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Sammanfattning

Inledning

försäkringsgaranti,försäkringsersättningar,garantisystem förEtt en
lagstiftning Försäkringsut-komplement till denskall ett somsomses

Försäkringsut-slutbetänkande 1995:87.föreslog i sitt SOUredningen
frihet vid produk-försäkringsbolagenredningens förslag störreenger

och för-förbättra konkurrensenvilket förväntastutformningen, gynna
för konkurser blandinnebär dock riskenFörslagensäkringstagarna. att

skyddet föröka, vilket medförkommaförsäkringsbolagen kan attatt
Avsiktensituation måste stärkas.i sådanförsäkringstagarna är atten

därför främst konsumenteroch dettakonsumentskyddskapa ett avser
företag.inteförsäkringstagare,som

förslaget till garantisystemföreliggandeutgångspunkt för detEn ett
förslagFörsäkringsutredningensförsäkringsersättningarför är att ge-

nomförs.
skall fåförsäkringstagarnagarantisystemetSyftet med ersätt-är att

ekono-försäkringsbolag råkar iavtalning enligt ingångna även ettom
gällerförsatts i konkursbolagEfter detmiska svårigheter. att ett en

fallersättningsberättigade itillförsäkra deskallgaranti störrevartsom
Åtgärder vidtas redan före kon-kanförsäkringsersättningen.delen av

för Genomreducera kostnadernadetta kankursbeslutet systemet.om
få utbetalt försäk-ersättningsberättigade ocksåskall degarantisystemet

utdelningende tvingas påsnabbareringsersättningarna väntaän attom
blir klar.i konkursen

garantisysteminföraställer inga kravEG-regleringen att ett men
läggs fram i dettaförslagdetta.inget hinder Dehellerutgör mot som

försäkringsområdetsåvälmed regler påförenliga EG:sbetänkande är
övrigt.isom

Administration

i formprivaträttsligtadministrerasskallGarantisystemet ett organ avav
försäk-offentlig reglering. Deomgärdasideell förening, avsomen

fråntill ersättningförsäkringarmeddelarringsgivare rättsom gersom
Försäkringsgaran-föreningen, kalladimedlemmargarantin måste vara

försäkringsverksamhet.få drivatiföreningen, för att
skallstyrelseledamot i föreningensytterligareOrdföranden och en

Övriga föreningen och kommerledamöterregeringen. utsesutses avav
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alltså försäkringsbranschen. Närmare bestämmelseratt representera om
hur verksamheten i föreningen skall drivas får regleras i stadgar för
föreningen.

Försäkringsgivare

Bestämmelserna garantisystemet skall tillämpas försäkringsgiva-om
står under tillsyn Finansinspektionen. gäller svenskaDettare som av

försäkringsbolag och försäkringsföretag meddelar försäkring här isom
landet med stöd lagen 1950:272 för utländska försäkrings-rättav om
företag driva försäkringsrörelse i Sverige FörsäkringsgivareLUF.att
med i EES-land Sverige driver verksamhet här isäte änannat men som
landet omfattas således inte garantisystemet. försäkringsgiva-Dessaav

lyder under den lagstiftning och tillsyn gäller i respektive hem-re som
land.

tillämpligaBestämmelserna ömsesidiga försäkringsbolagär även
enligt sin bolagsordning kan företa uttaxering för förlusttäckningsom

från försäkringstagarna.

Risker belägna inom EES

Filialer utomlands utanför EES till svenska försäkringsbolagäven- -
omfattas Finansinspektionens tillsyn. medför begräns-Detta attav en
ning inte försäkringarmåste införas, innebär alla meddelasattsom som

filialer till ersättning från garantin. krävs där-dessa grundar Deträttav
för risken belägen i eller vid livförsäkringEES-statär ersätt-att atten

åtagande försäkringstagaren vanliganingen grundas på där har sinett
vistelseort i sådan stat.en

