BESTÄMNIELSERALLMÄNNA

Tillämpningsområde vissa grundläggande bestämmel-ochkap.1

ser

någotsammanförts medkapitel har bestämmelserdettaI som
tillämpliga alla utländska försäkringsgivareundantag blir som

försäkringsverksamhet i Sverige oberoende ibedrivaatt avavser
försäkringsgivaren har sitt Bestämmelsernavilket land säte. avser

tillämpningsområde, definitioner och vissa andra omständig-lagens
grundläggande betydelse för drivande försäkrings-heter är avsom av

denna lag.rörelse med stöd av
Tillämpningsområdet for den föreslagna lagens bestämmelsernya

tillämpningsområdetl i för den gällande§ motsvarar stort sett
båderegleringen i lagen 1950:272 för utländskarättom

driva försäkringsrörelse i Sverige LUFförsäkringsföretag ochatt
1302 Sverigelagen 1993: EES-försäkringsgivares verksamhet iom

LEF.
Definitioner central betydelse i detta kapitel definitionernaärav

frånEES-forsäkringsgivare ochbegreppen försäkrings givare tredjeav
tvåland 2 första stycket 1-2, eftersom dessa försäk-§ grupper av

ringsgivare berörs delvis olika bestämmelser enligt lagförslaget.av
ocksåkapitlet in 2I har tagits definitioner hemland första styck-§av

3 myndighet 2 4behörig första stycket§et samt tennernaav
livförsäkringskadeförsäkring och 6 första och andra styckena§
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definitioner harde dessa begrepp i gällandemotsvarar somsom
lagstiftning. Vidare har begreppet risk belägen i Sverigeärsom
definierats 9

inteLiksom LUF och LEF heller den föreslagna lagenär nya
återforsäkringsrörelse Sverigetillämplig i 3 Om utländsk§ en

såväl återförsäk-försäkringsgivare här i driver direkt-landet som
skall i tillämpasringsrörelse, bestämmelserna denna lag endast

direktförsäkringsrörelsen. ändring i jämförelse med tillämpnings-En
området för gällande regleringen viss koassuransverksam-den är att

frånundantagits regleringen enligt förslaget 3 2.het har §
ingår hänvisningsbestärnrnelser till trañkskadelagenI 4 §

1975:1410, 1989: 1079 livförsäkringarlagen med anknytningom
värdepappersfonder, 1992: 160 utländska filialertill lagen om m.m.,

1976:357 motortävlingsförsäkring och lagen 1986:436lagen om
näringsförbud. Bestämmelserna i dessa lagar gäller i tillämpligaom

delar vid sidan bestämmelserna i denna lag. Enligt den allmännaav
principen speciallag allmän lag gäller bestämmelsernaöveratt tarom
i dessa lagar i tillämpliga delar framför bestämmelserna i denna lag.

ocksåinledande kapitel har förts för försäkringsverk-Till detta en
långsamhet sedan tid tillbaka grundläggande princip i försäkrings-

nämligenrörelselagstiftningen, specialitets- eller separationsprinci-
fårinnebär försäkringsgivare principi inte drivaattpen som samma

både livförsäkringsrörelse och skadeförsäkringsrörelse i Sverige
7

innehåller vidareKapitlet bestämmelser utländska försäkrings-om
givares skyldighet iaktta svensk 5 §,lag möjlighet i vissa fallatt om

fråntill avvikelse bestämmelserna livförsäkring i lagförslagetom
8 § och dispensmöjligheter 10 §.om

illämpningsområdeT

§ Utländska försäkringsgivare1 har bedriva försäkrings-rätt att
rörelse Sverige enlighet med denna lag.i i

eller,Regeringen efter bemyndigande, Finansinspek-regeringens
får meddela särskilda föreskrifter bedrivande försäk-tionen om av

ringsrörelse för uppfiilla Sveriges tillåtaganden följd interna-att av
tionella avtal eller ömsesidiga avtal med främmande stat.

första stycket,I 1 första stycket första meningen§motsvararsom
LUF och kap. första stycketl 1 LEF, lagens tillämpningsom-§ anges
råde. skall tillämpasLagen utländska försäkringsgivares verksam-
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hemmahörandeutländsk försäkringsgivare kanSverige. Enhet i vara
samarbetsområdetEuropeiska ekonomiskahör till deti landett som
båda kategorierfrämmande land. DessaEES-land elleri annatett av

i förslagetsförsäkringsgivare definierasutländska 2
utländska försäkringsgivares möjligheterAvsikten är attatt

i Sverige enligt denna lag inte skallförsäkringsrörelsebedriva
juridiska formen för rörelsens drivande igrund denbegränsas av

ståi princip för alladenna lag skallhemlandet öppen typerutan av
för utländskassociationer. grundförutsättningutländska En att en

försäkringsverksamhetskall kunna etablera medförsäkringsgivare
sådanhemlandet drivs i formdock rörelsen istöd denna lag är attav

anledningi denna lag kan iakttas. Av dennaregelsystemetatt
meddelaspartikulär försäkring, dvs försäkringomfattas inte som av

Dock enligt förslagetindivider, lagförslaget. finnsenskilda av
till försäkringssam-för fysiska anslutnamöjlighet är enpersoner som

försäkring se kap.manslutning meddela 42att
EES-landförsäkringsgivare med igäller utländskaNär det säte ett

utnyttja de olika fonner för bedrivandeemellertid möjligheternaär att
står begränsade EG:sförsäkringsverksamhet till buds avsomav

i hem-försäkringsdirektiv. Försäkringsgivaren skall driva rörelsen
någon i artikel ide organisationsfonner 8.1landet i som angesav

både livförsäkrings-skadeförsäkringsdirektivet och förstaförsta
fråga företagolika utländska i aktie-direktivet. Det är typerom av

formen och försäkringsgivare ieller den ömsesidigabolagsfonn
försäkrings-försäkringssannnanslumingen Lloyds. Ansvaret för att

tillåtenverksamhet etableras i Organisationsform enligtärsomen
tillsynsmyndigheten i EES-försäkringsgivarensdirektiven har

hemland.
i denna lagjämförelse med LUF har begreppet försäkringsgivarel

fått försäkringsföretagvidare innebörd inte enbartatt utangenomen
såsom försäkringssammanslutningarandra organisationsfonneräven

tillämpningsområdetomfattas detta begrepp. Den föryttreav ramen
försäkringsgivares verksamhet ilagstiftningen utländskaomav

förhållandehar häri kommit utvidgas i till LUF. ISverige attgenom
försäkringsgivare i sak detsamma.jämförelse med LEF begreppetär

inte vad försäkringsrö-I lagförslaget definieras utgörasom anses
försäkringsrörelse defmeras inte heller i LUF ellerrelse. Begreppet

Både ocksåSverige allmänheteller i Iagstiflning. i och iLEF annan
har konstaterats möjligt definierai andra länder det det inte är attatt

och för lagtillämpning-begreppet tillräckligt entydigt attnoggrant ge
och samtidigt tillräckligt generellt för kunnaverkligt stöd attetten

förhållanden.till eventuellt ändrade försäkrings-Begreppetanpassas
utgångspunktstället med i vissa irörelse för närvarande ibestäms -
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grundläggan-försäkringsrörelselagstiñningen angivnatillförarbetena
språkbruk. Enligt den praxisochenligt praxis allmäntkriterierde -

åtminstonemåsteområdet verksamheteni Sverigeutbildatssom
åtagande vederlagyrkesmässigt göra utgeett att motattut

vid ovissa hän-bestämd prestationeller utföraekonomisk ersättning
s.40.1984/85:77inträffande sedelsers prop.

uppfyllt krävsskallyrkesmässighetkravetFör att anses vara
försäkringsgivaren i syfte förvärvautländskadenviss aktivitet attav

marknaden. Försäkringsavtalden svenskaförsäkringsaffärer som
något haringås utländska försäkringsgivarenden sättutan att

försäkringstagarenSverige,änsteribjudit sina t.ex. attut genom
försäk-i syfte tecknaförsäkringsgivareninitiativ kontaktar atteget

sådana därföraktiviteter omfattaskrav ochuppfyller inte dettaring,
anlitandemedgällerlagförslaget. Detsammainte avom en personav

försäkrings intekontaktar utländskförsäkringsmäklare somen
ingåsyfteprodukter i Sverige, imarknadsför sinaaktivt att

inte omfattasutländsk försäkringsgivareförsäkringsavtal. Att aven
försäkringskunderssvenskainnebär bl.a.i denna lagregleringen att

sådan säker-inte tillgodosesförsäkringsgivarehosintressen aven
i denna lag.hetssystemet

skall iakttastillämpningen denna lagAvsikten vidär att sammaav
enligtförsäkringsrörelse LUFbeträffande begreppetprinciper som

försäkringsgi-här i landet etablerasgäller verksamhetdetnär avsom
EES.hemland utanförmedvare

bedrivs utländska försäkringsgi-verksamhetdet gällerNär som av
den praxis gäller ihemland inom EES det intemed är somvare

området försäkringsgivarensgäller iprinciperSverige deutan som
verksam-bedömningen vissavgörande förhemland är av om ensom

betraktas försäkringsrörelse.het skall som
första stycket tredjestycket delvis 1andra §I motsvaras avsom

frånföreskriva undantagfullmaktmeningen LUF, allmän attges en
internationelladenna lag, undantagen berorbestämmelserna i när

stycket har främst tagitsavtal. Bemyndigandet ibi- eller multilaterala
på skadeförsäk-EG och Schweiztill följd avtal mellanin ettav

ringsområdet bemyndigandet kanse 1994/95: 184 5.242 menprop.
frånavvikelser den föreslagnaanvändas vid eventuella framtidaäven

åtaganden kan kommaSveriges internationellalagen attsom
möjligt särskilda föreskrifteraktualisera. Exempelvis detär att genom

gränsöverskridande verksamhet förutvidga lagens bestämmleser om
frånockså försäkringsgivareEES-försäkringsgivare till omfattaatt

någon främmande avtalattredje land, Sverige med stat ettomom
sådant grundförutsättning för användningen be-En avarrangemang.



1996:77 F örfattningskommentarer 2 l 9

myndigandet dock avvikelsen grundarär sigatt bi- ellerett
multilateralt avtal.

EES-férsdkringsgivare, färsäkringsgivare från tredje land,
hemland och behörig myndighet

§ denna lag2 I medavses
EES-tärsäkrin utländsk försäkringsgivaregivaregs en vars

hemland hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES
och för den finansiellaär ansvarigt tillsynen den direktaensamt av
försäkringsrörelse försäkringsgivaren bedriver EES,inomsom

zörsäkringsgivare rån tredje land utländsk försäk-en annan
EES-försäkringsgivare,ringsgivare än

hemland det land där försäkringsgivaren har eller,sitt säte
såvitt försäkringsgivare försäkringssammanslutning,i detavser en
land där sammanslutningens verkliga ledning firms,

behörig myndighet den nationella myndighet utomlands som
enligt lag eller författning har behörighet tillsynannan att utöva

EES-försäkringsgivare eller försäkringsgivareöver från tredje land.
Bestämmelserna kap. och3 kap.4 dennai lag tillämpasi på EES-

jförzsäkringsgivare och bestämmelserna 5-8 kap. på försäkringsgiva-i
från tredje land. Bestämmelserna kap.2 och kap.i 9-11 gällerre

både EES-jönsäkringsgivare och försäkringsgivare från tredje land.

dennaI lag indelas de utländska försäkringsgivama tvåi förgrupper
vilka i väsentliga avseenden gäller olika regelsystem. Utgångspunk-

for gränsdragningen mellanten EG:s försäkringsdirek-ärgruppema
tiv. De utländska försäkringsgivare omfattas principernasom av om

enda auktorisation och hemlandstillsyn enligt tredje skadeförsäk-en
ringsdirektivet eller tredje livförsäkringsdirektivet kallas enli första
stycket 1 för EES-försäkringsgivare. Hemlandets ansvarighet för den
finansiella tillsynen försäkringsgivarens hela direktförsäkringsrö-av

frågarelse, i den deläven rörelsen förlagd till Sverige,ärom av som
framgår artikel i9 tredje skadeförsäkringsdirektivet och artikel 8av

Övrigai tredje livförsäkringsdirektivet. utländska försäkringsgivare
kallas enligt första stycket för försäkringsgivare2 från tredje land.
Till försäkringsgivare från tredje land hör inte enbart för-gruppen
säkringsgivare från länder utanför EES ingårhär också olikautan

institut har sitt inomtyper EESsäte inte omfattasav som men som av
principerna enda auktorisation och hemlandstillsyn i tredjeom en
generationens försäkringsdirektiv. Det huvudsakligen frågaär om
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verksamhet ochbegränsadmedförsäkringsgivare motsom svarar
skadeförsäkrings-tredjei artikel 2.2kriterierandravissa avsessom

Väsentligenlivförsäkringsdirektivet.tredjeoch artikel 2.3 motsvarar
understödsinstitutochförsäkringsgivare ärdeundantagen som

tillämpningsområdet kap. andrase 1 lfrån för LEF §undantagna
LEF.stycket

har idetta begreppinnebördharhemlandBegreppet somsamma
stycket LUF.sjundeoch 1LEF §kap.l 3 § motsvaras av
från k i tredjeartikel lmyndighet har hämtatsbehörigBegreppet

livförsäkringsdi-l i tredjeoch artikelskadeförsäkringsdirektivet l
utländskadenna lagtillämpningenvidrektivet. Begreppet avavser

både utanför EES.ochinommyndigheter
återfinnsEES-försäkringsgivareförgällerbestämmelserDe som

kap. medan bestäm-och3 kap. 4avdelningenlagförslageti andrai
kap. skall tillämpas5-8avdelningentredjeimelserna

fjärde avdel-Bestämmelserna ifrån land.tredjeförsäkringsgivare
avdelningi dennabestämmelserna-jämtekap.9-11ningen är -

försäkringsgivare. Enutländskaförhuvudsakligen gemensamma
stycket.i andratagits inhärom harupplysning

Angående dispensmöjligheter, 10se

tillämpningsområdelagensinte omfattasVerksamhet avsom

gällerlag§ Denna inte3
återförsäkringsrörelse och

rådets direktivkoassuransverksamhet isådan avsessom
och andrasamordning lagarden 197873/EEG 3078/4 maj avomav

gemenskapen,koassuransverksamhet inomförfattningar avsersom
driftställeutländsktdeltar frånEES-försäkringsgivarevilken etti en

ledande försäkringsgivare.egenskapi änannan

meningen LUFstycket förstaförstadelvisParagrafen 2 §motsvarar a
stycket LEF.tredjeoch kap. l1 §

skall denna laggällande lagstiftningmedöverensstämmelseI
försäk-återförsäkringsrörelse. Depunkt inte tillämpasenligt 1

återförsäkringsförhållanden behöveravtalsparter iringsgivare ärsom
direktförsäkringsta-sådana trygghetsarrangemangregel inte somsom

tillräckligtåterförsäkring kan det därförVid attanses varagare.
hemlandförsäkringsgivarensutländskatillsynsmyndigheten i den

vilketrisktäckningskapacitet,försäkringsgivarensövervakar som
länder.sker i de flestaregel
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Inom EG avreglerades återförsäkringsrörelse rådetsgenom
direktiv 64/225/EEG den 25 februari 1964 avskaffandeav om av
inskränkningar i etableringsfriheten och i friheten tillhandahållaatt
tjänster återförsäkringavseende och retrocession. De därefter givna
skade- och livförsäkringsdirektiven gäller därför endast direktför-
säkring.

Tillhandahållandet återförsäkringstj denänster svenskaav
marknaden skall således enligt förslaget också i framtiden frittvara
för utländska försäkringsgivare. Detta gäller oberoende försäk-av om
ringsgivaren återlörsäkringsrörelseenbart driver i Sverige eller driver
sådan rörelse i anslutning till direktförsäkringsrörelse här i landet.en

återförsäkringMed i detta sammanhang återför-avses mottagen
säkring, dvs. affärer försäkringsgivare från andrasom mottageren
försäkringsgivare i återförsäkring.form Som regel användsav

"återförsäkring"uttrycket inte för beteckna återförsäk-att mottagen
ring benämning återförsäkringutan avgiven innebärsom attsom

försäkringsgivare avtäcker del sitten överföraen attav ansvar genom
eller mindre delstörre försäkring eller bestånden ettav en av

försäkringar återförsäkrare.eller flera återförsäkringAvgivenen
enligt förslaget i likhetär med gällande lagstiftning inte undantagen

från regleringen omfattas lagensutan tillämpningsområde. Avav
denna anledning har "återförsäkring"termen i den gällande lagstift-
ningen bytts begreppet "återförsäkringsrörelse".ut mot Någon
ändring åsyftasi sak inte.

återförsäkringFörutom finns det andra avtal mellantyper av
försäkringsgivare syftar till fördela mellanatt försäk-som ansvar
ringsgivare. Exempel på sådana avtal samförsäkringär eller koassu-

fronting, pooler och katastrofavtal. Dennarans, försäkrings-typ av
direktförsäkringutgöra eftersomarrangemang varje försäk-anses

ringsgivare för sina förpliktelser direkt försäkrings-svarar gentemot
kunden och omfattas därför denna lags tillämpningsområde medav
det undantag i punkt 2 i denna paragraf. Vidsom anges mottagen
återförsäkring har försäkringsgivaren någotinte direkt ansvar

någon enskild försäkringstagare.gentemot
Enligt artikel rådets2.1 i direktiv 78/473/EEG samordningc om
lagar och andra författningar koassuransverksamhetav som avser

inom gemenskapen, koassuransdirektivet, och enligt EG:s rättspraxis
utbildats grundval detta direktiv skallsom den ledande för-av

säkringsgivaren behandlas han den försäkringsgivareärsom om som
täcker hela risken. Därför föreslås det i punkt 2 denna lag inte skallatt
tillämpas EES-försäkringsgivare från utländskten etable-ettsom
ringsställe deltar i koassuransverksamheti Sverige i egenskap av en

försäkringsgivare den ledande.än Med ledandeannan försäkrings-
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samförsäkringsarrangemangförsäkringsgivare idengivare ettavses
och premierna.försäkringsvillkorenbestämmersom

i koassuransdi-amhetenkoassuransverksreglernaDe närmare om
ändamålsen-intedärföromfattande. Detochdetaljerade ärrektivet är

hänvisning gjortsharställetlagförslaget. Iiin reglernaligt att ta en
koassuransdirektivet.till

skall tillämpaslagstiftningAnnan som

gäller,verksamhet Sverigeförsäkringsgivaresutländska i§ För4
bestäm-delartillämpligadenna lag,bestämmelserna i äveniutöver

melserna i
410,1975: 1trafikskadelagen

tillmed anknytninglivförsäkringar1989:1079lagen om
värdepappersfonder,

utländska filialer1992:160lagen m.m.,om
ochmotortâvlingsförsäkring,1976:357lagen om

nc‘Iringsf6rbud,1986:436lagen om
§ förstabosättningskravet 9från idispensBestämmelsen om

dock tillämpasskallfilialerutländska intelagenmeningen m. m.om
försäkrinutländska gsgivare.på

dennaförutomlagstiftningtagitsstycket harfirstal somannanupp
försäkringsverksamhetdentillämpligkanlag som envara

vilketberoende bl.a.Sverigebedriver iförsäkringsgivareutländsk
verksamhetenformen förmeddelas ochskallförsäkringslag somav

i landet.här
medtill lagarhar begränsatsi stycketHänvisningsbestämmelsen

näringsrättslig ochdetfinnsregler. Dessutomrörelserättsliga
också harförsäkringsgivareutländsklagstifiningcivilrättslig som en

sådan lagstiftningExempelverksamhet i Sverige. äri siniakttaatt
näringsrättslig14181975:marknadsföringslagen är natursom av

konsumentförsäkringsla-1977:981 ochkonsumentkreditlagensamt
civilrättsligbåde ochnäringsrättsligvilka1980238, är avgen

karaktär.
svenskiaktta lagförsäkringsgivareutländskskyldighet förOm att

landet, 5häriverksamheteni se
allmänspeciallagprincipenallmänna överEnligt den tarattom

primäratillämpliga delar,i stycket, iräknasde lagarlag är uppsom
förhållande lag.till dennai
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Avsaknaden dispensmöjlighet för utländska försäkringsgivareav
enligt andra stycket innebär verkställande direktöratt för filialen en

utländsk försäkringsgivare etablerar här i landet skallsom en vara
bosatt i Sverige. En motsvarande föreskrift finns enligt gällande
lagstiftning i kap.2 3 § tredje stycket andra meningen LEF.

Utländska försäkringsgivares skyldighet iaktta svensk lagatt m. m.

5 § En utländsk försäkringsgivare skall verksamheti sin Sverigei
iaktta svensk lag, efter svenskarätta sig myndigheters beslut och
föreskrifter inför svensk domstol,samt följerintesvara annatom av
de internationella avtal Sverige har ingått.som

Bestämmelserna i denna paragraf 5 första§ stycketmotsvarar LUF.
Motsvarighet saknas i LEF.

I paragrafen föreskrivs huvudregel utländska försäkrings-attsom
givare skall följa svensk lag i sin verksamhet i Sverige. Försäkrings-
givaren också skyldigär vid svenskatt domstol följasvara samt
beslut och föreskrifter svenska myndigheter. Med svensk lagav avses
svensk eller den främmanderätt lagstiftningstats kommer frågaisom
enligt de anslutningsregler för svensk internationell privaträtt som
skall tillämpas rättsförhållandet. Syftet med den rättsliga princip

kommer till uttryck i denna paragraf främstsom skyddaär att
försäkringsgivarens svenska kunder i deras ställning konsumen-som
ter.

l paragrafen har införts undantagsregel till följd intematio-en av
nella avtal. fastställs EES-försäkringsgivares rättigheterex. tillen
försäkringsverksamhet i Sverige och solvenskraven sådanför
verksamhet enligt lagstiftningen i dennes hemland till följd deav
förpliktelser följer Sveriges medlemskap i EU ochsom EES-av
avtalet.

En EES-försäkringsgivare skall följa sin hemstats eventuellt
bestämmelser ocksåsträngare i den verksamhet bedrivs i Sverigesom

och försäkringsgivaren får allså inte kringgå dessa med hjälp deav
kanske extensivare gälleri Sverige. Att kravnormer strängaresom
verksamheten i Sverige kan ställas i den nationella lagstiftningen i
försäkringsgivarens hemland vad föreskrivsän i denna lag, harsom
samband med samordningenatt lagstiftningen i EES-ländemaav
bygger minimihannonisering inte förhindrar att strängaresom
krav i vissa avseenden kan ställas verksamheten i försäkringsgiva-

hemland i Sverige.änrens
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livförsäkrinochSkadefärsäkrin gg

försäkringsådanlagdennaskadeförsäkring iMed§6 somavses
713.§försäkringsrörelselagen 1982:kap. 32i aanges

försäkringsådanlagdennalivförsäkringMed i angessomavses
§försäkringsrörelselagen.bkap. 32i

tillhörsjukräntaellerlivräntabetalas formiErsättning avsom
ochlivförsäkringfrånlivförsäkring ersättningen utges enom
Omskadeförsäkring.frånskadeförsäkring ersättningen utges enom

dockskall denlivförsäkringsföretag,köptshar isådan etträntaen
livförsäkring.tillhöraföretagdettai

skadeförsäkringtillhörsjukräntaellerlivräntasådanFör som
kap.livförsäkring 6ibestämmelsernasärskildagäller de om

§§.kap. 4-108stycket 4§första§§, 7kap. 3och samt129

och andraförstalivförsäkring iochskadeförsäkringBegreppen
försäkringsrörelselagenstillhänvisningdefinierasstyckena genom en

livförsäkring..ochskadeförsäkringförförsäkringsklasseriindelning
försäkrings-uppräkningeni singrundar sigindelningDenna tur av

ändringmed denskadeförsäkringsdirektivetförstatilli bilagaklasser
artikelrespektiveassistansdirektivetartikel i14gjorts genomsom

direktivet.tillbilagajämtelivförsäkringsdirektiveti första7.2
och livförsäk-skadeförsäkringdefinitionerMotsvarande tennernaav

och andraförstakap.och l 2 §stycket LUFåterfinns i andra2 §ring
LEF.styckena

nödvändig bl.livförsäkringochskadeförsäkring äriIndelningen
skallförsäkringsdirektivenligt EG:skoncessionskäletdet attava.

indelningen be-Vidareindelning.med denna ärenlighetibeviljas av
lag, eftersomi dennasolvensreglematillämpningenvidtydelse av

fråga skadeförsäk-detberoenderegler gäller ärolikadelvis omom
solvensbestäm-Såväl koncessions-livförsäkring.ellerring som

från tredjeförsäkringsgivaresikteenbartlagmelsemai denna tar
land.

stycketi tredjesjukräntaoch överens-livräntaKlassificeringen av
2 sjättelagstiftninggällande §tillämpas imed denstämmer som

redovisnings-iLEF.stycket Detfjärdekap. äroch 2 §stycket LUF l
främst harskadelivräntorindelningdennasammanhang avsom

ellerlivförsäkringtillhörskadelivräntaOavsettbetydelse. enom
livförsäk-försäkerhetssystemetsärskildagäller detskadeförsäkring
livförsäk-bl.innebärDettaskadelivräntan.för attlagi dennaring a.
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ringsbestämmelsema deposition 6 kap. §, försäkringstekniskalom
6 §, försäkringstekniska riktlinjer 6 kap.skulder kap. 3

förmånsrätt 6 §, aktuarie 66 kap. kapitalbas kap. kap.§, 8 96
skall tillställas inspektionen 7 kap. första§, grunder 312 §som

4 särskild administration 8 kap. §§ skall tilläm-stycket och 4-10
jjärde stycketDetta följerpas. av

upprättande grunder för skadelivräntor, kap.Om 6 4 andra§av se
stycket.

i denna paragraf skadelivräntor har i huvud-Bestämmelserna om
frånför försäkringsgivare tredje land.sak endast betydelse

Separationsprincipen

EES-försäkringsgivare får§ En Sverige förena direkt livför-7 i
endast med sådan direkt skadeförsälcring kap.säkring 2isom avses

klasserna och försäkringsrörelselagen§ första stycket 1 23 a
713 återförsäkring dessa skadeförsäkringar1982: ochsamt av av

livförsäkring. EES-försäkringsgivare basis den koncessionpåsom av
.somförsälcringsgivaren har fått hemland kan meddela både liv-i sitt

skadeförsäkrin får dock Sverigeoch meddela både liv- ochi
.skadeförsäkrin EES-försäkringsgivaren hållaskall skadeförsäk-sin

livförsäkringsrörelsen.ringsrörelse åtskild från
Försäkringsgivare från tredje land får Sverige förena direkti

endast med återförsäkringlivförsäkring livförsäkrinav

paragraf kommer kravet liv- och skadefötsäkringsrörel-I denna att
skall till uttryck den s.k. separationsprinci-separataser vara genom

Bestämmelsen separationskrav i första stycket förstapen. om
EES-försäkringsgivare, har medmeningen, smärresom avser en

frånredaktionell jämkning kap. andraöverförts 2 5 stycket LEF§
utformad i enlighet med artikel i första livförsäkringsdirek-13ärsom

i lydelse enligttivet dess artikel i tredje livförsäkringsdirektivet.16
Vad med livförsäkring har definierats i 6 andra stycket.§som avses

fårEnligt andra i stycke EES-försäkringsgiva-dettameningen en
fåttbasis den koncession försäkringsgivaren i sittre, som av som

bådehemland kan bedriva liv- och skadeförsäkring kompositförsäk-
båderingsgivare, i Sverige samtidigt bedriva liv- och skadeför-även

säkring. Bestämmelsen grundar sig artikel i tredje16 livförsäk-
ringsdirektivet vilken har upphävts den bestämmelse i artikelgenom

i första livförsäkringsdirektivet enligt vilken kompositförsäk-13

16-07028
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ringsgivama tidigare endast kunde etablera eller filialer iagenturer
andra medlemsländer för bedrivande skadeförsäkringsrörelse.av

Föreskriften i tredje i detta stycke har frånöverförtsmeningen 2
kap. fjärde stycket5 LEF.§

frånförsäkringsgivareFör tredje land kommer separationsprinci-
till uttryck i andra stycket med 2 tredjeöverensstämmer §pen som

stycket LUF. Att separationsprincipen har innebörd försnävareen
frånförsäkringsgivare tredje land för EES-försäkringsgivare harän

sin grund i artikel 31 i första livförsäkringsdirektivet föreskriversom
frånförsäkringsgivare fårtredje land endast kombineraatt en

återförsäkring livförsäkring med direkt livförsäkring.av

Tillstånd tillämpa eller frånavvika lagens bestämmelseratt om
livförsäkring

§ Bestämmelserna8 denna lag livförsäkring, medi undantagom
för kap. tillämpas6 9 får också för sjuk- och olycksfallsförsäkring-

kap.2 3 § första stycket klassernai 1 och för-2ar som avses a
säkringsrörelselagen 1982:713 för avgångsbidragsförsäk-samt
ringar.

Bestämmelserna denna lag livförsäkring,i med undantag förom
kap.6 § andra stycket3 och behöver9 tillämpas för sådanainte

livförsäkrin kap. b §2 3 första stycket klassernai 1 bgar som avses
och 4fiJ"rsc‘1kringsr0relselagen beräknad och bestämdpremien ärom
för längst fem år.

Valmöjlighetema enligt denna paragraf beträffande regelsystemen för
skade- respektive livförsäkring berör endast försäkringsgivare från
tredje land.

Utländska försäkringsgivare har enligt första stycket, i saksom
med fjärde2 stycketöverensstämmer § LUF och kap.1 2 tredje§

stycket andra meningen frågaLEF, möjlighet i vissa slagom av
försäkringar välja mellan tillämpa reglerna i denna lagatt att om
livförsäkring eller skadeförsäkring. Valmöjligheten gäller sjuk- och
olycksfallsförsäkringar meddelas för längst fem samtsom
avgångsbidragsförsäkringar längd. Med undantagoavsett av
bestämmelserna kapitalbas för livförsäkring i kap.6 9 §om
får livförsäkringsreglema sådanatillämpas försäkringar detrots att
enligt den indelning följer första6 stycket§ hänföra tillär attsom av
skadeförsäkring.
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med femtestycket, sak 2Enligt andra i §överensstämmersom
meningen finnstredje stycket första LEF,stycket LUF och l kap. 2 §

långas.k.skadeförsäkringsreglema bl.a.möjlighet tillämpaatt
indelningen i andraolycksfallsförsäkringar enligt 6och §sjuk- som

från livförsäkringsreglemalivförsäkring. Avvikelsestycket tillhör
från för livförsäk-bestämmelserna kapitalbasdock intemedges om

enligt kap.beräkning premiereserv 6 3i kap. ochring 6 9 § om av
fönnåner, kap.Om särskilda 6 10se

belägen i SverigeRisk ärsom

belägen SverigeMed risk§9 iär avsessom
för-hänförlig till egendom finns Sverige,risk i närär somsom

byggnad eller byggnad och desssäkringen antingen en enavser
och lösöret täcks försäkring,till den del byggnadenlösöre av samma
till Sverige fordon,hänförligrisk registrerati närär ettsom
fordon,försäkringsobjektet ettavser

med eller försäkringrisk sambandi semester,resa om en
för högst fyra månader och försäkringsta-den haravseende ingåtts

försäkringen Sverige.har tecknat igaren
första stycket riskenandra fall deI inämnsän som anses vara

försäkringstagaren stadigvarande bosattbelägen Sverige,i ärom
juridisk driftställe,eller försäkringstagarenhär är en person varsom

till, finns Sverige.försäkringen hänför sig isom

föreslås huvudsakligen i överensstämmelseparagrafen medI
skadeförsäkringsdirektiveti artikel d andraordalydelsen 2 i det en

med begreppetdefinition vad inom skadeförsäkring avsesav som
i Sverige". används i kap."risk belägen Detta begrepp 2 6 §ärsom

lagförslaget.i
stycket risken belägen i SverigeEnligt första punkt 1 anses om

sådanförsäkringen i belägen byggnad ellerSverigeavser en en
frågaoch dess lösöre. lösöret risken belägenbyggnad I om anses vara

Sverige endast till den del den försäkradi är genom samma
försäkringsavtal.

skallEnligt punkt i detta stycke fordon registreras2 ett somanses
fordon häri Sverige i Sverige belägen risk. Med avsesvara en

båtar luftfartyg.motorfordon, för yrkesmässig sjöfart och Däremot
fritidsbåtar fordon i detta sammanhangomfattas inte begreppetav

båtar fritidsbåtregistretgrund registreringen i upphörde vidattav av
utgången Bestämmelser registrering finns för1992. omav
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bilregisterkungörelsen båtarmotorfordon i 1972:599, för yrkes-i
mässig sjöfart i 1979:377 båtarlagen registrering förom av
yrkesmässig sjöfart och för luftfartyg i förordningen 1986:172m.m.

luftfartygsregistretom m.m.
Enligt punkt i detta stycke skall risker3 i förening med ellerresa

i Sverige belägna risker, försäkringsavtaletsemester näranses vara
ingåtts månader.har Sverigei för högst fyra frågaDet i allmänhetär
kortvariga reseförsäkringar.om

Enligt andra stycket risken i andra fall de i förstaär än som avses
stycket Sverige,belägen i försäkringstagaren stadigvarandeärom

härbosatt eller, i det fall försäkringstagaren juridiskatt är en person,
denna i Sverige har driftställe försäkringen hänför sig till.om som

Bestämmelsen avsedd tillämpas i det fallär att t.ex. att en person som
ingårvaraktigt bosatt i Sverige försäkringsavtal lösöret i sittär ett om

fritidshus beläget utomlands.ärsom

Dispenser

§10 Regeringen eller, efter bemyndigande, Finans-regeringens
inspektionen får, med de begränsningar andra-fjärdeisom anges
styckena, medge försäkringsgivare från tredje land undantag från de
särskilda bestämmelserna denna lag livförsäkrin frågai iom g om

livförsäkring gäller endast för dödsfall och meddelas försom
tid längst fem ellerär beräknad ochpremiemot ären av en som

bestämd för längst fem år och
livförsäkring kap. b §2 första stycket3 klassi 3som avses

försäkringsrörelselagen 1982: 713.
Undantag enligt första stycket 1 får medges från bestämmel-inte

beräkning enligt kap.6 § andra3 stycket.premiereservserna om av
Undantag enligt första stycket får medges2 från bestämmelserna
livförsäkringi kap. §6 3 tredje och fjärde styckena och, detom om

finns särskilda skäl, frän bestämmelser livförsäkring.övriga om
Ett undantag enligt första stycket skall förenligt medvara

Europeiska gemenskapernas rättsakter ifråga försäkring.om
sambandI med beslut undantag enligt första stycket får1om

föreskrivas bestämmelser denna lag särskilt gäller skade-iatt som
försäkring skall tillämpas stället.i

Dispensbestämmelsema i denna paragraf regler endastavser som
frånberör försäkringsgivare tredje land.
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frågastycket möjlighet i vissa livförsäkringarförstaI attges om
frånfrån medge undantag eller avvikelse bestämmelsernafall till fall

livförsäkring. Dispensen kan ha generell utformninglagi denna om
livförsäkringsbestämmelser.begränsas till vissaeller

i sakDispensmöjligheten enligt punkt 1 medöverensstämmer
stycketdispensmöjlighet i andra första meningenmotsvarande 2 §a

andra stycket Med hänsyn till dispens-och kap. 5 LEF.LUF l § att
frånförsäkringsgivaremöjligheten endast regler gälleravser som

någon till gällande dispensbestäm-land har motsvarighet dentredje
EES-försäkringsgivare inte tagits i förslaget.melsen för upp

Dispensmöjligheten enligt punkt tredje stycket2 2 §motsvarar a
meningen LUF medan motsvarighet saknas i LEF.första

andra stycket harBegränsningen dispensmöjligheten enligt sinav
motsvarighet andra stycket andra meningen LUF.i 2 §a

i tredje stycket tredjeDispensbestärnrnelsen 2 §motsvarar a
första meningen LUF.stycket

stycket med tredje stycketBestämmelsen i fidrde 2 §motsvarar a
meningen LUF.andra

Möjligheten enligt femte stycket i samband med dispens-att ett
föreskriva bestämmelser skadeforsälçring skall tillämpasbeslut att om

livförsäkringsbestämmelser motsvarighetstället för har sin ii 2 §a
stycket meningen LUF och kap. stycketandra första 1 5 andra LEF.§

Särskilda bestämmelser sekundäretableringkap. och2 om
gränsöverskridande verksamhet

bådekapitel, EES-försäkringsgivare ochdetta gällerI som
frånförsäkringsgivare tredje har tagits in regler de verksam-land, om
står till buds utländska försäkringsgivarehetsfonner försom som

Sverige. Verksamheten kanbedriva forsäkringsverksamhet iattavser
frånbedrivas antingen sekundäretablering här i landet elleren genom

gränsöverskridande verksamhet. första stycket definieras be-I 1 §
grunddragsekundäretablering ochi vissa avseende6 §greppet anges

innehåller ocksågränsöverskridande verksamhet. Kapitlet bestäm-
melser företrädare för utländska försäkringsgivareom

31 andra stycket, 2 §, filial §, försäkrings-generalagent§
5 §.sammanslutning 4 § och generalrepresentation Bland annat

och kvalifikationskravdessa bestämmelser behörighetsvillkoranger
för den här i landet skall utländska försäkrings-representerasom
givare.
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och företrädareSekundäretablerin g

sekundäretablering denna lag utländsk§ Med1 iavses en
etableringförsäkringsgivares Sverigei genom

generalagent,
filial och

försäkringssammanslutning,försäkringsgivaresåvitt i enavser en
generalrepresentation.

denna lag verkställandeMed företrädare generalagent,iavses
filial ombud fördirektör för för generalagent och försäk-samten
försäkringssammanslutning.ringsgivare i en

frånsekundäretablering första har överförts kap.i stycketBegreppet 2
såväl EES-fÖrsäkrings-och skall enligt förslaget tillämpasLEF2 §

frånförsäkringsgivare tredje land. Inrättandegivare ettavsom
dotterbolag i Sverige inte betrakta sekundäretablering,är att som en

fråga juridisk och inteeftersom det härvid är separatom en person
försäkringsgivarens representant.

företrädare i andra stycket har i sak innebördBegreppet samma
kap.motsvarande begrepp i sjätte stycket LEF. Eftersom2 3 §som

den utländska försäkringsgivarens egentliga ledning finns utomlands,
skall försäkringsgivare etablerar sig här i landet hasom en person

för verksamheten här. utländska försäkringsgiva-Densom ansvarar
företrädare i Sverige kan generalagent, direktör förrens vara en en

filial eller ombud för försäkringsgivare i försäkringssam-ett en
juridiskmanslutning. I det fall används generalagentperson somen

skall företrädas ombud.agenturen ettav
frånFöreträdaren för verksamheten den utländskasvarar

försäkringsgivarens sekundäretablering här i landet och företräder
rättsförhållandenförsäkringsgivaren i sekundäretablering-gällersom

verksamhet. Med undantag ombud för försäkringsgivare iens av en
ocksåförsäkringssarnmanslutning leder företrädarna försäkringsrörel-

vid sekundäretableringen. ställning kanFöreträdarens närmastsen
jämföras med ställning verkställande direktören ellerden styrelse-en

i svenskt försäkringsbolag har. gällerledamot När det ombudett ett
för försäkringsgivare i försäkringssammanslutning har hanen samma

för verksamheten övriga företrädare, han intetrots att äransvar som
involverad i älva affärsrörelsen. Liksom gällande lagstiftning in-
nehåller några skadeståndsskyldighetförslaget inte bestämmelser om

Frågan påför företrädare. huruvida företrädaren grund sittav ansvar
skadeståndsskyldig vållasför verksamheten för skadaär som

försäkringstagare och andra berörs försäkringsverksamhetensom av
får skadeståndsrättsligabedömas enligt allmänna principer.
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innehållerLagförslaget inte bestämmelser omfatt-närmare om
ningen företrädarens befogenheter företrädaren bestämmerutanav

hur verksamheten i Sverige skall organiseras. Av sakensälv natur
följ exempelvis generalagent och verkställande direktöratter en en
för filial har anställa den personal eller anlita de försäk-rätt atten

konsulter behövs för verksamheten.ringsombud eller Sittsom
lagstadgade för verksamheten i Sverige kan företrädaren dockansvar

någonöverföra han alltid detinte sättutanannan ansvarar som
i denna lag för anställdas och andra uppdragstagares verksam-avses

het.
förslaget finns särskilda bestämmelser generalagent 2 §,I om
3 § och gcneralrepresentation 5filial

Generalagent

Med generalagent denna lag filsisk eller§ juridisk2 iavses en
leder och sköter utländsk försäkringsgivares affär-enperson som

ochsverksamhet Sverige har företrädai även rätt attsom
alla deförsäkringsgivaren rättsförhållanden hänför tilli sigsom

verksamheten. utländsk jörsäkringsgivareEn får Sverigei inte repre-
generalagent.änsenteras av mer en

skall bosattGeneralagenten Sverige. Den underå-i ärvara som
konkurs underkastadeller näringsförbud eller haririg, som-

§ föräldrabalkenförvaltare enligt kap. 7 kan11 generala-inte vara
gent.

Den utländska försäkringsgivaren skall utfärda fullmakt för
generalagenten för försäkringsgivaren bindande rättshand-ingåatt

med tredjelingar för den utländskastämningsamt ta emotman
försäkringsgivaren och själv eller tala och förgenom annan svara
denne.

Om den utländska försäkringsgivaren använder juridisken
generalagent skall den juridiska ombudutse ettperson som personen

uppfiiller de krav ställs andra stycket.isom som

denna paragraf stadgasl generalagentens ställning och uppgifterom
de krav ställs generalagenten.samt om som

Begreppet generalagent i första stycket första intemeningen, som
preciserats i gällande lagstiftning, har i sak innebördnärmare samma

detta begrepp ha i LUF. En generalagent sysslomanärsom anses en
marknadsför, utfärdar försäkringar och sköter skaderegleringensom

utländsk försäkringsgivares här i landet. Formelltvägnar setten
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såledesdet inte generalagenten den utländska försäkringsgi-är utan
driver försäkringsrörelsen i Sverige.varen som

Föreskriften i andra i detta stycke intemeningen att änmer en
fårgeneralagent företräda utländsk försäkringsgivare i Sverigeen

i sak med första3 meningen§ LUF medanöverensstämmer motsva-
righet saknas i LEF.

Enligt förslaget finns någotdet däremot inte hinder ochmot att en
generalagent för flera utländsk försäkringsgi-är änsamma person en

vare.
andraI stycket de allmänna behörighetsvillkoren föranges en

generalagent utländsk försäkringsgivare, vilkarepresenterarsom en
innehålltill sitt desamma de gällande villkoren enligtär 4 §som nu

första stycket andra och tredje meningarna ochLUF kap. första2 3 §
stycket första och andra meningarna LEF. Generalagenten skall vara
bosatt i Sverige. Detta viktigt för de vänder sig till denär att som
utländska försäkringsgivaren här i landet skall kunna träffa den som

för försäkringsgivarens verksamhet och angelägenheter.ansvarar
Generalagenten rättsförrnågaskall ha i alla de angelägenheter som

fårgäller honom själv. Han inte omyndig eller försatt i konkurs.vara
Generalagenten kan jämföras med svenskt försäkringsbolagsett
verkställande direktör eller styrelseledamot. fårInte heller de vara
omyndiga eller försätta i konkurs.

Enligt lagen 1986:436 näringsförbud får den meddelatsom som
näringsförbud bl.a inte styrelseledamot, suppleant eller ivara annan
egenskap ställföreträdare för försäkringsbolag eller faktisktettvara

ledningen dess verksamhet. Eftersom generalagenten ocksåutöva av
i andra avseenden j ämställs med svenskt försäkringsbolagsett
verkställande direktör och styrelseledamot, skall honom också
tillämpas de begränsningar i lagen näringsförbud jfr.som anges om
förslagets kap.l §.4

Det ligger i sakens måstegeneralagenten förtrogennatur att vara
med försäkringsverksamhet. Eftersom generalagenten kan denvara
enda den utländska försäkringsgivaren irepresenterarpersonen som

måsteSverige han förutsättas särskilt frågayrkesskicklig. Ivara om
styrelseledamot och verkställande direktör i svenska försäkringsbolag
har inte i försäkringsrörelselagen 1982:713 tagits in uttryckliga
föreskrifter yrkesmässiga krav och krav lämplighet i övrigt. lom

ingårstället det i koncessionsprövningen försäkringsbolagett nyttav
inom för sundhetskravet bedöma bolagets verkställandeatt ramen om

ledning uppfyller de kunskapsmässiga såkrav och omdömesgillaär
i sitt handlande långsiktigtfordras för och stabiltatt ett sättsom
driva sund försäkringsverksamhet se 1992/931257 s.187. Detprop.
föreslås frågamotsvarande lösning i generalagenten om som repre-
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frånförsäkringsgivare tredje land ansöker svensksenterar en som om
Således ingåkoncession. skall det i koncessionsprövningen enligt

förslagets 5 kap. första stycket2 bedöma§ generalagentenatt ärom
sådanomdömesgill och har allmän kännedom försäkringsverk-om

samhet behövlig med beaktande och omfatt-artensom anses vara av
ningen den verksamhet frånförsäkringsgivaren tredje landav som

mångsidigarebedrivai Sverige. Desto och omfattandeattavser mera
frågaverksamhet det desto krav bör ställas generala-är störreom

genten.
När det gäller generalagent EES-försäkrings-representerarsom en

givare ankommer enligheti med principen koncession medom en-
hemlandstillsyn motsvarande prövning tillsynsmyndigheten i-
försäkringsgivarens hemland.

Generalagenten skall i Sverige den utländskarepresentera
försäkringsgivaren rättsförhållandeni alla de föranledssom av
dennes verksamhet här i landet. ocksåHan skall leda och sköta
försäkringsgivarens försäkringsverksamhet i Sverige. därförDet är
viktigt generalagenten har omfattande befogenheter. Enligt tredjeatt
stycket, i sak med första4 stycket förstaöverensstämmer §som
meningen LUF och kap.2 3 andra stycket§ LEF, generalagentensär
behörighet företräda utländskaden försäkringsgivaren lagstadgad.att

innebär utländsk försäkringsgivareDetta inte kan inskränkaatt en
fullmaktden enligt detta stycke skall utfärdas för generalagen-som
Däremot kan försäkringsgivaren vid behov byta sin generala-ten. ut

gent.
Föreskriften i fjéirde stycket i sak med andraöverensstämmer 4 §

stycket LUF och kap. första2 stycket3 § tredje och fjärde meningar-
LEF.na
Av generalagentens fullmakt framgåskall bemyndigandet att

sköta verksamheten för den utländska försäkringsgivarens räkning
här i landet. Om fullmakten inte medger fårgeneralagentenatt
använda ombud måstevid rörelsens drivande, givetvis detta beaktas.
Någon uttrycklig föreskrift härom torde inte nödvändig. Ivara
förslaget har någondärför inte tagits motsvarighet till andra3 §upp
meningen LUF.

För generalagent företräder frånförsäkringsgivare tredje landsom
finns i förslaget bestämmelser godkännande generalagent 5om av
kap. fjärde stycket,2 byte§ generalagent 5 kap. §,8 tillfälligtav
ombud för generalagent 7 kap. § ochll utseende ombud i ställetav
för generalagent i samband med verksamheten i Sverige upphöratt
8 kap. §.2

När det gäller generalagent för EES-försäkringsgivare får
Finansinspektionen vid förhinder för generalagenten interimistiskt
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skyddet för försäkring-med hänsyn tillombud, detförordna ett om
Motsvarande föreskriftnödvändigt 4 kap. 8intressen ärstagamas

från tredje landförsäkringsgivaregeneralagentför representerarsom
återfinns kap.i 7 l 1

Filial

avdelningskontor med själv-lagfilial dennaMed§3 i ettavses
försäkringsgivare etablerarutländskförvaltningständig isom en

Sverige.
landet föreståshärkontorfilial betraktasSom iäven ett som av

personalutländsk försäkringsgivares samt en person somegenen
fullmakthar ståendeverksamhet ochsjälvständigbedriver attensom

filial.påföreträda försäkringsgivaren sätt som ensamma

såväl försäkringsgivareföreslås EES-försäkringsgivareDet att som
drivandefilial i Sverige förüån inrättaland skall kunnatredje aven

står filialetableringlagstiftningEnligt gällandeförsäkringsrörelse.
filial i förstaEES-försäkringsgivare. Begreppetförendast öppen

LEF.innebörd i kap. 2har 2 2 §stycket somsamma
1992:stycket lag gäller lagenkap. första 3Som i l 4 §angetts

försäkringsverksamhetförutländska filialer160 somm.m.om
direktör för filialensSverige. Filialensfilial ibedrivs svarargenom

för denförsäkringsrörelseverksamhet, leder dess samt agerar
affärsangelägenheterräkning i övrigaförsäkringsgivarensutländska

försäkringsgiva-filialdirektören den utländskaföreträderhär. Vidare
Filialdirektö-rättsförhållanden verksamhet.gäller filialensi somren

verksamhetfilialens debetydelse, baranationalitet har ingenrens
enligt kap.från direktören skall lSverige. Verkställandeledsfacto

tilli Sverige ang. motivetlag bosattandra stycket denna4 § vara
gäller för1992/93:257, s.l65. I övrigtföreskriftdenna se prop.

och behörighetsvillkorkvalifikationskravverkställande direktören de
Filialensutländska filialeri och lO lagen9 m.m.omsom anges

f°ar således konkurs elleromyndig, försatt iintedirektör envara
förvaltare enligt llnäringsförbud eller hahar meddelatsperson som

föräldrabalken.kap. 7 §
livförsäkringsdirektivet,skade- och i andraartikel i andraEnligt 3

försäkringsdirektiv,tredje generationensinte ändrats genomsom
i vilken formförsäkringsgivaresjämställs närvaropennanenta somen

område filial,medmedlemslandshelst inom även närvaronett omen
arbetandebestår självständigtkontor, ellerendast ett person,enav
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ståendehar fullmakt verka för försäkringsgivarens räkningattsom en
föreslåsfilial. Det bestämmelse häromsätt attsamma som en en

med fonnulering i direktiven i andra styckettassamma som upp- -
främst i syfte klargöra gränslinjen mellan verksamhetatt genom
etablering och gränsöverskridande verksamhet, 6se

verkställande förestårFör direktör filial tillhörsom en som en
frånförsäkringsgivare tredje land finns i förslaget bestämmelser om

godkännande verkställande direktör 5 kap. fjärde2 stycket,§av
byte verkställande direktör 5 kap. §8 och tillfälligt ombud förav
verkställande direktör
7 kap. ll

detNär gäller filial etableras försäkringsgivare från tredjesom av
ingårland koncessionsprövningeni enligt förslagets kap.5 första2 §

stycket bedöma filialdirektören uppfyller kunskapsmässigaatt om
krav och omdömesgill.är

Angående möjlighet för Finansinspektionen förordna ombudatt
för förestårverkställande direktör filial tillhör EES-som en som en
försäkringsgivare, kap.4 8se

Färsäkrin gssammanslutnin g

§ Med ärsäkringssammanslutning4 denna lagiavses en
sammanslutning fizsiska eller juridiska utanav personer som
solidarisk meddelaransvarighet försäkring. När denna lag hänvisar
till försäkringsgivare såvitt försäkringssammanslut-angåravses,

medlemmarna sammanslutningen.ningar, i

förhållande tillI gällande föreslåslagstiftning den ändringen inteatt
bara försäkringssammanslutningar från EES försäk-ävenutan
ringssammanslutningar från områdeländer utanför detta skall kunna
etablera verksamheti Sverige. Begreppet försäkringssammanslutning
i första i denna paragraf har i sakmeningen innebördsamma som
detta begrepp definieras i kap. fjärdel l stycket första§ meningen
LEF. Med försäkringssammanslutning främst den för-typavses av
säkringssammanslutningar organiserade i form försäk-ärsom av
ringsbörser, där fysiska eller juridiska sammanslutna ipersoner
syndikat bedriver försäkringsverksamhet solidarisk ansvarighet.utan

alltsåDet inte själva försäkringssammanslutningenär deutan
enskilda fysiska eller juridiska inom sammanslutningenpersonerna

meddelar försäkring. sådanaExempel försäkringssam-som
manslutningar Lloyds i London och the Illinoisär Insurance
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Lloyds enskildameddelas hosFörsäkringChicago.Exchange i av
och hos the Illinois Insuran-i syndikatorganiseradeindivider som

huvudsa-juridiskasyndikatExchange utgörs personer,som avavce
ifrågavarandei slagFörsäkringsgivamaaktiebolag.allmännakligen

står kundernadirekt kontakt medinte isammanslutningar utanav
särskilthuvudsakligenförvärvasförsäkringsaffärema genom

försäkringsmäklare.godkända
deförsäkringssammansluming fallerUtanför begreppet typer av

syfte bedrivabildats iförsäkringssammanslutningar attsom
sådana sammanslutningarExempelkoassuransverksamhet.

.N.A.B. i RotterdamVNerlandsee BeurssenVerenigdeutomlands är
London. DessaILU iLondon Underwritersofoch the Institute typer

marknadstillträde idockförsäkringssannnanslumingar kanav
sarnmanslut-försäkringsbolagen inomenskildadeSverige attgenom

lag.verksamhet enligt dennaetablerarningarna
förebild kap.har efter l landra §Föreskriften i meningen av
lagtekniska skäl.införtsandra meningen LEFstycketfjärde av
försäkringsgivare iföreträdare förbestämmelser5 finnsI § enom

försäkringssammanslutning.

Generalrepresentation

försäkrinutländskgeneralrepresentation§ Med5 gssam-avses en
skallGeneralrepresentationeniSverige.manslutnings representation

verksamhetdenförombudförestås ett somansvararsomav
lag.driver enligt dennasammanslutningenförsäkringsgivarna i

skallsammanslutningOmbud för försäkringsgivare i varaen
underkastadellerkonkursunderårig,Denbosatt Sverige. ii ärsom

kap. § föräldra-förvaltare enligt 11 7harnäringsförbud eller som
ombud.balken kan inte vara

skallsammanslutningen utfärdahör tillförsäkringsgivareDe som
försäkrings-vid ingångnaför ombudetfullmakt tvister röratt som

ochbindande rättshandlingarförsäkringsgivarnaavtal föringå att
själv ellerförsäkringsgivarna ochförstämningta emot genom annan

dem.tala och försvara

försäkringssannnanslumingi utländskFörsäkringsgivare somen
hån etablering här i landetförsäkringsverksanrhetbedrivaatt enavser

generalrepresentation.verksamheten härskall etablera genom en
harstycket förstageneralrepresentation i första meningenBegreppet

skall i denna lagochinnebörd i kap. LEFsak 2 2 § 3i somsamma
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från såvältillämpas utländska försäkringssammanslutningar EES
andra främmande länder. Generalrepresentationen driver intesom

någon försäkringsrörelse har endast till uppgift här i landetutan att
de enskilda försäkringsgivama inom sammanslutningen.representera

Enligt andra i detta stycke, i sakmeningen överensstämmersom
med kap. fjärde2 stycket första3 § meningen och femte stycket
första meningen LEF, skall föreståsgeneralrepresentationen ettav
ombud för den försäkringsverksamhet försäk-som ansvarar som
ringsgivama i sammanslutningen bedriver i Sverige. Ombudets

för verksamheten här i landet kan jämställas med detansvar ansvar
verkställande direktören eller styrelseledamot i svensktettsom en

försäkringsbolag har för bolagets verksamhet, ombudet intetrots att
direkt involverad i den verksamhet drivs inom sammanslut-är som
ningen.

I andra stycket behörighetsvillkoren för ombudet för för-anges en
säkringssammanslutning, vilka i sak desamma för andra före-är som
trädare för utländska försäkringsgivare enligt denna lag.

Ombudet skall försäkringsgivama i sammanslutning-representera
rättsförhållandeni alla de föranleds deras försäkringsverk-en som av

samhet i Sverige. skallOmbudet därför enligt tredje stycket ha
ingåbehörighet för försäkringsgivama bindande rättshandlingaratt

och forsäkringsgivarnas tala och inför domstolar.att vägnar svara
Genom Ombudets behörighet enligt detta stycke lagstadgad haratt är
försäkringsgivama begränsainte den.rätt att

likhetI med vad gäller för generalagent enligt förslaget sesom
kommentar till § skall koncessionsprövningen2 försäkringsverk-av
samhet, försäkringssammanslutning med hemort utanför EESsom en

Sverige,etablera i innefatta lämplighetsbedömningattavser en av
ombudet. detNär gäller frånförsäkringssammanslutningar EES
ankommer denna prövning i enlighet med principen hemlandstill-om

den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland.syn
Om skyldigheten för utländska försäkringsgivare i sinatt

verksamhet i Sverige sig svenskaefter myndigheters beslut ochrätta
föreskrifter, kap.l 5se

För ombud för generalrepresentation avseende försäkrings-
sammanslutningar med hemort utanför EES finns bestämmelser om
godkännande ombud 5 kap. fjärde2 stycket, byte§ ombud 5av av
kap. § tillfälligt8 ombud 7 kap. § och skyldighet11 för ombudom

föra förteckning vissa uppgifter 6 kap. llöveratt
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verksamhetGränsöverskridande

gränsöverskridande verksamhet denna lagMed§6 i attavses en
utgående från utländskt driftställeEES-försäkringsgivare ett

förmedling etableringförsäkringar Sverigemarknadsför i utan av en
med koncession Sverigeeller försäkringsgivarehär landet i ii en

syfte ingåatt
sådan Sverige belägen riskskadeförsäkringsavtal iom en som

kap. 91iavses
jfvsisk stadigvarandelivförsäkringsavtal med ärperson somen

ellerSverige,bosatt i
juridisk dr1fi‘stallelivförsäkringsavtal med iperson varsen

till.avtalet hänförSverige sig

motsvarighet i gällande lagstiftning,paragraf, saknarDenna som
grunddrag gränsöverskridande verksamhet. Paragrafenivissaanger

eftersom möjlighet inte harEES-Försäkringsgivare,endastavser
frånförsäkringsgivare tredje landförslaget förenligt attöppnats

gränsöverskridande verksamhet i Sverige.bedriva
verksamhet kännetecknas enligt paragrafenGränsöverskridande

från driftställe täckerEES-försäkringsgivare utländsktettatt enav en
ingårSverigebelägen i ellerskadeförsäkringsrisk är ettsom

fysiski Sverige stadigvarande bosattlivförsäkringsavtal med en
juridisk Som tilläggsförutsätt-eller här verksam person.person en
skall klassas gränsöverskridandeför verksamhetenningar att som

initiativförsäkringsaffären skall förvärvas för-gäller att av
försäkrings-anlitande etableringsäkringsgivaren och utan av en som

försäkringsgivarehär i landet eller medgivaren har upprättat enav
Sverige. verksamheten skall klassaskoncession i För att som

också utländska försäkringsgi-förutsätts dengränsöverskridande att
verksamt ombudi Sverige självständigtinte anlitar attenvaren

försäkringsaf-forsäkringsgivarens räkning förvärvakontinuerligt för
i Sverigevilken helstfärer, eftersom närvaropermanentsom

stycket.se andrajämställs med filial eller 3 §agentur
enligt denna paragraf skallgrundläggande kriteriernaDe som vara

gränsöverskridan-verksamhet skall betraktasuppfyllda för att somen
tillhandahållande försäkring-baserade begreppet frittde är av

skadeforsäkringsdirektivet i sinartikel i det andrai 12.1änster som
artikel och artikel e i dethänvisar till artikel d 10.1 22 samttur

upphävtslivförsäkringsdirektivet. artiklar har inteandra Dessa
tredje livförsäkringsdi-tredje skadeforsälcringsdirektivet ellergenom

rektivet.
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Med utländskt driftställe i detta sammanhang EES-avses
forsäkringsgivarens huvudkontor eller fast driñzställe i hemlan-annat

bådeoch filial,det i artikel l.b tredje skadeförsäkringsdi-isom avses
rektivet och tredje livförsäkringsdirektivet, i EES-landett annat än

dock intehemlandet, Sverige.
förslagetEnligt skall regleringen gränsöverskridande verksam-av

långhet inte inverka den praxis, sedan tid tillbaka utbildatssom
Sverige, enligt vilken svenskai företag och svenska privatpersoner

fritt kan upphandla försäkringar utomlands. Försäkringar som
svenska juridiska eller fysiska initiativ placeraregetpersoner
utomlands skall därför inte gränsöverskridandeutgöraanses

tillhandahållandeverksamhet. Passivt försäkringstjänsterav av en
utländsk försäkringsgivare skall i överensstämmelse med gällande

föremålpraxis inte för reglering. Genom uttrycket "mar-attvara
knadsföra försäkringar" används i paragrafen understryks det äratt
fråga aktivt handlande den svenska försäkringsmarknadenettom
från EES-försäkringsgivarens sida frågaoch inte endast attom
passivt jfr.order LUF.l För verksamhet§ skallta emot atten a en
klassificeras gränsöverskridande krävs dock inte försäk-att ettsom

ingåsringsavtal redan inledande marknadsföringsåtgärder kanutan
sådankonstituera verksamhet.

gränsöverskridande verksamhet frånNär bedrivs utländsktett
driftställe, kan marknadsföringen försäkringarna ske antingenav som
direkt marknadsföring, med personliga riktade marknads-t.ex.
föringsåtgärder såsom direktreklam och telefonförsäljning, eller

svensk televisionannonsering i eller radio. Vidare kangenom press,
marknadsföringen ske för utländska försäk-representantergenom
ringsgivare besök i Sverige kontaktarunder potentiella kunder.som
Om försäkringsgivaren i sin anskaffningsverksamhet i Sverige
använder häri landet inrättad etablering eller anlitar här i landeten en
koncessionerad försäkringsgivare, verksamhetenär nämntssom nyss
inte betrakta gränsöverskridande enligt grunddragen iatt som
förevarande paragraf.

Med etablering försäkringsgivarensden utländskaavses
sekundäretablering i Sverige, dvs. etablering generalagent 2genom

första stycket, filial 3 §§ och generalrepresentation 5 första§
stycket dotterbolagsetablering i Sverige.samt

EES-försäkringsgivaresEn här enligt trafikskade-5 §representant
lagen 1975: 1410 inte jämställa med etablering se kap.är 3 3 §en
andra stycket

Som följd villkoret i Sverige koncessioneradatten av en
fårförsäkringsgivare inte anlitas i anskaffningsverksamheten för att

verksamheten skall klassas sådangränsöverskridande, är attsom
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frånförsäkringsgivarei 5 kap. dvs.verksamhet l § attsom avses
tillhandahåller försäkringar i Sverige förmedlinglandtredje genom

svensk koncession, inte betraktaförsäkringsgivare med att somav
verksamhet.gränsöverskridande

i avsnittGränsöverskridande verksamhet behandlas 8.4.2.närmare
EES-försäkringsgivare hagällande skallLiksom enligt rätträtt atten

gränsöverskridande verksamhet ochhär i landet bedrivasamtidigt
ñån förutsättningetablering, sk. kumulation, underverksamhet att en

upprätthålls bådamellan de verksamhetsfonnema.gränslinjeklar
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Andra avdelningen

BESTÄMMELSER OM

EES-FÖRSÄKRINGSGIVARE

bedrivandeInledande och verksamheten3 kap. av

ingårhemlandstillsyn,principen koncession med iAv somom en
skadeförsäkringsdirektivet livförsäkringsdirektivet,tredje och tredje

försäkrings-följer EES-försäkringsgivares beslut inledaatt attomen
endast förutsätter anmälan hosverksamhet i Sverige görsatt

tillsynsmyndigheten i försäkringsgivarens hemland. Detta gäller
verksamhetenförsäkringsgivaren bedriva ioavsett attavserom

från sekundäretablering här i landet ellerSverige gräns-en genom
verksamhet. ankommer sedan tillsynsmyndig-överskridande Det

hemland underrätta Finansinspektion-heten i försäkringsgivarens att
Sverige planerade försäkringsverksamheten l Tillden ien om

bl.a. fogas intyg försäkringsgivarensunderrättelsen skall ett om
gäller gränsöverskridande verksamhet,solvens detnärsamt, en

försäkringsklasser försäkringsgivarensutredning vilkaom som
vilkakoncession omfattar och risker här i landet skall täckassom

försäkringsverksamheten 2-3den planerade §§.genom
bestämmelserna i detta kapitel medI överensstämmerstort sett

igällande regleringen LEF, dock har bestämmelsernaden om
förhållandenändring i EES-försäkringsgivaresförfaringssättet vid av

verksarnheti Sverige justeras i enlighet med EG:s försäkringsdirektiv
se Finansinspektionen kan inte direkt ingripa i den verksamhet4

EES-försäkringsgivare inleder här i landet. Detta gällersom en
frånrörelsen skall etablering här ellerdrivasoavsett om en genom

gränsöverskridande verksamhet. anledning har i förslagetAv denna
någontagits motsvarighet till föreskriften i kap. LEFinte 6 2 §upp

skyldighet för EES-försäkringsgivare underrätta Fi-att genastom
fårSverige. förut-nansinspektionen verksamheten inleds i Detnär

får infonnation verksamhetensinspektionen erforderligsättas att om
fråninledande i Sverige tillsynsmyndigheten i försäkringsgivarens

hemland.
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bedrivaRätt försäkringsrörelse i Sverigeatt

§ EES-fbrsdkringsgivare1 En hemland har tillståndi sitt attsom
driva försäkrin gsrörelse får bedriva försäkrin Sverigei

från sekundäretablering här landet med början tvåien
månader efter det Finansinspektionen från den behöriga myndig-att

försäkringsgivarensheten hemland underrättelse medi tagit emot en
sådant innehåll isom anges
2

gränsöverskridande verksamhet, så Finansin-snartgenom
spektionen från den behöriga myndigheten försäkringsgivarensi
hemland underrättelse med sådant innehållmottagit ien som anges
3§.

frånBestämmelserna i denna paragraf har överförts kap.2 I LEF.§
Koncessionsgivningen svenska myndigheter har det gällernärav

EES-försäkringsgivare anmälningsförfarandeersatts ettav som
bygger underrättelseförfarande mellan tillsynsmyndigheten iett
försäkringsgivarens hemland och Finansinspektionen. En EES-

såledesförsäkringsgivare behöver inte koncession i Sverigeseparat
tillståndetkan med stöd i hemlandet inleda verksamhet härutan av

i landet under de förutsättningar i denna paragraf. Dettasom anges
såväl frångäller verksamhet sekundäretablering här i landeten som

gränsöverskridande verksamhet.
frånDrivande försäkringsrörelse sekundäretablering här iav en
bådelandet förutsätter enligt artikel i32 tredje skadeförsäkringsdi-

rektivet och tredje livförsäkringsdirektivet EES-försäkringsgiva-att
anmäler detta till tillsynsmyndigheten i hemlandet i sin turren som

skall underrätta Finansinspektionen den tilltänkta verksamheten.om
Sekundäretableringen kan inleda sin verksamhet tvåi Sverige
månader etter det inspektionen sådanhar mottagit underrättel-att en

Föreskriften i punkt har utformats1 i enlighet dettamed förfar-se.
ande.

Drivande gränsöverskridande verksamhet förutsätter enligtav
bådeartikel i34 tredje skadeförsäkringsdirektivet och tredje

livförsälaingsdirektivet EES-försäkringsgivaren anmäler detta tillatt
tillsynsmyndigheten bådai hemlandet. I artikel i35 dessa direktiv

det förfarande skall iakttas mellan hemlandet och det landanges som
där tjänstema tillhandahållasenligt planerna skall i anledning av en
sådan anmälan. Föreskriften i punkt har utformats2 i enlighet med
detta förfarande.

sekundäretableringBegreppet preciseras i kap. och2 l begrep-§
gränsöverskridande verksamhet i kap.2 6pet
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kap. förstadefinierats i l 2har §myndighetbehörigTermen
stycket

Etableringsanmälan

sekundäretablering skall§underrättelse enligt 1 1§ En2 om
innehålla

ochadresssekundäretableringensuppgifter om vem somom
företrädare,skall dessvara

med angivandeverksamhetenden tilltänktaplan över aven
försäkringsverksamhetvilket slagsochetableringens organisation

ochskall drivas där,som
EES-försäkrings-hemlandsmyndighetenutfärdatintyg omav

kapitalbas.givarens
§kap. 3försäkringar 2verksamhet iangivnaFör asom avser

motorfordon-Oförsäkringsrörelselagen 1982: 713stycket 1första
fraktföraresförsäkringuteslutandeochsansvar inte avavsersom

innehållastycket dessutomenligt förstaunderrättelsenskallansvar,
rafikfr-medlem TEES-försäkringsgivarenförsäkran iäratten

säkringsförenin gen.

sak kap.i med 2paragrafi dennaBestämmelserna överensstämmer
sig artikelgrundarstyckena LEF i sinoch andraförsta4 tur§ som

livförsäkring-skadeförsäkringsdirektivet och tredjebåde tredjei32.2
sdirektivet.

-försäkringsgi-EESkontrolleraHemlandsmyndigheten skall att en
uppfyller de kravi Sverige,sekundäretableringplanerarsom envare,

EG:s försäk-EES enligtförsäkringsverksamhet inomställssom
med hänsyn tillskallFinansinspektionenringsdirektiv. För att -

tillförlitligkap.se 4sekundära tillsynsansvarinspektionens en-
försäkrings-etableraförsäkringsgivarebild den attavsersomav
innehållamåste deetableringsanmälningenSverigeverksamhet i

skall till ansökanstycketå Dessutomi förstauppgifter som anges
kapitalhar minstaförsäkringsgivarenfogas intyg egetettattett om
iartikel och 17 förstaföreskrivs i 16vadkapitalbas enligt som
i förstaartikel och 20respektive 19skadeförsäkringsdirektivet

avseendeförsäkringsverksamhetlivförsäkringsdirektivet. För
andratilläggsuppgifter enligtkrävs vissamotorfordonsansvar

stycket.
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Underrättelse inledande gränsöverskridande verksamhetom av

§ underrättelse enligt3 En 1 § gränsöverskridande2 verksam-om
het skall innehålla

uppgift vilket eller vilka slag risker eller åtagandenom av
försäkringarna skall täcka, och

utfärdat hemlandsmyndighetenintyg av om
a försäkringsgivarens kapitalbas, och
b vilka försäkringsklasser försäkringsgivarens koncession

omfattar.
För verksamhet försäkringar kap.2 §3angivna isom avser a

Ersta stycket försäkrin10 1982: 713 motorfordon-
ochsansvar uteslutande försäkring fraktföraresintesom avser av

skall underrättelse dessutom innehållaansvar, en
uppgift försäkringsgivarens enligtär representantom vem som

§5 trafikskadelagen 1975:1410, och
försäkran försäkringsgivaren medlem Trajikförsäk-iatt ären

ringsförenin gen.

Bestämmelserna i denna paragraf, i sak med 2överensstämmersom
kap. första och4 andra styckena§ LEF, utformade i enlighet medära

bådeartikel i35 tredje skadeförsäkringsdirektivet och tredje
livförsäkringsdirektivet.

Ändring förhållanden i verksamhetenav

§ Om4 EES-försäkringsgivare ändra verksamhetsinatten avser
Sverige fråga förhållandeni elleri 2 3 fåriom som anges

ändringen tidigast månad efter det Finansinspektionengöras atten
underrättats ändringen den behöriga myndigheten försäk-iom av

hemland. Om det sker ändringringsgivarens de uppgifterien som
underrättelseringår enligt § skall2 dessutomförsäkringsgivareni

underrätta Finansinspektionen månad den planerademinst innanen
ändringen görs.

paragrafen,I kap.2 tredje stycket4 och§ 4 tredje§motsvararsom a
stycket detLEF, förfaringssätt skall iakttas det skernäranges som

ingårförändringari de uppgifter i underrättelserna enligt eller2som
Härvid iakttas3 motsvarande underrättelseförfarande mellan den

behöriga myndigheten i EES-försäkringsgivarens hemland och
Finansinspektionen gäller vid inledande försäkringsverksam-som av
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krävas detEmellertid skall dessutomi Sverige enligt lhet när
enligtetableringsanmälanförändringar i uppgifter i 2 §gäller att

dendirekt till Finansinspektionen anmälerförsäkringsgivaren
månad innan denändringen minsttilltänkta görs.en

paragraf reglerna i artikelBestämmelserna i denna 32motsvarar
livförsäk-skadeförsäkringsdirektivet respektive tredjei tredjeoch 36

ringsdirektivet.

Tillsyn4 kap.

innehållerEES-försäkringsgivare,endast gällerKapitlet, som
övervakningsuppgifterFinansinspektionensbestämmelser om

hemlandstillsynEES-försäkringsgivare. Av principenavseende om
försäkringsdirektiv följer Finansin-generationensenligt tredje att

övervaka EES-försäkringsgivares verksamhetspektionen har rätt att
del övervakningen inte ankommer dentill deni Sverige endast

för tillsynen försäkringsgivarens verksam-myndighet svarar avsom
innebär Finansinspektionens primäral §. Dettahet i hemlandet att

EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige inteförtillsynsansvar
tillsynen i huvudsak begränsad tillden finansiellaomfattar ärutan

försäkringsgivaren gällande bestämmelser ikontroll iakttarattav
försäkringsavtalsförhållandenfråga konsumentskydd, ochom

affärssed. Finansinspektio-beträffande god Dessutom harprinciper
uttrycksekundärt tillsynsansvar kommer till iett som ennen

biträda den utländska tillsynsmyndighet harskyldighet att som
verksamhet bedrivshuvudansvaret för övervakningen den som avav

EES-försäkringsgivare landet 3 andra stycket.här i §en
sådana uppgifter behövs förFinansinspektionen har rätt att som

övervakningsfunktion 4fullgörandet sin Rätten attav
ocksåEES-försäkringsgivare bolaguppgifter gäller inte enbart utan

biståandra har till uppgift här i landet uteslutandeoch attorgan som
EES-försäkringsgivare 5

ingår tvångsmedelockså bestämmelser dedetta kapitelI om som
EES-försäkringsgivare,Finansinspektionen kan använda mot en om

försäkringsgivaren inte skulle iaktta denna lag, föreskrifter som
skulle framkom-meddelats med stöd denna lag eller detom annarsav

verksamhet här i 6 §. Ommissbruk försäkringsgivarens landetma
följer inspektionens amnärkning,EES-försäkringsgivaren inte

uppmaning eller efterlever förbud, skall saken i normala fallett
myndighet i försäkringsgivarens hemland haranmälas till den som

försäkringsgivarens verksamhet.huvudansvaret för tillsynen av
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undantagsfall harEndast i Finansinspektionen vid sidanrätt att, av
den utländska tillsynsmyndigheten med det primära tillsynsansvaret,

åtgärder brådskande fårvidta EES-försäkringsgivaren. I fall in-mot
åtgärderspektionen vidta förhand underrätta den myndig-utan att

het för tillsynen i försäkringsgivarens hemland.som svarar
I bestämmelserna i detta kapitel medöverensstämmerstort sett

motsvarande reglering i LEF. Vissa justeringar i det gällande
har dockregelsystemet gjorts.

Tillsynen EES-frsa’kringsgivareöver

§ finansiellal Den tillsynen EES-försäkringsgivaresöver en
verksamhet Sverige har den behöriga myndigheten försäkrings-i i

hemland till uppgift sköta. Den finansiella tillsynengivarens att
omfattar kontroll försäkringsgivarens solvens, fönsäkrin gstelm iskaav
skulder och skuldtäc/min

skall Finansinspektionenövrigt ha hand tillsynen EES-överom
försäkringsgivarens verksamhet Sverige.i

förstaI stycket, saknar direkt motsvarighet i gällande lagstift-som
slåsning, fasti enlighet med artikel i tredje skadeförsäkringsdirek-9

tivet och artikel i tredje livförsäkringsdirektivet,8 tillsynsmyndig-att
heten i EES-försäkringsgivarens hemland har huvudansvaret för den
finansiella tillsynen försäkringsgivarens verksamhet i Sverige.över
Med finansiell tillsyn i enlighet med artikel i tredje skadeför-9avses
säkringsdirektivet och artikel i tredje livförsäkringsdirektivet8
kontroll försäkringsgivarens hela verksamhet, dennes solvens, ska-av

tillgångarpandet tekniska avsättningar och de skall täckaav som
dessa enligt de regler hemlandet fastställt eller den praxissom som
tillämpas i hemlandet.

Begreppet "den behöriga 1nyndigheten" har definierats i l kap. 2 §
första stycket finnsI 2 bestämmelser§ den utländska till-om
synsmyndighetens behörighet i Sverige.

Principen hemlandstillsyn enligt denna paragraf byggerom
informationsutbyte och samarbete mellan tillsynsmyndigheten i
försäkringsgivarens hemland och Finansinspektionen. Bestämmelser

skyldighet för inspektionen lämna information och biträde iattom
frågor hör till den finansiella tillsynen finns i andra stycket.3 §som

Av andra stycket följer till den del tillsynen EES-överatt en
försäkringsgivares verksamhet Sverigei inte ankommer tillsyns-
myndigheten i försäkringsgivaens hemland Finansinspektio-svarar
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ingåruppgift bl.a. kon-övervakningen. inspektionensför I attnen
marknadsföring och information ochtrollera försäkringsgivamas att

här i landet godtagbara affärsprin-verksamheten i övrigt drivs enligt
ingår ocksåuppgiften kontroll försäkringsgivama i sinciper. l attav

Sverige iakttar lagstiftning reglerar för-verksamhet i den som
såsomhållandena försäkringsgivaren och försäkringstagama,mellan

konsumentförsäkringslagen 1980:38. Ett väsentligt inslag iannat
verkainspektionens övervakningsfunktion för sundär att ut-en

försäkringsgivaren bedriverveckling den verksamhet iav som
stycket.Sverige se första3 §

Hemlandsmyndighetens behörighet i Sverige

anmälan till Finansinspektionen kan behörig§ Efter2 en
EES-försäkringsgivares hemland företa undersökningmyndighet i en

sekundäretablering här landet. Finansinspektionen harhos i rätten
delta undersökningen.iatt

första med kap.Enligt 6 l tredje§meningen, överensstämmersom
har utländsk tillsynsmyndighet med förstycket LEF, denen ansvar

EES-försäkringsgivaresfinansiella tillsynen verksamhet iöver en
ha underrättatSverige efter Finansinspektionen,rätt att näratt, som

verksamhet frånförsäkringsgivarenhelst granska den bedriversom
härsekundäretablering i landet. Granskningen kan utförasen

utländska myndighetensantingen den tjänstemän elleregnaav av
befullmäktigats särskilt för denna uppgift.representanter som

Angående begreppet myndighet, kap. förstabehörig 1 2 §se
stycket

andra har införts uttrycklig föreskrift, saknarI meningen en som
motsvarighet i gällande lagstiftning, Finansinspektionen skallattom
ha delta i undersökningar utländska tillsynsmyndigheterrätt att som

sekundäretableringar Föreskriftengenomför vid här i landet. grundar
sig artikel i skadeförsäkringsdirektivet och artikel i10 tredje 9
tredje livförsäkringsdirektivet.
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Finansinspektionens allmänna tillsynsuppgifter

Finansinspektionen skall följa den verksamhet§ drivs3 som av
EES-försäkringsgivare enligt denna lag den utsträckningi som
behövs för tillämpningen lagen. Inspektionen skall, samarbeteiav

den behöriga myndigheten försäkrin hemland,med verkai gsgivarens
för sund utveckling verksamheten.en av

Finansinspektionen skall lämna uppgift till behöriga myndigheter
EES-försäkringsgivares hemland, dessa myndigheter behöveri om

uppgiften för tillsyn försäkringsgivarens verksamhet,sin över samt
ha samarbete med behöriga myndigheter.i övrigt näraett

frånBestämmelserna i denna paragraf har överförts 6 kap. förstal §
och andra styckena LEF.

betydelsefullt led i övervakningen EES-försäkringsgivaresEtt av
uppgiftenverksamheti Sverige verka för sund utvecklingär att en av

här landet bedrivna verksamheten. Enligt första stycketden i andra
ankommer denna uppgift Finansinspektionen imeningen,

tillsynsmyndigheten försäkringsgivarenssamarbete med i hemland.
Med tanke bl.a. de svenska försäkringstagama det viktigtär

med effektiv tillsyn EES-försäkringsgivares verksamhet här ien av
landet. effektiv tillsyn, hemlandskontroll,En baseradärsom
förutsätter intimt samarbete och infonnationsutbyte mellan be-ett
rörda tillsynsmyndigheten Därför har inspektionen viktig funktionen
i tillsynsarbetet hemlandsmyndigheten har huvudansvaretäven om
för tillsynen. Bestämmelsemai andra stycket syftar till säkerställaatt

effektiv övervakning verksamheten här i landet.en av

Finansinspektionens få uppgifter och granska verksam-rätt att att
heten

§ EES-jörsäkringsgivare4 En driver försäkringsverksamhetsom
här landet skall lämna Finansinspektionen de uppgifteri om
verksamheten behövs för tillsynen.som

Finansinspektionen har granska den försäkringsverksam-rätt att
het EES-försäkringsgivares sekundäretablering Sverigeisom en
bedriver. Om det särskildafinns skäl, kan inspektionen omhänderta
handlingar föremål för granskning.ärsom

Regeringen eller, efter bemyndigande, Finansinspek-regeringens
meddela föreskrifterfår vilka upplysningar försäk-tionen om som

skall lämna till inspektionen enligt första stycket.ringsgivaren
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Paragrafen kap.6 LEF.3motsvarar
Till den del övervakningen EES-försäkringsgivare ankom-enav

Finansinspektionen skall inspektionen enligt första stycket hamer
sådana uppgifter försäkringsgivaren och dennesrätt att om

verksamhet i Sverige behövs för denna tillsyn. Uppgiftsskyldig-som
heten gäller oberoende försäkringsgivaren bedriver verksam-av om

frånheten sekundäretablering här eller gränsöverskridandeen genom
verksamhet.

Finansinspektionen skall enligt andra stycket första hameningen
granska den verksamhet EES-försäkringsgivaresrätt att som en

sekundäretablering Sverigei bedriver. Granskningsverksamheten kan
innefatta inspektion i sekundäretableringens lokaler. enlighetI med
artikel i tredje skadeförsäkringsdirektivet40 och tredje livförsäk-
ringsdirektivet hari andra förts in föreskrift förmeningen rätten om
inspektionen omhänderta handlingar föremål för gransk-att ärsom
ningen.

Med stöd bemyndigandet i tredje stycket, kap.6motsvararav som
andra stycket kan inspektionen3 LEF,§ precisera uppgifts-närmare

skyldigheten i första stycket för EES-försäkringsgivaren.

sidoordnadeInsyn i organ

Skyldigheten5 § enligt 4 § lämna upplysningar och hållaatt
tillgängligatillgångar och handlingar för granskning gäller föräven

styrelsen och verkställande direktören eller motsvarande
företag verksamhet uteslutande skalli biträdaattorgan vars vara

EES-försäkringsgivare eller sådan försäkringsgivare har ettsom
bestämmande inflytande

ordförande och verkställande direktör eller motsvarande
befattningshavare skaderegleringsnämnd, villkorsnämndi eller

liknande här landet biträder EES-försäkringsgi-iannat organ, som
dennes rörelse.ivare

frånBestämmelserna i denna paragraf har överförts 6 kap. 4 LEF.§
Med stöd denna paragraf har Finansinspektionen möjlighet tillav

insyn i olika samverkar med EES-försäkringsgivare. Deorgan som
här i utsträckning EES-försäkrings-ärorgan som avses samma som

givare skyldiga hållalämna upplysningar till inspektionen ochatt
tillgångar och handlingar tillgängliga för granskning inspektionen.av
Någon motsvarighet till den föreslagna föreskriften i första3 §
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stycket tredje meningen för inspektionen omhändertarätt attom
samband med granskning har inte tagits i förslaget,handlingar i upp

inspektionen inte har tillsyn enbart insyn i deeftersom utan organ
i paragraf.dennasom avses

vån gsmedelT

EES-försäkringsgivare denna§ Om överträder lag eller6 enen
ellerföreskrift har meddelats med stöd denna lag på annatsom av

olämplig driva försäkringsverksamhet här, fårsigvisarsätt att
Finansinspektionen föreläggaförsäkringsgivaren vidta rättelse.att
Om försäkringsgivaren följer föreläggandet skall inspektioneninte

behörig myndighet försäkringsgivarens hemland.underrätta i
sker, FinansinspektionenOm rättelse ändå får förbjudainte

;försäkringsgivaren fortsätta marknadsföring och ingåsinatt att nya
försäkringsavtal risker belägna här landet eller, detiär närom som
gäller livförsäkring, försäkringsåtaganden skall fullgörasom som

förbud meddelashär landet. Innan skall inspektionen underrättai ett
behörig myndighet försäkringsgivarens hemland.i

brådskande fall får Finansinspektionen, den behörigaI utan att
myndigheten underrättats, vidta de åtgärder andraisom anges
stycket för hindra ytterligare överträdelser sker.attatt

Finansinspektionen får brådskande fall och deni utan att
utländska behöriga myndigheten underrättats förordnaäven ett
ombud försäkringsgivarens ochpå stämning ivägnar emotatt ta

företräda denne med avseende redan meddelade försäk-påövrigt
Till dess kungörelse skett sådant förordnande fårringar. att av

försäkringstagare, ,försäkringsgivaren försäkringssam-inte ärom en
manslutning, förfallen försäkringspremie hos Finans-insätta

medinspektionen verkan den blivit betald tillsamma som om
försäkringsgivaren.

artikel i tredje skadeförsäkringsdirektivet och tredjeI 40
livförsälqingsdirektivet bestäms det förfarande skall iakttas,om som

EES-Försäkringsgivare inte följer de bestämmelserenom som
tillämpas i det land där den har sekundäretablering eller där denen

gränsöverskridande verksamhet.bedriver Bestämmelserna i denna
frånhar överförts kap. utformadeparagraf, 6 5 LEF, i§ ärsom

enlighet härmed.
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frånNär det gäller avvikelser denna lag, inspektionenssmärre
föreskrifter eller god affarssed här i landet, torde rättelse kunna
uppnås påpekande.infonnelltettgenom

Enligt första stycket skall Finansinspektionen i första skedet
förelägga försäkringsgivaren vidta rättelse. Om försäkringsgivarenatt
inte följ föreläggandet skall inspektionen underrätta tillsynsmyn-er
digheten försäkringsgivarensi hemland. ändåOm försäkringsgivaren
fortsätter felaktigamed sitt förfarande kan inspektionen enligt andra
stycket, efter ha underrättat tillsynsmyndigheten i försäkrings giva-att

hemland, förbjuda försäkringsgivaren marknadsföra ellerattrens
meddela försäkringar här i landet. I l kap. 9 vad§nya anges som

med här i landet belägna skadeförsäkringsrisker.avses
I tredje och fjärde styckena stadgas inspektionens irätt attom

brådskande åtgärderfall vidta förhand underrätta tillsyns-utan att
myndigheten i försäkringsgivarens hemland.