Skadeförsäkring

Ersättning sig skadeförsäkring omfattasgrundar på garantin,som en av
försäkringen tecknats konsument eller dödsbo. Företags-ettom av en

försäkringar omfattas inte garantin.av
Ersättningar ansvarsförsäkringar alltidgrundade på omfattas denom

skadelidande fysisk företag kan få ersättning frånEttär en person.
det drabbas skada täcks ansvarsförsäkringsystemet om av en som av en

tecknad konsument. utgår inte ersättning enligt garantinDäremotav en
såväl den skadelidande försäkringstagaren företagare.ärom som
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grundas kollek-försäkringsersättninginteGarantin omfattar som
skadeförsäkring.tivavtalsgrundad

omfattarförsäkringsfallregleradeinträffadeFörutom garan-men
efter beslutinträffar inom månaderförsäkringsfalltin etttreäven som

konkurs.om
skadeförsäkringersättning frånkrav påför denedreEn gräns en

fjärdedel bas-föreslagits tillgarantin haromfattasskall avenavsom
kronor. beloppdrygt 000 Dettainnebär det 9för år 1998beloppet; ut-

förför.försäkrade själv får Endesjälvrisk övre gränsgör svarasomen
garantin harbetalas grundskall påskadaersättningden ut avsomper

miljonerför närvarande drygt 3,6dvs.basbelopp,föreslagits till 100
ersättnings-gäller inte förersättningsnivåeriBegränsningarnakronor.
-rsättningenföreslåsoch sjukräntorliv-tredjeberättigad För attman.

livförsäkring.förbegränsas på sättsamma som

Livförsäkring

vilketoberoendegarantinomfattaslivförsäkringersättningAll avav
dock omfattas integrundas på;ersättningenförsäkringslags er-som
försäkring.kollektivavtalsgrundadgrundas påsättning som

sin löptid ochbehållerlivförsäkringarnaUtgångspunkten attär att
grundersättningförsäkringsgivare. Dentillöverlåtesde somannan

oberoende igarantisystemet,frånskall betalaslivförsäkring ut avav
för-avtaladetilluppgå 90föreslåsdetta sker,vilken form procent av

säkringsförmåner.

Åtgärder konkursföre

trädaflexibilitet kanökadgarantisystemetsyfte systemetl att enge
bolageti konkurs. Detförsäkringsbolag försätts ärredan före ett som

med begäranFörsäkringsgarantiföreningenvända sig tillsjälv måste en
ekonomiskt stödhuruvidabedömasedanFöreningen harstöd. attom

till-medel måstebeståstöd kanutbetalas. Sådantskall t.ex. somav
tillförsäkringsbestånd skall kommaöverlåtelseförskjutas ettatt aven

till före-stöd skallhuruvidabedömningVid föreningens ettstånd. ges
utgångspunktenhuvudsakligadensvårigheterekonomiskamed ärtag

fått utbe-skulle haförhållande till vadikostnadernanedbringaatt som
be-bör dåkrisdrabbade företagetkonkurs.beslut Dettalas efter ett om

ändåellergarantisystemet förrsituationi sådanfinna sig att senareen
återbetalningvillkorbidrag.ekonomiskt Ettmedträdahade fått om

skulle sig eko-bolagetför det fallmedalltid finnasstödet bör repaav



8 Sammanfattning SOU l 998:22

nomiskt fortsätta sinoch verksamhet. Eventuellt stöd får heller inte
komma aktieägarna tillgodo.

Finansinspektionens tillsynsverksamhet berörs inte de reglerav som
garantisystemet. försäkringsbolagOm råkar i ekonomiska svå-ettavser

righeter har inspektionen utifrån gällande tillsynslagstiftning.att agera

Finansiering

Garantisystemet skall finansieras de försäkringsbolag meddelarav som
försäkringar kan grunda till ersättning Finansie-rätt systemet.som av
ring föreslås ske uttaxering avgifter från försäkrings-attgenom en av
bolagen sker i efterhand, behov uppkommer. Avgiften skall debite-när