Angående möjlighet förena föreläggande med vite, llatt ett se
kap. 6

Angående behörig myndighet, kap.1 första stycket2 §se

Åtgärder i anledning inskränkning i förfoganderätten överav
tillgångar

§ Om7 behörig myndighet EES-försäkringsgivaresien en
hemland inskränker försäkringsgivarens förfoga sinarätt överatt
tillgångar, skall Finansinspektionen begäranpå myndighetenav
vidta åtgärder fråga försäkringsgivarens tillgångari isamma om
Sverige.

Finansinspektionen skall biträda den behöriga myndigheten i
EES-försäkringsgivarens hemland vid verkställighet beslutettav om
hur försäkringsverksamheten skall drivas efter det den myndighe-att

beslutatten
Jbrsäkiingsgivaren får fortsätta marknadsföring ellerinte sinatt-

försäkringsavtal,ingå ellernya
inskränka försäkringsgivarens förfogaatt sinarätt att över-

tillgångar.

Bestämmelsemai denna frånparagraf har överförts kap.6 5 LEF§a
grundar sig artikel 13 i tredje skadeförsäkringsdirektivet ochsom

artikel i tredje livförsälcringsdirektivet.12
Angående behörig myndighet, kap. första1 2 stycket§se
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Åtgärder företrädarevid förhinder för

EES-försäkringsgivareföreträdare förOm§ sig8 avsägerenen
eller företrädarenfullmakten återkallasuppdrag,sitt om avom

skall åtgärderuppdrag,anledning kaninte sittutöva somannan
Om med hänsyn tillstyckena vidtas. det§ första-trealje6ianges

nödvändigt, fårförsäkringstagarnasskyddet intressen ärav
upphört ellertiden till dess hindretFinansinspektionen, för en ny

ombud enlighet medbefullmäktigad, förordnablivitföreträdare ett
§ fjärde stycket.6

tid försäkringsgivarenskall under hela denEES-försäkringsgivareEn
från landetsekundäretableringi Sverige här iverksamhetbedriver en

intesig sitt uppdrag,företrädarenföreträdare. Omha avsägeren
skäl inte kan sittuppgift ellerlämplig för sinlängre utövaannatär av

i sakenligt förstaFinansinspektionenuppdrag skall meningen, som
meningen LEF, användakap. förstamed 6 6 §överensstämmer

inte företrädaretvångsmedel försäkringsgivaren,mot en nyom
tillsätts.

interimistiskt ombud enligt andraförordnadesyftet medAv ettav
meningenkap. andrasak med 6 6i §meningen, överensstämmersom

rättigheter företrädaren.ombudet skall haföljerLEF, att somsamma
sköta sin uppgift till dessinterimistiskt ombud skallEtt en ny

har upphört.företrädarens hinderföreträdare eller till dess attutses

Åtgärder upphörverksamheteni anledning attav

beslut behörigEES-försäkringsgivare till följd§ Om9 ettav aven
härförsäkringsrörelsehemlandet längre får drivamyndighet i inte

åtgärder behövs förvidta delandet, skall Finansinspektioneni som
verksamheten ellerförsäkringsgivaren fortsätterhindra attatt

ochInspektionen skall, begäraninleder verksamhet. på iavny
hemland,med behörig myndighet försäkringsgivarenssamarbete i

tillgångarförbjuda försäkringsgivaren förfoga sina iöveratt-
förfoganderätt, ellereller begränsa försäkrinSverige gsgivarens

marknadsföringförbjuda försäkringsgivaren fortsätta sinatt-
försäkringsavtal.eller ingåatt nya

behövs tillskall vidta de åtgärderFinansinspektionen i övrigt som
skall också biträdaförsäkrades Inspektionenskydd för de intressen.

avvecklingenhemlandets myndighet angelägenheteri rörsom av
Inspektionen får därvidförsäkringsgivarens verksamhet här landet.i
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vidta sådana åtgärder inspektionen kan besluta frågai ettsom om
svenskt försäkringsbolag.

Bestämmelserna i denna frånparagraf har överförts 7 kap. 1 LEF.§
Som följd EES-försäkringsgivare verkar här i landetatt medav en

stöd koncessionen i hemlandet innebär återkallandeettav av
koncessionen eller koncessionen skäl upphör i hemlandetatt annatav

verksarnhetsrättigheterna ocksåi Sverige upphör.att Försäkrings-
fårgivaren inte längre bevilja försäkringar här i landet. Dånya

verksamheten avslutas skall framför allt säkerställas försäkringsta-att
intressen Finansinspektionen skall i samarbetetryggas. medgamas

tillsynsmyndigheten i försäkringsgivarens hemland vidta alla de
åtgärder behövs skydd för de försäkrades intressen. In-som som
itiativrätten hör dock inte till Finansinspektionen tillutan
tillsynsmyndigheten i EES-försäkringsgivarens hemland.
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avdelningenTredje

FÖRSÄKRINGSGIVAREBESTÄMMELSER OM

FRÅN LANDTREDJE

verksamhetenInledande5 kap. m.m.av

från land,tredjeförsäkringsgivaregällerendastKapitlet, som
förutsättningarna fördeinnehåller bestämmelser närmareangersom

förutsättningarSverige. Dessaförsäkringsverksamhet iinledande av
fråga EES-försäkringsgiva-från fallet ivadskillnadtill ärär, omsom

och hemland-koncessionendaprincipernabaseradeinte om enre,
offentligsvenskochkoncessionsvenskgrundasstillsyn utan

såledesmåste enligtfrån tredje landförsäkringsgivaretillsyn. En
koncession förregeringensutverkaockså fortsättningen attiförslaget

försäkringsgivaren inteSverige,iförsäkringsrörelsedriva om
förmed-Sverigeförsäkringar ianskaffatillsigbegränsar att genom

försäkringsgivarekoncessioneradi landethärling enav
1

bibehålles ikoncessionssystemetnuvarandetill detmotivEtt att
tredjelandsreglerfrån EG:slandtredjeförsäkringsgivarefråga ärom

frånförsäkringsföretagkrav förkoncessionuppställer att ettsomsom
EU/EES. Iförsäkringsverksamhet inometableraskalllandtredje

förslagetenligtobligatorisktkoncessiontillmotivetövrigt ärattär
1982:713.försäkringsrörelselagenenligtdetsamma som

offentliga tillsynendel denKoncessionssystemet utgör somen av
harförsäkringsområdet. Försäkringstagamabehövlig somanses

in-bevaka sinautsträckningtillräckligimöjlighetregel inte att egna
kanDettaförsäkringsverksamhetensgrund natur.tressen av

från verksam-land,tredjeförsäkringsgivaresärskilt gälla vars
kantillförlitlighet och solvens ännuprodukter,hetspolitik, vara

frågadetförsäkringskund ärsvårare svensk utröna änför att omen
EES-försäkringsgi-utländskellerförsäkringsgivaresvensk enenom

vare.
uppgiftregeringensöverföraharUtredningen övervägt att som

hänsynMedFinansinspektionen.myndighet tillkoncessionsgivande
frånförsäkringsgivaredelegationsfråga enbart berörintetill dennaatt

ikoncessionssystemetsamband medharlandtredje ävenutan
försäkrings-tillståndssystem iövrigaliksomförsäkringsrörelselagen

utanförområden fallerfrågor inomdvs.rörelselagstiftningen, som
del intedennanågot ändringsförslag idockutredningsuppdraget, har

lagts fram.
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Enligt huvudregeln såledesskall alltjämt krävas koncession.
Dessutom skall etablering krävas här i landet för försäkringsgi-att en

från tredje land skall kunna bedriva försäkringsverksamhet ivare
Sverige, inte försäkringar skall marknadsföras i Sverigeom genom

häri landet koncessionerad försäkringsgivare l 2§en
.Enligt artikel i första23.1 skadeförsäkringsdirektivet och artikel

i27.1 första livförsäkringsdirektivet skall varje medlemsland
uppställa krav koncession för försäkringsgivare från tredje land

driva direkt försäkringsrörelse frånatt etablering inomsom avser en
medlemslandets territorium. innehållerDäremot EG:s försäkrings-
direktiv någrainte regler gränsöverskridande verksamhet förom
försäkringsgivare från tredje land. Avsaknaden regleringav anses
innebära det enskilda medlemslandet fåratt försäk-avgöra om en

frånringsgivare tillåtastredje land skall bedriva gränsöverskridan-att
de verksamhet. sådantEtt medgivande kan endast gälla det egna
landets territorium och inte EES i övrigt.

förslagetI någonhar inte öppnats generell möjlighet för försäk-
frånringsgivare tredje land bedriva gränsöverskridandeatt verksam-

het i Sverige. Med stöd den allmänna dispensbestärnmelsen iav
förslagets kap.1 l andra stycket§ finns dock möjlighet basisatt

bi- eller multilaterala sådanavtal medge verksamhet i Sverige. Enav
grundförutsättning sådantför detett finnsär attarrangemang
förutsättningar för effektiv offentlig tillsyn försäkrings-en av
verksamheten i Sverige från försäkringsgivarens hemland. Detta
förutsätter i sin frågalandet i har intemationellttur att godtagbartett
tillsynssystem och tillförlitligt för infonnationsutbyteatt ett system
med Finansinspektionen kan etableras. Ett avtal syftar till ettsom

gränsöverskridande verksamhet med tredje landarrangemang om
måste givetvis påbygga principen likabehandling följom som er av
Sveriges anslutning till WTO och OECD förenligt medsamt vara
medlemskapet i EU.

De viktigaste kännetecknen för gränsöverskridande verksamhet
har angivits i kap.2 6

En ändring i jämförelse med den nuvarande regleringen detär att
föreslås försäkringsgivare frånatt tredje land i likhet med EES-
försäkringsgivare skall bedriva verksamheten i Sverige inte enbart
från generalagentur från filial läven Möjlighetutanen öppnasen
också enligt förslaget för försäkringsgivare tillhör försäk-som en
ringssammanslutning med hemort utanför EES inrättaatt attgenom

generalrepresentation här bedriva försäkringsverksamhet i Sverigeen
1 §.

Som motvikt försäkringsgivare frånmot att tredje landen en
enligt förslaget inte kan sälja försäkringar i Sverigeöver gränsen
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föreslåsverksamhet, möjlighetgränsöverskridande öppnasattgenom
representationskontor iinrättasådana försäkrings givareför att

§.Sverige 9
endast kan omfattakoncessionsvensknuvarande kravetDet att en

bedriver i hemlandetförsäkringsgivarenförsäkringsklasserde som
koncessionertidsbegränsadeVidare har utmönstratsslopats.har ur

till 2se kommentarlagstiftningen
från tredje landförsäkringsgivareförförbudetnuvarande attDet

till inteutvidgatsförsäkringsrörelse harrörelse attbedriva änannan
sekundäretable-drivsverksamhetfrämmandebara genomsomavse

sådan etableringsidandrivs vidverksamhetring ävenutan avsom
10förbudetomfattaslandethär i av

bedriva försäk-landfrån tredjeförsäkringsgivareför attRätt en
Sverigeringsrörelse i

försäkrings-bedrivaland fårtredjefrånförsäkringsgivare§ En1
rörelse Sverigei

härsekundäretableringfrånkoncessionefter regeringen enav
landet,i

förmedlingFinansinspektionentillståndefter av engenomav
tillhörochSverigehar koncession iförsäkringsgivare somsom

denne harellerförsäkringsgivarenkoncern somsomsamma
med.samarbetsavtal

stycketi andrabestämmelser 1sammanslagits de §paragrafen harI
försäkringsgivareförgällerstycket LUFoch första rättenl § soma

Sverige. Punkt lförsäkringsrörelse ifrån drivalandtredje att avser
regi ietablerar iförsäkringsgivarenförsäkringsrörelse egensom

anskaffningsverksamhet denendastpunktSverige medan 2 avser
koncessio-här i landetförmedlingmarknadensvenska av engenom

från tredje landförsäkringsgivareförsäkringsgivare. Begreppetnerad
stycketkap. förstadefinierats i 2l §har

punkt 1koncessionskravet enligtmed ärhuvudsyfte attEtt
bedömningpå skall kunnaförhandmyndighetersvenska göra aven

förkan allaförsäkringsgivareutländsksannolikheten att svaraenav
också skötai övrigtförsäkringsavtalföljerförpliktelser samtavsom

godkänns iprinciperenlighet med deiförsäkringsrörelsesin som
Sverige.

etablering i Sverigeförjuridiska formernadedet gällerNär
lagstiftningförhållande gällandetilliförslagetinnebär nämntssom
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etableringsfonnema förutom generalagen-utökning attgenomaven
och etablering generalrepresentationfilialetableringäventur genom

bl.a. möjlighet för försäkringssam-godtas. Härigenom öppnas
försäkringsverksamhetmanslutningar utanför EES bedriva iatt

Sverige.
frånpunkt har tagits det gällande undantagetI 2 upp nu

koncessions- och etableringskraven i första stycket LUF.l §a
marknadsföring försäkringar här i landetUndantaget avser av genom

förrnedlingsverksamhet försäkringsgivare har koncession iav som
innebär i överensstämmelse med gällande lagstift-Sverige. Detta att

frånförsäkringsgivarekan endast svenska försäkringsbolag ochning
tredje land med koncession i Sverige anlitas för fönnedlingsuppdra-

EES-försäkringsgivare saknar svenskkanDäremot separatget. som
detta Finansinspektionenkoncession inte användas för uppdrag. bör

föri fortsättningen ha det primära tillsynsansvaret förmedlarenäven
speciella form anskaflhingsverksamheten den svenskadenna avav

marknaden. Av denna anledning har i förslaget möjlighet inte öppnats
EES-Försäkringsgivare förmedlareanlita i detta sammanhang,att som
Finansinspektionen inte har huvudansvaret för tillsyneneftersom av

Påverksamhet här i landet. de villkor i 5 harderas §som anges en
från tillståndtredje landförsäkringsgivare efter Finansin-rätt att av

spektionen anskaffa försäkringar i Sverige här i landet kon-genom en
cessionerad försäkringsgivare.

Bestämmelsen i denna punkt har inte oförenlig EES-medansetts
ifrågavarande någonavtalet, eftersom verksamhet inte innebär att

ståndetablering kommer till i Sverige och därför inte omfattas deav
EG-direktiv tredjelandsföretag seberör 1992/93:257som prop.

någon125. Att verksamheten, etablering inte kommatrots atts. anses
tillstånd, framgårinte skall klassas gränsöverskridande kap.2som av
6§.

Koncession

skall bevilja§ försäkringsgivare från tredje landRegeringen2
koncession den planerade verksamheten kan kommaantas attom
uppfi/Ila kraven sund försäkringsverksamhetpå och ansökningenen

koncession uppjj/ller de krav ställs 3 Koncession fåri inteom som
det skälet det behövs ytterligare försäkrings-någonintevägras attav

givare.
Koncession skall meddelas enlighet indelningmed deni som

kap. och b §§f6rsc1kringsr0&#39;relselagen 1982: 713.2 3 3ianges a

I6-07029
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beviljas tills vidare.Koncession
skall godkänna företrädareRegeringen för försäkringsgivaren i

samband med koncession beviljas.att

Paragrafen, i huvudsak med första-tredje7 §överensstämmersom
styckena LUF, koncessionsvillkoren för försäkringsgivare frånanger
tredje land.

innehåller någraEG:s försäkringsdirektiv inte regler deom
frågamateriella villkoren för beviljande koncession i försäk-av om

frånringsgivare tredje land koncesssionsvillkorens närmareutan
innehåll bestäms nationelladen lagstiftningen i det land därav
försäkringsverksamheten skall etableras. finns iDet detta avseende

fråninte skäl försätta försäkringsgivare tredje land iatt en annan
situation svenska försäkringsgivare. Koncessiousvillkorenän är

fråndärför enligt förslaget i desamma för försäkringsgivarestort sett
tredje land för svenska försäkringsbolag, dock med den väsentli-som

skillnaden följer depositionskrav endast uppställs förattga som av
försäkringsverksamhet här i landet etableras försäkrings-som av

frångivare tredje land. Kravet initialdeposition kommer till
uttryck hänvisningen i första stycket första till 3meningengenom
Den begränsning i marknadstillträdeti Sverige depositionskravetsom

harinnebär sin grund i de krav uppställs artikeli e första23.2som
skadeförsäkringsdirektivet och i artikel e första livförsäkrings-27.2
direktivet.

det gäller allmänna tjänstehandelsavtaletNär GATS har Sverige
förbehåll ifrågavarandei den nationella bindningslistan gjort i

avseende. Depositionskravet därför förenligt Sverigesmedär
åtaganden förhållandeenligt GATS. Detsamma gäller i till OECD:s

motnågotliberaliseringsstadgor inte direkt hinderutgör att ettsom
ifrågavarandedepositionssystem slag tillämpas. Emellertidav

innehåller målsättningliberaliseringsstadgoma bl.a. allmänen som
hållas så lågainnebär depositioner skall möjligt ochatt som vara

avsedda endast för försäkringstagamas säkerhet. Utredningen har
dock inte funnit anledning justera den nuvarande initiala deposi-att

målsättning.tionen bakgrund denna allmännamot av
Koncessionsprövningen enligt första meningen i detta stycke skall

inte innefatta sundhetsprövning verkningarna försäkrings-en av
väsendet i Sverige den planerade verksamheten kan föranledasom

sundhetsprövningen skall i överensstämmelse med gällandeutan
lagstiftning begränsas till bedömning försäkringsgivarenen omav

sådan sådanahar sakkunskap och tillräckliga förärresurser som en
tillförlitlig försäkringsverksamheti Sverige. koncessionsprövningenI

också ingåskall bedöma försäkringsgivarens företrädare här iatt
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svensktmed ledningen förkan jämförasföreträdarelandet. En ett
föreslås därför ske medföreträdarenPrövningenförsäkringsbolag. av

fråga kunskapsmässiga krav och all-utgångspunkt kriterierde ii om
förkoncessionskrav för ledningengällerlämplighet ettmän somsom

s.187.se 1992/932257försäkringsbolagsvenskt prop.
någon i förstaföreslås till föreskriftenmotsvarighet 2 §Det att

likakan gälla högstvilken koncessionenenligtstycket LUF en
lagligen driverförsäkringsgivarenförsäkringsrörelseomfattande som

lagstiftningen i försäkrings-införas, emedanskallsitt hemland intei
sådanbedrivande försäk-förhindrahemland kangivarens även av

tillåtenförsäkringsdirektivenligt EG:sringsrörelse anses somsom
från tredje land liksomSåledes försäkringsgivareskallEES.inom en

för bedrivandekunna koncessionförsäkringsbolagsvenska av
i förstaförsäkringsklasserenligt alla deverksamhet nämnssom

försäkringsgi-livförsäkringsdirektivet, oberoendeskade- eller omav
måste i enligheti hemlandet.lagligt Däremotkan bedriva denvaren

frånförsäkringsgivaren tredjeelandsregler krävasEG:s tredjmed att
tillstånd driva försäkringsverksamhet.hemlandhar i sittland att

åtagandengrund Sveriges enligthar sin idenna delFörslaget i
kapitalliberaliseringsstadga se 5.2OECD:s

lagstiftning har i andramed gällandeöverensstämmelseI
uttrycklig föreskriftstycke tagitsi dettameningen attomupp en

får behovsprincipen,grundas den s.k.koncessionsprövningen inte
bedömning försäkringsgivarekvantitativ antaletinnefattadvs. aven

möjligheter täcka försäkringstagamasoch försäkringsgivares att
försäkringsskydd.behov av

enligt stycket inte beviljasSåsom koncession andratidigare skall
allmänhet för bestämda försäkringsklas-försäkringsrörelse iför utan

försäkrings-svenskaindelning gäller förseri enlighet med den som
bolag.

LUF finnsstycketgällande lagstiftning 7 andraEnligt §
koncessionsgivningen begränsai samband medmöjlighet att

år. praktiken hargiltighet tid, högst tio Ikoncessionens till vissen
begränsad omfatt-koncessioner beviljats i myckettidsbegränsade

samband medendast iVeterligen har i Sverige detta skettning.
börjansvenska marknaden icaptivebolag denintroduktionen av

regel inte tidsbe-koncessionerl980-talet. Anledningen till att somav
gnmdnaturförsäkringsverksamhet till sinfrämst ärgränsas är att en

koncessioner medlångsiktig tidsbegränsadeaffärsverksamhet och att
lämpligtsällanförsäkringstagamas intressenbl.a. tillhänsyn är ett

Huvudsyftet med konces-tillsynsverksamheten.medel använda iatt
försäkringsgivare,förhindra utländskasionssystemet är attatt som
godtagbara principer,enligtkunna driva rörelseninte bedöms
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etablerar verksamhet Sverige. Föreligger tveksamhet planeradom en
verksamhet kommer drivas i enlighet med dessa principer, böratt
koncession huvud inte bevilj När verksamheten inlettsöver taget as.
finns möjlighet till ingripande med stöd sanktionssystemet enligtav
denna lag försäkringsgivare inte driver rörelsen Sverigeimot som

godtagbart Vidare finns bestämmelser i denna lagsätt.ett som
situationreglerar den utländsk försäkringsgivarenär egeten

initiativ upphöra Någotmed verksamheten här i landet.attavser
egentligt behov kunna tidsbegränsa koncessioner finns därförattav

föreslåsinte. Det denna bakgrund tidsbundna koncessionermot att
såsomslopas såledesobehövliga. Enligt tredje stycket skall konces-

sioner alltid beviljas tills vidare. Som någonföljd härav haren
motsvarighet till föreskrifterna i första stycket9 LUF inte förts§ in
i lagförslaget.

Enligt fjärde stycket skall företrädare för försäkringsgivare från
tredje land godkännas i samband med koncession beviljas underatt
förutsättning företrädaren uppfyller de formella krav ställsatt som

företrädare i kap. och krav2 de kompetens och lämplighet som
ingåskall i sundhetsprövningen enligt första stycket.

Koncessionsansäkningen

§ Ansökan koncession3 enligt 1 § 1 hos regeringen.görsom
Ansökningen skall lämnas till Finansinspektionen skallin som
överlämna den till med yttrande.regeringen eget

Till ansökningen skall fogas
plan för verksamheten Sverige verksamhetsplan, ochien

försäkringsgivaren från tredje land harintygett attom
deponerat värdehandlingar enligt 6 kap. § andra stycket.1

Regeringen eller, efter bemyndigande, F inansinspek-regeringens
får meddela föreskrifter vad verksamhetsplanentionen närmare om

skall innehålla och vilka ytterligare handlingar skall fogas tillsom
ansökningen.

Den nuvarande ordningen med regeringen koncessionssom
bibehållits.myndighet har framgårDetta första stycketav som
med 6 första stycket LUF.§överensstämmer

Obligatoriska handlingar i koncessionsärende enligt andraett är
stycket, i sak med 6 andra stycket LUF, bl.a.§överensstämmersom

verksamhetsplan. verksamhetsplanenl skall principerna för denen
planerade verksamheten Vidare skall till koncessionsansök-anges.
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ningen fogas bevis försäkringsgivaren har deponerat medelett attom
i svensk bank. Syftet med denna initiala deposition är att tryggaen
försäkringstagamas intressen under den första dåverksamhetstiden

startåtgärderetablerings- och kan anspråk.avsevärda belopp ita
innehållerAv praktiska skäl någonlagförslaget i övrigt inte

detaljerad förteckning handlingarde och utredningar skallöver som
fogas till koncessionsansökning i överensstämmelse med 6utanen

sjätte stycket LUF Finansinspektionen i tredje§ stycket rätt attges
meddela föreskrifter härom.närmare

Förhandsbesked koncessionom

§4 Finansinspektionen skall efiter ansökan lämna förhandsbesked
huruvida koncession enligt § krävs1 1 för planerad verksam-om en

het.
Ett förhandsbesked enligt första stycket bindande för denär

myndighet har lämnat beskedet. Om har beslutatregeringen isom
fråga förhandsbesked Finansinspektionen bundenär ävenom av
detta beslut.

nuvarandeDen ordningen med lagstadgad skyldighet för Finansin-en
spektionen ansökan lämna förhandsbesked huruvidaatt om en
planerad verksamhet här i landet kräver svensk koncessionseparat

förstahar tagits i stycket med l tredjeöverensstämmer §upp som
stycket LUF.

Motivet för med förhandsbesked det intresse densystemet är som
försäkringsliknande såverksamhet haratt starta attsom avser en av

möjligt besked huruvida den planerade verksamhetensnart som om
försäkringsrörelse och därför förutsätter koncession. I lagförslagetär

definieras inte vad försäkringsrörelse. Som harutgörasom anses
konstaterats i tidigare lagstiftningsärenden det inte möjligtär att
definiera begreppet tillräckligt och entydigt. Avsiktennoggrant är att
vid tillämpningen denna paragraf skall begreppet försäkringsrörel-av

utgångspunktbestämmas med i den praxis har utbildatsse som
området och grundas de riktlinjer isom som anges prop.
1989/90: 134 l56f. Enligt denna praxis tillämpas restriktivitetstors.

frånaktiviteter icke koncessionerade utländska försäkrings-gentemot
Sågivares sida. den utländska försäkringsgivaren någotsnart som

aktiviteter Sverigei söker anskaffa försäkringarsätt förgenom egna
sin räkning, detta led i den utländska försäkringsgiva-ettanses som

drivande försäkringsrörelse och kräver svensk koncession.rens av
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från EES-försäkringsgivare driverpraxisdennaUndantagna är som
hemlandet. Vidarekoncessionen iSverige basisverksamhet i av

möjligheterförsäkringsgivare vissautländskaförslagethar enligt att
här i landet inrättaSverigeprodukter isina attpresentera genom

serepresentationskontor 9
fjärde stycketmed lstycket, §Enligt andra överensstämmersom

myndighet lämnatbindande för denförhandsbeskedLUF, är ett som
överklagande harbeslut efterinspektionensOmbeskedet. prövats av

regering-både och inspektionen bundnaregeringenregeringen är av
beslut.ens

förmedlinggsrörelseförsäkrinTillstånd bedrivaatt genom

ansökan försäkringsgivareskall efterFinansinspektionen§5 av
verksamhet enligt §tillstånd till 1land lämnatredjefrån om

utvecklingmed sundoförenlibedömsverksamheten inte avenvara g
föreskriftermeddelaInspektionen fårförsäkringsväsendet. närmare

tillståndet.till ansökanskall fogasutredningden omsomom
stycket längretillstånd enligt förstaförOm förutsättningar inte

förverkat.förklara tillståndetFinansinspektionenföreligger, får

väsentligen medparagrafBestämmelserna i denna överensstämmer
andra stycket LUF.1 §a

tillstånd tillgäller förde kriterierAvsikten är att som
tillståndsä-iskall tillämpasfönnedlingsverksamhet enligt LUF1 §a

betydelse för1989/90:NU 22. Avparagraf serenden enligt denna
tillstånd bl.a. det föreliggerfrågan enligt dessa kriterierär omom

ochförsäkringar i utlandetför placeringförsäkringsmässiga skäl av
utländska försäkringsgivarendenkvalitet tillsynenden ärsom

tillståndet inte längeförutsättningar förunderkastad i hemlandet. Om
åtgärdsådantillståndet kanförverkat.förklaras Enfinns, kan

koncernförhållande ellerföranledasexempelvis ettettattav
samarbetsavtal upphör.
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verksamhetenAnmälan har inlettsattom

§ försäkringsgivare tredje landNär från fått koncession6 en som
enligt § har börjat försäkringsverksamhet Sverige2 skallsin i
försälaingsgivarens företrädare underrätta F inansinspektio-genast

detta.nen om

innehållParagrafen till sitt 23 LUF.§motsvarar
egentliga försäkringsrörelsen skall iDen börja och med attanses

åtgärdernade första för sälja försäkringar vidtas eller anbudatt när
åtgärderförsäkringsgivarenAtt vidtar förberedande i dentas emot.

åtgärdernaplanerade verksamheten skall, leder till bokfö-även om
ringsskyldighet, däremot inte innebära verksamheten harattanses
inletts.

Ändring beviljad koncessionav

§ Om försäkringsgivare från7 tredje land utvidga sinatten avser
verksamhet till försäkrin gsklass eller verksamhetsområdeetten som

omfattas den gällande koncessionen, skall bestämmelsernainte iav
och §§ iakttas tillämpliga delar. Finansinspektionen2 3 får beslutai

ställeärendet ärendet principielli i regeringens inte ärom av
betydelse eller synnerlig vikt.i övrigt av

överensstämmelse med fjärde stycketI 7 LUF skall prövningen§ av
frågan ändring koncession ske grunder vidom av samma som
beviljande koncession med för Finansinspektionenrätt attav en ny

frågan den inte principiell betydelse eller i övrigtavgöra ärom av av
synnerlig vikt. Ansökan ändring koncession skall skeom av

vid ansökan koncession.sättsamma som av en ny

företrädareNy

§ Utses företrädare skall8 denne efter ansökan försäk-en ny av
frän tredje land godkännas Finansinspektionen,ringsgivare av om

den företrädaren uppfyller de krav ställs på företrädare inya som
denna lag. Inspektionen meddelafår föreskrifter dennärmare ut-om
redning skall fogas till ansökningen.som
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frånförsäkringsgivare tredje land kan vid behov byta sin före-En ut
Enligt denna paragraf, delvis andraträdare. 9 stycket§motsvararsom

skall försäkringsgivaren hos inspektionen ansöka godkän-LUF, om
Frågaföreträdaren. byte företrädarenande den kanom avav nya

gånger. ändamålsenligtdärföraktualiseras upprepade Det medär en
där inte regeringen inspektionen fattar beslutordning utan om

godkännande företrädare.av en ny

Öppnande representation och dess verksamhetav

försäkringsgivare från tredje land får§9 Innan öppnaen en
Sverige skall den underrätta Finansinspektionenirepresentation

verksamhet kräverhärom. får bedrivaRepresentationen inte som
eller tillstånd enligtkoncession enligt § 1 §1 1

Finansinspektionen skall månader från det dentvåinom mottog
underrättelsen meddela föreskrifter öppnandetnärmare om av

dess verksamhet och tillsynen den. Represen-representationen, över
kan försäkringsgivaren har detagittationen näröppna emot

föreskrifter Finansinspektionen detta stycke.iav som avses

paragrafen, saknar motsvarighet gällande lagstiftning,I som anges
förutsättningar skall uppfyllda för försäkringsgiva-de attsom vara en
från tredje land skall representationskontor i Sverige.öppna ettre

fårRepresentationen inte bedriva försäkringsverksamhet eller
sådananvändas för förmedlingsverksamhet i 1 § utansom avses

försäkringstjden till för de den utländskaär änsteratt presentera som
tillhandahåller. således frågaförsäkringsgivaren Det skall vara om

representationsverksamhet. skall enligt förstaDärför det stycketren
för öppnandet representation endast krävas underrättelse tillav en
Finansinspektionen. -

såledesUttrycket representationsverksamhet negativt bestämdär
fården inte innefatta försäkringsverksamhet eller mark-attgenom

nadsföring försäkringar för utländsk försäkringsgivares räkningav en
tillståndsaknar koncession eller här i landet här i landet. Syftetsom

dock inte den negativa begreppsbestämningen skall uppfattasär att
tillåtetdet driva verksamhet försäkringsverksam-är änatt annansom

het vid representationen där skall enbart representationsverk-utan
områdetAvsiktensamhet drivas. den praxis gällerär näratt som

vilka hänföradet gäller bestämma aktiviteter till försäk-äratt attsom
ringsverksamhet skall ligga till grund för gränsdragningar mellan för-
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säkringsverksamhet och representationsverksamhet se prop.
1989/90: s.l56f.134

två månaderEnligt andra stycket skall Finansinspektionen inom
från det den den utländska försäkringsgivarens underrättelsemottog

öppnandet representationen meddela föreskrifternärmareom av om
verksamhet ochrepresentationens tillsynen den. Syftet medöver

fdreskrifiema säkerställa inte verksamhetär änatt att annan represen-
tationsverksamhet bedrivs vid representationen. föreslagna tidenDen

åtgärderna densamma föreskrivs förfor Finansinspektionensär som
till behörig myndighet samband med EES-försäkringsgivareattsvar

sekundäretablering här i artikellandet i32upprättaattavser en
tredje skadeförsälcringsdirektivet och tredje livförsäkringsdirektivet.

återkallelse verksamhetsrättigheterOm för representation,av en
kap.7 14se

Annan verksamhet försäkringsrärelseän

§ försäkringsgivare från tredje land10 En bedriver verksamhetsom
enligt denna lag får medgivande eller, efterinte regeringenutan av

bemyndigande, Finansinspektionen driva rörelseregeringens annan
försäkringsrörelse häri landet. Medgivande skall lämnas detän om

finns särskilda skäl för det.
medgivandeEtt enligt första stycket får återkallas den fårav som

lämna sådant medgivande, det finns skäl för det.om
Ansökan medgivande enligt första stycket skall lämnas tillinom

Finansinspektionen. Till ansökningen skall fogas den utredning som
inspektionen bestämmer.

forsäkringsrörelselagstiflningensEn grundläggande principer, dvs.av
förbudet driva rörelse försäkringsrörelse, har tagitsatt änannan upp

första stycket Någoti femtel stycket krav§ LUF.motsvararsom
enligt tredj elandsreglema i EG:s upprätthållaförsäkringsdirektiv att

förbuddetta finns inte. Förbudet inte heller lika effektivtär som
motsvarande förbud för svenska försäkringsbolag det gällernär att
skydda de svenska försäkringstagamas intressen huvudsyftetärsom
med förbudet, eftersom delen utländsk försäkringsgivaresstörre av en
verksamhet regel förlagd till utlandet. Konkurrensskäl talarärsom
dock för alltjämt tillämpa detta förbud för försäkringsgivareatt att
från tredje land inte skall försättas i konkurrenssitu-en gynnsammare
ation i Sverige andra försäkringsbolag med verksamhet här iän
landet.
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Till skillnad vad f.n. gäller enligt LUF förbudetmot är attsom
driva främmande rörelse enligt denna paragraf inte begränsat till

frånverksamhet bedrivs etableringen för försäkringsverksamhetsom
ocksåhär i landet verksamhet drivs försäkrings-utan avser som av

Ändringsförslagetsådangivaren i Sverige vid sidan etablering. harav
frånförsäkringsgivareinförts för inte tredje land skall störreatt ges

verksamhetsfrihet svenska försäkringsbolag.än
Avsikten den praxis utbildats Sverige,i det gällerär näratt som

frånundantag förbudet driva försäk-medge rörelse änatt att annan
ringsrörelse enligt i fortsättningen skall tillämpas.LUF, även

svenska försäkringsbolag kommer förbudet främmandeFör mot
verksamhet bl.a. till uttryck kap. försäkringsrörelselagen.l 3 När§

EES-försäkringsgivaresdet gäller verksamhet ankommer det
tillsynsmyndigheten försäkringsgivarensi hemland bevakaatt att

bådeförsäkringsgivaren i enlighet med artikel i första skadeför-8.1-
säkringsdirektivet och första livförsäkringsdirektivet begränsar sin-

försäkringsområdet sådanaffärsverksamhet i Sverige till och
områdeverksamhet direkt anknuten till detta med uteslutandeärsom

affärsverksamhet.allav annan
Bestämmelsen i andra stycket med l sjätte§överensstämmer

stycket LUF.
Tredje stycket LUF. Föreskriften i detta9 stycke§motsvaras av a

någoninnehåller inte uppräkning de handlingar eller utredningarav
frågaskall fogas ansökan,till eftersom det specifika fallärsom om

frånskiljer sig praktiskavarandra. Av skäl inspektionen isom ges
stället bestämma vilka utredningar skall fogas tillrätt att som
ansökan.

6 kap. Solvenskrav och bedrivande verksamhetenav

innehållerKapitlet i huvudsak solvensbestämmelser skall gällasom
frånför försäkringsgivare tredje land. försäkringsverksamhetenInom

förmågaförsäkringsgivares solvens, dvs. för deär atten svara
försäkringsförhållandena,förbindelser föranleds mycketsom av en

viktig faktor eftersom därigenom försäkringstagamas, detryggas
försäkrades och ersättningstagarnas intressen. Av denna orsak är
solvensbestärnmelsema i detta kapitel betydelsecentral detnärav
gäller forsäkringsverksamhet etableras i Sverige försäkrings-som av

frångivare tredje land. När det gäller EES-försäkringsgivare stadgas
solvenskrav i varje försäkringsgivares hemlands lagstiftning.om
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utländsk försäkringsgivares solvens huvudsakligen baseradEn är
försäkringsgivarens verksamhet i hemlandet och dennes där

tillgångar. måstebefintliga Om utländsk försäkringsgivare avslutaen
svårSverige ställssin verksamheti kunderna i Sverige i situationen

driva fordringarde blir sina i utlandet och därtvungna attom
försäkringsgivarenskonkurrera med övriga borgenärer. Avsikten med

frågaattikapitalkraven försäkringsrörelsen i Sverige säkerstäl-är om
tillgångar försäkringsgivarens verksamhet finnsatt motsvararsom

här.
frånkapitalkrav ställs försäkringsgivare tredje landDe ärsom

innehållväsentligen i den gällande regleringen i LUF.samma somav
Som följd organisationsfonnema för etablering försäk-atten av av
ringsverksamhet i Sverige har utökats i jämförelse med nuvarande
ordning, skall solvensreglema i detta kapitel inte bara tillämpas
verksamhet etableras generalagent filiale-ävenutansom genom
tablering och etablering generalrepresentation.genom en

så frånKapitalkraven har dimensionerats försäkringsgivareatt en
tredje land skall ha i risktäckningskapacitetmotsvarande istort sett
förhållande till sina försäkringsförbindelser här i landet ettsom
svenskt försäkringsbolag. Vissa ändringar saklig och redaktionellav

området.har gjorts i det gällande regelsystemetnatur
har sammanförts bestämmelser depositionI l i det§ om som

gällande regelsystemet uppdelade flera paragrafer. För denär att
ståregleringen skallföreslagna i samklang med den allmänna

målsättningen i OECD:s stadga liberalisering osynligaom av
tillgångarbetalningar deponeradeskall i fortsättningen inte användas

för betalning offentligrättsliga avgifter endast tillatt trygga utanav
säkerställa försäkringskundemas intressen 2att
De nuvarande bestämmelserna försäkringstekniska skulder harom

främst i syftejusterats klargöra skyldigheten redovisaatt att att
sådana bådeskulder gäller inom skade- och livförsäkringsrörelse.

nuvarande lagstiftningen jämte förarbetenaDen till lagstiftningen är
inte entydig denna punkt.

föreslås de försäkringstekniskaDet skulderna skallatt även
innefatta avsättningar till utjämningsreserv för kreditförsäkringar.
Vidare förtydligas kravet täckning försäkringstekniskadeatt av
skulderna skuldtäckning inte skall gälla utländsk försäkringsgi-en

återförsäk-vid sidan direktförsäkringsrörelsen drivervare som av
ringsrörelse i Sverige och möjligheten räkna in delatt att en av

tillgångar,begynnelsedepositionen vid redovisning deav som svarar
de försäkringstekniska skulderna, inte bara skall gälla livför-mot

säkring skadeförsäkring 3 fjärde stycket.§ävenutan
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Som följd möjlighet för försäkringssammanslut-öppnatsatten av
från försäkringsverksamhet i Sverigetredje land etableraningar att

sådanskyldighet för företrädare för sammanslutninghar införts en en
förhållanden verksamhetenförteckning vissa iföra överatt somen

llnödvändiga för kontrollen solvensreglema iakttasär attav
Någon motsvarighet till föreskriften i 18 LUF§ attom

återförsäkringavgivenFinansinspektionen skall godkänna avtal om
Syftetlivförsäkring, har inte tagits i förslaget.inom medupp

återförsäkringsavtal ingåsförhindra osundaföreskriñen, dvs. attatt
får tillgodoseddnackdel för försäkringstagama,till anses genom

säkerhetssystemet i lagförslaget.