premieinkomsten. fmansieringsformandel denDenna ärras som en av
i utlandet vanligast förekommande. Avgifterna från föreslåsbolagen
årligen uppgå till högst premieintäkten brutto. Finansie-procenten av
ringen förskall ske skade- respektive livförsäkringsrörelse. Vidseparat
behov finansiering ske föreningen Avgiftenkan lånar medel.attgenom
skall baseras genomsnitt premieintäktsunderlaget under depå ett treav

före avgiftsuttaget.åren bolaget varit verksamtsenaste som

Förmånsrätt

livförsäkringstagarna förmånsrätt till-Enligt gällande regler har i de
registerförts till täckande de försäkringstekniskagångar avsätt-som av

förmånsrättenningarna. Utredningen föreslår utvidgas tillatt att om-
fatta skadeförsäkriitgsfordringar.även

Individuellt pensionssparande

Individuellt pensionssparande i form inlåning konto i bankav anser
utredningen bör omfattas insättningsgarantin medan sådant sparandeav
i form värdepappersfond ellerandelar i i andra fondpapper bör åt-av
njuta skydd Investerarskyddsutredningen SOU 1997:125samma som
föreslagit. inteemellertid möjligt inom för dennaDet är att ut-ramen
redning förslag utformning skyddet för det individuellage om av pen-
sionssparandet, eftersom det kräver förutsättningslös översynen av
insättningsbegreppet insättningsgaranti.i lagen om
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Informationsskyldighet

försäkringsrörelsedriver direktformFörsäkringsgivare i någonsom
teckna,tecknat, ellerdem harskall informerai landethär attavsersom

dennaförsäkringsgarantin. Genomutformningenförsäkring avomen
de inte omfattasinformerasbestämmelsegenerella även av garan-som

tin.
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Lagförslag

tillFörslagl

försäkringsersättningarvissaförgarantisystemLag om

följande.föreskrivsHärigenom

bestämmelseInledande

försäk-garanti för vissadelsbestämmelserinnehållerlag§ Denna1 om
dels ät-i konkurs,försattsförsäkringsgivareringsersättningar, när en

iförsattinteförsäkringsgivarebeträffandefall äri vissagärder somen
konkurs.

förening,skall handläggaslagavseende dennaFrågor varsenav
Försäkringsgarantiföreningen.firma skall vara

Försäkringsgivare

tillsynunderstårförsäkringsgivaretillämpas pålag§2 Denna avsom
eller lagen1982:713försäkringsrörelselagenenligtFinansinpektionen

försäk-drivaförsäkringsföretagutländskaför att1950:272 rättom
Sverige.ringsrörelse i

försäkringsersättningarvissaGaranti för

inträdeGarantins

meddeladförsäkringgrundas påförsäkringsersättningVid3 § avsom
enligt garantinersättningtillinträderförsäkringsbolag, rättsvensktett

grundasförsäkringsersättningVidkonkurs.iförsättsbolagetnär som
inträderförsäkringsföretag,utländskt rättmeddeladförsäkring ettav

företagetsmyndighet ibehöriggarantinersättning enligttill när en
innebörd.motsvarandebesluthemland meddelat av
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Risker belägna EESinom

4 § skadeförsäkringsersättningFör skall omfattas garantin krävsatt av
försäkradeden risken belägen i EES-stat.äratt en

livförsäkringsersättningFör skall omfattas garantin krävsatt attav
den grundas på åtagande där försäkringstagaren, denneett ärom en
fysisk hade sin vanliga vistelseort i försäk-EES-stat närperson, en
ringsavtalet ingicks eller, försäkringstagaren juridiskärom en person,

det driftställe försäkringsavtalet gäller för beläget i EES-att som var en
avtalet ingicks.närstat

Med där risken belägenEES-stat i denna lag sådan EES-är avses
i lagen3 § 1993:645 tillämplig lag för vissa för-stat som anges om

säkringsavtal.