Deposition

från tredje land skall säkerhet§ försäkringsgivare för1 En som
försäkringsrörelsen Sverige deponera värdehandlingarden direkta i

Finansinspektionen bestämmer svensk bank.de villkorpå i ensom
och särskiltskall ske särskilt för livförsäkring förDeponeringen

skall bestå sådana värdehandlinskadeförsäkring. Depositionen av g-
Finansinspektionen har godtagit säkerhet.som somar

skall försäkrings-försäkringsverksamheten inleds SverigeInnan i
deponera värdehandlin till värde 300givaren ett motsvararsomgar

lagen försäkringdet basbelopp enligt 1962:381 allmängånger om
gällde då ansökningen koncession lämnades tillinsom om

Finansinspektionen.
skall depositionenMedan verksamheten pågår

skadeförsäkring månader efterför åtta utgångeninom varjeav
tillräkenskapsår belopp bruttopremiein-uppgå ett motsvararsom

till beloppunder räkenskapsåret, dock lägstkomsten ett som
allmändet basbelopp enligt lagen300 gångermotsvarar om

gällde vid räkenskapsåretsförsäkring utgång,som
livförsäkring räkenskapsår till beloppför uppgåvarje ett som

det basbelopp enligt lagen allmängånger300motsvarar om
försäkring gällde vid räkenskapsårets utgång.som

med beaktande rörelsens omfattningFinansinspektionen får, av
och beskaflenhet, bestämma deponeringen får ske med lägreatt

Sådant beslutbelopp vad andra och tredje styckena.iän som anges
skäl det.får inspektionen återkalla det finns tillom

Överstiger sammanlagda beloppet vad försäkringsgiva-det av en
väsentligt den premieinkomstdeponerat för skadeförsäkrin somre g

medge försäkringsgi-tredje stycket får Finansinspektionenianges
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hänföröverskjutande beloppet den dettadet månfå inteiutattvaren
enligt andra stycket.depositiontillsig en

medge undantag frånFinansinspektionen fårBestämmelser attom
deponering fall finns 10skyldigheten i vissa igöraatt

deposition ihar sammanförts bestämmelsernaparagrafdennal om
ochandra stycket 15 LUF. Detandra-femte styckena, 10 §§6 § a

föreslås skall gälla för generalagenturerdepositionskrav inte baraatt
försäkringsgiva-omfatta verksamhetutsträckas till ävenattutan som

från filial och generalrepresentationland etablerartredje genomre
häri landet.

frånfastslås försäkringsgivare tredje landstycketförstaI att en
försäkringsverksamhet bedrivs här skallsäkerhet för den somsom

frånsvenk bank. Till skillnad gällandevärdehandlingar ideponera en
någon definition begreppet bankin-5 LUF harlagstiftning § ava

Någon sak dock intelagförslaget. ändring iinte införts istitut avses
såsom banker med svenskskall tidigaregodtagbara bankerutan vara

ha till uppgiftskall Finansinspektionenoktroj. Liksom hittills att
deposition.skall godkännas förvilka värdehandlingarbestämma som

utgångspunkt säkerhet för försäk-i kravenskall ske medUrvalet
ringstagarna.

stycket bestämmelser initialdeposition. Medandra finnsI om
måste fördet minimibelopp deponerasinitialdeposition attavses som

se kap. andrakoncession huvudtaget skall kunna beviljas 5 3 §över
såsomMinimibeloppet skall tidigarestycket 2. vara

Också värdet initialdepositionen skallbasbeloppsanknutet. varaav
basbelopp, harenligt gällande reglering, dvs. 300detsamma somsom

konkurrensförhållanden svenskabeaktande mellanutformats med av
hänsyn tillförsäkringsgivare här i landet medoch utländska samt
deposition-andra länder i syfte undvikadepositionskrav i att att

faktiskt hinder föri den svenska lagstiftningenskravet utgör ett
Sverige seutländska försäkringsgivare ietablering prop.av

depositionsbestämmelsemas.56. Sedan de gällande1984/85:77 nu
sådana förändringar inte inträffat varken iinfördes har1985

nivånpåkallar justering förutomlandsSverige eller avsom en
fårDepositionssystemet därförinitialdepositionen. anses vara

inhemska occhprincipen lika behandlingförenligt med om av
Sverige sig bakomutländska försäkringsgivare ställt genomsom

till OECD och WTO.anslutningen
stårstycke i samklanginitiala depositionen i dettaDen föreslagna

såväl skadeförsäkringsdirektivet oche i förstamed artikel 23.2
livförsäkringsdirektivet OECD:s stadgaartikel e i första27.2 som

beträffande osynliga betalningar.
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pågårdeponeringen medan verksamhetendet gäller kravenNär
bibehålls.föreslås stycket den nuvarande ordningeni tredje att

Således dimensionerasför skadeförsäkring depositionen iskall
bruttopremieinkomsten.utvecklingen Med brut-enlighet med av

premieinkomst för bruttoaffar, dvs.topremieinkomst utanavses
återforsäkringspremier. Oberoende utveckling-avdrag for avgivna av

fårbruttopremieinkomsten dock depositionen aldrig understigaen av
livförsäkring skallminimibelopp motsvarande basbelopp. För300ett

någonsåsom kombination omslutningsrelaterad deposi-tidigare av
minimidepo-minimideposition inte tillämpas enbarttion och utan en

storlek motsvarande deposition för skadeförsäk-sition somav samma
skall krävas.ring

föreslåsförhållande ändringengällande reglering dentillI att
% minimidepositionen för redovisamöjligheten använda 90 attatt av

tillgångar försäkringstekniska skuldernamotsvarande värdet deav
utsträckas till omfattaskall gälla livförsäkringinte bara ävenutan att

fjärde stycket.skadeförsäkring se 3 §
fidrde stycketskall Finansinspektionen enligt haLiksom hittills

verksam-lägre initial deposition eller,möjlighet bestämma näratt en
variabel deposition eller minimideposition.heten har inletts, lägreen

sådan dispens skall meddelas rörelsensAvgörande för ärom
omfattning och beskaffenhet.

vissa fall tillbakaBestämmelserna i femte stycket irätt attom
skadeförsäkringdepositionen avseendedel överensstämmeren av

LUF.gällande reglering 15 fjärde stycketmed §a
Finansinspektionen uppgift deposi-skyldighet lämnaOm att om

första styckettionen, kap.7 3 §se
med föreläggan-skyldighet för Finansinspektionen ingripaOm att

belopp minskat i värde, kap. 7 andra stycketde deponerat 7 §om se

tillgångardeponeradeAnvändning av

från tredje land har§ Tillgångar försäkringsgivare2 ensom
för betalning sådanadeponerat enligt § får användas endast på1 av

skulder hänför till försäkrinförsäkringsavtal grundade sigsom
direkta Sverige.ivarens

innehållerParagarafen, bestämmelser användning desom om av
frånvärdehandlingar Försäkringsgivare tredje land deponerat,som en

LUF.16 §motsvarar
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liberalisering osynliga betalningarstadgaEnligt OECD:s avom
syfte skydda försäkring-säkerhetsdepositionemas endaskall attvara

stådepositionskraven skall i samklangintressen. För attstagamas
ändringenföreslås i gällande lagstiftningdenmed denna stadga att
fårtillgångar till betalning böter,inte användasdeponerats avsom

åläggas enligtersättningar kan denna lag.avgifter ochviten, som
tillgångar paragraf endast kunnaskall enligt dennaDeponerade

försäkringsavtalfordringar grundtill betalaanvändas att somav
försäkringsgivarendirektförsäkringsrörelsehänför sig till den som

frånförsäkringsgivare tredje land härbedriver i Sverige. Om en
får såledesåterförsäkring,såväl deponerade till-direkt-driver som

gångar fordringar inomanvändas för betalningendast av
direktförsäkringsområdet.

skulderärsäkringstekniskaF

från tredje land skall för direkta§ försäkringsgivareEn3 sin
försäkringsrärelse redovisa försäkrin gstekniska skulder. DeSverigei
försäkringstekniska skulderna består av

premiereserv,löpande försäkringar
försäkringsfall ersätt-försäkringsersättningar för inträffade

ningsreserv,
inträffade försäkringsfallutgifterna för reglering av

skadebehandlingsreserv,
tilldelad återbäring livförsäkringsrörelsensådan inom som

betalning,har förfallit tillinte
tilldelad återbäring försäkringsrörelsesådan inom änannan

ochlivförsäkringsrörelse har förfallit till betalning,intesom
kreditförsäkring tilltill föravsättningar utjämningsreserv upp

förstabelopp för storlek kap. 9 §det 12ianges areservens som
försäkringsrörelselagen 1982: 713.stycket andra meningen

för livförsäkringsrärelsen gällerVid beräkning premiereservav
§försäkringsrörelselagen.7kap. 2

värderas detförsäkringstekniska skulderna skall täckas och påDe
kap. §första-trealje styckena,skuldtäcknin 7 9 9isätt sägs gsom om

eller föreskrif-§§, § f § försäkringsrörelselagena-10 10 10samtc e
dessa bestämmelser. Dockmeddelats med stöd någonter som av av

direktförsäkringsrörelsen.skall skuldtäcknin endast omfattagen
skulderna får räknastäckning de fdrsdkringstekniska 90För inav

enligt förutsättning depone-deponeringen 1 § under attprocent av
får användas förtill den delen består värdehandlinringen gar somav
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skuldtäekning med tillämpning bestämmelserna tredje stycketiav
och beaktas enligt 9 § första stycket fjärdeinte meningen.som

tillgångarDe används för skuldtäekning skall finnas isom
ISverige.

Paragrafen, delvis tredje-fj ärde styckena10 § ochmotsvarassom av
innehåller bestämmelser13 LUF, försäkringstekniska§ skulder.om

Någon skyldighet redovisa försäkringstekniska skulder föratt
skadeförsäkring tidigare inte ha införts lagstiftningenisynes om
utländska försäkringsföretag. När bestämmelser försäkringstek-om
niska skulder, tidigare benämndes försäkringsfond, infördes isom

" lagstiftningen stiftandet LUF 1950 de enbart siktetoggenom av
selivförsäkring fl.1950:94 s.3 De ändringar i bestämmelsernaprop.

försäkringstekniska skulder därefter gjorts har inte avsettom som
någon tillämpningsområdetutvidgning till omfatta skadeför-attav

frånsäkring. Avsikten dock utländska försäkringsgivare tredjeär att
land skall redovisa försäkringstekniska skulder för skadeförsäkring.

följer bl.a.Detta det nuvarande för skuldtäekningatt systemetav
inom skadeförsäkring i LUF bygger försäkringstekniskaatt
skulder redovisas.

fastslås frånI första stycket försäkringsgivare tredje landatt en
skall för sin direktförsäkringsrörelse här i landet beräkna försäkring-
stekniska skulder. De försäkringstekniska skulderna delas in i olika

Indelningen huvudsaki med motsvarandeöver-ensstämmerposter.
indelning föreslåsi tredje stycket10 LUF, dock§ ytterligareatt som

avsättningar till utj ämningsreserv för kreditför-post upptasen
säkringar i överensstämmelse med motsvarande indelning av
försäkringstekniska skulder i kap.7 l försäkringsrörelselagen§
1982:713.

Andra stycket med fjärde stycket10 LUF.§överensstämmer
Enligt tredje stycket skall frånförsäkringsgivare tredje landen

täcka de försäkringstekniska skulderna för hela sin direktförsäkrings-
Sverigerörelse i oberoende de föranleds skade- eller livför-av om

säkringsavtal. jämförelseI med motsvarande bestämmelse i gällande
lagstiftning 13 första stycket LUF har redaktionell ändring§ en
gjorts i syfte förtydliga skuldtäckningsbestännnelsema gälleratt att
endast direktförsäkringsrörelsen den utländska försäkrings-även om

återförsäkrings-givaren förutom direktförsälqingsrörelse driveräven
frånrörelse här i landet. En försäkringsgivare tredje land bör inte

utgångslägenförsättas i olika beroende de i Sverige driverom
återförsäkringsrörelse återförsäkringsrörelseenbart eller de driverom

sidanvid direktförsäkringsrörelsen här i landet.av
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föreläggan-Finansinspektionen ingripa medskyldighet förOm att
tillgångar används för skuldtäckning inte placeradede de ärsomom

stycke, kap. andra stycketförutsätts i detta 7 7det §sätt sesom
föreslås möjligheterna enligtstycket de nuvarande 13jjärdeI att

räkna in del deponeringen förstycket LUFandra§ att en av
gälla för skadeförsäkring. Det finns inte skällivförsäkring skalläven

skadeförsäkring i detta avseende.särbehandlaatt
sak med tredje stycket LUF.stycket i 13Femte §överensstämmer

uppgifter till Finansin-skyldighet för företrädaren lämnaOm att
storlek,försäkringstekniska skuldernas hur dessaspektionen deom

återförsäkring kap.och täckts avgiven 7 3beräknats §samt seom ,
stycketförsta

grunderUpprättande av

beräkninglivfärsäkringar skall grunder för§ För4 upprättas av
tekniskaoch beräkningförsäkringspremier premiereserv samt av

återköpsvärden.
enligt kap. § tredjesådan livränta eller sjukränta 1 6För som

försäkring livförsäkring skall grunderstycket tillhör änannan
tekniska återköpsvär-för beräkning ochpremiereservupprättas av

den.
eller, bemyndigande, Finansinspek-efterRegeringen regeringens

meddela föreskrifter hur grunderna redaktio-fårtionen närmare om
nellt skall ställas upp.

skyldighet försäkrings givareBestämmelsemai denna paragraf förom
från för livförsäkringar har överförtstredje land grunderupprättaatt
från se 1994/95: 18411 LUF 5.302§ prop.

kap.Om skyldighet tillställa Finansinspektionen grunder, 7att se
första stycket3 §

innehållGrundernas

§ de §jörsta stycket grunderna för beräkning5 För 4i angivna av
och fär de § andra stycketfärsäkringspremier 4premiereserv isamt

grunderna beräkning gäller kap. ochför 7 5premiereservangivna av
§§färsäkringsrörelselagen 1982: 713 tillämpliga delar.6 i
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i frånBestämmelserna denna paragraf har överförts 12 LUF.§
Hänvisningen till kap.7 försäkringsrörelselagen5 innebär§ att

vissa allmänna anvisningar i den paragrafen skall beaktas vid
upprättande de grunder i denna paragraf. Enligtav som avses

innehållaanvisningarna skall grunderna de antaganden dödlighetom
riskmått,och andra räntefot driftskostnader krävs församt som

beräkning försäkringspremier och premiereserv. Antagandenaav
såskall väljas de kan för sig betryggande för det slagatt vartanses av

frågaförsäkringsrörelse det ärsom om.
Hänvisningen till kap.7 6 försäkringsrörelselagen innebär§ att

övergångsgrundersärskilda kan för bestämd tid tilläggupprättas som
till premiereservgrunderna för redan tecknade livförsäkringar eller
sådan livränta eller sjukränta tillhör försäkring änsom annan
livförsäkring, verksamheten har utvecklats eller bedömts mindreom

beräknat. Detta innebär premiereservgrundernaängynnsamt att
successivt efter den ändrade situationen. Genom anordning-anpassas

övergångsgrundermed behöver försäkringsgivama underen en
övergångsperiod inte redovisa underskott uppståttskulle haett som

de definitivt fåttanpassade grunderna omedelbart hade full effekt.om
Övergångsperioden får år.normalt inte överstiga tio

Om skyldighet för Finansinspektionen ingripa med föreläggan-att
de grunderna inte längre tillfredställande, kap.7 7 andraär §om se
stycket

Försäkringstekniska riktlinjer

6 § Företrädaren för försäkringsgivare från tredje land skall se
till sådana riktlinjer 7kap. §försäkringsrörelse-10angesatt som g
lagen 1982:713 och riktlinjerna följs. Företrädarenupprättas att
skall vidare fortlöpande riktlinjerna behöver ändras.pröva om

F öreträdaren skall till försäkringstagarna och denattse som
teckna livförsäkrin hos försäkringsgivaren informerasattavser en g

det huvudsakliga innehållet riktlinjerna. Regeringen eller, efteriom
bemyndigande, Finansinspektionenregeringens får meddela

föreskrifter hur informationen skall lämnas och vad den skallom
innehålla.

Paragrafen i sak med 14 LUF. Emellertid haröverensstämmer §
såparagrafen fonnulerats den sikte inte bara generalagenteratt tar

andra företrädare för frånförsäkringsgivare tredjeäven land.utan
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försäkringsrör-stycket till 7 kap. 10 §i förstaHänvisningen g
diversifieringsprincipema imatchningsinnebär bl.a.elselagen att -

riktlinjernautformningenvidskall beaktasförsäkringsrörelselagen av
skuldtäckning. Match-föranvändsmedelplaceringför somav

tillgångar för skuldtäckninganvändsinnebärningsprincipen att som
försäkringsåtagan-forsäkringsgivarensbeaktandemedskall väljas av

skall spridasriskernainnebärdiversifieringsprincipenmedanden att
ff.1591994/95: 184se vidarelämpligt sättett s.prop.

förmå försäkringsgivareninte skulle kunnaföreträdarenOm att
medFinansinspektionen ingripaskallriktlinjergodtagbaraupprätta

stycketkap. andraenligt 7 7föreläggande §

skuldtäckninRegister för g

skallland förafrån tredjeförsäkringsgivareFöreträdaren för§7
användsde tillgångartidpunktvid utvisarvarjeregisterett somsom

värde.tillgångarnasskuldtäckning ochför
medupplåtitsantecknats hartillgång,Om i registret,somen

för skuldtäckning,kanfulla värdedesssådan inte utnyttjasrätt att
antecknasskall detta i registret.

innehåll ochmed förstatill sitt 15 §Paragrafen överensstämmer
registensomhar skyldigheten föradockstyckena LUF,andra ettatt

tillskuldtäckning, utsträcktstillgångar används förutvisar de attsom
från landförsäkringsgivare tredjeförföreträdaregälla andra änäven

generalagent.
måsteöverlåtes,tillgång registretfinns införd iOm ensomen

innehållertidpunktså varjetillgång vidtillföras registretattannan
tillgångarnatillgångar krävsför skuldtäckning. Deterforderliga att

här i landetfinns
stycket.3 femte§

Förmånsrätt

§förmånsrätts-enligtförmånsrätt 4örsäkringstagarnas§ F8 a
avtalgrundas påmedfordran1970:979 följerlagen omsom

ellerlivförsäkring,
livförsäkring.avseendeåterförsäkring
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omfattar de tillgångarF örmånsrätten finns detiupptagnasom
försäkringsgivaren7 från tredje landregister i närangessom

försätts ellerkonkurs eller särskild administra-i utmätning äger rum
trädertion in.

Fordran enligt har företräde fordran1 framför enligt

frånBestämmelserna i denna paragraf har överförts 15 tredje§ -
femte styckena LUF.

förmånsrättensAvgörande för uppkomst införandet i detär
Syftetregister i 7 med regleringen skydda deär attavsessom

Sverige livförsäkringsonrrådet,försäkrades intressen i inom om en
frånförsäkringsgivare tredje land försätts i konkurs eller i övrigt

obestånd.kommer
Om särskild administration, kap.8 4se

Kapitalbas, solvensmarginal och garantibelopp

§9 En försäkringsgivare från tredje land skall, tillgångarutöver
motsvarande försäkringstekniska skulder enligt vid3 varje

hatidpunkt tillräcklig kapitalbas. Kapitalbasens storlek skallen
fastställas grundvalpå den direkta försäkringsrörelseav som
försäkringsgivaren bedriver Sverige. Kapitalbasen skalli minst

till beräknasuppgå nivå med utgångspunkt verksamhetensien som
och omfattning solvensmarginal, dock får kapitalbasen aldrigart

understiga minimibelopp garantibelopp. Tillgångar för-ett som en
säkringsgivare deponerat enligt § bank skall beaktas1 vid bedöm-i

kravet garantibelopppå uppfyllt, dock högst intillning är ettav om
belopp motsvarande hälften beloppet för garantibeloppet.minstaav

Kapitalbasen för skadeförsäkring får omfatta de poster som anges
7 kap. §försäkringsrörelselagen24 1982: 713. skadeförsäk-Föri

beräknas solvensmarginalen enligt 7kap. §försäkringsrörel-25ring
selagen och garantibeloppet enligt 27 § första och andra styckena
nämnda kapitel. Garantibeloppet dock hälften vad krävsär av som

kap.7 27 § första stycket a-d försäkringsrörelselagen.i
Kapitalbasen för livförsäkring får omfatta de iposter som anges

7 kap. § och § tredje22 26 stycket försäkringsrörelselagen. För
livförsäkring beräknas solvensmarginalen enligt kap.7 23 §
försäkringsrörelselagen. Garantibeloppet för livförsäkring skall

tilluppgå belopp 400 000 En tredjedelett motsvararsom ecu. av
solvensmarginalen eller garantibeloppet, det skallär större,om
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stycket försäk-7kap. § första 1-322ipostermotsvaras som angesav
ringsrörelselagen.

meddelartredje land Sverigeförsäkringsgivare frånFör isomen
stycket klasskap b § första 3livförsäkring 2 3sådan isom avses

bestämmelsernaförsäkringsrörelselagen gäller de särskilda om
lagen 1989:1079solvensmarginal och §§kapitalbas och 12 13i om

till värdepappersfonder.med anknytninglivförsäkringar
till beloppkapitalbasen skallingårPoster minsti ettsom

land omfattassolvensmarginalen finnasmotsvarande i som av
samarbetsområdet, de tillEuropeiska ekonomiskaavtalet varavom

solvensmarginalen skallmotsvarande tredjedelbeloppminst ett aven
Sverige.finnas i

fall får medgeFinansinspektionenBestämmelser i vissaattom
solvensmarginalenbestämmelserna beräkningundantag från om av

tillgångar finns 10och lokalisering iav

soliditetskraven den del utländskParagrafen, reglerar enavsom
till Sverige,verksamhet förlagdförsäkringsgivares är motsvararsom

Innehålletinnehåll dock jämförelsehar ii huvudsak 16till sitt a
ändrats redaktionellt.med gällande reglering

solvensmarginal och garantibe-kapitalbas,Bestämmelserna om
svenska försäkringsbolag enligthuvudsak föri desammalopp är som

1992/93:257 ff.försäkringsrörelselagen se 114s.prop
försäkringsgivarestycket skall den kapitalbasEnligt första som en

frånupprätthålla,från gäller förskall till skillnad vadtredje land som
den direktaförsäkringsbolag, fastställas basis endastsvenska av

frånförsäküngsgivare tredje land,försäkringsrörelsen här i landet. En
återförsäkrings-från bedriversekundäretablering här i landetsom en
såledesdirektförsäkringsrörelsen, skall räknasidanrörelse vid utav

förtydligandeför direktförsäkringsrörelsen. Ikapitalbasen endast
andra i dettaföreskrift härom tagits isyfte har meningenuppen

fåråterförsäkring tillräckligt myndighe-detstycke. Vid attanses vara
återförförsäkringsgivarens övervakar risktäcknings-hemlandterna

sak bestämmelserna i dettakapaciteten. övrigt iI överensstämmer
motsvarande föreskrifteri LUF.stycke med 16 §a

skadeförsäkring ochBestämmelsernai andra stycket gäller endast
förstasak med motsvarande föreskrifter i 16i §överensstämmer a

styckenaoch andra LUF.
livförsäkring ochBestämmelserna i tredje stycket gäller endast

förstasak motsvarande föreskrifter i 16i med §överensstämmer a
styckenaoch andra LUF.

endast fondförsäkring ochBestämmelserna i jjärde stycket gäller
föreskrifter i 16 LUF.i sak med motsvarande §överensstämmer a
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frånBestämmelserna i femte stycket har överförts 16 tredje§a
stycket LUF.

frånBestämmelserna i stycket har överförts fjärde16sjätte §a
stycket LUF.

Tillstånd frånavvika solvenskravenatt

§ Om försäkringsgivare från tredje land har10 ansökten om
tillstånd eller flera andra länder hör till Europeiskai ett som
ekonomiska samarbetsområdet driva verksamhetatt agenturgenom
eller filial där, får Finansinspektionen efter ansökan medge
försäkringsgivaren följande förmåner, vilka endast kan medges
samtidigt:

del avdeponeringen enligt § skallDen 1 beaktas enligt 9som
§ första stycket fjärde behöver försäkringsgivarenmeningen inte

dessa länder.igöra än ettmer av
Vid beräkning solvensmarginalen skall hänsyn tilltasav

försäkringsgivarens verksamhet eller filialer deiagenturergenom
andra länderna.

De tillgångar garantibeloppet får finnas imotsvarar ettsom
dessa länder.annat av

ansökan skall försäkringsgivarenI vilket lands behörigaange
myndighet skall ha tillsyn den samlade soliditeten hosöversom

eller filialerna och varför denna myndighet valts.agenturerna
skall detDeponeringen landet.igöras

medgivande får lämnasEtt endast samtliga behöriga myndig-om
heter hos vilka försäkringsgivaren ansökt förmåner tillstyrkerom
ansökan. Om flirsdkringsgivaren har valt myndighetnågon änannan
Finansinspektionen, gäller medgivandet från det inspektionenatt av
den försäkringsgivaren utländska myndigheten underrät-angivnaav

myndigheten kommer kontrollera försäkrintats att attom
soliditet beträffande försäkringsgivarens verksamhet Sverige.iäven
Finansinspektionen skall till den behöriga myndigheten lämna de
uppgifter denna behöver för kontrollen.som

Om den behöriga myndigheten ländernågot dei iav som avses
första stycket begär det, skall Finansinspektionen återkalla medgi-
vandet.

Paragrafen i sak med LUF i sin23 §överensstämmer tura som
grundar artikelsig 26 i första skadeförsäkringsdirektivet och
artikel i första livförsäkringsdirektivet. Enligt dessa artiklar30 och
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försäkringsgivare, har koncession bedrivaEES-avtalet attsomges
flera EES-länder, ansökaförsäkringsrörelse i eller rätt attett om

förmåner.särskilda
från i dennaundantag de solvensreglerMöjlighet till som anges

ansökt koncessionendast försäkringsgivareparagraf gäller omsom
filial driva försäkringsverksamhet ieller annatagenturatt genom

såledesUndantagsbestärnrnelser gäller inteEES-land Sverige.än
har sin grund i deetablering generalrepresentation. Detta attgenom

fönnånema i direktiven har begränsats till omfatta filial-särskilda att
agenturetablering.eller

myndighet har preciserats i kap. förstabehörig l 2Begreppet §
stycket

för ombud för generalrepresentationSärskilda föreskrifter en

generalrepresentation för försäkringssam-§ ombud förEtt11 enen
tredje land skall föra förteckning dels demanslutning från överen

medhjälpare har för försäkringsgivarnasärskilda irätt attsom
dels de försäkringarsammanslutningen förvärva försäkrin gsajfärer,

förmedlar sammanslutningen. Härviddessa medhjälpare försom
försäkring de och skadeersättningarskall för varje premieranges

hänföra till försäkringen. Uppgifterna skall föras inär attsom
fortlöpande och grundas handlingar härrör från ajfärshän-på som
delser.

Finansinspek-eller, efier bemyndigande,Regeringen regeringens
meddela föreskrifter förteckningen ochfårtionen närmare om

handlingarna enligt första stycket.

före den juliEfter 4 kap. LEF i dess lydelse l 19952 §mönster av
införts skyldighet för ombud för general-har i denna paragraf en en

förteckning harrepresentation föra vilka rättöveratt atten som
meddelande försäkring sammanslutningmedverka i översamtav en

slutits premier och skadeersättningar.försäkringsavtal jämtede som
konsekvens förslagetföreslagna bestämmelsenDen är atten av

frånmöjlighet försäkringssannnanslutningar tredje landföröppnar
Huvudsyftet med förteckningen i första stycketverka i Sverige. äratt

till försäkringsrörelsen ikontroll vad hänförligtäröveratt som
fråni Sverige klart kanSverige. Att försäkringsrörelsen avgränsas

i övrigt drivs inom försäkringssannnan-den försäkringsrörelse som
förutsättning för solvensreglema i detta kapitelslutningen är atten

skall kunna tillämpas.
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De särskilda medhjälpare skall föras in i förteckningen kansom
befullmäktigas ingå försäkringsavtal förattvara personer som

försäkringsgivare i sammanslutning eller andraen personer som av
sammanslutningen anlitas för förvärva försäkringsaffarer iatt
Sverige.

Enligt andra stycket finns möjlighet för regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, Finansinspektionen meddelaatt närmare
föreskrifter förteckningen och handlingarna uppgifterna iom som
förteckningen från.skall härröra

Aktuarie

§12 En försäkringsgivare från tredje land meddelar livförsäk-som
Sverige skall för utfiirandering försäkringstekniskai beräkningarav

och utredningar ha aktuarie. fråga aktuarien iakttas kap.8en om
18 § andra stycket försäkringsrörelselagen 1982: 713.

Paragrafen överensstämmeri sak med 17 LUF.§
Skyldigheten enligt första låta de försäkringsteknis-meningen att

ka beräkningarna och utredningarna utföras aktuarie gällerav en
livförsäkring alla slag se l kap.6 andra stycket.§ Föreskriftenav

ocksågäller livräntor och sjukräntor oberoende de är attav om
hänföra till livförsäkring eller skadeförsäkring se kap.l 6 tredje§
stycket.

Hänvisningen i andra till försäkringsrörelselagenmeningen
innebär behörighetsvillkor för aktuarier iatt svenskasamma som
försäkringsbolag gäller för aktuarie anlitas försäkringsgi-som av en

från tredje land. Finansinspektionen har i kungörelse 1984:290vare
angivit de behörighetsvillkoren för aktuarier.närmare

7 kap. Tillsyn

Finansinspektionen skall i fortsättningen ha tillsynsansvaretäven för
försäkringsverksamhet försäkringsgivare från tredje land harsom
förlagt till Sverige. Ett väsentligt inslag i tillsynsuppgiften är att
kontrollera försäkringsgivarna uppfyller de solvenskravatt ställssom
på dem enligt kap.6 Ett betydelsefullt led i tillsynenannat är
kontrollen anskaffningsverksamheten här i landet bedrivsatt iav
enlighet med de principer i kap. inspektionens9 Isom anges
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ingår ocksåövervakande funktion verka för sund ut-vecklingatt en
övrigt den försäkringsverksarnheti frånförsäkringsgivareav som en

tredje land bedriveri Sverige 1 §.
Finansinspektionen skall kontinuerligt övervaka försäkringsverk-

utgående frånsamheten häri landet de redogörelser försäkrings-om
givamas verksamhet och ställning företrädarna för försäkringsgi-som

skall tillställa inspektionen begäran §2 eller särskildutanvama
uppmaning 3 §.

Inspektionen har helst platsundersökningarrätt näratt görasom
vid sekundäretableringar frånförsäkringsgivare tredje land harsom

i Sverige 5 §. Dessutom har inspektionen möjlighet tillupprättat
i företag ochinsyn andra här i landet uteslutande har tillorgan som

uppgift frånbiträda försäkringsgivare tredje land eller för-att som
säkringsgivaren har bestämmande inflytande i 6ett

ingår ocksåkapitletI bestämmelser sanktioner och andraom
åtgärder Finansinspektionen kan vidta för händelseden attsom en

frånforsäkringsgivare tredje land handlar i strid bestämmelsernamot
i denna lag eller föreskrifter meddelats med stöd denna lagsom av
eller det i övrigt finns anledning till anmärkning försäkringsmot

agerande här i landet 7 §.rens
föreslåsI det införs3 skyldighet§ för företrädare föratt en

frånförsäkringsgivare tredje land informera Finansinspektionenatt
tvångsåtgärdereventuella tillgripits försäkringsgivarenmotom som

i hemland.dennes
I har förts in återkallande14 bestämmelse§ en ny om av

verksamhetsrättigheter för representation.en
Tillsynsbestämmelserna i övrigt i kapitlet i huvudsakmotsvarar

den regleringen föreslåsnuvarande i LUF, dock vissa utökade
befogenheter för Finansinspektionen i samband inspektionermed
5

Tillsynen äverfärsäkringsgivare från tredje land

§1 Finansinspektionen tillsyn den verksamhetutövar över som
försäkringsgivare från tredje land bedriver Sverige. Inspektioneni
skall verka för sund utveckling verksamhetenlnspektionen skallen av
ha samarbete med andra länders behöriga myndigheter.näraett

dennaI paragraf, med andra5 stycket och§ 22överensstämmersom
fastslåsLUF,§ Finansinspektionen den primära till-att ära

frågasynsmyndigheten i den verksamhet försäkrings-om som en
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frångivare tredje land bedriver i Sverige. Ett väsentligt inslag
tillsynsfunktionen kontrollen de utländska försäkringsgivar-är attav

uppfyller solvenskraven enligt denna lag. Tillsynen inkluderarna
också såsomgranskning vissa funktioner, marknadsföring ochav
skadereglering, hos försäkringsgivarnas sekundäretableringar här i

frånlandet. Avsikten försäkringsgivare tredje land iär att stort setten
skall granskas motsvarande svenskt försäkringsbolagsätt ettsom
enligt försäkringsrörelselagen med de avvikelser följer attsom av
tillsynen endast gäller den del utländskaden försäkringsgivarensav
verksamhet förlagd till Sverige och endastärsom avser
direktförsäkringsrörelse den egentliga ledningen för densamt attav
utländska försäkringsgivaren finns utomlands.

En effektiv tillsyn den verksamhet försäkringsgivareöver som en
från Sverigetredje land bedriver i kräver informationsutbyte och
samarbete med tillsynsmyndigheten i försäkringsgivarens hemland.
Av denna anledning har i överensstämmelse med gällande lagstift-
ning tagits särskild föreskrift skyldighet för inspektionenenupp om

sådanaha samarbete med utländska myndigheter inäraatt ett
tillsynsfrågor.

behörigBegreppet myndighet har precicerats kap.i förstal 2 §
stycket

Uppgiftsskyldighet för försäkrin frångsgivare tredje land

§ Företrädaren för försäkringsgivare2 från tredje land skall
lämna Finansinspektionen de upplysningar försäkringsgivarenom
och dennes verksamhet här landet inspektionen begär.i som
Företrädaren skall den tid Finansinspektionen bestämmerinom som
tillställa inspektionen uppgifterna.

eller,Regeringen efter bemyndigande, Finansinspek-regeringens
får meddela föreskrifter vilka upplysningar försäkrintionen om en gs-
från tredje land skall lämna till inspektionen.givare

Genom paragrafens första stycke, första24 stycket§motsvararsom
LUF, har inspektionen befogenhet inhämta alla upplysningaratt som

såvälbehövs för granskning verksamheten. kan gällaDet uppgifterav
någotvid enstaka tillfälle fortlöpande uppgifter i visstettsom

hänseende. Med stöd bemyndigandet i andra stycket,av som
24 tredje stycket kanLUF, de upplysningar behövs§motsvarar som

för tillsynen preciseras.närmare
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företrädaren älv-skyldighet förbestämmelserfinnsI 3 § attom
från medinspektionen inkommauppmaningsärskildmant utan

förhållanden verksamheten.icentralauppgifter vissaom

FinansinspektionentillställasskallUtredningar som

tredje land skallfrånför försäkringsgivareFöreträdaren§3 utan
Finansinspektionendröjsmål lämna -

försäkrinredogörelse förräkenskapsårför gsgivarens1 varje en.
Sverige,verksamhet i

försäkringsgivarensräkenskapsårför intygvarje ett attom
kap.kraven 6 1deposition imotsvarar

de försäkrin gstekniskautredningräkenskapsårför varje en om
beräknats och täcktshur dessa harstorlek,skuldernas samt om

återförsäkring,avgiven
eller ändrade grunder,grunderkopia aven

myndighetentvångsmedel den behörigadeuppgift isomom
färsäkrinhemland har tillgripitförsäkringsgivarens gsgivaren,mot

samt
firma.försäkringsgivarensmeddelande ändring avom

första stycket skalländrade grunder enligt 4grunderna ellerTill
grunderna får för försäk-redogörelse för de konsekvenserfogas en

och försäkringsgivaren.ringstagarna
Finansinspek-bemyndigandeeller, efterRegeringen regeringens

uppgiftsskyldighetenföreskrifterfår meddelationen, närmare om
och andra styckena.enligt första

för tillsynenuppgifter central betydelseparagrafenI ärsomanges
dröjsmålskyldig självmant ochföreträdarenoch är att utansom

motsvarighetParagrafen har delvis sinFinansinspektionen.tillställa
regleringen.nuvarandei den

första stycketförsta stycket punkt 10Enligt §motsvararsom
särskildlänma inspektionenskall företrädaren varjeLUF, en

verksamhet iför den utländska försäkringsgivarensberättelse
Sverige.

försäkringsgivares risktäcknings-tillsynen utländskFör av en
föreslås punkt och punkt i detta stycke intyg ellerkapacitet i 32 att
årligen respektive deskall lämnas depositionenutredning attom

kraven i kap. respektiveförsäkringstekniska skulderna uppfyller 6 1 §
motsvarigheti andraBestämmelserna har delvis sin 10kap. §6 3

fråga-uppgiftsskyldigheten istyckena dock haroch tredje LUF,
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frånvarande till skillnadavseende, den nuvarande regleringen, inte
till livförsäkring skallbegränsats omfatta skadeförsäkringävenutan

kommentaren till kap.jfr. 6 3
i punktFöreskriften 4 i detta stycke väsentligenöverensstämmer

med första och tredje styckena12 LUF.§a
från fåttOm försäkringsgivare tredje land har anmärkningen en

tillsynsmyndigheten i sitt hemland kan det befogat attav vara
förhållande,Finansinspektionen upplyses detta eftersomom

sådananmärkningen kan det skäl Sverigei läggaäratt sär-attvara
viktskild vid övervakningen försäkringsgivarens verksamhet härav

föreslåslandet. Av denna anledning saknari i punkt motsva-som
righet i gällande reglering, det införs skyldighet för före-att en

dröjsmål tvångsmedelträdaren informera inspektionen deatt utan om
tillgripits den utländska försäkringsgivaren i dennesmotsom

hemland.
Enligt förslagets kap.ll 5 skall i överensstämmelse med1 §

nuvarande reglering Finansinspektionen kungöra ändring utländskav
försäkringsgivares finna. Av denna anledning punkthar i som
saknar motsvarighet i nu-varande reglering, förts in lagstadgaden
skyldighet för företrädaren

dröjsmål anmäla finnaändring till inspektionen.att utan
Andra stycket i sak med andra stycket12 §överensstämmer a

första meningen och tredje stycket LUF.
Bemyndigandet i tredje stycket har delvis motsvarighetsin i 12 §a

andra stycket andra meningen LUF.
Om företrädare inte uppfyller skyldighetersina enligt dennaen

paragraf kan föreläggande utfärdas enligt 4
Om de uppgifter skall lämnas enligt denna paragraf ärsom

oriktiga eller vilseledande kan böter eller fängelse utdömas enligt
förslagets kap.ll 9

Föreläggande för företrädaren

§4 Finansinspektionen kan förelägga företrädaren för en
försäkringsgivare från tredje land lämna inspektionen deatt
uppgifter och §§.2 3isom avses

innehållParagrafen delvis till sitt 25 första stycket§motsvarar a
LUF.

Om möjlighet kombinera föreläggande med vite kap.l 1att ett se
7§.
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frånOm försäkringsgivare tredje land inte uppfyller sinaen
skyldigheter enligt denna lag kan de sanktioner i 7 §nämnssom

förhållandet.föranvändas tillrättaatt

Granskning verksamhetenav

§ Finansinspektionen5 har granska den verksamheträtt att som
försäkringsgivare från tredje land bedriver Sverige. Företräda-ien

skall på tid inspektionen bestämmer hålla tillgångar,somren
räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för granskningen.
Om det finns särskilda skäl kan inspektionen omhänderta handlingar

skall granskas.som
För granskningen kan inspektionen förordna särskild sakkun-en

arvodeDennes fastställs inspektionen och det betalasnig. av av
ifrågavarande försäkringsgivares medel detpå inspektionensätt som
bestämmer.

Paragrafen delvis 24 andra stycket LUF.§motsvarar
Finansinspektionen har enligt första stycket första meningen rätt

helst verkställa inventering vid sekundäretableringnäratt som en
frånförsäkringsgivare tredje land har här i landet.upprättatsom en

Enligt gällande lagstiftning har inspektionen endast möjlighet att
medföra kopior handlingar vid inspektionen utländskav av en
försäkringsgivares etableringsställe häri landet. I syfte effektivise-att

granskningsverksamheten hari andra möjlighetmeningen öppnatsra
för inspektionen omhänderta orginalhandlingar skallatt som
granskas. förutsättning härförEn dock det föreligger särskildaär att

sådantskäl för omhändertagande.ett
Vid granskningen kan inspektionen enligt andra stycket, som

saknar motsvarighet i gällande lagstiftning, anlita sakkunniga för
sådana projekt och granskningar förutsätter specialkunskap. Ensom
sakkunnig kan anlitas för viss, tidsbunden granskning. Tillen
sakkunnig förordnas namngiven och inte revisions-t.ex.en person en
byrå. Inspektionen bestämmer granskningskostnadema.
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sidøordnadeiInsyn organ

ochupplysningarlämna§§och 5enligt 2Skyldigheten att§6
gällergranskningtillgängliga förhandlingarochtillgångarhålla

föräven
motsvarandeellerdirektörenverkställandeochstyrelsen

skalluteslutandelandethärverksamhet iföretag varai varsorgan
sådanland ellertredjefrånförsäkringsgivarebiträda somatt

inflytandebestämmande samtharförsäkringsgivare ett
motsvarandeellerdirektörverkställandeochordförande

villkorsnämnd ellerskaderegleringsnämnd,befattningshavare i
försäkringsgivarebiträderlandethär iliknandeannat somorgan,

rörelse.denneslanditredjefrån

i sak överensstämmerparagraf,i dennabestämmelsernaGenom som
i vissatill insynmöjlighetFinansinspektionenharLUF,med 24 §a

medsamverkarlandetihärolikaochnämnderföretag, somorgan
företag,dessaförLedningenland.från tredjeförsäkringsföretag

utsträckningiskyldigaoch attnämnder är somsammaorgan
upplysningarfrån land lämnatredjeförsäkringsgivareförföreträdare

tillgångar tillgängliga förhandlingarochhållaochinspektionentill
granskning.

Tvångsmedel

verksamhetdenfrågafårFinansinspektionen i§ som7 om
demeddelalandethärbedrivertredje land ifrånförsäkringsgivare

behövliga.inspektionenerinringar ansersom
vidtaförsäkringsgivarenskall förelägga attFinansinspektionen

firmerinspektionenrättelse attom
1975:1410,trafikskadelagenlag,dennafrånavvikelse skett

värdepap-tillanknytningmedlivförsäkringar1989:1079lagen om
ellermotortävlingsförsäkring1976:357persfonder, lagen om

lagardessanågonstödmedmeddelatsharföreskrifter avavsom
finns,sådanagrunderna,eller om

tillhänsynmedtillfredsställandelängregrunderna inte är
rörelse,försäkrinbeskajfenheten gsgivarensochomfattningen av

minskatsbelopp§ deponerat attkap. 1enligt 6ibank genom
ellervärdenedgått ivärdehandlingarna an-avsevärt annanav

ledning,
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försäkringsgivarens riktlinjer för placering tillgångarav som
används för skuldtäcknin tillfredsställandeinte med hänsyn tillärg
innehållet kap.6 §3 7 kap.i 9 a-I0 §§ och §10 försäk-samt c e
ringsrörelselagen 1982: 713,

de tillgångar används för skuldtäckning tillräckli-inte ärsom
eller placerade enligt kap.inte 6 3 § 7 kap.är 9 a-10 §§samtga c

och §försäkringsrörelselagen,10 ellere
deti finns allvarliga anmärkningarövri försäkringsgi-gt mot
verksamhet.varens

dennaI paragraf, i huvudsak med 25 förstaöverensstämmer §som
och andra styckena LUF, de sanktioner Finansinspektio-anges som

kan fåtteller skall vidta den vetskap oriktigheter i dennen om om
verksamhet försäkringsgivare från tredje land bedriver här isom en
landet. En brist bör inte inspektionensmärre anledning tillge
ingripande sanktioner, särskilt inte försäkringsgivarengenom om

initiativ sitt förfarande.rättareget
Beroende omständigheterna i det enskilda fallet kan försäk-

ringsgivaren enligt första stycket meddelas erinran eller enligten
andra stycket föreläggas inom viss tid till sakförhållan-att rätta etten
de eller upphöra med förfarande felaktigt.ett som anses vara

Saneringsplan och finansieringsplan

§ Finansinspektionen8 skall förelägga försäkringsgivare frånen
tredje land och för godkännande överlämna planatt upprätta fören
att

återställa sund finansiell ställning, försäkringsgivarensen om
kapitalbas understiger solvensmarginalen enligt kap.7 eller23 25 §
försäkringsrörelselagen 1982:713 saneringsplan,

skyndsamt återställa kapitalbasen, kapitalbasen understi-om
de nivåer kap.6 eller9 garantibeloppeti förger som anges om

livförsäkringsrörelse har sådaninte sammansättning isom anges
kap.6 9 § finansieringsplan.

Skyldigheten saneringsplan eller finansieringsplanatt upprätta
enligt första stycket gäller de fall försäkringsgivareninte i medgetts
förmåner enligt kap.6 § och10 någon myndighet Finansin-änannan
spektionen har tillsyn soliditeten. Om den utländska myndighetöver

kontrollerar försäkringsgivarens soliditet förbjuder försäkrinsom gs-
helt eller delvisgivaren förfoga tillgångar skall,att sina påöver

begäran myndigheten, Finansinspektionen vidta åtgärderav samma
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Finansinspek-Sverige.tillgångar ibeträffandeförsäkringsgivarens
sådantefterskall drivasverksamhetenhur ettbeslutafårtionen

myndighet.utländskbeslut av

ochfrån fjärdetredje,25överförts §ijusterad fonnharParagrafen
styckena LUF.tionde

följsföreläggande inteAnmälan attav

denföljtshar§eller 8 inomföreläggande enligt 7 inteOm§9 ett
någotheller påförhållandetanmärkta inteoch dettidenbestämda

tillanmäla dettaFinansinspektionenskallundanröjts,harsättannat
regeringen.

från tredjeförsäkringsgivareföreläggerFinansinspektionenNär en
fullgörandetförtidregeldenåtgärdervidtaland utsätter enatt som

deninomfullgörsskyldigheten inte utsattaföreläggandet. Omav
paragraf,denna överensstämmerenligtinspektionenskalltiden som

regeringen.förhållandet tillanmälastycket LUF,femtemed 25 §

tillgångarförfogabegränsning i överellerFörbud rätten att

frånförsäkringsgivaresbegränsafårFinansinspektionen§10 en
försäkringsgivarenförbjudaellerförfoganderätt attlandtredje

Sverige,tillgångar iförfoga sinaöver om
bestämmelsergällandeföljerförsäkringsgivaren inte om

skuldtdclcning,
tredjedelunderstigerkapitalbasförsäkringsgivarens aven

garantibe-krav pågällandeuppfyllerellersolvensmarginalen inte
lopp,

solvensmarginalenunderstigerkapitalbasförsäkringsgivarens
finansiel-försäkringsgivarensskälsärskildafinnsoch det attatt anta

ellerförsämras,kommerytterligareställningla att
försäkradesdeskydda in-förnödvändigtbedömsdet attvara

koncession.försäkringsgivarensförverkandebeslutvidtressen avom
skall bedrivasverksamhetenbesluta hurfärFinansinspektionen

stycket.förstabeslutsådant iefter ett avsessom
och§kap. 10enligt 6medgetts förmånerförsäkringsgivarenOm

tillsynharFinansinspektionen övermyndighetnågon änannan
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soliditeten, skall inspektionen underrätta den behöriga myndighet
kontrollerar försäkrin Soliditet åtgärd vidtas.gsgivarens innansom

Om försäkringsgivaren driver verksamhet eller har tillgångar
placerade land tillhör det Europeiska ekonomiskai ett annat som
samarbetsområdet, skall Finansinspektionen underrätta den behör-

myndigheten landetdet beslut fattats enlighetiga i mediom som
första stycket och, det behövs, begära den behöriga myndig-attom
heten samarbete med inspektionen vidtar motsvarande åtgärder.i

iBestämmelserna första stycket, i justerad form har överförtssom
från sjätte stycket situationer25 LUF, de där Finansinspektio-§ anger

kan frånbegränsa den försäkringsgivare tredje land harrätt attnen
fritt förfoga sin egendom i Sverige. Bestämmelserna inteöver är
betingade EG:s försäkringsdirektiv syftar till svenska för-utan attav
säkringsbolag och försäkringsgivare i denna del skall behandlas

jfr. kap.19 sjätte stycket11 försäkringsrörelselagen§sättsamma
1982:713.

Föreskriften i andra stycket har delvis sin motsvarighet i 25 §
tionde stycket LUF.

Bestämmelsema i tredje och fidrde styckena medöverensstämmer
åttondesjunde och styckena25 LUF.§

Begreppet den behöriga myndigheten har preciserats i kap.l 2 §
första stycket

Åtgärder vid förhinder för företrädare

§ Om11 företrädare för försäkringsgivare från tredje landen en
har förhinder uppdrag, skall Finansinspektionensittatt utöva
förordna tillfälligt ombud sköta sysslan tills försäkringsgiva-ett att

har företrädare inspektionen har godkänt ellerutsettren en ny som
tills den ordinarie företrädarens förhinder har upphört. Intill dess
förordnandet kungjorts får försäkringstagare hos Finansinspektio-

förfallen försäkringspremie medin verkansättanen samma som om
den blivit inbetald till försäkringsgivaren.

Paragrafen delvis LUF.22 §motsvarar
Om företrädare frånför försäkringsgivare fårtredje landen en

förhinder sitt uppdrag grund han inte längreutövaatt att ärav
återkallas,behörig, fullmakten frånträdsuppdraget haneller annatav

skäl inte kan fullgöra sitt uppdrag, skall Finansinspektionen enligt
första förordna ombud interimistisktmeningen sköta deett att

10 16-0702
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uppgifter ankommer företrädaren. Det interimistiska ombu-som
dets uppdrag upphör omedelbart företrädare har godkäntsnär en ny
eller den ordinarie företrädarens Bådeförhinder har upphört. mednär
tanke försäkringsgivarens kunders intresse påoch med tanke
Finansinspektionens tillsynsverksamhet det nödvändigt det iär att
Sverige alltid finns företrädare obehindrat kan sköta de uppgiftersom

ankommer honom. Föreskriften i andra harmeningensom
frånöverförts tredje meningen22 § LUF.

Om skyldighet kungöra förordnande interimistiskt ombud,att av
kap.11 1 §se

Förverkande koncessionav

§ En koncession för försäkringsgivare12 från tredje land kan
förklaras förverkad försäkringsgivarenregeringenav om

inleder verksamhet Sverige månaderinte sin fråni inom nio
det koncessionen beviljades,

längre uppfyller kraven för koncession,inte
tid har vidtagit åtgärderna planinte inom angiven i en som

har godkänts enligt § första8 stycket eller
fall allvarligt åsidosätter gällande bestämmelser föri annat

verksamheten.
Om försäkringsgivaren medgetts förmåner enligt kap.6 10 § och

dennes auktorisation förklarats förverkad utländsk myndighetav en
kontrollerar försäkringsgivarens soliditet, skall F inans1rzspektio-som
vidta erforderliga åtgärder. Om skälet till auktorisationenattnen

förklarats försäkrin Soliditet otillräck-gsgivarensär att är
lig, skall förklara försäkrin koncessionregeringen gsgivarensgenast

Sverige förverkad.i

I första stycket punkt har efter1 kap.19 för-2 §mönster av
säkringsrörelselagen 1982:713 tagits föreskrift, ärupp en som ny
i jämförelse med gällande lagstiftning, åter-regeringen kanattom

frånkalla koncessionen för försäkringsgivare tredje land,en om
försäkringsgivaren inte har inlett sin verksamhet enligt koncessionen

månaderinom nio efter det koncessionen beviljades. Enatt
erhållitförsäkringsgivare ocksåkoncession förutsätts inleda sinsom

verksamhet. Det inte förenligt med sund utvecklingär en av
försäkringsväsendet beviljade koncessioner inte omedelbartatt
utnyttjas.
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således koncessionförhindrasföreskrift kanMed stöd denna attav
från tredje land deförsäkringsgivareinnehas andra än ärsomav

Sverige.verksamma i
från elfte styckethar överförts 25 LUF.Punkterna 2-4 §

med tolfte stycket LUF.i sak 25Andra stycket §överensstämmer
förfoga sinaförbjuda försäkringsgivarenOm möjlighet överattatt

tillgångar förverkande koncession,vid besluthär i landet av seom
stycketförsta10 §

upphörtbeslut koncession6 skallEnligt kap. lll § attom
kungöras.

förverkande koncessionbeslutAnmälan avomav

beslut förverkandeFinansinspektionen skall anmäla§13 avom
behörigaförsäkringsgivare från tredje land till deförkoncession

länder hör till Europeiska ekonomiskamyndigheterna dei som
bedriver försäkrin gsverk-där försäkrinsamarbetsområdet gsgivaren

samband härmed begära sådanfårsamhet. Inspektionen i att
med inspektionen vidtar de åtgärdermyndighet samarbetei som

de försäkradesskyddabehövs för intressen.att

i sak med nionde stycketParagrafen 25 LUF.§överensstämmer
myndighet,behörig kap. första stycketOm begreppet l 2 §se

Återkallande verksamhetsrättighet för representationav

§ Finansinspektionen kan förbjuda14 representation atten
verksamhet väsentlig avvikelse skett frånfortsätta Sverige,sin i om

meddelat enligt kap. § andraföreskrifter inspektionen har 5 9som
det allvarliga anmärkningarstycket eller finnsi övrigt mot

verksamhet.tationensrepresen

motsvarighet gällande lagstiñ-paragraf, saknar iEnligt denna som
kan Finansinspektionen förbjuda representationning, öppnatssomen

verksamheten.underrättelse enligt kap. försätta medefter 5 9 § att
verksamheten ellerInspektionens förbud kan gälla hela delen av

verksamheten skall upphöra helt elleroch antingendenna ut att
viss tid.för en
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Avsikten fråninte varje avvikelse meddelade föreskrifterär att
skall föranleda ingripande frånmed förbud inspektionens sidaett

det förutsätts avvikelsen väsentlig. Huruvida aktiviteterutan att är är
betrakta väsentliga frånavvikelser meddelade föreskrifteratt som

fåreller i övrigt allvarlig bedömas bakgrundnatur motav av
omständigheterna i det enskilda fallet. Som regel torde koncessions-

tillståndspliktigpliktig eller försäkringsverksamhetannan som
vid etablering kräva ingipande enligt dennautövas paragraf.etten

kap. Avslutande8 verksamhetenav

innehållerKapitlet bestämmelser hur frånförsäkrings givareom en
tredje land skall avsluta sin direktförsäkringsrörelse i Sverige. De
föreslagna bestämmelserna i huvudsak innehållär av samma som
motsvarande regelsystem i utgåendeLUF i sin utformadeärtursom
från reglerna likvidation och upplösning i kap. försäkringsrö-14om
relselagen 1982:713. Syftet med regleringen försäk-är att trygga
ringstagamas, de försäkrades och ersättningstagamas intressen.

i jämförelseNytt med gällande lagstiftning försäkringsgi-är att en
från tredje land skall hos återkallanderegeringen ansökavare om av

koncessionen i det fall försäkringsgivaren upphöra medattavser
verksamheten Sverige l vissaI särskilda fall kan försäkringsgi-

återkallas ocksåkoncession initiativ regeringen enligtvarens av
bestämmelserna förverkande koncession i kap.7 12 Närom av

återkallatskoncessionen har inleds likviditationsåtgär-de egentliga
dema. De skall skötas försäkringsgivaren tillsatt ochettav av av
Finansinspektionen godkänt ombud 2 innehållet§. Det inärmare
avvecklingsåtgärdema beror försäkringsgivarensarten av
verksamhet i Sverige.

ocksåkapitletI finns bestämmelser försäkringsgivareattom som
upphör med verksamhet här i landet kan tillbaka de deponerade
tillgångar 3 Bestämmelserna har i jämförelse med gällande
reglering förenklats.

Livförsäkringsavtalets speciella har i gällande lagstiftningnatur
givit anledning till bestämmelser särskilt administrationsförfa-ettom
rande skall tillämpas koncessionen för försäkringsgivarenärsom en
från ingå sådanatredje land avtal i Sverige förklarats förverkad.att
Systemet med särskild administration frånför försäkrings givare
tredje land har med vissa redaktionella bibehållitsändringar i

framhållitsförslaget. Som i samband med administrationssystemetatt
upphävdes för svenska livförsäkringsbolag 1990 utländskutgör en
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Sverige endast del försäkringsgiva-försäkiingsgivares rörelse i en av
verksamhet och därför inte kan bli aktuellt medhela detatt ettrens

konkursförfarande avseende den del rörelsenlikvidations- eller av
se 1989/90:34 jfr. NJAbedrivits här i landet s.82; ävensom prop.

det nödvändigt ha kvar164. Av denna anledning1980 är atts.
frånsärskild administration för försäkringsgivarebestämmelserna om

tredje land.
grund för admipistrationsförfarandet,tanke, ligger tillDen ärsom

tillgångarna möjligt skall undvikasrealisation inomatt omav
Även livförsäkringstagare kanlivförsäkringsrörelsen. varjeom

erhålla försäkringstagaren löpande andelen de försäkring-den av
återbäringsmedelskulderna och reserverade livförsäk-stekniska är

intresse dock inte tillgodosett härmed. Ty det alltidringstagarens är
försäkringstagaren kan för motsvarande belopp hosovisst enom

försäkringsgivare livförsäkring villkoren samma somannan
försäkiingsgivare skall upphöra med verksam-han hade hos den som

bibehålls livförsäkringsavtalen vid rättslig giltighetDärförheten.
hålls såsomtill börjanlivförsäkringstagarnaatt en sammangenom

särskild samfällighet, det s.k. administrationsboet,intressenter i en
livförsäkringsbeståndet tillvilket hela med samtliga deövertar

förmånsrättlivförsäkringstagarna har enligttill vilka 4 §aar,
fönnånsrättslagen 1970:979, försäkringsgivarens alla rättig-samt

skyldigheter grund livförsäkringsavtalen 4heter och av
beståskall emellertidsamfällighet inte längre nödvän-Denna än

tillgångarna.de Omhändertagnaför värdera Därefter skalldigt att
överlåtelseåtgärder livförsäkringamavidtas for i administrations-av

försäkringsgivare har koncession för livförsäkring.tillboet somen
i jämförelse lagstiflning kretsen presumti-Nytt med gällande är att av

försäkringsbestånd från administrationsbo harmottagare ettva av
Således föreslåsutökats. förutom försäkrings givare med svenskatt-

EESlivförsäkringskoncession försäkringsgivare inom medäven-
livförsäkring försäkringsgivarenkoncession för skall, oavsett om

bedriver livförsäkringsverksamhet enligt denna lag, kunna ta emot
beståndet 5 §.

någonOm ansträngningar inte resulterar iFinansinspektionens
överlåtelse försäkringsbeståndet, får tillgångarna i administra-av

6tionsboet fördelas mellan livförsäkringstagarna
försäkringsbeståndetöverlåtelse skallEventuellt överskott vid av

hand användas täcka kostnaden för den särskildai första till att
till Finansinspek-administrationen och för eventuellt tillsynsbidrag

återstårdärefter överlämnas till den utländskaVad skalltionen. som
verksamheten 7 §.försäkringsgivaren upphör medsom
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återkallandeAnsökan koncessionom av

§ Om1 försäkringsgivare från tredje land upphöraatten avser
med försäkringsrörelse Sverige, skallsin fo"rsäkrini ansökagivarengs

eller, efter bemyndigande,regeringen regeringens Finansin-attom
spektionen återkallar koncessionen.

Paragrafen saknar motsvarighet i LUF.
innehållerDen gällande lagen någoninte föreskrift attom en

utländsk försäkringsgivare skall återkallaansöka koncessionattom
försäkringsgivaren avslutanär sin försäkringsrörelse iattavser

Sverige. ändamålsenligtDet emellertid försäkringsgivarensär att
koncession återkallas,först varefter försäkringsgivaren inleder de

avvecklingsåtgärdema.egentliga Därför har i denna paragraf förts in
bestämmelse försäkringsgivare från tredje land skallatten om en

återkallaransöka regeringen koncessionen i det fall försäk-attom
ringsgivaren upphöra med sin försäkringsrörelse i Sverige.attavser

de fallI kap.i 7 skall12 koncessionen återkallas§som avses av
regeringen.

Utseende ombud för avveckling rörelsenav av

§ Om2 försäkringsgivare från tredje land upphör drivaen att
försäkringsrörelse Sverige, skall försäkringsgivareni utfärda full-
makt för ombud för försäkringsgivarenett stämning ochatt ta emot

företräda försäkringsgivareni övrigt fråga redan meddeladei om
försäkringar.

örsäkringsgivarenF skall anmäla ombud första stycketisom avses
till Finansinspektionen för godkännande. Till ansökan skall fogas
fullmakt för ombudet. För tiden intill dess sådan anmälan har skett
får inspektionen förordna tillfälligt ombud med nämnda befogen-ett
het. Inspektionen skall införa kungörelse enligt kap.11 §1 7genast

godkännandet eller förordnandet. Intill dess Finansinspektionenom
infört kungörelse godkännandet eller förordnandet ombudet,om av
får jörsäkringstagare hos Finansinspektionen förfallen för-insätta
säkringspremie med verkan den blivit inbetald tillsamma som om
försäkringsgivaren.

Paragrafen, i huvudsak med första27 stycketöverensstämmer §som
innehållerLUF, åtgärderbestämmelser skall vidtas efter detom som
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försäkringsgivarens koncession har förverkats enligt kap.7 12 §att
återkallats enligteller 1

innehållet likvidationsåtgärdemaiDet beror ochnärmare arten
omfattningen försäkringsgivarens försäkringsrörelse. Ett särskiltav
ombud skall i uppdrag sköta denna uppgift. Därför skall enligtattges

stycket försäkringsgivarenförsta företrädaren med särskiltersätta ett
iombud uppdrag stämning och i övrigt företrädaatt ta emotsom ges

frågaförsäkringsgivaren i redan meddelade försäkringar.om
åtgärderna avvecklaFör med rörelsen skall kunna inledasattatt

så möjligt och för undvika försäkringstagarnassnart att attsom
intressen kan Finansinspektionen enligt andra stycketäventyras
interimistiskt förordna ombud fullgöra denna uppgift till dessett att
försäkringsgivaren har anmält sitt ombud för godkännande av
inspektionen.

Finansinspektionen skall ofördröjligen införa kungörelse om
godkännandet ombudet eller föromandet det interimistiskaav av

sådantse kap. 7. Intillombudet ll l dess kungörande§ har skett,
får försäkringstagare hos Finansinspektionen in förfallensätta
försäkringspremie med verkan den blivit betald tillsamma som om
försäkringsgivaren.

Enligt gäller särskilda bestämmelser4 § avvecklingom av
förrörelsen koncession livförsäkring förklaras förverkad.om

Om samarbete med tillsynsmyndigheten inom EES för skyddaatt
kap.de försäkrades intressen, 7 13 andra meningen.§se

Återställande säkerhetav

§ När försäkringsgivare land3 från tredje den harvisar att
uppfyllt förpliktelser enligt kap. § eller lagligen6 2sina annars
befrias från dem har den med Finansinspektionens samtyckerätt att

tillbaka de tillgångarfå enligt kap. § har ställts6 1som som
säkerhet.

paragrafen,I andra stycket27 LUF, under§motsvararsom anges
frånvilka förutsättningar försäkringsgivare tredje land kanen

tillgångar,tillbaka deponerade försäkringsgivaren upphör medom
verksamheten här i landet. Med Finansinspektionens samtycke har

återfåförsäkringsgivaren dem. förutsättningEn försäk-rätt äratt att
ringsgivaren har uppfyllt eller lagligen sluppit desättannat
förpliktelser i kap.6 2som avses
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i paragrafBestämmelsen denna innebär förenkling i jämförelseen
med gällande reglering bygger delvis olika regler beroendesom

det initial deposition eller tilläggsdeposition skallär enom som
återställas.

konsekvens förslagetSom i 6 kap. deponerade2 § atten av
tillgångar endast skall användas till betalning fordringarav

kvarhållasgrund försäkringsavtal, kan säkerheter inte för attav
säkerställa betalning böter, viten, avgifterav m.m.

Särskild administration

Om för fdrsakringsgivare§ koncessionen från tredje land4 atten
meddela livförsäkring Sverige förklaras förverkad, skall särskildi en

träda för tilladministration livförsäkringstagarnasin att ta vara
skall förvaltaFinansinspektionen administrationsboet.rätt.

Finansinspektionen skall för livförsäkringstagarnasgenast
räkning hand samtliga tillgångar vilka livförsäkringstagarnaita om
har enligt §förmånsrättslagenförmånsrätt 4 1970:979. Härmeda

alla försäkringsgivarens rättigheter ochövergår skyldigheter på
livforsäkringsavtalengrund administrationsboet. livför-på Harav

säkrin återförsäkrats, gäller sak försäkringsgivarensgarna samma
rättigheter och skyldigheter på grund återförsäkrin garna.av

administrationenSå skall Finansinspektionen låtainträttsnart
värdera de Omhändertagna tillgångarna. skallInspektionen vidare
låta beräkna det belopp vartill de försäkrin gstekniska skulderna för
livförsäkring det beloppuppgår. För med vilket värdet tillgångar-av

understiger de försäkringstekniska skulderna för livförsäkring,na
ökade med tjugondel, har administrationsboetfordringsrätt hosen
försäkringsgivaren.

Bestämmelserna i denna paragraf särskild administrationom
i huvudsak med första-tredje styckena och28 § LUFöverensstämmer

måsteenbart avsedda för livförsäkringsverksamhet upphöraär som
koncession förverkas.grund attav

dåkap. de situationer koncessionl 7 12 skall förverkas.§ anges en
Vad med livförsäkring har angivits i kap.l 6 andra§som avses

stycket.
låtaEnligt stycket skalltredje Finansinspektionen värdera de

tillgångar har omhändertagits. Lagförslaget liksom densom anger
Tillgällande lagen inte efter vilka skallvärderingen ske.nonner

skall i regel De bör därför inte till högreavyttras. tasarna upp
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beräknade försäljningsvärdet efter avdrag för försälj-värde detän
försäkringstekniska skulderna skall fastställasningskostnadema. De

försäkringsteknisk beräkning enligt de vid administrationensgenom
inträde gällande grunderna.

uppgårde Omhändertagna värdehandlingama inteOm värdet av
försäkringstekniska skulderna, ökadebelopp detill ett motsvararsom

administrationsboet fordringsrätt hos försäk-tjugondel, harmed en
skillnadsbeloppet.ringsgivaren för

Överlåtelse livförsäkringar i administrationsboav

skall möjligt överlåtaFinansinspektionen de försäkringar§5 om
enligt administrationsboet till svensk eller§4 övertagits av ensom

har koncession livförsäkrinförsäkrin förutländsk gsgivare som gs-
eller land hör till det Europeiskarörelse Sverige ii ett annat som

samarbetsområdetekonomiska
Finansinspektionen anbud ÖvertagandeOm att ettanser om av

skall inspektionen kun anbudetsförsäkringsbestånd bör göraantas,
§ ochinnehåll enligt kap. 1 8 övrigt ändamålsenligt11 i sätt.ett

innehålla föreläggandeskall för försäkrinKungörelsen gstagarna att
månadbestämd tid, efter kun görelsens utfärdande,minstinom enen

anmäla de harinspektionen något invända anbudet.hos att motom
Även försäkringstagare har förvärvatden inte är rättmen somsom

försäkring skallgrund möjlighet framföra invänd-på attav en
ningar.

anbud skall kungörasFinansinspektionens beslut ettatt anta
enligt

§ sker, för detkap. l När sådant kun görande övergårl l ansvaret
försäkringsbeståndet den Övertagande försäkrinöverlåtna på gs-

Genom denna försäkringsgivares försorg skall samtligagivaren.
försäkringstagare och de förvärvat grund försäk-pårättsom av en

de eventuella ändringarunderrättas överlåtelsen ochring iom
villkoren överlåtelsen medför.som

Paragrafen huvudsak med fjärde och femtei 28 §överensstämmer
styckena LUF.

ljämförelse med gällande lagstiftning har kretsen presumtivaav
bestånd från administrationsbo utvidgats till gällaattmottagare av

försäkringsgivare med livförsäkringskoncession inom EES.alla
överlåtelsedel syftar till enhetlig regleringFörslaget i denna aven av
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försäkringsbestånd från administrationsbo överlåtelseoch frivillig av
försäkringsbestånd jfr. 10 kap. §.5

Utebliven överlåtelse försäkringsbeståndav

§ Om6 Finansinspektionen överlåtit försäkringsbeståndetinte
enligt § första stycket5 frånår det administrationeninom ett att
trädde får tillgångarna säljas och medlen fördelas mellanin, försäk-
ringstagarna.

Bestämmelserna i denna paragraf, i sak medöverensstämmersom
sjätte stycket innebär28 LUF, försäkringsavtalen§ skall upphöraatt

tillgångarnagälla och skall fördelas bland intressentema iatt att
administrationsboet, försäkringsbeståndetinte överlåtitshar inomom

från det administrationen inträdde.ett att

Överskott överlåtelsevid försäkringsbestånd från administra-av
tionsboet

§ Om7 det vid överlåtelse försäkringarna enligt 5 § förstaav
stycket eller har överskott,uppstått skall detta första handiannars
användas till betala kostnaden för administrationen och sådantatt

Återstodenbidrag kap. §11 10 och erlagts.i skallintesom avses som
överlämnas till den försäkringsgivare försäkringar föremålvaritvars
för administrationen.

Paragrafen i sak med sjunde28 stycketöverensstämmer § LUF.

Betalning livförsäkrings- och återbäringsbeloppav

§8 Av de livförsäkrings- och återbäringsbelopp förfallit tillsom
betalning koncessionen för försäkrin fråninnan tredje land
har förklarats förverkad skall mycketså betalas skulle haut som
betalts koncessionen förklarats förverkad.inteom

Av livförsäkrings- eller återbäringsbelopp, förfaller tillsom
betalning under administrationstiden, får administrationeninnan
avslutas endast betalas så mycket Finansinspektionenut som anser



örfattningskommentarerF1996:77 299

utbetalas livförsäkringstagares försämras.kunna övriga rättutan att
Vad har skall tillämpas fråga återköpiävensagtssom nu om av

gsbrevförsäkringar eller belånin försäkrin hos försäkringsgiva-g av
efteråt för belopp har utbetalats,Skulle det visa sig att ett stortren.

ske.skall återbetalning inte

frånBestämmelserna i denna paragraf har överförts nionde och28 §
tionde styckena LUF.

livförsäkringsrörelseUpphörande i fall änannatav genom
förverkande koncessionenav

Om försäkringsgivarejrån tredje landi fall§ enligt9 änannaten
upphör driva livförsäkringsrörelsekap. § Sverige, för-7 12 iatt är

ändå skyldig detsäkringsgivaren på 6 kap. §3isättatt som anges
motsvaranderedovisa tillgångar värdet de försäkringstekniskaav

skulderna redan meddelade livförsäkringar. Ombud,för harsom
försäkringsgivaren enligt skyldig fullgöra de2 är attutsetts av

enligt kap. § och 7 kap.uppgifter 6 7 2 förut åvilat företräda-som
Om tillgångar motsvarande värdet de försäkrings-interen. av

ellertekniska skulderna redovisas det skäl finnsannatom av an-
ledning livförsäkringstagamas på grund försäkrings-rättanta att av

skallavtalen Finansinspektionen besluta administra-äventyras, att
skall inträda. Om till redovisningenligt § de tillgång-4tion avsatta

fårotillräckliga dock administration föreskrivas,intearna anses
försäkringsgivarenförrän Finansinspektionen har förelagt jj/llaatt

bristen och denna täckts firra veckor efter det sådantinte inom att
föreläggande skett.

Bestämmelserna i denna i justeradparagraf formsmärresom
frånöverförts livförsäkringsverksamhet28 elfte stycket LUF,§ avser

upphör koncessionskäl förklaras förverkad.änannat attsom av
såsomFörsäkringsgivaren i de fall här skyldig förutär attsom avses

försäkringstekniska Fullgörsredovisa skulder. inte redovisningen
eller finns det skäl livförsäkringstagamasanledning anta attannatav

skall Finansinspektionen besluta administrationrätt äventyras, att
skall träda in.
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beviljande försäkringarFörbud mot av nya

§ försäkringsgivare från tredje landEn koncession10 vars
fåråterkallats eller förverkats, bevilja försäkringar härinte inya

landet. Under administrationstiden enligt § får dock4 sådana
livförsäkringar meddelas föranleds gällande försäkringsav-som av
tal.

åttondeParagrafen delvis stycket28 LUF. Nytt i jam-§motsvaras av
regleringförelse med gällande förbudet meddelaär att att nya

gäller inte bara vid förverkandeförsäkringar koncessionen utanav
återkallaskoncessionen initiativ försäkringsgivaren.även när av

föremålinte iakttar denna bestämmelse kan bliDen försom
sanktionsåtgärder enligt kap.7 7

meddelande försäkringarFörbudet inte tillämpligtärmot av nya
administrationstiden. Skälet härtillunder det regelär äratt som av

livförsäkringstagarenbetydelse för försäkringsskyddet kanstor att
sådantefter ändring i försäkringsbehovet. fall kanI ettanpassas

försäkringsskyddet ändrasdärför detta innebärutan att att en ny
försäkring meddelas.
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avdelningenFjärde

BESTÄMMELSER FÖRGEMENSAMMA

FÖRSÄKRINGSGIVAREUTLÄNDSKA

Marknadsföringkap.9 m.m.

bådeinnehåller regler skall iakttas EES-försäkrings-Kapitlet som av
frånoch försäkringsgivare tredje land i främst anskaffnings-givare
föreslagna reglernaverksamheten i Sverige. De iöverensstämmer

innehåll med motsvarandehuvudsak till sitt reglering i LEF och LUF.
kravetlagförslaget har det nuvarande utländska försäkringsgi-I att

bibehållits.i verksamhetskall iaktta god affärssed sin i Sverigevare
nuvarande regleringi jämförelse med skyldighetenNytt är att att

begränsadiaktta god affärssed inte till ackvisitionen försäk-är av
skall iakttas i all den direktförsäkringsverksamhetringar utan som en

bedriver Sverige,utländsk försäkringsgivare oberoende detav om
fråga marknadsföring försäkringar, betalning ersättningarär avom av

sig till verksamheteneller ansluter i Sverige. Avsikten ärannat som
så långtverksamhetsbetingelserna i Sverige möjligt skallatt vara

och inhemska Någraför utländska försäkringsgivare.desamma
innehållerdetaljerade regler vad affärssedgodutgörasom ansesom

utländska försäkringsgivareinte lagförslaget skall iakttautan samma
och metodergodtagbara principer svenska försäkringsbolagsom

iaktta.förutsätts
slåsSom princip fastgrundläggande det i första hand skallatt

åligga såvittföreträdaren eller, försäkringssarmnanslumingar,avser
försäkringsgivarna affärssed ltill god iakttas Ytterstatt attse
ankommer det Finansinspektionen övervaka god affarssedatt att

utländskaiakttas förs äkrings givare i direktförsäkringsverksamhe-av
i Sverige.ten
Marknadsföringen försäkringar viktigt skede i uppkom-är ettav

avtal mellan försäkringsgivare försäkringstagare.ochsten ettav en en
förslaget finns bestämmelse detI utländsk försäk-atten om av en

framgåringsgivares marknadsföringsmaterial klart skall det äratt
fråga utländsk försäkringsgivare 2 §. försäkringstagarenFörom en

viktigtdet försäkringsgivarens nationalitet. Motsvarandeär att veta
bestämmelser finns ocksåi gällande lagstiftning. kapitletI finns

innehållabestämmelser de uppgifter försäkringsbrev skallettom
3 §, förbud returprovisioner 4 § och skyldighet förmotom om
Finansinspektionen i vissa fall utfärda intyg marknadsföringatt om
5 §.
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innehållerFör närvarande LUF föreskrifter vadett par om
utländska forsäkringsföretag skall iaktta i meddelanden till allmänhe-

ståttFöreskriftema har kvar årssedan tillkomsten lag1903ten. av om
utländsk försäkringsrörelse här i riket.

21Den föreskriften första stycket andra meningen§ LUFena
innebär förbud i reklamsyfte dels det utländskaett att attange
forsäkringsforetaget fullgöra den lagstadgade depositions-attgenom
skyldigheten skulle ha ställt fullgod säkerhet för sina svenska kunder
dels det utländska försäkringsföretaget beträffande hela sinatt
verksamhet kontrollerat svenskaär staten.av

I samband med tillkomsten LUF 1950 yrkade i remissytt-ettav
utgårande generalagentema förbudet skulle eller omarbetas underatt

åberopande det försatte utländska försäkringsföretag iatt sämreav
ställing svenska försäkringsbolag. Emellertid bibehölls förbudet.än
Som skäl det naturliga skäl inte kundeatt utövasangavs av en
liknande uppsikt utländska försäkringsföretag svenskaöver översom
försäkringsbolag se 1950:94 5.45.prop.

Enligt den andra föreskriften 21 tredje stycket skall i§ medde-
landen företagets fonder särskilt beloppet inteännuom anges av
inbetalda förbindelser delägare eller dessa beloppgaranterav om
inräknats i fonderna. Avsikten med föreskriften förhindraär att att
reklam och andra aktiviteter, syftar till här i landetattsom ge
upplysning utländskt såförsäkringsföretag, utformasett attom

kan felaktiga eller överdrivna föreställningarmottagaren ges om
företagets kapitalstyrka.

Någon motsvarighet till de här nämnda föreskrifterna har inte
tagits såsomi lagförslaget de har obehövligautan utmönstrasupp ur
lagstiftningen. Möjligheter motverka otillbörlig marknadsföringatt

utländska försäkringsgivare här i landet enligt bestämmelsernaav ges
i marknadsföringslagen 1975:1418. Vidare kan Finansinspektionen
med stöd sina allmänna tillsynsbefogenheter ingripa utländskamotav
försäkringsgivares marknadsföring i Sverige, meddelandent.ex. om

innehållatill allmänheten inte korrekt information. Anledninganses
saknas därför ifrågavarandelagstiftningen med detaljföre-att tynga
skrifter.
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God ajfärssed

Företrädaren för utländsk försäkringsgivare skall övervaka§1 en
försäkringsgivaren verksamhet Sverige iakttar god af-i sin iatt

fråga försäkringssammanslutning åligger dettafärssed. I om en
försäkringsgivarna.

stycketParagrafen kap. 7 första LEF och 20 första2 § §motsvarar
stycket LUF.

affärssed syftar till säkerställaKravet god utländskaatt att
försäkringsgivare i verksamheten i Sverige iakttar motsvarande

metoder svenska försäkringsbolag förutsätts iaktta.principer och som
verksamhetenGod försäkringssed förutsätter bl.a. bedrivs enligtatt

konsumentskyddsornrådetgäller här, tillväga-de lagar attsom
gångssättet anskaffningsverksamheten godtagbart ochi är att

sköts opartiskt och rättvist inteskaderegleringen Det detsätt. ärett
försäkringsgivarensi den utländska hemland godsom anses vara

avgörande det Sverige.affärssed gäller i Vidareär utan somsom
affärssed försäkringsombudenförutsätter god har erforderligaatt

kvalifikationer ochpersonliga väl utbildade för sina uppgifter förär
skall kunna bedrivasackvisitionen i enlighet med här i landetatt

anskaffninggodtagbara principer för försäkringar.av

skall lämnas vidUppgifter marknadsföringsom

utländsk skall§ En försäkringsgivare marknadsföring2 i sin
Organisationsform och hemland.sin sittnämna

eller,Regeringen efter bemyndigande, Finansinspek-regeringens
skall meddela föreskrifter den informationtionen närmare om som

försäkringsgivare skall lämna till försäkrin och till dengstagarnaen
teckna försäkring hos försäkringsgivaren.attsom avser en

Paragrafens första stycke kap. 5 första stycket LEF och8 §motsvarar
gäller bådeförsta stycket21 första meningen LUF och EES-§

frånförsäkringsgivare och försäkringsgivare tredje land.
Att försäkringsgivaren Organisationsformsin viktigtäruppger av

bl.a. den anledningen försäkringsgivaren driver rörelsen iatt om en
ömsesidig bolagsfonn eller motsvarande foretagsform kan bolagsord-

innehållaningen bestämmelser tillskottsplikt för försäkringsta-om
sådankan drabba svenska försäkringskunder. skyldig-Engarna som

het förekommer inte hos försäkringsgivare driver rörelsen isom
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ocksåaktiebolagsform. kundenFör det viktigtär att veta om
inhemskförsäkringsgivaren eller utländsk försäkrings givare. Avär en

främst skall hemlandetdenna anledning nämnas.
Enligt andra stycket, kap.med 8 5 tredjeöverensstämmer §som

stycket och tredje stycket ankommerLEF 21 LUF, det Finansin-§
spektionen meddela föreskrifter den infonnationnärmareatt om som

försäkringsgivare skall länma. Avsikten med bemyndigandet ären
väsentligen atti lagen införliva de infonnationskrav kommer tillsom
uttryck i tredje generationens EG- direktiv. Direktivens informations-
regler, har detaljerad utfonnning, gäller huvudsakligen vilkensom
information försäkringsgivare skall lämna till försäkringstagamaen
före avtalsslutet och löpande under försäkringstiden.

innehållörsäkringsbrevetsF

§ försäkringsbrev skall innehålla3 Ett uppgifter både deom
allmänna försäkringsvillkoren och de särskilda villkoren för denom
försäkring brevet.isom avses

Paragrafen i sak med kap. andra stycket8 5 LEF§överensstämmer
och andra stycket LUF.21 §

innehållaKraven i denna paragraf försäkringsbrevet skallatt
uppgifter försäkringsvillkoren villkoren för försäkringarom avser

erbjuds med standardvillkor EES-försäkringsgivare ochsom av
frånförsäkringsgivare tredje land. allmännaDe försäkringsvillkoren

gäller bl.a. försäkringarnas giltighetstid, premierna och den tidpunkt
då inträder. Specialvillkor tillämpas särskilda försäk-ansvaret
ringsfonner inom viss försäkringsklass. I likhet med vaden som

fårgäller för svenska försäkringsbolag giftskravet uppfyllt,upp anses
innehållandehäfte de villkor gäller den aktuella försäk-ettom som

ringen fogas till försäkringsbrevet.

Förbud viss premienedsättningmot

4 § En utländsk jörsäkringsgivare eller dennes företrädare får inte
till fördel för enskild försäkringstagare eller försäk-en grupper av

på återbärin medge direkt ellerringstagare, sätt änannat genom
indirekt nedsättning de livförsäkringspremier försäkrings-av som

enligt upprättade grunder bestämt rörelseför härgivaren sin i
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dock återbäringfår skelandet. Nedsättning ipremier genomav
överensstämmelse med grunderna.

och har detkap. LEF LUF,paragrafen, 2 6 19 §§l motsvararsom
heltreturprovisioner, dvs. provisionernuvarande förbudet mot som

går tecknatillbaka till kunden för locka dennedelviseller att att
fårbibehållits. Premienedsättning inte skeförsäkring, sätt änannat

återbäring överensstämmelse med grunderna.igenom

marknadsföringIntyg om

försäkringsgivareden biträtt utländsk§ begäran5 På av som en
skall Finansinspektionenförsäkringar Sverigemarknadsföra iatt

innehåll, sådantverksamhetens omfattning ochutfärda intyg över om
verksamhet landliknandebehövs för få driva i ett annatatt som

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.avtaletomfattas omav
den begär skall lämna inspektio-ochFörsäkringsgivaren intygsom

behövs skall kunnaför inspektionende upplysningar attsomnen
skyldighet.fullgöra denna

i sak med kap. andra stycket LEFParagrafen, 2 7 §överensstämmer
stycket LUF.och andra20 §

Överlåtelse försäkringsbeståndkap.10 av

överlåtelsesammanförts utländskakapitlet har bestämmelserI om av
försäkringsbestånd hänför sig till den här iförsäkringsgivares som

sakverksamheten. Bestämmelserna ilandet bedrivna överensstämmer
beståndsöverlåtelser.frivilligaden gällande regleringenmed nu av

Försäkringsbeståndet överlåtaskan delvis i de fallhelt eller som
kapitel li dettaanges

försäkringsbeståndetEES-försäkringsgivare kandet gällerNär
överlåtas tillstånd EES-efter tillsynsmyndigheten iendast av

försäkringsgivarenhemland. Övertagandeförsäkringsgivarens Den
EES-försäk-svensk försäkringsgivare ellerkan antingen enenvara

På sig iskall dock Finansinspektionenringsgivare. begäran yttra
överlåtclsefrågan skall innan den lämnar yttrande2 Inspektionen

och livräntetagare tillfälle anmälaberörda försäkringstagare att omge
överlåtelsen.något Handläggningsförfarandetde har invända motatt
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hos inspektionen ansluter till vad gäller överlåtelsevidsom av
försäkringsbestånd försäkringsrörelselagenenligt 3 §. Inspektionen
skall överlåtelsensitt samtycke inte försäkringsbeståndetge om av
försämrar försäkringstagamas och den Övertagande försäkrings-rätt
givaren har erforderlig kapitalbas överlåtelsensedan beaktats 4 §.

överlåtelsedetNär gäller försäkringsbestånd från försäkrings-av
frångivare tredje krävs tillståndland Finansinspektionen. Denav

Övertagande försäkringsgivaren kan antingen svensk försäk-vara en
ringsgivare, Sverigei koncessionerad utländsk försäkringsgivareen
eller utländsk försäkringsgivare auktoriserad iär ett annaten som
EES-land 5 överlåtandeSverige Den och denän Övertagande
försäkringsgivaren skall tillsammans ansöka inspektionensom
tillstånd överlåtelsetill försäkringsbeståndet. Inspektionen skallav
införa kungörelse ansökningen i officiella tidningar 6 §.en om
Inspektionen tillståndskall överlåtelsenlämna till under samma
förutsättningar gäller för inspektionens överlåtelsesamtycke tillsom

bestånd från EES-försäkringsgivare, dockett med denav en
tilläggsförutsättningen tillsynsmyndigheten, i det land där riskeratt

åtagandenbelägna eller där skall ñillgöras, överlåtel-är samtycker till
8 överlåtnaAnsvaret för det försäkringsbeståndet övergår påsen

den Övertagande försäkringsgivaren inspektionen lämnat sittnär
tillstånd överlåtelsentill 9

En utländsk försäkringsgivares överlåta färsäkringsbeståndrätt att

§ utländsk1 En försäkringsgivare överlåtande försäkringsgivare
bedriver denna lag avsedd försäkringsrörelsei kan helt ellersom

delvis överlåta bestånd försäkringar hör till ifrågavarandeett av som
försäkringsrörelse till svensk eller utländsk försäkringsgivareen
Övertagande försäkringsgivare under de förutsättningar som anges

detta kapitel.i

I paragrafen, saknar direkt motsvarighet i gällande lagstiftning,som
fastslås utländsk försäkrings har helt elleratt delvisrätt atten
överlåta bestånd försäkringar meddelats under verksamhetett av som

bedrivits med stöd denna lag i de fall i dettasom av som anges
kapitel.

l artikel 12 och i tredje53 skadeförsäkringsdirektivet isamt
artikel ll och i49 tredje livförsäkringsdirektivet de situationer,anges
där medlemsländerna skall godkärma försäkringsbestånd överlåtsatt
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från försäkringsgivare till och det förfarandeen en annan om som
överlåtelser.iakttas vid dessaskall

i skadeförsäkringsdirektivet och artikel iArtikel tredje 1112
sådana överlåtelser beståndtredje livförsäkringsdirektivet gäller av

överlåtaren försäkringsgivare hemland hör till EU/EESdär är en vars
sådanaoch artikel i tredje skadeförsäkringsdirektivet gäller53

bestånd, överlåtarenöverlåtelser försäkringsgivaredär är en varsav
utanför EU/EES.hemland landär ett

beståndsöverlåtelser påi detta kapitelRegleringen baseradärav
artiklar.reglerna i dessa

Överlåtelse gsbestånd från EES-försäkringsgivareförsäkrinav

EES-försäkringsgivare får med tillstånd den behöriga§ En2 av
hemland heltmyndigheten försäkringsgivarens eller delvis överlåtai
§ tillförsäkringsbestånd 1 försäkringsgivare.isom avses en annan

Överlåtelse ske tillfår
försäkringsbolag, ellersvensktett

EES-försäkringsgivare.en
skall begäranFinansinspektionen på den behöriga myndighe-av

hemlandEES-försäkringsgivarens frågai sigyttra överten en om
försäkringsbeståndöverlåtelse enligt första stycket. Yttrandetav

månader.skall lämnas inom tre

överlåtelse försäkringsbestånd frånendastparagraf gällerDenna av
EES-försäkringsgivare.en

saknar direkt motsvarighetBestämmelserna i första stycket, som
lagstiñning, artikel tredje skadeförsäk-i gällande baserade 12 iär

ringsdirektivet och artikel livförsäkringsdirektivet.ll i tredje
överlåta beståndEES-försäkringsgivare kan helt eller delvisEn ett

försäkringar uppkommit i Sverige till följd försäkrings-av som av
verksamhet i enlighet lag. slutliga beslutetmed denna Det om
tillstånd överlåtelse försäkringsbeståndettill fattas denavav

överlåtandemyndigheten försäkringsgivarensbehöriga i den
Med svenska lagbestämmelser det inte möjligthemland. är att
Överlåtelseförfarandet överlåtelseninverka sker de villkorutan

överlåtandei lagstiftningen i försäkringsgivarensdensom anges
hemland.

behörig myndighet har preciserats i kap. förstaBegreppet l 4 §
stycket
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behöriga överlåtandeDen myndigheten i den försäkringsgivarens
hemland i vissa situationer skyldig inhämta Finansinspektio-är att

överlåtelsegodkännande försäkringsbestånd.till Detta gällernens av
den risk täcks skadeförsäkringsavtal finns i Sverige ellerom som av

i de fall där den tecknat livförsäkring bor varaktigt i Sverige ellersom
i de fall där den tecknat livförsäkring juridiskärsom en en person,
det driftställe till vilket avtalet ansluter sig till, finns i Sverige. Vidare

rådfrågasskall Finansinspektionen överlåtelsen gäller för-ettom
säkringsbestånd avseende försäkringsavtal frånslutitssom en
sekundäretablering här i landet.

Skyldigheten situationer frånatti dessa inhämta yttrande Finans-
inspektionen följer tredje generationens försäkringsdirektiv.av
Någon uttrycklig bestämmelse härom har inte tagits in i denna lag,

ifrågavarandeeftersom skyldigheter utländska myndigheter ochavser
därför bör regleras i lagstiftningen i den utländska myndighetens
hemland. I enlighet med gällande lagstiftning regleras därför endast
Finansinspektionens skyldigheter i frågasamband med att om
överlåtelse försäkringsbestånd aktualiseras. En föreskriftav om
skyldighet för Finansinspektionen frågorbegäran sig iatt yttra om
beståndsöverlåtelser har införts i andra stycket, delvis har sinsom
motsvarigheti kap. andra7 3 stycket§ LEF.

Begreppet behörig myndighet har preciserats i kap.l 2nämnare §
första stycket

Handläggning hos Finansinspektionen

3 § Finansinspektionen skall den lämnar yttrandeinnan enligt 2
§ andra stycket berörda försäkringstagare och livräntetagarege
tillfälle anmäla de har något invända överlåtelsen.att att motom
Därvid skall vad föreskrivs kap. §15 4 första stycket försäk-isom
ringsrörelselagen 1982: 713 gälla tillämpliga delar.i

Bestämmelserna i denna paragraf i sak med kap.7överensstämmer
tredje3 stycket§ LEF.
Hänvisningen till försäkringsrörelselagen i denna paragraf innebär
Finansinspektionen skall tillämpa kungörelseförfarande vidatt ett

fråninhämtande yttrande försäkringstagare och livräntetagare.av
Kungörelsen skall införas förutom i ochPost- Inrikes Tidningar-— -
i den eller de ortstidningar inspektionen finner lämpliga.som
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överlåtelse försäkrin frånSamtycke till EES-av
försäkringsgivare

§ Finansinspektionen skall lämna till4 samtycke överlåtelsesitt
försäkrin enligt § första stycket2av om

försäkringstagarnas försämras, ochinterätt
den Övertagande försäkringsgivaren har den kapitalbas som

sedan överlåtelsen beaktats.krävs

frånharBestämmelserna denna paragraf överförts kap. första7 3 §
stycket LEF.

De kriterier skall uppfyllda för Finansinspektionenattsom vara
beståndsöverlåtelsetillskall lämna samtycke desammaären som

gäller svenskt försäkringsbolag enligt kap.15 3 andra§när ett
överlåtastycket försäkringsrörelselagen sitt försäkringsbes-attavser

tånd eller det till försäkringsbolag.del ett annatav
överlåtelseOm skyldighet kungöra samtycke till försäk-att av

ringsbestånd, kap. 1ll §se

Överlåtelse försäkrin från försäkringsgivare frånav
tredje land

från§ försäkringsgivare tredje land5 En får med F inansinspektio-
delvistillstånd helt eller överlåta försäkringsbeståndsittnens som

Överlåtelse§ till försäkringsgivare.1 får ske tilliavses en annan
svenskt försäkringsbolag, ellerett
utländsk försäkringsgivare har koncession Sverigeien som

eller auktoriserad land Europeiska ekonomiskai inomär ettsom
samarbetsområdet.

Paragrafen i sak med 29 LUF utfonnad§ iöverensstämmer ärsom
enlighet med artikel i tredje53 skadeförsäkringsdirektivet och artikel

i tredje livförsäkringsdirektivet.49
frånEn försäkringsgivare hartredje land enligt denna paragraf

överlåtamöjlighet i sin helhet försäkringsbeståndeller partiellt detatt
hänför frånsig till den försäkringsrörelse bedrivs försäk-som som

Överlåtelseringsgivarens sekundäretablering i Sverige. kan ske dels
till svenskt försäkringsbolag, dels till försäkringsgivare medett en
auktorisation EES-land, fråni dels till försäkringsgivareett annat en
tredje land har koncession i Sverige.som



F örfattningskommentarer 1996:77

Ansökan tillstånd till överlåtelse försäkrin gsbestånd frånom av
försäkringsgivare från tredje land

§ Ansökan6 tillstånd till överlåtelse försäkringsbeståndom av
enligt § skall5 såväl den överlåtande försäkringsgivarengöras av

den Övertagande försäkringsgivaren. Det avtal träffatssom som
angående överlåtelsen skall fogas till ansökningen. För ansökningen
gäller kap §15 fjärde stycket3 och § första4 stycket försäkrings-
rörelselagen 1982: 713.

I paragrafen, med 29 första stycketöverensstämmer § LUF,som a
stadgas ansökningsförfarandedet överlåtelsertillämpasom som

försäkringsbestånd från försäkringsgivare från tredje land.av

Inhämtande avyttrande överlåtelse försäkrin gsbestån d frånöver av
försäkringsgivare från tredje land

7 § Finansinspektionen skall tillstånd lämnas enligtinnan 5 § ge
den behöriga myndigheten det land risker finns eller däri åtaganden
skall fullgöras tillfälle Finansinspektionen fårsig.att yttra pröva
ansökningen tillstånd verkställa överlåtelseavtaletatt närom
myndigheterna eller, desig månader fråninteyttrat sig,yttrat treom
det den utländska myndigheten meddelandet.att mottog

Bestämmelserna dennai paragraf har frånöverförts b29 LUF.§

Begreppet behörig myndighet har preciserats i l kap. 2 första§
stycket

Tillstånd till överlåtelse försäkrin gsbestånd frånav
försäkringsgivare från tredje land

§ Tillstånd8 verkställa överlåtelseavtal § skall5att isom avses
ges om

försäkringstagarnas försämras,interätt
den Övertagande försäkringsgivaren har den kapitalbas som

krävs sedan överlåtelsen beaktats, varvid hänsyn till sådantagits
förmån kan ha medgivits enlighet med kap.6 § första"i 10som
stycke och
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behörig myndighet det land där risker belägna eller däri är
åtaganden skall fullgöras, samtycker till överlåtelsen eller harinte

sig.yttrat
Saknar den Övertagande försäkringsgivaren koncession drivaatt

försäkringsverksamhet Sverige, skall kapitalbaseni intygas av
behörig myndighet.

Paragrafen i huvudsak med 29 andra och tredje§överensstämmer a
styckena LUF.

första stycket de kriterier skall uppfyllda för attanges som vara
tillstånd överlåtelse försäkringsbeståndtill skall kunna medges.av
Dessa kriterier i huvudsak desamma föreskrivs i kap.15är 3 §som
andra stycket försäkringsrörelselagen överlåtelseför försäk-ettav
ringsbestånd från svenskt försäkringsbolag. slutligaDet samtycketett

överlåtelse försäkringsbeståndettill Finansinspektionenav ges av
verkställighetstillståndinnan beviljas överlåtel-skall prövasom om

kan ske försäkringstagamas försämras och denutan att rättsen om
Övertagande försäkringsgivaren har tillräcklig kapitalbas meden

överlåtelsenhänsyn till planeradeden försäkringsbeståndet.av
Vidare skall vid prövningen verkställighetsfrågan beaktasav
bedömningen den behöriga myndigheten i det land där riskerna ärav
belägna.

I de fall den Övertagande försäkringsgivaren saknar koncession i
Sverige skall inspektionen enligt andra stycket inhämta bekräftelse

behörig myndighet försäkringsgivaren med beaktandeattav av
överlåtelsen försäkringsbeståndet har tillräcklig kapitalbas. Vadav en

behörig myndighetmed har definierats i kap.1 första2 §som avses
stycket

Ansvar för försäkrin gsbestånd överlåtits frånsom
försäkrin frångsgivare tredje land

§ Sedan9 Finansinspektionen bifallit ansökan enligt §6 om
tillstånd till överlåtelse försäkringsbestånd, övergår föransvaretav
det överlåtnaförsäkringsbeståndet denpå övertagande försäkrings-

örsäkringstagareF och livräntetagaregivaren. berörssom av
överlåtelsen skall underrättas den enligt vad kap.15iom som anges

§försäkringsrörelselagen6 1982: 713.

Paragrafen i sak med 29 LUF.överensstämmer §c
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Överlåtelseförfarandet innebär försäkringstagaren fåratt en ny
försäkringsgivare medgivande till bytet inhämtas försäk-utan att av

ñånringstagaren. Detta allmänna civilrättsliga reglerär ett avsteg om
skuldövertagande. Rimlig hänsyn till försäkringstagarna kräver därför

f°ar överlåtelsende meddelande sedan denna genomförts.att om
Hänvisningen i denna paragraf till försäkringsrörelselagen innebär
det ankommer den försäkringsgivarenÖvertagande lämnaatt att

överlåtelsenunderrättelse till varje törsäkringsstagare eller livrän-om
berörs den. Finansinspektionen bestämmer vilkettetagare som av

frågaunderrättelsen skall länmas. Det blir avvägningsätt om en
önskemåletmellan effektiv underrättelseform ochom en ange-

lägenheten inte förorsaka försäkringsgivaren för kostna-att storaav
der.

Särskilda11 kap. bestämmelser

ingårkapitelI detta bestämmelser med hänsyn till intederas artsom
någothar direkt anknytning till kapitel väsentligenannat ärsom

för EES-försäkringsgivare frånoch försäkringsgivaregemensamma
tredje land.

jämförelseNytt i med gällande lagstiftning det införtsär att en
skyldighet för Finansinspektionen föra register utländskaatt ett över
Försäkringsgivare 3 innehållerövrigtI kaptilet bestämmelser om
kungörelse l §, verkan kungörelse spåketi2 §,uppgiftav av en
handlingarna 4 §, ersättning till ombud 5 §, verksamhet som
bedrivs i strid med bestämmelserna i denna lag 6 §, vite 7 §,
överklagande beslut 8 §, oriktiga uppgifter 9 § och tillsyns-av
bidrag 10 §. Bestämmelsema med justeringar desammaär smärre

motsvarande bestämmelser i LEF respektive LUF.som

Kungörelse

1 § Finansinspektionen skall Post- och Inrikes Tidningari
kungöra

förordnande ombud enligt kap.4 6 fjärde stycket eller 8ettav
§ eller kap.7 11

beslut förbjuda eller begränsa utländsk försäkringsgi-attom
förfoga tillgångar här landet enligtsina kap.rätt 4att över ivares

§ första7 stycket, § första eller9 7kap. §10 första stycket,
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koncession beviljas försäkringsgivare från tredje landsom
enligt 5 kap. § första2 stycket,

godkännande företrädare för försäkrin från tredjegsgivareav
land enligt kap. § fjärde5 stycket eller2 8

ändring firma för försäkringsgivare från tredje land enligtav
kap. § första stycket7 3

förverkande koncession enligt 7kap. 12 § eller återkallandeav
avkoncession enligt kap. §8 1 för jörsäkringsgivare från tredje land,

godkännande eller förordnande ombud enligt 8 kap §2ettav
andra stycket,

anbud Övertagande försäkringsbestånd administra-i ettom av
tionsbo enligt kap. §8 5 andra stycket eller tredje stycket,

beslut lämna samtycke till överlåtelsesittattom av
försäkringsbestånd enligt kap.10 4 och

10. ansökan tillstånd till överlåtelse försäkrin gsbeståndom av
enligt kap. 6§.10

Finansinspektionen skall enligt denna paragraf utfärda kungörelse om
vissa centrala omständigheter ansluter sig till den verksamhetsom

utländska försäkringsgivare bedriva eller bedriver iattsom en avser
Sverige.

Punkt kap.1 8 1 1 LEF§ och 22 andra meningen§motsvarar
LUF.

Punkt delvis kap.2 8 föreslåsl LEF.§ 2 Detmotsvarar att
motsvarande kungörelseskyldighet införs frågai denna punkt iäven

förbud eller begränsning i förfoga tillgångar irätten att överom
Sverige i anledning EES-försäkringsgivare upphör medav en
verksamheten i Sverige tillgångarbeträffande tillhör för-samt som

frånsäkringsgivare tredje land.
Punkt har delvis sin3 motsvarighet i andra8 meningen§ LUF.
Enligt punkt delvis andra8 meningen och§ 9 §motsvararsom

tredje stycket skallLUF, uppgifter de inspektionen godkändaom av
företrädarna för försäkringsgivare från tredje land kungöras. Jämfört
med den gällande lagstiftningen innebär förslaget i denna punkt en
utvidgning kungörelseskyldigheten inte bara gällerattgenom
generalagenter andra företrädare här i landetävenutan som represen-

frånförsäkringsgivare tredjeterar
land.

Punkt 5 fjärde stycket24 LUF.§motsvarar
Punkt 6 25 stycket§ trettonde LUF med det tilläggetmotsvarar att

återkallaskoncession initiativ den utländskaäven som av
försäkringsgivaren.

Punkt 7 27 första stycket§ tredje meningen LUF.motsvarar
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fjärde stycket andra meningen och femtePunkt 288 §motsvarar
meningen LUF.stycket första

kap. l LEF.Punkt 8 § 39 motsvarar
första stycket tredje mening-delvis 29Punkt 10 §motsvaras av a

LUF.en

uppgiftVerkan kungörelse av enav

denna lag har kungjorts Post- och Inrikesenligt§ Det2 isom
ha kommit till tredje kännedom, detskallTidningar omanses mans

tillframgår han varken kände elleromständigheternainte attav
skett,kungjorts. sådant kungörandeha känt till det Innanborde som

lagligenenligt lagen skall kungöras,kan förhållande intesom
det.den ha haft kännedomåberopas visasänmot som omannan

paragraf, i sak medPresumtionsregeln i denna överensstämmersom
uttrycker kungörelsens ochoch kap. LEF,LUF 8 2 §30 § en av

sammanhängande publicitetens viktigaste funktioner,därmed
bestämmande för vad skall ha kommitnämligen att som ansesvara

sådana förhållanden skallkännedomtill tredje om sommans
kungöras.

utländska försäkringsgivareRegister över

Finansinspektionen skall föra utländska§3 register över
verksamma Sverige.försäkringsgivare iärsom

meddelar föreskrifter vilka uppgifterRegeringen närmare somom
och hur skall ordnat.skall föras registretin i registret om vara

skyldighetgällande lagstiftningen finns ingen förEnligt den
föra register utländska försäkrin givare.Finansinspektionen överatt gs

fråninte helt tillfredställande tillsyns-registerAvsaknaden ärettav
ändamålsenligt utländska försäkringsgivare medsynpunkt. Det är att

försäkringsbolag anteck-verksamhet i Sverige i likhet med svenska
principersärskilt register förs enligt motsvarandei ett somsomnas

avseende försäkringsbolag jfr. kap.forsäkringsregistret svenska 20
såvälförsäkringsrörelselagen. EES-Registret bör omfatta1 §

frånförsäkringsgivare tredje land. Bestämmel-försäkringsgivare som
i denna paragraf.härom har tagits uppse
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föreslåsDet regeringen skall meddela föreskrifternärmareatt om
vilka uppgifter skall föras in i registret. Exempel uppgiftersom

intresse i detta densammanhang utländska försäkrings-är ärsom av
givarens och hemland, dennes företrädare i Sverige,namn om
gränsöverskridande frånverksamhet eller verksamhet sekundäre-en
tablering bedrivs här i landet, sekundäretableringens adress här i
landet, koncessionens omfattning förändringar i dessa uppgifter.samt

Språket i handlingarna

§ Om handling eller utredning,4 enligt denna lag skallen som
lämnas till Finansinspektionen, avfattad på främmande språk,är
skall begäran bestyrkt svenskpå tillhandahållas.översättningen

överensstämmerParagrafen sak med 31 LUF och kap.§ 8 3 LEF.§
iBestämmelserna denna paragraf grundar sig vad gäller EES-

försäkringsgivare artikel i tredje38 skadeförsäkringsdirektivet och
tredje livförsäkringsdirektivet. Enligt dessa artiklar kan behörigade
myndighetemai den medlemsstat där filialen finns eller där tjänster-

utförts kräva de uppgifter den verksamhet försäkrings-attna om som
givaren bedriver inom vederbörande territorium lämnas destats

språken berördaofficiella i den medlemsstaten.

Ersättning till ombud

§ Ett ombud,5 enligt kap. §jjärde stycket eller4 6 7 kap.8som
§ eller11 kap. § första8 2 stycket förordnats Finansinspektionen,av

har få utländskaförsäkringsgivarenden medersättningrätt att av
det belopp bestäms inspektionen.som av

Paragrafen i sak med LUF och kap.32 8 4 LEF.§ §motsvarar

F örsäkrin gsverksamhet bedrivs i strid med bestämmelserna isom
lagdenna

§ Om det kan6 någon driver sådan verksamhet dennaattantas att
lag tillämplig, får Finansinspektionen förelägga denne tillär att
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inspektionen lämna de upplysningar verksamheten behövsom som
för bedöma lagen tillämplig.äratt om

Om Finansinspektionen finner bedrivernågon försäkringsrö-att
relse enligt denna lag förutsättningarna enligt kap.3 1 §utan att
eller kap. § uppjyllda, skall inspektionen förelägga5 1 denneär att

bestämd verksamhettid ändra enligt inspektionenssininom anvis-
eller upphöra med verksamheten.ningar

enligt andraEtt föreläggande stycket får riktas såväl denmot
utländska försäkringsgivaren den här landet, syftei imotsom som

förmå teckna försäkring hosnågon försäkringsgivaren,att att är
verksam för försäkringsgivarens räkning. Inspektionen skall genast

behörig myndighet försäkringsgivarensunderrätta hemlandi om
föreläggandet.

Paragrafen 25 b LUF och kap.6 9 LEF.§ §motsvarar
stycket Finansinspektionen möjlighetFörsta inhämta allaattger

behövsde upplysningar för bedöma viss verksamhetattsom om en
försäkringsrörelse.är att anse som

andra och tredje styckena hurI Finansinspektionen skallanges
då någonförfara konstaterar driver försäkringsrörelseatt utanman

tillstånd. Någonerforderligt motsvarighet till den nuvarande
föreskriften i LUF föreläggandet kan ändraävenatt attutom
eller ansöka koncession för verksamheten har obehövligansettsom
och därför inte förts in i förslaget. Möjligheten ändra eller ansökaatt

tillstånd stårför verksamheten alltid öppen.om
Nytt i jämförelse med gällande lagstiftning skyldighet förär att

inspektionen underrätta berörda utländska myndigheteratt om
föreläggande inte begränsad till EES gäller myndigheterär ävenutan

område.utanför detta

Vite

§ Finansinspektionen kan7 förena föreläggande eller förbudett
enligt denna lag med Har inspektionen förelagt skall denvite. vite
utländska försäkringsgivaren skriftligen underrättas detta.genast om

Följs föreläggande enligt kap. § första stycket7 4inte ett som
förenats med kan Finansinspektionen dömavite, vitet.ut

Paragrafens första stycke, 25 första-tredje styckena§motsvararsom a
LUF kap. LEF, gäller utsättande vite för utländska8 4 §samt a av
försäkringsgivare företrädareoch för utländska försäkringsgivare.
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föreläggasOm vite skall i enskilda falletdet med beaktandeavgörs
det oriktiga förfarandets och omfattning, försäkringsgivarensartav

tidigare verksamhet andra saken inverkande omständigheter.samt
detNär gäller utländska möjligheterna mycket begränsadeärpersoner

effektuera beslut utdömande vite.att ett om av
Enligt andra stycket, 25 fjärde stycket LUF, har§motsvararsom a

inspektionen i överensstämmelse med gällande reglering, möjlighet
döma vite avseende företrädare inte efterkommer vitesföre-att ut som

läggande fullgöra sin rapporteringsskyldighet. Genomatt attom
bådeinspektionen i dessa fall kan förelägga och döma vitetut ges

förutsättningar för effektivt vitesförfarande. Utdömande före-ett av
lagt vite i andra fall ankommer allmän domstol.

Överklagande beslutav

§ Följande beslut Finansinspektionen,8 får överklagas hosav
beslutkammarrätten, nämligen

förbjuda EES-försäkringsgivare fortsätta medatt sinatten
marknadsföring eller ingå försäkringsavtal,nya

inskränka EES-försäkringsgivares förfogaatt rätt att överen
tillgångar kap. ellerenligt 7 §4 9sina

lämna samtycke till överlåtelsesittinteatt etten av
kap.försäkringsbestånd enligt 10 § eller,4

enligtdöma 7 § andra stycket.viteatt ut
beslutFinansinspektionens förena föreläggande medatt ettom

får överklagas hos länsrätten. Prövningstillståndvite krävs vid
överklagande till kammarrätten länsrättens avgörande.av

Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överkla-i övrigt
hos regeringen.gas

Finansinspektionen får bestämma beslut enligt första stycketatt
skall gälla omedelbart.

innehållerParagrafen, bestämmelser hur Finansinspektionenssom om
beslut enligt denna lag överklagas, i sak med 25 §överensstämmer a
femte stycket och LUF33 kap. 6§ 8 LEF.§samt

Finansinspektionen frågakan enligt fjärde stycket i vissaom
beslut meddela brådskandeinterimistiskt måstebeslut i fall. beslutetI
då särskilt det skall gälla omedelbart.attanges
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Oriktiga uppgifter

högst den§ Till böter eller fängelse år döms uppsåtli-9 i ett som
oaktsamhet till Finansinspektionen meddelareller oriktigagen av

vilseledande uppgifter sådana omständigheter haneller ärom som
enligt denna lag.skyldig lämna uppgiftatt om

överensstämmeri sak med och kap.Paragrafen 35 LUF 8 8 LEF.§ §
utländsk verksamhetTillsynen försäkringsgivares här iöver en

de uppgifter tillställslandet i hög grad baserad Finansin-är som
effektivitet och bevakningen försäkringsk-spektionen. Tillsynens av

förutsätter de uppgifter lämnas korrekta.undemas intressen äratt som
anledning har straffsanktionen i gällande lagstiftningAv denna

bibehållits. Straffsanktionen i denna paragraf endast siktetar
sådana fall där uppgiftsskyldighet föreligger enligt denna lag.

illsynsbidragT

§ får föreskriva utländsk försäkringsgivareRegeringen10 att en
enligt denna lag bedriver verksamhet från sekundäretableringsom en

här landet, skall betala årliga avgifter till Finansinspektionen.i
skall fall meddela föreskrifter hurRegeringen såi närmare om

avgiften skall beräknas.

Paragrafen 26 LUF och kap.6 10 LEF.§ §motsvarar
fråga FinansinspektionensLiksom i övriga tillsynsverksamhetom

det regeringen skall fastställa de principernaär närmaresom som
storlek.skall gälla för avgiftemas

Ikraftträdande

lag kraft denDenna träder 199i
.

Genom denna lag upphävs lagen 1950:272 för utländskarättom
försäkringsföretag driva försäkringsrörelse Sverige och lageniatt
1993: 302 EES-försäkringsgivares verksamhet Sverige.iom

En utländsk försäkringsgivare verksam Sverigeiär närsom
kraft har bedrivadenna lag träder försäkringsrörelse ii rätt att

enligt den koncession beviljas medSverige stöd lagen rättsom av om
försäkringsföretagför utländska driva försäkringsrörelse iatt
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Sverige eller enligt den erhållits med stöd lagen EES-rätt som av om
försäkringsgivares verksamhet Sverige.i

tillstånd ochDe dispenser har medgetts enligt lagen rättsom om
för utländska försäkringsföretag driva försäkringsrörelse iatt
Sverige eller enligt lagen EES-försäkringsgivares verksamhet iom
Sverige skall efter ikraftträdandet lagen 1996:000 utländskaav om
försäkringsgivares verksamhet Sverige motsvarande bestäm-i avse
melseri den lagen.

såLagen träda i kraft möjligt efter det den harsnart attavses som
godtagits. När denna lag träder i kraft skall lagen för utländ-rättom
ska försälcringsiöretag driva försäkringsrörelse i Sverige och lagenatt

EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige upphöra gälla.attom
En utländsk försäkringsgivare denna lag träder i kraftnär ärsom

någonverksam i Sverige med stöd de nämnda lagarna skall ha denav
bedriva försäkringsrörelse följer den koncessionrätt att som av som

beviljats enligt lagen för utländska försäkringsföretagrätt attom
driva försäkringsrörelse i Sverige eller anmälan enligt lagen EES-om
försäkringsgivarens verksamhet i Sverige.

tillstånd, avvikelserDe och undantag medgetts enligtsom
gällande lagsliflning bör gälla efter den lagens ikrañträdan-även nya
de.
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iändringtill lagFörslaget9.2 om

3l lförsäkringsrörelselagen 982:7

§kap. 21
stycketAndra

i lagenbestämmelsernasamlaförslagetkonsekvensSom attaven
drivaförsäkringsföretagutländskaför att1950:272 rättom
EES-1993:1302lagenoch iSverigeiförsäkringsrörelse om
lagenlagii Sverigeverksamhetförsäkringsgivares en ny -

i Sverigeverksamhetförsäkringsgivarensutländska1996:000 om
paragraf.i dennagjortsändringhar en-

i lagenändringtill lagFörslaget9.3 om

medlivförsäkringar1079l 989: om

värdepappersfondertillanknytning

3§

klargöratillsyftarbestämmelseinförts atthar attparagrafenI somen
försäkrings-utländskameddelasfondförsäkringgällerdetnär avsom

föreslagnadenförsäkringsrörelselageninteSverige utanigivare är
sekundärSverigeverksamhet iförsäkringsgivaresutländskalagen om

anknytning tillmedlivförsäkringarförhållande lagentilli om
värdepappersfonder.
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Bilaga l

Kommittédirektiv

Översyn lagstiftningen utländskaomav

Verksamhet iförsäkringsgivares Sverige

Dir. 1994: 125

regeringssammanträde den novemberBeslut vid 10 1994

Sammanfattning uppdragetav

skallsärskild utredareEn lagstiftningengöra översynen av om
utländska försäkringsgivares driva försäkringsrörelse irätt att
Sverige. Syftet med utredningsarbetet med beaktandeär att, av

åtaganden,Sveriges internationella lag samla deen gemensam
återfinnsbestämmelser 1950:272i lagen förrättsom nu om

utländska forsäkringsföretag driva försäkringsrörelse i Sverige ochatt
lagen 1993: 1302 EES- försäkringsgivares verksamhet i Sverige.om
Utredningen angelägen till Sverigesmed hänsyn förpliktelserär

åtagandenOECD och dess medlemsländer enligt detgentemot samt
allmänna tjänstehandelsavtalet General Agreement Trade inon-

GATS. ocksåServices Utredningen viktig det skälet denär attav
svåröverskådlignuvarande lagstiftningen ålderdomligoch delvisär

såväl språk.till uppbyggnad som

l l 16-0702
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Bakgrund

Lagstiftningen försäkringsrörelse någrasedan tillbakaärom
föremål för omfattande refonnering. Huvudmotivet för reformernaen

svenska harmoniseringen förhållandenaden till inom EES/EU.är
Reformarbetet har bl.a. omfattat den lagstiftning reglerar rättensom
för utländska försäkringsgivare bedriva försäkringsverksamhet iatt
Sverige. harmonisering har härEn skett till vissa EG: försäkrings-av s
direktiv. förhållandeDetta gäller framför allt i till reglerna i första
skadeförsäkringsdirektivet, första livförsäkringsdirektivet, andra
skadeförsäkringsdirektivet och andra livförsäkringsdirektivet. Inom

pågårregeringskansliet för närvarande arbete med harmoniseraett att
det svenska regelsystemet enligt den s.k. tredje generationens skade-
och livförsäkringsdirektiv.

Som följd harmoniseringen lagstiftningen har denen av av
svenska försäkringsrörelselagstiftningen kommit ställa olika kravatt

utländska försäkringsgivare beroende försäkringsgivarenom
har sitt inom EES eller Sedaninte. början 1950-talet harsäte deav
utländska törsäkrings- företagarnas verksamhet i Sverige reglerats av
lagen 1950:272 för utländska försäkringsföretag drivarätt attom
försäkringsrörelse i Sverige LUF. Av lagtekniska skäl begränsades

tillämpningsområdelagens vid den nämnda 1993översynennyss
till endast omfatta försäkringsföretag med utanför EES.att säte
Samtidigt stiftades lag -lagen 1993: 1302 EES-försäk-en ny om
ringsgivares verksamhet i Sverige EESL siktetarsom-
utländska försäkringsgivare med inom EES. Gemensamt för desäte
båda lagarna de endast reglerar direkt försäkringsrörelse ochär att att

påde uppställer krav koncession för de utländska försäkringsföretag
vill driva försäkringsrörelse här i landet fast driftsställe.som genom

Återförsäkringsrörelse kan utländska försäkringsgivare fritt bedriva
häri landet Direkt försäkringsrörelse utländsk försäkringsgi-som en

driveri dotterbolag med i Sverige omfattas dock inteett sätevare av
tillämpningsområden.lagamas verksamhet sådanFör i dotterbolags-

form gäller bestämmelserna i forsäkringsrörelselagen 1982:713.
Som redan verksamhetsförutsättningama delvis olika förärantytts

försäkringsgivare omfattas LUF respektive EESL. Detta gällersom av
främst formerna för anskaffning påförsäkringar den svenskaav
marknaden kravde ställs den utländska försäkringsgiva-samt som

organisationsfonn.rens
Försäkringsrörelse skall enligt LUF bedrivas generalagent.genom

En generalagent fysisk grund avtal självstän-är en person som av
digt verkar för utländskt förs äkringsbolags räkning. Generalagen-ett

kan innehas aktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag elleräventur av
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Någon etablering försäkringsverk-handelsbolag. form för avannan
Årmedger inte lagen.den svenska marknaden 1990samhet

för utländska försäkringsföretagdock vissa möjligheteröppnades att
tillhandahålla försäkringari avseendeetablering här landetutan

svenskt försäkringsföretag.Sverige förmedlingriskeri ettgenom av
tvådock till särskilda fall. Det falletmöjligheter begränsasDessa ena

utländskt försäkringsbolag dotterbolag till ellerärett somavser
ingår koncern det svenska bolaget. Det andraisättannat samma som

ingåttssamarbetsavtal mellan svenskt ochfallet bygger ett ettatt
något koncemförhållandeförsäkringsföretagutländskt utan attett

förutsättningarUnder vissa i lagen angivnaföreligger. närmare
båda fall.förmedling försäkringar i dessamedges av

omfattas EESL gäller inteförsäkringsgivareFör motsva-som av
begränsningar i möjligheterna etablera försäkringsverksarn-rande att

eller anskaffa försäkringar etablering här ihet i Sverige att utan
såväletablering generalagent filial.EESL medgerlandet. genom som

avdelningskontor med självständig förvaltning.Med filial ettavses
får marknadsföraförsäkringsgivare försäkringar i SverigeDessutom

gränsöverskridande verksamhet.etablerade här Denutan att vara
får mångagränsöverskridande verksamheten i fall ske efter enkeltett

Något tillstånd alltsåanmälningsförfarande. behövs inte i dessa fall.
organisationsforrnengäller förutsätterNär det LUF denatt

försäkringsgivaren försäkringsföretag.utländska innebärDettaär ett
driverförsäkringsgivare rörelse i organisations-att somen en annan

koncession enligtform inte kan beviljas lagen och därmed inte heller
försäkringsrörelse i Sverige.etablera De vanligaste associationsfor-

bedrivandeutomlands för försäkringsrörelse aktiebolags-äravmema
formen och den ömsesidiga företagsforrnen. Dessutom finns

försäkringsbörser.organiserade sammanslutningar i form av
Försäkring meddelas i sammanslutningar enskilda individer;dessa av
sammanslutna i syndikat eller juridiska utgörav personer som

stårSyndikatensyndikat. inte direkt kontakt med kunderna,i utan
försäkringsañärer huvudsakalla förmedlas i särskilt godkändagenom

Sådanaförsäkringsmäklare. försäkringssannnanslutningar saknar
enligt möjlighet verksamhetLUF etablera här i landet, eftersom deatt

kaninte sammanslutningar kan jämställas medanses vara som
försäkringsföretag.

EESL uppställer inte motsvarande krav organisationsfonn, utan
såvälmedger försäkringsföretag försäkringssammanslutningarsom

med eller etablering i Sverige marknadsföra försäkringar häratt utan
i landet. Förutom de här nämnda skillnaderna i verksamhetsbetingel-

för försäkringsgivare omfattas LUF respektive EESLsema som av
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finns det vissa olikheterandra i regleringen de utländskaäven av
försäkringsgivamas verksamhet i Sverige.

pågåendeDet refonnarbetet kommer för försäkringsföretag med
huvudkontor inom EES medföra principen endaatt att om en
auktorisation och hemlandskontroll införs. Därmed kommer det
nuvarande kravet koncession för filial- och agenturetableringar att

Ävenavskaffas och med enkelt underrättelseförfarande.ersättas ett
tillståndskravkvarvarande för gränsöverskridande verksamhet

kommer avskaffas. Motsvarande frågarefonner genomförs inte iatt
försäkringsföretag med huvudkontor sådanautanför EES, dvs. förom

företag omfattas LUF.som av
Till följd Sveriges förpliktelser OECD och dessgentemotav

medlemsländer föreligger skyldighet i utsträckningatt storen
frånlikabehandla inhemska företag och företag andra OECD-länder.

Detta kommer bl.a. till uttryck i OECD:s stadgor för liberalisering av
kapitalrörelser och liberalisering transaktioner och betalningarom av
rörande tjänster. Kapitalliberaliseringsstadgan behandlar bl.a. rätten

fårtill etablering. Enligt stadgan medlemsstat inte haren som-
någon reservation häremot inte hindra frånföretag en annan-
medlemsstat etablera sig i landet, exempelvisatt att startagenom en

någonfilial. Sverige har inte reservation i detta avseende. änstelibe-
raliseringsstadgan föreskriver bl.a. frihet för gränsöverskridande

Ävenverksamhet för försäkringar. i denna stadga finns bestämmelser
etablering och verksamhet för filialer och hellerInteagenturer.om

beträffande änsteliberaliseringsstadgan någrahar Sverige reservatio-
i de avseenden frågadet ärner som nu om.
Sverige också åtagandenhar vissa enligt det allmänna änstehan-

dels- avtalet GATS. Enligt det avtalet skall principen mestom
gynnad nation gälla. innebärDet Sverige inte har anmältatt som-
något frånundantag avtaleti aktuellt fåravseende -inte behandlanu

ñånförsäkringsgivare land medlem i Världshandelsorgani-ärett som
sationen WTO restriktivt försäkringsgivare från någotänmer en

land. tvåRegeln modifieras stårDels det Sverige frittannat sätt.
lämna försäkringsgivare från ingårland iatt EESetten som en

behandling, dels finns det möjlighet frånavvikaattgynnsammare en
principen gynnad nation grundval försiktighetsskäl.mestom av
Det sig i det fallet övervägandenrör grundassenare om som
skydds- och sundhetsaspekter. Vid refonner de reglerav som
behandlar försäkringsgivare hemmahörande i OECD-land utanförett

måste såledesEES åtagandenSveriges enligt det allmänna änstehan-
Utgångspunktendelsavtalet beaktas. såsom framhållitsbör ivara,

propositionen prop. 1992/932257 ändrad lagstiftning förom
försäkringsverksamhet med anledning uppnåEES-avtalet, såattav -
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långt EES-reglema medger likartade verksamhetsbetingelser för-
utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige oavsett om
försäkringsgivaren har sitt inom EES eller inte.säte

fårEnligt EESL försäkringsgivare under vissa i lagen närmareen
angivna förutsättningar marknadsföra försäkringar fråni Sverige ett
fast driftställe i EES-land. sådanMöjligheten till marknads-ett annat
föring har införts i lagstiftningen i enlighet med det andra skadeför-
säkrings- direktivet och det andra livförsäkringsdirektivet. Som
beteckning marknadsföringen används i EESL begreppet gränsö-
verskridande verksamhet 2 kap. första2 stycket.§ I direktiven

tillhandahållaanvänds uttrycket tjänster för beteckna försäk-att att
ringsverksamhet bedrivs i land fast driftställe harett utan att ettsom
etablerats där.

Någon definition begreppet gränsöverskridande verksamhetav
inte i EESL. framgårAv förarbetena dock frågadet skallattges vara

frånaktivt handlande försäkringsgivarens sida.ett Ett passivtom
frånmottagande order kund omfattas därför inte bestärnrnel-av en av

gränsöverskridande verksamhet se 1992/932257serna om prop. s.
166. innebärDetta gränsöverskridande verksamhet haratt en

innebörd uttrycket tillhandahållasnävare tjänsterän i dettaatt som
sammanhang i princip omfattar alla aktiviteter syftar tillsom
ingående försäkringsavtal det denoavsett ärav om
försäkringssökandes eller försäkringsgivarens initiativ försäk-som

ingås.ringsavtal Förutom det nämnda motivuttalandet behandlasnyss
inte i förarbetena vadnärmare skall innefattas i begreppetsom
gränsöverskridande verksamhet.

Bristen legaldefmition och den begränsade vägledning som
förarbetena har medfört viss oklarhet i rättstillämpningenger om
vilka aktiviteter omfattas gränsöverskridande verksamhet.som av

hänsynMed till inledande gränsöverskridande verksamhetatt av
förutsätter anmälan till Finansinspektionen enligt EESL dåoch

frånavvikelser lagens bestämmelser gränsöverskridandeom
verksamhet kan medföra sanktioner givetvisdet angeläget medär en
någorlunda entydig definition eller klargörande de grundläg-ett av

sådangande kriterierna för verksamhet. En lagstiftningenöversyn av
från utgångspunktdenna därför motiverad.är

En omarbetning lagstiftningen också angelägenär ett annatav av
skäl. LUF har förhållandenaisitt i då1950-talets Sverige,ursprung
villkoren för försäkringsrörelse mångai frånavseenden avvek dagens
situation. LUF har gånger.ändrats flera Någon samlad översyn av
lagen har dock aldrig gjorts. Lagen därför i sin nuvarande utforrn-är

svåröverskådlig ålderdomligning och såvältill uppbyggnad som
språk. Genom tillkomsten EESL har lagstiftningen deav om
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Sverige blivitverksamhet iförsäkringsgivamas ännuutländska
svårare överblicka.att

Utredningsuppdraget

förlagentillkallas förskallutredare rättsärskild överattEn omse
ochforsäkringsrörelse i Sverigedrivaförsäkringsföretagutländska att

Sverige.verksamhet iEES-försäkringsgivareslagen om
modernskapautredningsarbetetmedsyftetprimära ärDet att en

EES-avtalet ochåtaganden enligtSverigesbeaktarlagstiftning som
Även åtagandenSverigesmedlemsländer.och dessOECDgentemot

iGATS skall beaktasänstehandelsavtaletallmännaenligt det
sammanhanget.

genomgång lagbestämmelser-fullständigUtredaren bör göra aven
driva försäk-utländska försäkringsföretagföri lagen atträttomna

EES-försäkringsgivaresoch i lageni Sverigeringsrörelse om
ibestämmelsernasyfte samlaSverige iverksamhet i att gemensamen

Sverigeförsäkringsverksamhet iutländsk oavsettlag för om
EESinomförsäkringsgivare medbedrivsverksamheten säteenav

eller inte.
sådant försäkringsutformasLagförslaget bör sätt attett

förutsättningarfår under likartadeverka i SverigeEESutanför som
såEG:s regler medgerutsträckningEES-försäkringsgivare, i den som

tillgodo-tillsynskravochskyddsintressengrundläggandeoch ärom
sedda.

Utredningsarbetet

frågor inomandraoförhindradbörUtredaren ävenatt ta uppvara
här.området särskilt harde angettsän som

ochkommittéerdirektiven till samtligabeaktaskallUtredaren
åtaganden 1994:23dir.offentligasärskilda utredare prövaattom

dir.utredningsverksamhetenEG-aspekter ibeaktandeoch avom
1988:43.

i
å
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Samråd ibör erforderlig omfattning med Finansinspektio-äga rum
och Utländska Försäkringsbolags Förening.nen

Utredarens uppdrag bör slutfört den 1 september 1995.senastvara

Finansdepartementet
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utländska1950:272 förLag rättom

försäkringsrörelsedrivaförsäkringsföretag att

Sverigei

Utfärdad: 1950-06-09

Ändring SFS 1995:1578införd: t.o.m.

bestämmelserInledande

innehåller utländskabestämmelser förlagDenna1 rätt§ om
forsäkringsrörelse Sverige. gällerdriva i Lagenförsäkringsforetag att

1993: 1302sådana omfattasförsäkringsgivare lagenförinte som av
verksamhet i Sverige. Regeringen eller,EES-försäkringsgivaresom

fårbemyndigande, Finansinspektionen meddelaregeringensefter
bedrivande försäkringsrörelse förföreskriftersärskilda attom av

åtaganden mellan Europeiskatill följd avtalSverigesuppfylla av
Schweiz.EG ochgemenskapema

får försäkringsrörelsedrivaförsäkringsföretagUtländskt genom
tillståndfåttharhär i landet, detsysslomangeneralagent avomsom

koncession till detta.regeringen
förhandsbeskedansökan lämnaFinansinspektionen skall efter om

stycket för planeradandra krävskoncession enligthuruvida en
verksamhet.

bindande för denenligt tredje stycketförhandsbeskedEtt är
ibeskedet. Om regeringen har beslutathar lämnatmyndighet som

bunden dettafråga Finansinspektionenförhandsbesked är även avom
besked.

tillåterföretagets reglemente det,särskilda skäl ochOm det finns
erhållit koncessionfår harutländskt försäkringsföretagett som

rörelse här i landetgeneralagenten drivamedges änatt annangenom

16-070212
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försäkringsrörelse. Medgivande lämnas regeringen eller, efterav
regeringens bemyndigande, Finansinspektionen.

fårskäl,Om det finns medgivande enligt femte stycketett
återkallas får sådantlämnaden medgivande.av som

land där företaget har sittDet dess hemland. Lagsäte anses som
1995:781.

fårvad följer andra stycketl Utöver 1 utländskt§ § ettsom ava
försäkringsföretag, under förutsättning Finansinspektionen lämnaratt
tillstånd därtill, i Sverige marknadsföra försäkringar avseende risker
i det sker förmedlingdetta land, försäkringsbolagettom genom av

bådahar koncession i Sverige och de företagen tillhörsom samma
koncem har samarbetsavtaleller med
varandra.

Tillstånd enligt första stycket skall lämnas verksamheten inteom
medbedöms oförenlig sund utveckling försäkringsväsen-envara av

tillstånd fårdet. Om förutsättningar för inte längre föreligger,
tillståndetFinansinspektionen förklara förverkat. 1993:Lag 1305.

får sådanutländskt försäkringsföretag här i2 Ett landet bara driva§
driver hemland.försäkringsrörelse det i sittsom

sådanaMed skadeförsäkring i denna lag försäkringaravses som
försäkringsrörelselageni kap. 1982:713.2 3 Med liv-§anges a

sådanaförsäkring försäkringar i kap. b försäk-32 §somavses anges
ringsrörelselagen.

fårlivförsäkringsrörelse här iDirekt landet förenas endast med
återförsäkringrörelse avseende livförsäkring.av

Bestämmelserna i denna lag livförsäkring, med undantag förom
ocksåfår för16 tillämpas sjuk- och olycksfallsförsäkringara som

i kap. första stycket klasserna2 3 och försäkringsrörel-§ 1 2avses a
avgångsbidragsförsäkringar.selagen församt

Bestämmelserna i denna lag livförsäkring, med undantag förom
fjärde stycket och sådana10 16 behöver inte tillämpas§ föra

livförsäkringar i kap.2 b första stycket klasserna3 b§ lsom avses
och försäkringsrörelselagen4 premien beräknad och bestämdärom

år.för längst fem
i formErsättning, livränta eller sjukränta, tillhörutgessom av

endera livförsäkring eller försäkring beroende vilketannan av
sådandessa slag försäkringar har meddelats. Har räntaav som en

inköpts i livförsäkringsföretag, skall den dock i detta företag höraett
till livförsäkring.
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sådan livränta eller sjukränta tillhörFör försäkring änsom annan
livförsäkring gäller de särskilda bestämmelserna livförsäkring iom

15 tredje och fjärde styckena10 17 och i tillämpliga§ 28 §§samt
1995:781.delar. Lag

återförsäkring.gäller inte SärskildaDenna lag bestämmelser2 §a om
trafikförsäkring finns i trafikskadelagen 1975: 1410.

fråga livförsäkring, gäller endastI för dödsfall ochom som
meddelas för tid längst fem eller premie ärmoten av en som

år, fårochberäknad bestämd för längst fem regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, Finansinspektionen frånmedge undantag

särskilda bestämmelserna livförsäkringde beslutasamt attom
bestämmelser särskilt skadeförsäkringgäller skall tillämpas isom

får fråndockstället. Undantag inte medges bestämmelserna om
beräkning premiereserv i 10 fjärde stycket.§av

efterRegeringen eller, regeringens bemyndigande, Finansinspek-
får fråga sådani livförsäkringtionen i kap. b2 3 §om som avses
stycket klass försäkringsrörelselagenförsta 3 1982:713 medge

från och, finns frånundantag 13 det§ särskilda skäl, övrigaom
bestämmelser livforsäkring. undantagEtt skall förenligt medom vara

frågaEuropeiska gemenskapernas rättsakter i försäkring. Lagom
1995:781.

måförsäkiingsföretagUtländskt för sin rörelse här3 § i riket hava
må,generalagent. sådantDenne därest förbjudes iänmer en

fullmakt för honom,företagets använda ombud vid rörelsens
drivande. 1982:1083.Lag

Generalagenten skall ha behörighet4 § företagets häratt vägnar
i landet driva försäkringsrörelsen stänming och talasamt att ta emot

rättsförhållandenoch svarai alla har samband med försäkrings-som
rörelsen. skall fårHan bosatt här i landet. underå-Han intevara vara

konkursrig, i eller underkastad näringsförbud eller ha förvaltare
enligt kap.ll 7 föräldrabalken.§

fårGeneralagentur innehas svenskt aktiebolag elleräven av
ömsesidigt försäkringsbolag eller svenskt handelsbolag,av vars
samtliga bolagsmän har behörighet enligt vad i förstasägssom
stycket. För fullgörande åliggerde skyldigheter generalagen-av som

skall företaget ombud uppfyller kraven i förstaten utse ett som
1993;stycket. Lag 1305.



Bilaga332 2 1996:77

5 Utländskt försäkringsföretag, här§ i riket driver försäkringsrö-som
relse, skall i alla företagets verksamhet här i riket härflytandeav
rättsförhållanden lyda under svensk lag pliktigsamt attvara svara
infor svensk domstol och underkasta sig svensk myndighets avgöran-
de.

Företagets verksamhet här i riket skall i denna lag ståsätt sägs
under tillsyn Finansinspektionen. Lag 1993: 1305.av

5 Med bankinstitut i denna§ lag bankaktiebolag, Sparbanka avses
och medlemsbank. 1995:Lag 1578.

Om koncession m.m.

Ansökan koncession6 hos§ regeringen. Ansökan skallgörsom
lämnas in till Finansinspektionen skall överlämna den tillsom
regeringen med yttrande.eget

Till ansökan skall fogas dels plan för den tilltänkta verksam-en
heten, dels bevis företaget det och under de villkor,sättatt som
Finansinspektionen godkänner, i bankinstitut har deponerat värde-
handlingar gångertill värde 300 det basbeloppett motsvararsom
enligt 1962:381 dålagen allmän försäkring gällde ansök-om som
ningen lämnades in.

Deponering enligt andra stycket skall ske särskilt för livförsäkrin g
och särskilt skadeförsäkring.för

skall ske värdehandlingar,Deponeringen i Finansinspektio-som
får fårgodtagit. Inspektionen bestämma deponeringen skeattnen

med det lägre belopp inspektionen med hänsyn till rörelsenssom
omfattning och beskaffenhet Sådant fårskäligt. beslut inspek-anser

återkallationen det finns skäl till det.om
Bestämmelser Finansinspektionen f°ar medge företagattom

frånundantag skyldigheten deponering i vissa fall finns igöraatt
23 a

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
fårtionen meddela föreskrifter vad verksamhetsplanennärmare om

innehållaskall och vilka ytterligare handlingar skall fogas tillsom
ansökan. Lag 1995:781.

7 Regeringen beviljar koncession§ ansökan har skett enligt 6 §om
och den planerade verksamheten kan komma uppfyllaantas att
kraven sund försäkringsverksamhet. I samband därmeden
godkänner fårregeringen generalagenten. Koncession inte vägras av

någondet skälet det inte behövs ytterligare försäkringsgivare.att
..J
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Koncession beviljas tills vidare eller, det finns särskildaom
omständigheter, för bestämd tid, högst tio och därutöver till det

räkenskapsåretslöpande slut.
Koncession skall meddelas i enlighet med den indelning som

i kap. och2 3 b försäkringsrörelselagen3 §§ 1982:713.anges a
Avser ansökan endast ändring beviljad fårkoncession Finan-av

sinspektionen besluta i ärendet i regeringens ställe, ärendet inteom
principiell betydelse eller i övrigtär synnerlig vikt. Lagav av

1995:781.

Sedan koncession8 beviljats,§ skola de i 6 omnämnda,§ vid
ansökningen fogade handlingarna förvaras hos Finansinspektionen.

beviljandeOm koncession och godkännande generalagent skallav av
låtaFinansinspektionen införa kungörelse i Post- och Inrikes

Tidningar. 1993:Lag 1305.

Ansökan9 förlängning§ koncession, beviljats förom av som
bestämd tid, skall den myndighetprövas beviljat koncessio-av som

Ansökningen skall inlämnas till Finansinspektionennen. senast sex
månader utgångenföre den löpande koncessionen.av

Utses generalagent, skall företaget hos Finansinspektionenny
söka dess godkännande generalagenten.av

förlängningHar koncession beviljats eller generalagentav ny
blivit godkänd, skall Finansinspektionen låta införa kungörelse
därom i och InrikesPost- Tidningar. Lag 1995:781.

Ansökan9 § medgivande för utländskt försäkringsföretaga om att
driva rörelse här i landet försäkringsrörelse skall lämnasän inannan
till Finansinspektionen åtföljdoch fullmakt för generalagen-vara av

beträffande den med ansökan avsedda verksamhetenten att företräda
företaget enligt vad i 4 första§ stycket. 1993:1305.Lagsom anges

Om försäkringsrörelsens bedrivande

åliggerDet10 § generalagenten för varje räkenskapsår enligtatt
formulär, fastställs Finansinspektionen, redogörelseupprättasom av
för företagets verksamhet inom landet.

För livförsäkringsverksamhet skall redogörelsen enligt första
innehållastycket bevis värdet den företaget gjordaattom av av

depositionen enligt 6 andra§ stycket gånger300 detmotsvarar
basbelopp enligt lagen 1962:381 allmän försäkring gälldeom som
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räkenskapsårets utgång.vid För den ytterligare deposition, vadutöver
föreskrivs i 6 andra stycket, denna bestämmelse§ kansom som ge

till gäller bestämmelsernaupphov i 6 fjärde stycket.§
underI redogörelsen skall, beteckningen försäkringstekniska

avsättningar, skuld det vid tidpunkt beräknadetas uppsom samma
värdet företagets ansvarighet förav

försäkringar premiereserv,löpande
inträffade försäkringsfall,oreglerade kostnader beräknassom

återbäringuppkomma för regleringen dessa tilldeladsamtav som
förfallit till betalning inte betalats avsättning för oregleradeutmen
skador,

sådan återbäringtilldelad inom livförsäkringsrörelsen inte harsom
till betalning,förfallit

sådan återbäringtilldelad inom försäkringsrörelse änannan
inte har förfallit tilllivförsäkringsrörelse betalning ochsom

kreditförsäkringförlustutjämning för i kap.12 9 §som avses a
ämningsavsättning till detutj belopp för avsättningens storlekupp

andrai första stycket meningen nämnda paragraf.som anges
flera försäkringsbolag solidariskt för försäkring,Ansvarar skallen

enskildavid beräkningen det bolagets försäkringstekniskaav
denavsättningar endast beaktas del försäkringen enligt avtalav som
bolaget.mellan bolagen belöper

oreglerade skador skallAvsättning för beräknas särskilt för varje
fårförsäkringsfall. skadeförsäkringsrörelse statistiskaFör metoder

användas leder till tillräckligde avsättning med beaktandeom en av
skadornas art.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
fårtionen meddela föreskrifter beräkning försäkring-närmare om av

stekniska avsättningar.
Vid beräkning premiereserv för livförsäkringsrörelsen gäller 7av

försäkringsrörelselagenkap. 1982:713. 1995: 1568.2 § Lag

/Upphör gälla Uzden11 dag regeringen bestämmer/§ Föratt
ickelivförsäkring skola, med hänsyn till försäkringens särskildaom

anledning till undantag föreligger, grunder beträffan-upprättasnatur
de

beräkning försäkringspremier och premiereserv;av
återköpförsäkringstagares till och fribrev;rätt

belåning försäkringsbrev hos företaget;av
underlåtenverkan premiebetalning;av

försäkringstagares annorledes anledningnär,rätt än av som avses
under eller försäkringen upphör i förtid eller2 företaget eljest är

frånfritt ansvarighet för försäkringsfall;
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förräntning försäkringsbelopp förfallit till betalning. Lagav som
1982:1083.

dei första12 För 11 stycket angivna§ § grunderna för beräkning av
forsäkiingspremier och premiereserv för de i andra11 stycket§samt

grunderna forangivna beräkning premiereserv gäller 7 kap. 5 ochav
försäkringsrörelselagen 1982:7136 §§ i tillämpliga delar.

Senast grunder12 har i§ 11 första stycket börjarnär §angettsa som
användas, skall de tillställas Finansinspektionen.

Till grunderna skall fogas redogörelse för de konsekvenseren
fårgrunderna för försäkringstagarna och försäkringsföretaget.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-
får meddela föreskrifter vad redogörelsen skallnärmarenen om

innehålla.
förstaBestämmelserna i och andra ocksåstyckena gäller vid

ändring grunder. Lag 1995:781.av

Om forsäkringsföretag driver13 direkt försäkringsrörelse,§ skallett
skuldtäckning kap.vad i 7 9 första-tredje styckena,§sägs 9som om

a-10 10 10 f försäkringsrörelselagen§§, § 1982:713§ ellersamtc e
någonföreskrifter meddelats med stöd dessa bestämmelsersom av av

gälla för företaget.
tillgångarde skall fårI användas för skuldtäckning räknas insom

deponeringen enligt och90 6 10 under förutsättning§§procent attav
bestårdeponeringen till den delen f°arvärdehandlingarav som

skuldtäckninganvändas för med tillämpning bestämmelserna iav
första stycket och inte beaktas enligt 16 första stycket tredje§som a
meningen.

tillgångarDe skuldtäckninganvänds för skall finnas i Sverige.som
Generalagenten skall till det till Finansinspektionen lämnasattse

uppgifi de försäkringstekniska avsättningar storlek, hur dessa harom
beräknats återförsäkringavgiven och dess storlek. Regering-samt om

eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen skallen
meddela föreskrifter uppgiftsskyldigheten.nämnare Lagom
1995: 1568.

har upphävts13 lag 1995:781.§a genom

Generalagenten sådana14 skall till§ riktlinjer i 7attse som anges
kap. försäkringsrörelselagen10 1982:713§ ochupprättas attg
riktlinjema följs. Generalagenten skall vidare fortlöpande pröva om
riktlinjerna behöver ändras.
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och denskall till försäkringstagamaGeneralagenten att somse
detlivförsäkring i företaget informerastecknaatt omenavser

innehållet eller, efteri riktlinjerna. Regeringenhuvudsakliga
f°arFinansinspektionen meddelabemyndigande,regeringens

lämnas och vad den skallinformationen skallföreskrifter hurom
innehålla. 1995:781.Lag

tidpunktregister vid varjeskall föraGeneralagenten15 § ett som
gångamastillgångar skuldtäckning och tillanvänds forutvisar de som

värde.
sådanupplåtitstillgång, har medantecknats i registret,Om somen

skuldtäckning, skallkan utnyttjas förfulla värde intedessrätt att
antecknas i registret.detta

förrnånsrättslagenförrnånsrätt enligtFörsäkiingstagamas 4 §a
grundas avtalmed fordran1970:979 följer omsom

livförsäkring, eller
livförsäkring.återförsäkring avseende

tillgångar i detFörmånsrätten de finnsomfattar upptagnasom
i konkursstycket, företaget försättsi förstaregister närsom anges

träder in.eller särskild administrationeller utmätning äger rum
enligtföreträde framför fordran LagharFordran enligt 1

1995 :78

sådan sjuk-, olycksfalls- ochslagförsäkring15 För§ änannatava
avgångsbidragsförsäkring, vilken bestämmelsernabeträffande om

skall deposi-fjärde stycket,tillämpas med stöd 2livförsäkring §av
utgångenåtta månader efterstycket inomenligt andrationen 6 § av

gångeruppgåräkenskapsår 300till beloppvarje motsvararett som
1962:381 allmän försäkringbasbelopp enligt lagendet somom

utgång.räkenskapsåretsgällde vid
räkenskapsåret överstigerunderbruttopremieinkomstenOm

uppgå tillstycket, skall depositionenenligt förstadepositionen ett
räkenskapsåret.bruttopremieinkomsten underbelopp motsvararsom
föreskrivs ideposition, vad 6ytterligare §För den utöver som

upphov till gälleroch andra styckena kanstycket, förstaandra gesom
stycket.bestämmelsemai fjärde6 §

Överstiger vad försäkringsföretagsammanlagda beloppetdet ettav
i andraden premieinkomstväsentligthar deponerat angessom

får överskju-Finansinspektionen medge företaget detstycket, att ut
mån deposition enligtdetta inte hänför sig tillbeloppet i dentande en

1305.1993:första stycket. Lag
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Tillgångar utländskt försäkringsföretag enligt och1016 § ettsom
deponerat i bankinstitut och inte beaktats enligt15 16 §a som a

fårstycket tredje meningen eller för skuldtäckning,första använts
till betalninganvändas endast av
grund försäkringsavtal, tillhörfordringar företagetssomav

rörelse här i landet,
böter, viten, avgifter och ersättningar med anledning dennasom av

åläggasrörelse kan företaget, generalagenten eller ombud utsettssom
företaget enligt andra stycket eller och4 27§ §av

fordringar hos händelseadministrationsbos företaget iett av
administration företagets livförsäkringsrörelsesärskild här iav

1995:781.landet. Lag

försäkringsföretag driver verksamhet enligt denna16 För§ ett soma
bestämmelserna kapitalbas, solvensmarginal ochgällerlag om

första och styckenagarantibelopp i l kap. 8 andra och 7 kap.§a
fråga sådan1982:713försäkringsrörelselagen i22--27 samt, om

kap.livförsäkring i b första stycket klass2 3 § 3 nämndasom avses
1989: 1079och lagen livförsäkringarlag, 12 13 med§§ om

värdepappersfonder. Garantibeloppet verksam-anknytning till för
uppgåförSverige skall dock livförsäkringi till beloppheten ett som

föroch skadeförsäkring till400 000 halva detmotsvarar ecu
i kap. förstaminimibelopp 7 27 och andra styckena§som anges

Tillgångarförsäkringsrörelselagen. försäkringsföretag enligtettsom
bankinstitutoch i skall beaktas vid15 deponerat bedöm-10 §§a

garantibeloppkravet uppfyllt, dock högst intillning är ettav om
hälften minsta beloppet förbelopp motsvarande garantibeloppet.av

tredjedel solvensmarginalen livförsäkring, ellerEn för garanti-av
beloppet det iskall 7är större, postermotsvarasom av som anges

frågaförsta stycket försäkringsrörelselagen ikap. 1--322 § samt, om
sådan livförsäkring b första stycket klassi kap. 32 § 3som avses

balanseradnämnda lag, vinst.av
ingår i kapitalbasen skall tillPoster minst beloppett motsva-som

solvensmarginalenrande finnas i land omfattas avtaletsom av om
samarbetsområdet,Europeiska ekonomiska till minstde ettvarav

motsvarande solvensmarginalen skall finnasbelopp tredjedelen av
Sverige.i

fårFinansinspektionenBestämmelser i vissa fall medgeattom
frånundantag bestämmelserna beräkning solvensmarginalenom av

tillgångaroch lokalisering finns i 1993:1305.23 Lagav a
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17 Försäkringstekniska§ utredningar och beräkningar, angåsom
utländskt försäkringsföretags här i riket drivna livförsäkringsrörelse,
skola utföras under överinseende Finansinspektionenav en av
godkänd aktuarie. 1993:Lag 1305.

Utländskt må18 försäkringsföretag§ icke Finansinspektionensutan
återförsäkringmedgivande sluta avtal atti avgiva livförsäkringom

hörande till företagets rörelse här i riket. Lag 1993:1305.

får19 Ett försäkringsföretag eller dess§ företrädare inte till fördel för
enskild försäkringstagare eller försäkringstagare,en grupper av

återbäring, medge direkt eller indirektsätt nedsätt-änannat genom
ning de livförsäkringspremier företaget enligt upprättadeav som
grunder bestämt för rörelse härsin i landet. Lag 1995:781.

Generalagenten skall20 övervaka§ anskaffning ansökningaratt av
försäkring hos företaget sker medsätt överensstämmerettom som

god affärssed.
På begäran den biträtt försäkringsföretag i dessettav som

verksamhet förstaenligt stycket skall Finansinspektionen utfärda
intyg innehållverksamhetens omfattning sådantoch intygöver om
erfordras för driva liknande verksamhet i landatt annat som
omfattas avtalet Europeiska ekonomiska samarbetsområdetav om
EES-land. ochFöretaget den begär intyg skall lämna inspektio-som

de upplysningar behövs för inspektionen skall kunnaattnen som
fullgöra denna skyldighet. 1993:1305.Lag

21 Utländskt försäkringsföretag,§ driver försäkringsrörelse härsom
i landet, skall i alla meddelanden till allmänheten sin företags-nämna
form och sitt hemland. fårI meddelandena inte lämnas uppgift av
innebörd företaget fullgöra i denna lag föreskrivenatt attgenom
skyldighet nedsätta värdehandlingar ställt fullgod säkerhet för sinaatt
svenska försäkringstagare eller det beträffande hela sin verksam-att
het kontrollerat svenskaär staten.av

Försäkringsbrev innehållaskall bådeuppgifter de allmännaom
försäkringsvillkoren och de särskilda villkoren för den försom

i brevet.som avses
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-

tionen meddelar föreskrifter den informationnärmare ettom som
försäkringsföretag skall lämna till forsäkringstagama och till den som

teckna försäkring i företaget.attavser en
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meddelanden till allmänheten företagets1 fonder skall särskiltom
beloppet inte inbetalda förbindelser delägare ellerännuanges av av

dessa belopp inräknats i fondema. 1995:781.Laggaranter om

Kan generalagenten sitt uppdrag,22 sig emedan§ hanutöva vare
enligt behörigvidare 4 eller anledning,§ ellerär avsägerav annan

återkallashan sig uppdraget eller fullmakten, skall för tiden till dess
upphörthindret eller generalagent blivit befullmäktigad ochny av

Finansinspektionen godkänd, inspektionen åförordna ombudett att
stämning ochföretagets i övrigt företräda företagetvägnar mottaga

meddelademed avseende redan försäkringar. Om förordnande av
låteombud inspektionen ofördröjligen införa tillkännagivande i Post-

och Inrikes Tidningar. Intill dess förordnande blivitsagtssom nu
kungjort, försäkringstagare hos Finansinspektionen insättaäge

försäkringspremie medförfallen verkan den blivitsamma som om
företaget. 1993:1305.inbetald till Lag

åtillsyn försäkringsrörelsenOm

Finansinspektionen skall verka för sund22 § utveckling dena en av
bedrivsverksamhet utländska försäkringsföretag här isom av

Inspektionen skalllandet. ha samarbete med andra ländersnäraett
behöriga myndigheter. 1993:1305.Lag

åligger generalagentenDet företaget23 börjat sin verksam-§ näratt,
här i därom ofördröj ligenhet riket, underrätta Finansinspektionen.
1993:1305.Lag

Om utländskt försäkringsföretag tillstånd23 har ansökt§ ietta om
eller flera andra EES-länder driva verksamhetett att agenturgenom

fåreller filial där, Finansinspektionen efter ansökan medge
förmåner,företaget följ ande vilka endast kan medges samtidigt:

del deponeringenDen enligt andra6 stycket skall§ beaktasav som
enligt första16 stycket tredje meningen§ behöver företaget intea

i dessa länder.ängöra ettmer av
Vid beräkning solvensmarginalen skall hänsyn till företagetstasav

verksamhet filialereller i de andra ländema.agenturergenom
tillgångarDe fårgarantibeloppet finnas imotsvarar ett annatsom

dessa länder.av
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ansökan skall företagetI vilket lands behöriga myndighetange
skall ha tillsyn den samlade Soliditeten hosöver agenturemasom

eller filialema och varför denna myndighet valts. Deponeringen skall
i det landet.göras

fårEtt medgivande lämnas endast samtliga behöriga myndig-om
förmånerheter hos vilka företaget ansökt tillstyrker ansökan. Omom

någonharföretaget valt myndighet Finansinspektionen,änannan
frånmedgivandetgäller det inspektionen den företagetatt av av

utländska myndighetenangivna underrättats myndighetenattom
kontrollera företagetskommer soliditet beträffande företa-att även

verksamheti Sverige. Finansinspektionen skall till den behörigagets
myndigheten lämna de uppgifter denna behöver för kontrollen.som

någotOm den behöriga myndigheten i de länder iav som avses
återkallaförsta stycket begär det, skall Finansinspektionen medgivan-

1993:1305.det. Lag

Generalagenten skall lämna Finansinspektionen24 de upplysningar§
försäkringsföretaget och dess verksamhet här i landetom som

inspektionen begär.
hålla tillgångar,Generalagenten skall räkenskaper och andra

handlingar tillgängliga för granskning Finansinspektionen.av
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-

fårtionen meddela föreskrifter vilka upplysningar försäkrings-ettom
företag skall lämna till inspektionen.

Innefattar ändring i företagets reglemente ändring dess firma,av
låtaskall Finansinspektionen införa kungörelse finnaändringenom

i och Inrikes Tidningar.Post- Lag 1993: 1305.

Skyldigheten hålla24 enligt lämna§ 24 upplysningar och§ atta
tillgångar och handlingar tillgängliga för granskning gäller föräven

styrelsen och verkställande direktören eller motsvarande iorgan
företag verksamhet här i landet uteslutande skall biträdaattvars vara

sådantutländskt försäkringsföretag eller försäkringsföretag harsom
bestämmande inflytandeett samt

ordförande och verkställande direktör eller motsvarande företräda-
i skaderegleringsnämnd, villkorsnämnd eller liknandeannatre organ,

sådanthär i landet biträder företag i dess rörelse. Lagsom -
1995:781.

får fråga25 Finansinspektionen meddela de erinringar§ i om
utländska försäkringsforetags verksamhet här i landet inspektio-som

behövliga.nen anser
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Finansinspektionen skall förelägga företaget vidta rättelseatt om
inspektionen finner att

avvikelse frånskett denna lag, trafikskadelagen 1975: 14 l O, lagen
1976:357 motortävlingsförsäkring eller föreskrifterom harsom
meddelats med någonstöd dessa lagar eller grunderna,av av om
sådana finns,

grunderna inte längre tillfredsställandeär med hänsyn till omfatt-
ningen och beskaffenheten företagets rörelse,av

i bankinstitut enligt 10 eller 15 deponerat§ belopp minskatsa
värdehandlingarnaatt nedgått iavsevärt värde ellergenom av annan

anledning,
försäkringsföretagets riktlinjer för placering tillgångarav som

används för skuldtäckning inte tillfredsställandeär med hänsyn till
innehålleti 13 § 7 kap. 9 a-10samt §§ och 10 försäkringsrörel-§c e
selagen 1982:713,

tillgångarde används för skuldtäckning inte tillräckligasom är
eller inte placerade enligtär 13 kap.§ 7 9 a-l0 ochsamt 10 §c e
försäkringsrörelselagen, eller

deti övrigt finns allvarliga anmärkningar försäkringsföretagetsmot
verksamhet.

Om utländskt försäkringsföretagsett kapitalbas understiger
solvensmarginalen enligt 7 kap. 23 eller 25 försäkringsrörelselagen§
1982:713, skall Finansinspektionen förelägga företaget att upprätta

återställaplan för sund finansiellatt ställningen och överlämnaen
planen till inspektionen för godkännande. Om kapitalbasen understi-

nivåerde i 16 ellerger garantibeloppetsom föranges a om
livförsäkringsrörelse inte sådanhar sammansättning ien som anges
16 tredje§ stycket, skall inspektionen förelägga företageta att

och för godkännandeupprätta överlämna plan för skyndsamten
återställande kapitalbasen.av

Vad i tredjesägs stycket skall inte gälla i de fallsom företaget
medgetts fönnåner enligt någon23 och§ myndigheta änannan
Finansinspektionen har tillsyn soliditeten.över Om den utländska
myndighet kontrollerar företagets Soliditet förbjuder detsom heltatt
eller delvis förfoga sina tillgångaröver skall, begäran myndig-av
heten, Finansinspektionen vidta åtgärder beträffandesamma
företagets tillgångar i Sverige.

Om föreläggande enligtett andra eller tredje stycket inte har följts
inom den bestämda tiden och det förhållandetanmärkta inte heller
något har undanröjts,sätt skallannat Finansinspektionen anmäla
detta till regeringen.
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förfogan-försäkringsföretagsf°ar begränsaFinansinspektionen ett
tillgångarsina iförfogaförbjuda företaget överellerderätt att

Sverige, om
skuldtäckning,bestämmelsergällandeföljerinteföretaget om

solvensmarginalentredjedelunderstigerkapitalbasföretagets aven
garantibelopp,gällande kravuppfyllerinteeller

finnssolvensmarginalen och detunderstigerkapitalbasföretagets
ytterligareställningfinansiellabolagetsskälsärskilda attantaatt

ellerförsämras,kommer att
försäkrades intressendeskyddanödvändigt förbedömsdet attvara

koncession.företagetsförverkandebeslutvid avom
någonochfönnåner enligt 23 §medgettsföretagetOm annana

skallSoliditeten,tillsynFinansinspektionen har övermyndighet än
kontrollerarmyndighetbehörigadenunderrättainspektionen som

åtgärd vidtas.innansoliditetföretagets
tillgångar iplaceradeeller harverksamhet ettdriverföretagetOm

behörigadenunderrättaFinansinspektionenskallEES-land,annat
med sjättei enlighetfattatsbeslutdet landetmyndigheten i somom

myndigheten ibehörigadenbehövs, begäradetoch,stycket attom
åtgärder.motsvarandeinspektionen vidtarmedsamarbete

förverkandebeslutanmälaskallFinansinspektionen avom
EES-länder däri demyndigheternabehörigatill dekoncession

får i sambandInspektionenförsäkringsverksamhet.bedriverföretaget
inspektionenmedsådan i samarbetemyndighethärmed begära att

intressen.försäkradesskydda deföråtgärder behövsdevidtar attsom
drivas efterskallfår verksamhetenhurbeslutaFinansinspektionen

styckena.sjättefjärde ochisådant beslutett som avses
företagetregeringenförverkadförklaraskoncession kanEn omav

koncession,föruppfyller kravenlängreinte
åtgärdema plan harividtagittid harangiveninte inom somen

stycket, ellertredjeenligtgodkänts
bestämmelser föråsidosätter gällandeallvarligtfalli annat

verksamheten.
och dess auktorisa-förmåner enligt 23 §medgettsOm företaget a

kontrollerarmyndighetutländskförverkadförklaratstion somav en
erforderligavidtaFinansinspektionenskallsoliditet,företagets

förverkadförklaratsauktorisationen ärtill attåtgärder. skäletOm att
förklararegeringenskallotillräcklig,soliditet genastföretagets är

förverkad.Sverigeikoncessionföretagets
förverkad, skallförklaraskoncessionenvarigenomBeslut, av

Tidningar. Lagoch Inrikesi Post-kungörasFinansinspektionen
1995 :78
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Finansinspektionen25 § kan vid vite förelägga generalagentena att
fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar att
sända in behöriga redovisningshandlingar och revisionsberättelser.

Finansinspektionen kan förena föreläggande enligtett dennaannat
lag i första stycketän med vite.som avses

Har inspektionen förelagt vite skall det utländska försäkringsföre-
skriftligen underrättastaget detta.genast om

Följs inte sådant vitesföreläggandeett i första stycketsom avses
kan Finansinspektionen döma vitet.ut

Finansinspektionens beslut varigenom vite enligt första stycket
förelagts eller fårutdömts överklagas hos allmän förvaltningsdom-
stol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1995:Lag 10.

b Om25 det kan någon§ sådandriver verksamhetantas att dennaatt
fårlag tillämplig, Finansinspektionenär förelägga denne tillatt

inspektionen lämna de upplysningar verksamheten behövsom som
för bedöma lagen tillämplig.att ärom

Om Finansinspektionen någonfinner driver försäkringsrörelseatt
erforderlig koncession, skall inspektionenutan förelägga denne att

inom viss tid ansöka koncession eller vidta de ändringar iom
verksamheten inspektionen eller också upphöra medsom anger
verksamheten.

Ett föreläggande enligt denna fårparagraf såvälriktas detmot
utländska företaget den här i riket,mot i syfte förmåsom attsom
någon teckna försäkring i företaget,att verksam förär företagets
räkning. Lag 1993: 1305.

26 Ett utländskt§ försäkringsföretag driver försäkringsrörelsesom
här i riket årligenskall betala bidrag för täcka kostnadernaett föratt
Finansinspektionens organisation och verksamhet enligt de nämnare
bestämmelser meddelas regeringen. Detta bidrag skallsom av
bestämmas högst till femtedels företagets hela inkomstprocenten av

avgifter för nästföregående räkenskapsår för försäkringar,av som
tillhöra företagets rörelse här i riket. fårBidraget dock inte understiga
fyra det enligt lagen 1962:381procent allmän försäkringav om
bestämda basbelopp gällde utgångenvid nästföregåendesom av
räkenskapsår, avrundat till högre femtiotalnärmast kronor. Lag
1993:1305.
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överlåtelseupphörande ochOm försäkringsverksamhetens om av
försäkringsbestånd

försäkringsföretag driva försäkringsrörelseutländsktUpphör27 § att
åligger bifogande behörigföretaget medi riket, dethär att av

ombud, godkännsFinansinspektionenfullmakt hos uppge som av
stämning och i övriföretagetsinspektionen, vägnar emottaatt

meddelade försäkringar.med avseende redanföreträda företaget
fårsådan Finansinspektionenhar skettanmälantiden intill dessFör

Inspektionen skallmed nämnda befogenhet.ombudförordna ett
och Inrikes Tidningarkungörelse i Post-ofördröjligen införa om

sådantIntill kungörande harförordnandet. dessgodkännandet eller
får Finansinspektionen in förfallenhosförsäkringstagareskett, sätta

blivit inbetaldverkan den tillförsäkringspremie med samma som om
företaget.

försäkringsrörel-upphört drivautländskt försäkringsforetagHar att
får tillgångar ochföretaget enligt 6 10i riket,här samtsomsen

hosbankinstitut, efter anmälanstycket har deponerat iförsta15 §a
återlämnas det visastill företagetFinansinspektionen, attom

i blivit fullgjordaförbindelser 16samtliga §företagets avsessom
fullgörande ställt säkerhet,för deraseller företagetatt annan som

belopp, har depone-inspektionen. Omgodkänns rätt att ut somav
i tredje stycketstycket, gäller bestämmelsernaenligt andra15 §rats a

1305.paragraf. 1993:Lagav samma

försäkringsföretags koncession drivautländsktOm28 § attett
förverkad, skallhär i landet har förklaratslivförsäkringsrörelse en

livförsäkringstagarnasadministration för tillvaratagandesärskild av
administrationsboet.Finansinspektionen skall förvaltaträda in.rätt

livförsäkringstagarnas räkningskall förFinansinspektionen genast
tillgångar i vilka livförsäkringstagama harhand samtligata om

förrnånsrättslagenförmånsrätt 1970:979. Härmedenligt 4 §a
övergår skyldigheter grundrättigheter ochalla företagets av

administrationsboet. livförsäkringarnalivförsäkringsavtalen Har
återförsäkrats, sak företagets rättigheter och skyldighe-gäller samma

återförsäkringama.grundter av
låtaSå administrationen inträtt skall Finansinspektionensnart

tillgångarna. låtaInspektionen skall vidarevärdera de Omhändertagna
vartill de försäkringstekniska avsättningar förberäkna det belopp

tillgångar-uppgår. vilket värdetlivförsäkring det belopp medFör av
försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring,understiger dena

har administrationsboet fordringsrätt hos detökade med tjugondel,en
utländska försäkringsföretaget.
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administrationsboet skallövertagitsförsäkringarDe omsom av
försäkringsföretag,överlåtas utländsktsvenskt ellertillmöjligt ett

livförsäkringsrörelse här i landet.erhållit förkoncessionharsom
Övertagande böranbudFinansinspektionenAnser antas,att ett om

Post- övrigtTidningar och ioch Inrikesiinspektionen.skall ett
innehåll. Kungörelsen skalländamålsenligt anbudetskungörasätt

inom bestämdförsäkringstagarna,innehålla förföreläggande att en
inspektio-hosmånad kungörelsens utfärdandeeftertid minst en ----

Ävennågot deninvända anbudet.de haranmäla motatt somomnen
grundhar förvärvatförsäkringstagareinte rättär enavmen som

invändningar.framföramöjlighetskallförsäkring att
kungöras i Post-anbud skallbeslutFinansinspektionens anta ettatt
övergårsådant kungörande sker,Tidningar. Näroch Inrikes ansvaret

försäkringsbeståndet Övertagande bolaget.överlåtna detdetför
försäkringstagare och deskall samtligabolags försorgdettaGenom

överlåtel-försäkring underrättasgrundförvärvat rätt omenavsom
överlåtelsen medför.i villkoreneventuella ändringardeoch somsen

frånförsäkringsbeståndet överlåtits detinominteOm ett att
tillgångarnafår fördelassälj och medlenträdde in,administrationen as

försäkringstagama.mellan
uppståttöverlåtelse harförsäkringarna ellervidOm det annarsav

betala kostnadenhand användas tilli förstaskall dettaöverskott, att
sådant i och inteoch bidrag 26administrationen §for som avses som

Återstoden försäkringarskall överlämnas till det företagerlagts. vars
administration.föremål förvarit

förklaratsförsäkringsföretags koncessionutländsktNär ett
administration-får försäkringar inte meddelas. Underförverkad, nya

föranledsfår sådana meddelasdock livförsäkringarstiden som av
gällande försäkringsavtal.

återbäringsbelopp förfallit tilllivförsäkrings- ochdeAv som
såförverkad skall mycketförklaratskoncessionenbetalning innan

koncessionen inte förklaratsskulle ha betalatsbetalas ut omsom
förverkad.

återbäringsbelopp, förfaller tillellerAv livförsäkrings- som
får innan administrationenadministrationstiden,betalning under

så Finansinspektionenendast betalas mycketavslutas ut som anser
livförsäkringstagares försämras.övrigautbetalaskunna rättutan att

fråga återköpiskall tillämpasharVad ävensagts avomsom nu
belåning Skulleförsäkringsbrev hos företaget.ellerförsäkringar av

efteråt belopp har utbetalats, skallförvisa sigdet ett stortatt
återbetalning inte ske.

upphört drivaenligt första stycketfallföretag iHar än attannat
företaget likväl skyldigt dethär i riket,livförsäkringsrörelse är att

I3 16-0702
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i tillgångar13--15 redovisasätt motsvarande värdetsom anges av
de försäkringstekniska avsättningar för redan meddelade livförsäk-

åliggerringar. Det ombud, har företaget enligt 27utsettssom attav
fullgöra de skyldigheter enligt 10, 15 och åvilat24 förut§§, som
general tillgångarOm motsvarande värdet de försäk-agenten. av
ringstekniska avsättningar redovisas eller det skäl finnsannatom av
anledning livförsäkiingstagamas grund försäkrings-anta att rätt av
avtalen ankommer det Finansinspektionenäventyras, beslutaatt

administration enligt första stycket skall inträda. Omatt de till
tillgångarnaredovisning fårotillräckliga dock admini-avsatta anses

stration inte föreskrivas, förrän Finansinspektionen har förelagt
företaget fylla bristen och denna inte täckts inom fyra veckor efteratt

sådantdet föreläggande skett. sådantOm i fall administrationatt ett
inträder, skall bestämmelserna i första stycket upphörandetom av
företagets driva livförsäkringsrörelse här i riketrätt i ställetatt avse
meddelandet beslut administration. Lag 1995: 1568.av om

29 Ett utländskt försäkringsföretag§ det överlåtande fårföretaget
med tillståndFinansinspektionens helt eller överlåtadelvis sitt
försäkringsbestånd till försäkringsgivare den Övertagandeen annan

Överlåtelseförsäkringsgivaren. får ske till
svenskt försäkringsbolag, ellerett
utländsk försäkringsgivare har koncession i Sverige elleren som

auktoriserad i land inom EES. Lag 1995:781.är ettsom

tillstånd29 Ansökan överlåtelsen§ till såvälskall detgörasa om av
överlåtande företaget den Övertagande försäkringsgivaren. Detsom

angåendeavtal överlåtelsenträffats skall fogas till ansökningen.som
För ansökningen gäller 15 kap. fjärde3 stycket§ och 4 första§
stycket försäkringsrörelselagen 1982:713.

Tillstånd överlåtelseavtaletverkställa skallatt ges om
försäkringstagamas inte försämras,rätt
den Övertagande försäkringsgivaren har den kapitalbas krävssom

överlåtelsensedan beaktats, varvid sådanhänsyn tagits till förmån
kan ha medgivits i enlighet med första23 stycket,§ ochsom a

behörig myndighet i det land där risker belägna eller därär
åtaganden skall fullgöras, överlåtelsensamtycker till eller inte har

sig.yttrat
Saknar den Övertagande försäkringsgivaren koncession drivaatt

försäkringsverksamhet i Sverige, skall kapitalbasen intygas av
behörig myndighet. Med behörig myndighet för EES-avses,
försäkringsgivare, den behöriga myndigheten i dess hemland och, for
försäkringsgivare hemmahörande i land utanför EES, den behörigaett

gi
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försäkringsgivarensövervakardet EES-landmyndigheten i som
1995:781.soliditet. Lag

tillstånd denlämnasFinansinspektionen skall innanb29 § ge
åtagandeneller där skallrisker finnsmyndigheten i det landbehöriga

f°arFinansinspektionensig.tillfällefullgöras prövayttraatt
överlåtelseavtalettillstånd verkställaansökningen närattom

frånmånadersig,de intesig eller,myndigheterna yttrat treyttrat om
meddelandet.myndigheten Lagutländskadendet mottogatt

1995:781.

övergåransökningen,bifallitFinansinspektionenSedan29 §c
försäkringsbeståndetöverlåtna Övertagandedenför detansvaret

berörsoch livräntetagareFörsäkringstagareförsäkringsgivaren. som
iöverlåtelsen den enligt vad 15skall underrättas som angesomav

1982:713. 1995:781.Lagförsäkringsrörelselagen6kap. §

bestämmelserSärskilda

kungjort skallenlighet med denna lag blivitiDet30 § ansessom
omständigheternatredje kännedom, därtillkommithava mans av

eller vetskap därom.framgår, ägde bort Innanvarkenhan ägaatt
förhållande, enligt lagen skallsådant skett, kankungörande som

åberopas den, visaverkanmed lagaickekungöras, änmot annan som
1965: 168.Lagvetskap därom.hava ägt .

Är Finansinspektionenlag tillhandling, enligt denna31 § som
såspråk,främmande skall däreller insändes, avfattadinlämnas

därav.påfordras svensk översättning Lagtillika företes bestyrkten
1305.1993:

Finansinspek-förordnatsellerombud, enligt 27Ett 22 §32 § avsom
med det beloppföretagethar ersättningtionen, rätt att somav

1305.inspektionen. 1993:Lagbestäms av

överklagas hosenligt denna lagFinansinspektionens beslut33 §
får verkställasInspektionens beslutregeringen besvär. utangenom

någotförordnarinte regeringenhinder anförda besvär, annat.omav
bestämmelser i 25i vissa fall finns §Om besvär beslutöver a

1993:1305.stycket. Lagfemte

16.lag 1984: 1 lhar upphävts34 § genom
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35 Till böter eller fängelse§ i högst döms uppsåtligendenett som
eller oaktsamhet till Finansinspektionen meddelar oriktiga ellerav
vilseledande sådanauppgifter omständigheter han skyldigärom som

lämna uppgift enligt denna lag. Lag 1993:att 1305.om

36 har upphävts§ lag 1995:781.genom

har37 upphävts lag§ 1975:696.genom

Om frånundantag lagens tillämplighet m.m.

har upphävts38 § lag 1995:781.genom

Övergångsbestämmelser

1950:272

39 Denna lag§ träder i kraft den januari1 1951.
Genom lagen upphäves, med den begränsning här nedan stadgas,

lagen den juli24 nr1903 94, 61 utländsk försäkringsanstaltss. om
driva försäkringsrörelse i riket.rätt att

Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till
lagrum, bestämmelse i denna lag, skallersatts densom genom
bestämmelsen i stället tillämpas.

40 Har utländsk försäkringsanstalt§ före denna lags ikraftträdande
upphört här i riket driva livförsäkringsrörelse, skallatt med avseende
å beståndföretagets livförsäkringar äldre bestämmelser alltjämtav
gälla.

I övrigt skall denna lag lända till efterrättelse jämväl i åavseende
utländsk försäkringsanstalt, enligt erhållitäldre lag tillståndsom att
driva försäkringsrörelse här i riket. Därvid skall dock iakttagas vad
nedan stadgas.

Anstalt, vid denna lags ikraftträdande med vederbörligtsom
tillstånd inom riket driver rörelse, avseende försäkring änannan

målivförsäkring, fortsätta såsomrörelsen koncession för dennaom
meddelad tills vidare enligt denna lag.vore

För rörelse livförsäkring erfordras, tillståndoaktatsom avser
därtill enligt äldre lag meddelats, koncession jämlikt denna lag.
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åtföljdsådant skall bevisfallkoncession iAnsökan attvara avom
förstycket 5i förstanedsättning, 6 § ägt ävensom,avses, rumsom

vad i denna lagi enlighet medfor verksamhetenstadfästelse, grunder
måjämlikt ickeansökningen 7prövning §Regeringenssägs. avseav

godkännandebehövlig. meddelatfrågan Föruthuruvida rörelsen är
bedrivande.rörelsens fortsattaskall gälla förgeneralagentav

inlämnas till FinansinspektionenskallhärAnsökan, avses,som
så finnesmånader ikraftträdande. Därefter denna lagssenast sex

eller, eftermå, sagda tid, regeringenpåkallat, framställning inomefter
Finansinspektionen medgiva, tidenbemyndigande,regeringens att

fråganår.två koncession avgjortsTill desshögstutsträckes till om
från vilken konces-den tidpunktbeviljats, intillkoncessionoch, där

tillståndet,må det äldrerörelsen fortsättas enligtgälla,skallsionen
till efterrättelse, ibestämmelserna i äldre lag ländaskola därvidoch

skolaföreskrifter i denna lagmån förordnatregeringenden att
1305.1993:tillämpas. Lag

1965:168

julikraft den 1965.i llag träderDenna

meddelassådan och olycksfallsförsäkringsjuk-förKoncession som
sådan sjuk- ochlagens ikraftträdandeskall eftertiolängstför avse

måår. Anstaltenmeddelas för längst femolycksfallsförsäkring som
olycksfallsförsäkringar före lagenssjuk- ochdock förvalta som

måår. skeförvaltningmeddelats för längst tio Dennaikraftträdande
angående livförsäk-bestämmelsernaiakttagande särskildadeutan av

ring.
första stycketlydelsen 5Nedsättningsskyldighet 6enligt §avnya

erhållit koncession ellerikraftträdandetåligger anstalt föreäven som
tillstånd i riket.härdriva försäkringsrörelseatt
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1989: 1082

ÄldreDenna lag träder i kraft den l februari 1990. bestämmelser
frågatillämpas dock i särskild administration inträder föreom som

ikraftträdandet.

1993:1305

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I kraft den
januari1 1993:1646.1994,
Ett försäkñngstöretag har koncession vid lagens ikraftträdan-som
fårde med den tidsbegränsning kan ha i koncessions-angettssom

beslutet fortsätta utgångenmed rörelsen till 1995 eller,av om
ansökan koncession i enlighet med då7 fjärde stycket§ harom getts
in, till dess ansökningen har slutligt.att prövats

En ansökan koncession enligt de bestämmelsema skall,om nya
beträffande försäkringsföretag i punkt prövassom avses av
Finansinspektionen, inte bifall till ansökningen skulleettom
innebära förlängning eller väsentlig utvidgning den tidigareen en av
koncessionen. sådantI fall ansökningen regeringen.prövas av
Finansinspektionen skall, i samband med sin prövning av en
koncessionsansökan, därav föranledd ansökanäven pröva en om
stadfastelse ändring grunder.av av

1995:10

Denna lag träder i kraft den aprill 1995. Beslut har meddelatssom
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1995:781

såvittDenna lag träder ikraft ll den dag§ regeringenavser
bestämmer och i övrigt den julil 1995.

För livförsälqingar har meddelats före ikraftträdandet l 1som av
gäller fortfarande bestämmelserna i ll och 7 kap.§ 5-7 försäk-§§
ringsrörelselagen 1982:713 i sin äldre lydelse.

För försäkringar i första stycket och vid ikraftträ-som avses som
dandet ll fortfarande§ gäller skall upprättade grunder ävenav
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därefter ha fortsatt giltighet inte till försäkringsvillkoren harom
överförts bestämmelserna i grunderna om

villkoren för försäkringstagares återköp,tillrätt
försäkringstagares till fribrev,rätt
belåning försäkringsbrev hos företaget,av

underlåtenhetverkan betala premie,attav
försäkringstagares försäkringen i andra fallrätt när än som avses

i eller upphör2 i förtid4 eller företaget i övrigt inte har föransvar
försäkringsfallet, och

förräntning försäkringsbelopp förfallit till betalning.av som
sådan livräntaFör eller sjukränta enligt tillhör2 §som annan

försäkring livförsäkring gäller, i stället för ll andra stycket,än vad§
i första stycket i tillämpliga delar, försäkringen harsagtssom om

meddelats före ikraftträdandet 11av
sådanaFör försäkringar i första stycket skall 12 §som avses a

endast tillämpas beträffande grunder för
beräkning försäkringspremier och premiereserv, ochav

återköpsvärden.beräkning tekniskaav

1995: 1568

Denna lag träder i kraft den januari1 1996.
fråga förhållandenI räkenskapsår vilket harettom som avser

inletts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
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Bilaga 3

1993:1302 EES-försäkringsgivaresLag om

verksamhet i Sverige

Utfärdad: 1993-12-02

Ändring införd: SFS 1995:780t.o.m.

Tillämpningsområde1 kap. m. m.

lag tillämpas verksamhet SverigeDenna försäkringsgivarel § av
i land omfattasmed avtalet Europeiskasäte annatett som av om

samarbetsområdetekonomiska EES-land. Lagen gäller dock inte
för

ömsesidiga skadeförsäkringsgivare, om
a bolagsordningen medger bidrag eller minskninguttag extraav av
förmåner,
b verksamheten inte omfattar eller borgensförsäkringkredit- eller

sådanansvarsförsäkring försäkringsgivaren enligt 2änannan som
kap. tredje3 stycket 1982:713 får§ försäkringsrörelselagena
meddela det särskilt i koncessionsbeslutet,utan att anges

årligac den premieinkomsten inte överstiger belopp motsvarandeett
miljon ochen ecu,

d minst hälften frånpremieinkomsten härrör medlemmar iav
försäkringsgivaren,

ömsesidiga skadeförsäkringsgivare enligt avtal medsom en annan
sådan försäkringsgivare återförsäkrarfullt alla sina avtal direktut om

överlåterförsäkring eller samtliga sina förpliktelser enligt försäk-
ringsavtalen,

lokala skadeförsäkringsgivare sådanendast meddelarsom
försäkring i kap. första2 3 stycket klass§ 18 försäk-som avses a
ringsrörelselagen assistans i naturaförmånerform och vilkasav
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årliga premieinkomst inte överstiger belopp motsvarande 200 000ett

ecu,
ömsesidiga livförsäkringsgivare, om

a bolagsordningen medger bidrag, minskninguttag extraav av
förmåner fråneller bidrag förbundit sig tilluttag av personer som
sådant bidrag, och

årligab den premieinkomsten inte överstiger belopp motsvarandeett
500 000 ecu,

förmånemaömsesidiga understödsinstitut, varierar medom
tillgången frånbidragenmedel medan medlemmarna utgörs ettav
fastställt belopp.

återförsäkring.Lagen gäller inte
Med försäkringssammanslutning i denna lagavses en samm-

anslutning fysiska eller juridiska solidariskutanav personer som
ansvarighet meddelar försäkring. dennaNär lag hänvisar till försäk-

såvitt angårringsgivare försäkringssammanslutningar,avses,
medlemmarna i sammanslutningen.

sådanMed skadeförsäkring2 i denna lag försäkring§ avses som
i kap. försäkringsrörelselagen2 3 1982:713.§anges a

sådanMed livförsäkring i denna lag försäkringavses som anges
i2 kap. b försäkringsrörelselagen.3 § Bestämmelserna i denna lag

sådanalivförsäkring behöver inte tillämpas för livförsäkringarom
i kap. b första stycket klasserna2 3 b och§ 1 4 försäk-som avses

ringsrörelselagen premien beräknad och bestämd för längst femärom
år. får tillämpas skadeförsälcringarDe för i kap.2 3 §som avses a
första stycket klasserna ochl försäkringsrörelselagen2 församt
avgångsbidragsförsäkringar.

Ersättning, betalas i fonn livränta eller sjukränta, tillhörsom av
endera livförsäkring skadeforsäkringeller beroende vilket dessaav

sådanslag försäkring har meddelats. Har köpts iränta ettav som
livförsäkringsföretag, skall den dock i detta företag höra till livför-
säkring. Lag 1995:780.

land3 Det där försäkringsgivaren har§ sitt försäk-säte anses som
ringsgivarens hemland. Försäkringsgivare i försäkringssam-en
manslutning skall ha sitt hemland i det land där sammanslut-anses
ningens verkliga ledning finns. Lag 1995:780.

4 Med risker i denna§ lagstora avses
de försäkringsklasser i kap. första2 3 stycket§ 4-7,som anges a

ll och försäkringsrörelselagen12 1982:713,
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de försäkringsklasser i kap.2 3 första§ stycket 14 ochsom anges a
försäkringsrörelselagen,15 försäkringstagaren näringsidkareärom

och den försäkrade risken näringsverksamheten, ochavser
de försäkringsklasser i kap.2 första3 § stycketsom anges a

och8-10, 13 16 försäkringsrörelselagen, försäkringstagaren ärom
tvånäringsidkare och minst följ ande förutsättningar uppfylldaärav

enligt fastställda resultat- och balansräkning:senast
a försäkringstagaren har balansomslutning uppgår till minsten som

belopp motsvarande 6 200 000ett ecu,
b försäkringstagaren har bruttoomsättning uppgår till minsten som

belopp motsvarande 12 800 000ett ecu,
c försäkringstagaren har haft i genomsnitt minst 250 personer
anställda.

ingårOm försäkringstagaren i koncern koncemredo-en som avger
visning skall förutsättningarna i första stycket gälla koncernen.3

Angående5 trafikförsäkring§ meddelas vissa särskilda bestämmelser
7i trafikskadelagen 1975: 1410.

frågaI livförsäkring endast för dödsfall, meddelas förom som en
tid längst fem eller premie beräknad och bestämdmot ärav en som
för längst fårfem i sänder, regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, Finansinspektionen frånmedge undantag de särskilda
bestämmelserna livförsäkring måni behov, beslutasamt,om attav
bestämmelser särskilt gäller skadeförsäkring skall tillämpas isom
stället. 1995:780.Lag

kap.2 Rätt driva verksamhet i Sverigeatt

1 En försäkringsgivare§ i sitt hemland tillståndhar drivaattsom
försäkringsrörelse får driva verksamhet här i landet

från sekundäretablering tvåbörjan månadermed efter deten att
Finansinspektionen från den behöriga myndigheten i försäkrings

hemland tagit sådantunderrättelse med innehållemotrens en som
i 4 första och§ andra styckena,anges

gränsöverskridande såverksamhet, Finansinspektio-genom snart
från behörig myndighet i försäkringsgivarens hemlandnen en

mottagit underrättelse sådant innehållmed i 4 Lagen som anges a
l 995 780.:
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sekundäretablering

enligtsekundäretablering 1Med §2 § avses
generalagenten

filial, ellersjälvständig förvaltningmedavdelningskontorett
försäkringssammanslutning,irensåvitt försäkringsgivare enavser

1995:780.generalrepresentation. Lag

f°ar intehär i landet. Hanskall bosattgeneralagentEn3 § varavara
eller haunderkastad näringsförbudunderårig, ellerkonkursi

fårgeneralagentföräldrabalken. Somenligt kap. 7förvaltare ll §
skyldigheterdeanlitas. fullgörajuridisk Försvensk attäven person

juridiskaåligger skall dengeneralagent utse ettpersonenensom
krav.uppfyller dessaombud som

skall utfärda fullmakt förförsäkringsgivarenutländskaDen
rättshand-ingå bindandeför försäkringsgivarengeneralagenten att
utländskastämning för dentredjemedlingar ta emotsamtman

förtala ochsjälv ellerförsäkringsgivaren och svaragenom annan
denne.

gäller bestämmelser-drivs filialverksamhetFör ävengenomsom
verkställande160 utländska filialer En1992:i lagen m. m.omna

dock bosatt i Sverige.filialen skalldirektör för vara
försäkringsgivare i försäkrings-generalrepresentation förEn en

förestås kravenuppfyller iombudsammanslutning skall ett somav
hör till sammanslutningenförsäkringsgivareförsta stycket. De som

ingångnavid tvisterfullmakt för ombudetskall utfärda röratt som
ingå rättshandlingarförsäkringsgivama bindandeförsäkringsavtal för

forsäkringsgivarna och själv ellerstämning föroch att ta emot genom
dem.tala och förannan svara

verksamhet försäkringsgivama iför denOmbudet somansvarar
Ombudet skyldigtenligt denna lag.sammanslutningen driver är att

föreskriftermyndigheters beslut ochefter svenskasigrätta som
författning.stöd lag ellermeddelas med annanav

i generalagent, verkställandeföreträdare denna lagMed avses
försäk-ombud för generalagent och förfilialdirektör för samten

1995:780.försäkringssammanslutning. Lagringsgivare i en

skallsekundäretableringenligtunderrättelse 1 § l4 En§ om
innehålla

och skallsekundäretableringens adressuppgifter om vem somom
dess företrädare,vara
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plan den verksamhetentilltänkta med angivandeöveren av
etableringens organisation vilket slags försäkringsverksamhetoch

skall drivas där, ochsom
utfärdatintyg hemlandsmyndigheten försäkringsgivarensav om

kapitalbas.
verksamhetFör försäkringar angivna i kap.2 3 §som avser a

första ket försäkringsrörelselagen 1982:71310 motorfordon-styc
sansvar och inte uteslutande försäkring fraktföraressom avser av

innehållaskall underrättelse dessutom försäkran attansvar, en en
försäkringsgivaren medlem i Trafikförsäkringsföreningen.är

försäkringsgivaren frågaOm ändra sin verksamhet iattavser om
förhållanden fåri första stycket ochl ändringen görassom anges

månadtidigast efter det försäkringsgivaren underrättatatten
Finansinspektionen ändringen. Lag 1995:780.om

Gränsöverskridande verksamhet

underrättelse enligt4 En 1 2§ § försäkringsgivare skallatta om en
frånmeddela försäkringar här i landet fast driftställe iett ett annat

EES-land gränsöverskridande verksamhet innehållaskall
vilket elleruppgift vilka slag åtagandenrisker ellerom av

försäkringarna skall täcka, och
intyg hemlandsmyndighetenutfärdat av om

a kapitalbas,försäkringsgivarens och
b vilka försäkringsklasser försäkringsgivarens koncession omfattar.

verksamhet försäkringarFör angivna i kap.2 3 §som avser a
första ket 10 försäkringsrörelselagen 1982:713 motorfordon-styc
sansvar och inte uteslutande försäkring fraktföraressom avser av

skall innehållaunderrättelse dessutomansvar, en
uppgift försäkringsgivarens enligt 5är §representantom vem som

trafikskadelagen 1975: 1410, och
försäkran försäkringsgivaren medlem i Trañkförsäkrings-att ären

föreningen.
Om försäkringsgivaren ändra sin frågaverksamhet iattavser om

förhållanden fåri andraförsta och styckena, ändringensom anges
månadtidigast efter det Finansinspektionen underrättatsgöras atten

ändringen. Lag 1995:780.om
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Separationsprincipen

får sådanFörsäkringsgivare här5 i landet bara driva försäkringsrö-§
relse försäkringsgivaren driver i sitt hemland.som

Rörelse i kap.2 b försäkringsrörelselagen3 §som avses
f°ar1982:713, direkt livförsäkringsrörelse, här i landet förenas

endast med direkt skadeförsäkringsrörelse i kap.2 3 §som avses a
första stycket klasserna och1 försäkringsrörelselagen2 medsamt

återförsäkringrörelse avseende indirekt försäkring försäkringav
någonenligt dessa klasser och livförsäkring inte följerannatav om

tredje stycket.av
fårföljerUtöver vad andra stycket direkt livförsäkringsrö-som av

relse och skadeförsäkringsrörelse här i landet bedrivas av samma
sådanförsäkringsgivare verksamhet samtidigt bedrevs här vidom

tidpunkten for undertecknandet avtalet Europeiska ekonomis-av om
samarbetsornrådet,ka den maj2 1992.
Direkt livförsäkringsrörelse och skadeförsäkringsrörelse härsom

i landet bedrivs försäkringsgivare enligt andra eller tredjeav samma
hållas åtskildastycket skall hos försäkringsgivaren. lLag 995:780.

Övriga bestämmelser

f°ar6 En försäkringsgivare eller företrädare§ inte till fördel för en
enskild försäkringstagare eller försäkringstagare, annatgrupp av

återbäring, medge direkt eller indirekt nedsättningsätt än genom av
de livförsäkringsprenüer försäkringsgivaren enligt grunder ellersom
andra tekniska beräkningar tillämpar för sin rörelse här landet.i Lag
1995 780.:

3 kap. har upphävts 1995:780.laggenom

4 kap. har upphävts lag 1995:780.genom

5 kap. Om försäkringsrörelsens bedrivande

har upphävts lag1 1995:780.§ genom

har upphävts lag 1995:780.2 § genom
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1995:780.har upphävts lag3 § genom

1995:780.har upphävts lag4 § genom

lag 1995:780.har upphävts5 § genom

fårförsäkringsgivare företrädare inte tillEn eller fördel för6 §
enskilda försäkringstagare eller försäkringstagare,grupper av

återbäring, medge direkt eller indirekt nedsätt-änsättannat genom
livförsäkringspremier försäkringsgivarenning de enligtsomav

fastställda grunder bestämt för sin rörelse här i landet. Lag
1995:780.

skall övervaka anskaffningFöreträdaren ansökningar7 § att av om
försäkring hos företaget sker med godsätt överensstämmerett som

fråga åliggerförsäkringssammanslutningaffárssed i Sverige. I om en
försäkringsgivama.detta

På biträttbegäran den försäkringsgivare i dennessomav en
stycket skallverksamhet enligt första Finansinspektionen utfärda

innehållomfattning sådantintyg verksamhetens och intygöver om
för driva liknande verksamhetkrävs i EES-land.att ett annat

Försäkringsgivaren och den begärt intyg skall lämna inspektio-som
upplysningar behövs förde inspektionen skall kunnaattsomnen
denna skyldighet. Lag 1995:780.fullgöra

lag 1995:780.har upphävts8 § genom

har upphävts 1995:780.9 § laggenom

har upphävts10 § lag 1995:780.genom

har upphävtsll 1995:780.§ laggenom

inansinspektionenws6 kap. F uppgifter m.m.

Finansinspektionen skall1 följa den verksamhet§ drivs enligtsom
denna lag i den utsträckning behövs för tillämpningen lagen.som av
Inspektionen skall, i samarbete med den behöriga myndigheten i
försäkringsgivarens hemland, verka för sund utvecklingen av
verksamheten. Finansinspektionen skall lämna uppgift till behöriga
myndigheteri försäkringsgivares hemland, dessa myndigheteren om
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verksam-försäkringsgivaressin tillsynuppgiften förbehöver över en
myndigheter.behörigasamarbete medhai övrigthet, näraettsamt

myndighetbehörigkanFinansinspektionentillanmälanEfter en
sekundä-undersökning hoshemland företaförsäkringsgivaresi enen

1995:780.Lagi landet.retablering här

landet skallverksamhet här isinbörjatförsäkringsgivarenNär2 §
detta.Finansinspektionenunderrättaföreträdaren genast om

försäkringsverksarnhet här idriverförsäkringsgivareEn3 § som
uppgifterdeFinansinspektionenskall lämnakap.landet enligt 2 som

lag.enligt dennagranskningsuppgifterfullgörandeförbehövs av
hålla tillgångar, räkenskaper och andraskallFörsäkringsgivaren även

granskning.förtillgängligahandlingar
Finansinspek-bemyndigande,regeringensefterRegeringen eller,

upplysningarföreskrifter vilkafår meddelationen som enom
1995:780.till inspektionen. Lagskall lämnaförsäkringsgivare

hållaochupplysningarlämnaenligtSkyldigheten 3 §4 att§
förgällerför granskningtillgängligatillgångar handlingar ävenoch

motsvarande idirektören ellerverkställandeochstyrelsen organ
utländskbiträdaskalluteslutandeverksamhetföretag attvaravars

sådan har bestäm-försäkringsgivareellerförsäkringsgivare ettsom
inflytandemande

befatt-motsvarandedirektör ellerverkställandeochordförande
villkorsnämnd ellerskaderegleringsnämnd,ningshavare i annat

försäkringsgivareutländsklandet biträderhär iliknande somorgan,
1995:780.rörelse. Lagi dess

föreskriftlag elleröverträder dennaförsäkringsgivareOm5 § enen
visar sigellerstöd denna lagmedmeddelats sätthar annatavsom

får Finansinspektionenförsäktingsverksamhet här,drivaolämplig att
försäkringsgivarenOmvidta rättelse.försäkringsgivarenförelägga att

behöriginspektionen underrättaskallföreläggandetinte följer
hemland.försäkringsgivarensmyndighet i

får förbjuda försäkrings-ändå inspektionensker,interättelseOm
ingå försäkrings-ochmarknadsföringsinfortsättagivaren attatt nya

det gällerlandet eller,här ibelägnarisker näravtal ärsomom
här iförsäkringsåtaganden fullgörasskalllivförsäkring, somom

underrättainspektionenmeddelas skallförbudlandet. Innan ett
hemland.försäkringsgivarensimyndighetbehörig
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brådskande fårfall Finansinspektionen, den behörigaI utan att
åtgärderunderrättats, vidta i andra stycketmyndigheten de som anges

ytterligare överträdelser sker.för hindra attatt
f°ar brådskandeFinansinspektionen i fall och den utländ-utan att

behöriga myndigheten underrättats förordna ombudska även ett att
stämning och i övrigt företrädaförsäkringsgivarens vägnar emotta

meddelademed avseende redan försäkringar. Till dessdenne att
sådant fårskett förordnande försäkringstagare,kungörelse av om

försäkringsgivaren inte försäkringssarnmanslutning, inär sättaen
förfallen försäkringspremie hos Finansinspektionen med samma

den blivit betald till försäkringsgivaren.verkan Lagomsom
1995:780.

behörig myndighet i försäkringsgivaresOm hemland5 § ena en
tillgångar,inskränker försäkringsgivarens förfoga sinarätt överatt

begäranskall Finansinspektionen myndigheten vidtaav samma
åtgärder fråga tillgångarförsäkringsgivarensi i Sverige.om
Finansinspektionen skall biträda den behöriga myndigheten i

hemland vid verkställighetförsäkringsgivarens beslut hurettav om
skall drivasförsäkringsverksamheten efter det den myndighetenatt

beslutat
fårförsäkringsgivaren inte fortsätta sin marknadsföring elleratt-

ingå försäkringsavtal, ellernya
försäkringsgivarens tillgång-inskränka förfoga sinarätt att överatt-

1995:780.Lagar.

företrädare sig sittOm uppdrag,6 fullmakten§ avsägeren om
återkallas eller företrädaren anledning inte kan sittutövaom annanav

åtgärderuppdrag, skall första-tredjei 5 stycket vidtas.§som anges
det med hänsyn försäkringstagarnasOm till skyddet intressen ärav

fårnödvändigt, inspektionen, till dessför tiden hindret upphört eller
företrädare blivit befullmäktigad, förordna ombud i enlighetetten ny

med fjärde 1995:780.5 stycket.§ Lag

har upphävts 1995:780.7 lag§ genom

har upphävts 1995:780.8 lag§ genom

någon sådandet kanOm driver verksamhet denna9 § lagattantas att
fårtillämplig, Finansinspektionen förelägga denne lämna deär att

upplysningar verksamheten behövs för bedöma lagenattom som om
tillämplig.är
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någon försäkringsverk-finner driverFinansinspektionenOm att
kap. uppfyllda, skallförutsättningarna enligtsamhet 2 ärutan att

verksamheten.denne upphöra medföreläggainspektionen att
behörig myndighet i försäkrings-underrättaInspektionen skall genast

föreläggandet.givarens hemland om
såvälfårenligt denna paragraf riktasföreläggandeEtt mot

förmå någonhär landet, i syfteden iförsäkringsgivaren attsomsom
försäkringsgivaren, verksam för försäk-försäkring hosteckna äratt

1995:780.räkning. Lagringsgivarens

får föreskriva försäkringsgivare enligtRegeringen10 § att en som
frånverksamhet sekundäretablering här i landet,driverdenna lag en

årliga Finansinspektionen. Regeringen skallavgifter tillskall betala
föreskrifterså avgiften skall beräknas.huri fall meddela närmare om

1995:780.Lag

Om försäkringsverksamhetens upphörande och7 kap. om
försäkringsbeståndöverlåtelse av

försäkringsgivare till följd beslut behörigOml § ettav aven
fårhemlandet inte längre driva försäkringsrörelse här imyndighet i

åtgärderFinansinspektionen behövs förskall vidta delandet, attsom
försäkringsgivaren fortsätter verksamheten eller inlederhindra att ny

skall,verksamhet. Inspektionen begäran och i samarbete medav
i försäkringsgivarens hemland,behörig myndighet

tillgångarförsäkringsgivaren förfoga sina iförbjuda överatt-
försäkringsgivarens förfoganderätt, ellerSverige eller begränsa

försäkringsgivaren fortsätta sin marknadsföring ellerförbjuda att-
ingå försäkringsavtal.att nya

åtgärderFinansinspektionen skall i övrigt vidta de behövs tillsom
ocksåskydd för försäkrades intressen. Inspektionen skall biträdade

hemlandets myndighet i angelägenheter avvecklingenrörsom av
fårverksamhetforsäkringsgivarens här i landet. Inspektionen därvid

sådana åtgärder frågainspektionen ividta kan besluta ettsom om
svenskt försäkringsbolag. Lag l995:7 80.

har upphävts lag 1995:7 80.2 § genom

Finansinspektionen behörig myndighet iNär3 § ett annatav en
fråga tillståndEES-land sig tilltillfälle överatt yttra en om enges

beståndöverlåtelse försäkringar meddelats underett av somav
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verksamhet drivits med stöd denna lag, skall inspektionensom av
samtyckelämna sitt om

försäkringstagamas försämras, ochinterätt
Övertagande försäkringsgivaren har den kapitalbas krävsden som
överlåtelsen beaktats.sedan

månader.Finansinspektionen skall sig inomyttra tre
Finansinspektionen skall innan den sig berörda försäk-yttrar ge

någotoch livräntetagare tillfälle anmäla de harringstagare att attom
överlåtelsen. Därvid skall vad föreskrivs iinvända 15 kap.mot som

1982:713stycket försäkringsrörelselagen gälla i tillämpli-första4 §
1995:780.delar. Lagga

Särskilda bestämmelser Finansinspektionen ikap. 1 § skall8
Inrikes TidningarPost- och kungöra

förordnande ombud enligt 6 kap. 5 eller 6ettav
förbjuda eller begränsabeslut försäkringsgivarens rättatt attom
tillgångarsina här i landet, ochförfoga över

överlåtelsebeslut lämna sitt samtycke till försäkringsbes-attom av
tånd. 1995:780.Lag

lag harenligt denna kungjortsDet i och Inrikes2 § Post-som
ha kommit tillTidningar skall tredje kännedom, detanses mans om

framgåromständigheterna han varkeninte kände till eller bordeattav
sådantkungjorts.känt Innanha till det kungörande skett, kansom

förhållande enligt lagen skall kungöras, åberopasinte lagligensom
den visas ha haft kännedom det.änmot annan som om

Är handling,3 enligt lag lämnas till Finansinspektio-§ dennaen som
språk,avfattad främmande skall begäran bestyrktnen, en

svensk tillhandahållas.översättning

ombud,4 Ett enligt 6 kap. 5 eller 6 förordnats Finansin-§ §som av
spektionen, har försäkringsgivarenersättning med deträtt att av
belopp bestäms 1995:780.inspektionen. Lagsom av

Finansinspektionen kan föreläggande4 § förena eller förbud§ etta
enligt denna lag med vite. 1995:780.Lag

försäkringsgivare5 En driver försäkringsrörelse här i§ landetsom
skall i alla meddelanden till allmänheten sin företagsfonn ochnämna
sitt hemland.
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innehålla bådeFörsäkringsbrev skall uppgifter de allmännaom
och de särskilda villkoren för den försäkringförsäkringsvillkoren om

i brevet.som avses
eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-Regeringen

föreskrifter den informationskall meddelationen nämnare om som en
till försäkringstagama och till denförsäkringsgivare skall lämna som

teckna försäkring hos försäkringsgivaren. Lagatt enavser
1995:780.

fårFölj ande beslut Finansinspektionen, överklagas hos6 § av
kammarrätten, nämligen beslut

förbjuda försäkringsgivare fortsätta med sin marknadsfö-attatt en
ingå försäkringsavtal,ellerring nya

försäkringsgivaresinskränka förfoga sinarätt överatt atten
tillgångar eller eller kap. ellerenligt 6 kap. 5 5 7 1§a

överlåtelsesamtycke tillinte lämna sitt försäkringsbes-ettatt en av
tånd enligt 7 kap. 3

beslut förenaFinansinspektionens föreläggande medatt ettom
Prövningstillståndfår hos länsrätten. krävsvite överklagas vid

kammarrätten länsrättensöverklagande till avgörande.av
fårFinansinspektionens beslut i övrigt enligt denna lag överklagas

hos regeringen.
fårFinansinspektionen bestämma beslut enligt första stycketatt

omedelbart. 1995:7 80.skall gälla Lag Gränsöverskridande verk-
samhet har upphävts lag 1995:780.7 § genom

uppsåtligenfängelse i högstTill böter eller döms den8 § ett som
eller oaktsamhet till Finansinspektionen meddelar oriktiga ellerav

sådanavilseledande uppgifter omständigheter han skyldigärom som
lämna uppgift enligt denna lag.att om

har upphävts lag 1995:780.9 § genom

Övergångsbestämmelser

19932 l 302

lag i kraft denDenna träder dag regeringen bestämmer. I kraft den
ljanuari 1993:1646.1994, °

har upphävts lag 1995:780.genom
har upphävts lag 1995:780.genom
har 1995:780.upphävts laggenom
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1995:102

harträder i kraft den april Beslut meddelatslag l 1995.Denna som
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.före

1995:780

kraft julilag träder i den 1995.Denna l
med i land inom EES, medförsäkringsgivareEn säte ett som

försäkringsrörelse Sverigedriver i vid ikraftträdandet,koncession
i kap.ha uppfyllt villkoren l-4 för drivaskall 2 §§ attanses

frånförsäkringsrörelse sekundäretablering här i landet.en
i punkt ochFörsäkringsgivare, 2 har deponeratavsessom som

i bankinstitut enligt och lagenvärdehandlingar 10 15 a
för utländska försäkringsföretag1950:272 drivarätt attom

återfå tillgångarna.Sverige skall de deponeradeförsäkringsrörelse i
Finansinspektionen denna lag träder kraft,Om i förvaltarnär ett

sådant administrationsbo i 7 kap. i äldre2 dess lydelse,§som avses
tillämpas för förvaltningenskall den bestämmelsen administra-av

tionsboet.
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Sammanställning lagrummen i den föreslagna lagenav ut-nya om
ländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige Nya lagen, lagen
1950:272 för utländska försäkringsföretagrätt driva försäk-attom
ringsrörelse i Sverige LUF och lagen 1993:1302 EES-för-om
säkringsgivares verksamhet Sverige LEF i dess lydelse 1995-12-
31.

Nya lagen LUF LEF

lkap.1§lst. l§1st.lp. 1kap.1§lst.
kap.1 §2l 1 § 1 p.delvisst. 3st. -kap.l 2 § 1 1-2st. p. - -lkap.2§lst.3p. l§7st. 1kap.3§

1kap.2§1st.4p. - -kap.l 2 § 2 st. - -lkap.3§lp. 2a§1st.1p. 1kap.1§3st.
kap.l §23 p. - -kap.l 4 § 1 2a§ lst. 2 p.delvisst. kap.l 5 § 1 delvisst

kap.2 3 § 3 p.delvisl
lkap.4§2st. 2kap.3§3st2p.-
1kap.5§ 5§lst. -1kap.6§1st. 2§2st.lp. 1kap.2§lst.
lkap.6§2st. 2§2st.2p. lkap.2§2st.
1kap.6§3st. 2§6st. lkap.2§4st.
1kap.6§4st. 2§7st. -kap.l 7 § 1 st. kap.2 5 § 2-4 st.-
1kap.7§2st. 2§3st, -lkap.8§lst. 2§4st. lkap.2§3st.2p.
lkap.8§2st. 2§5st. 1kap.2§3st.1p.

kap.l 9 § - -lkap.l0§lst. 2a§2st.1p. lkap.5§2st.
1 och 5 st.p.
lkap.10§1st. 2a§3st.1p. -2 och 3 st.p.
1kap.l0§2st. 2a§2st.2p. -1kap.lO§3st. 2a§3st.1p. -lkap.l0§4st. 2a§3st.2p. -1kap.10§5st. 2a§2st.lp. lkap.5§2st.



1996:77Bilaga 4368

2kap.2§2kap.l§1st.
2kap.3§6st.§2st.2kap. 1 -

2kap.2§1st.1p. --
3§1p.2kap.2§1st.2p. -

2kap.3§1st.1-2p.4§1st.2p.och2kap.2§2st.
3p.

2kap.3§2st.4§lst.1p.2kap.2§3st.
2kap.3§1st. 3-4p.4§2st.2kap.2§4st.
2kap.2§2p.2kap.3§lst. -

§2kap. 32 st. --
lkap.l§4st.2222kap.4§ -
2kap.2§3p.kap.5§1st.lp. - delviskap. §42 3 st.5 § 1 2kap.2 st. p. -
och 15 p.

p.delviskap. § 4 13 st.kap. 5 § 22 st. -
2kap.3§4st.2p.2kap.5§3st. -

2kap. 6§ --
2kap.1§3kap.l§ - och 2kap. 4a § 1 st.2 st.kap. 2 §3 -
2kap.4§3st.3kap.4§ -
och 4a § 3 st.

§4 kap. 1 --
6kap.l§3st.4kap.2§ - stoch26kap.1 §1 st.4kap.3§ -
6kap.3§4kap.4§ -
6kap.4§4kap.5§ -
6kap.5§4kap.6§ -

kap. 5a §6kap. 7 §4 -
6kap.6§1p.och2p.4kap.8§ -
7kap.1§4kap.9§ -

delvis§ 2l st.kap. §5 l -
och 1a § 1 st.
7§ 1-3 st.5kap.2§ -
6§1stoch2st.5kap.3§ -
och6 st.

och4§3st.15kap.4§ st. -
1a§2st.5kap.5§ -
23 §kap. 6 §5 -
7§4st.5kap.7§ -
9§2st.5kap.8§ -

5 kap. 9 § --
1§5st.5kap.10§1st. -
l§6st.5kap.lO§2st. -
9a§5kap.10§3st. -

delvis2-56 § st.6 kap. 1 § -
§210 st.

15a§
16 §6 kap. 2 § -

delvis10 § 3 st.6 kap. 3 § l-3 -
och4 st.
13§2st.6kap.3§4st. -
l3§3st.6kap.3§5st. -
11§6kap.4§ -



1996:77 Bilaga 4 369

6 kap. 5§ 12 § -
6 kap. 6 § 14 § -
6kap.7§ 15§1st.och2st. -
6kap.8§ 15§3-5 st. -
6kap. 9§ 16a§ -

kap.6 10 § 23a§ -
6kap.l1 § -

kap.6 12 § 17 § -
7kap.l§lp. 5§2st. -
7kap.1§lp. 22a§ -
och2p.
7kap.2§1st. 24§lst. -
7kap.2§2st. 24§3st. -
7kap.3§1st.1p. l0§1st. -
7kap. § och3 l 10 §2st. st. -

och delvis2 3 3 st.p. p.
7kap.3§lst.4p. och12a § 1 3st. st.
7kap.3§1st.5p.
0ch6p.
7kap.3 §2st. 12a § och2 st.

delvis3 st.
7kap.4§ 25a § 1 st.
7kap. 5§ 24 § 2 st.
7kap. 6 § 24a §
7kap. 7§ 25 st.0ch§ l 2 st.
7kap. 8§ 25 § 3 st.,4 ochst.

10 st.
7kap. 9§ 25 § 5 st.
7kap. 10 § 251 § 6st. st.

kap.7 10 §2 25 delvis§ 10st. st.
7kap. 10 §3 25 §7 och 8st. st. st.
och4 st.
7kap. 11 § 22§
7kap. 12 § 1 lp.st.
7kap. 12 § 1 st. 25 11§ st.
2-4 p.
7 kap. 12 §2 st. 25 § 12 st.
7kap. §13 25 §9 st.
7kap.14§
8kap. 1 §
8kap. 2§ 27§1st
8 kap. §3 27§2st.
8kap.4§ 28§1-3 st.
8 kap. 5 § 28 §4st.0ch5st.

kap.8 6 § 28§6st.
8kap. 7§ 28§7st.
8kap. 8§ 28 § 9 och 10st st.
8 kap. 9 § 28§ll st.

kap.8 10 § 28§8st.
kap.9 l § 20§1st. 2kap. 7§ 1 st.

9kap. 2 § l 21 § 1st. 1 8kap.st. 5 § l st.
kap.9 2 § 2 21 §3st.st. 8kap. 5 § 3 st.
kap.9 3 § 21 §2st 8kap.5§2st
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2kap.6§19§9kap.4§
kap. 7 §220 § 2 st.9

§10 ap. --
kap. §10 2 --

kap.7 3 § 3 st.kap. §10 3 -
7kap. 3 § 1 st.kap. 4 §10 -

29 §kap. 5§10 -
29a§ 1st.kap. 6 §10 -
29b§kap. 7§10 -

och§ 329a 2 st.kap. 8 § st.10 -
29c§kap. 9 §10 -

§£ap.%§lp.22§2p.fl11:ap.i§%p 2p.§ ap.ap. p. -
delvis28 §kap. 1 §311 p.p. -
delviskap. §4 811 l p.p -

9 § 3 st.oc
24§4st.11kap.1§5p -
25§13st.11kap.1§6p.
27§1st.3p.11kap.1§7p. -
28§4st.2p.och11kap.1§8p -
5 1st. p.

8kap.1§3p.11kap.1§9p. -
29a§1st.3p.11kap.1§10p. -

8kap.2§30§H:ap.2§§3ap. --
8kap.3§31§11kap.4§

6 9 §2 ap.ap.
kap. §25a 1-4 8 4a§kap. 7 § st.11

25a§5st.och33§ 8kap.6§kap.8§H
8kap.8§35§11kap.9§
6kap.10§11kap.10§ 26§

B¥9/

%i%°§
d
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