Skadeförsäkring

Garantin omfattar försäkringsersättning5 § grundas skade-som en
försäkring konsument eller dödsbo tecknat för huvudsakli-ettsom en

enskilt ändamâl. Garantin omfattar försäkringsersättningävengen som
grundas på gruppskadeförsäkring, den försäkrade konsu-ären om en

eller dödsbo.ment ett
Grundas försäkringsersättningen på ansvarsförsäkring omfattasen

den garantin,av om
försäkringen tecknats konsument eller dödsbo enligt första styck-av

elleret,
försäkringen tecknats konsument eller dödsbo enligtänav annan
första stycket och den skadelidande fysisk och skadanär en person
inte näringsverksamhet.dennesavser
Garantin omfattar inte försäkringsersättning grundas påsom en

kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring.

omfattas garantin skall försäkringsersättningen6 § För att ettav avse
oreglerat före konkursen inträffat försäkringsfall eller försäk-ettmen
ringsfall inträffat inom månader efter beslutet konkurs.tresom om

Vid bestämmandet ersättning från7 § garantin skall för varje skadaav
räknas belopp motsvarande fjärdedel det basbelopp enligtettav en av
lagen allmän försäkring1962:381 gäller ersättningen be-närom som
stäms.

varje skada8 § För ersättningen enligt garantin begränsad till högstär
gånger det basbelopp enligt100 lagen 1962:381 allmän försäkringom
gäller ersättningen bestäms.närsom
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sjukränta och livränta eller motsvarande engångsbelopp9 § För som
skadeförsäkringskall betalas grund gäller i stället för och7ut av en

ersättningen enligt garantin skall bestämmas till 908 procentatt av
de avtalade försäkringsförmånerna.

i första stycket i och gäller inteBegränsningarna 7 8 närsamt er-
skadelidandeenligt garantin betalas till på grundsättning ut en av en

ansvarsförsäkring.

skall inte betalas i den den försäk-Ersättning från garantin mån10 § ut
försäkringsersättning på grundrade erhålla motsvarandekan av annan

dock försäkringsersättningen grundasförsäkring. gällerDetta om
skadan skall med bestämt beloppförsäkring enligt vilken ersättas etten

inträffadeställt i relation till den skadandetta ärutan att
summaförsäkring.

Livförsäkring

omfattar försäkringsersättning eller åtagandeGarantin11 § som grun-
i kap. b försäkringsrörelse-livförsäkring 2 3 §das på sådan som anges

dock ersättning eller åtagande grundasGarantin omfattarlagen. som
livförsäkring.kollektivavtalsgrundadpå en

försäkringsförmåner-omfattar de avtaladeGarantin 9012 § procent av
na.

bolagetsIivförsäkringsbolag säljes på grundtillgångarna iOm ett av
försäkringstagarna, omfattarmedlen fördelas mellankonkurs och ga-

försäkringens värde.rantin 90 procent av

frånUnderlag för garantinersättning

utgångspunkt frångarantin skall bestämmas medErsättningen från13 §
frånförsäkringsersättningen föreningen erhållerde uppgifter somom

med ledning detersättning beräknatskonkursförvaltaren, denna avom
enligt principerförsäkringsavtalet ochbakomliggande gängse ge-en

nomförd skadevärdering.
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Utbetalning ersättningav

försäkringsersättning omfattas garantin, skall föreningen14 § Om aven
belopp begräns-ersättningsberättigade betala med detill den ut ett som

försäkringsersättningen.i denna lagningar motsvararsom anges
ersättning enligt garantin skall framställa sitt kravvill haDen som

till föreningen.
erhållit erfor-behöver inte framställas, föreningenSådant krav om

uppgifter från konkursförvaltaren.derliga

skallKonkursförvaltaren15 §

försäkringstagarna skallföreningen de uppgiftertillställa somom
enligt kap.eller borgenärsförteckningenbifogas bouppteckningen 7

1987:672,13 § konkurslagen
för till-vad de har iakttainformera försäkringstagarna att att taom

ersättning enligt garantin,sin tillrättvara
förskottsbetalning enligt kap.11 15 §underrätta föreningen om

ochkonkurslagen 1987:672,
förslag till utdelning.föreningentillställa upprättat

från dagen för kon-inom månaderskall betalas§ Ersättningen16 treut
eller fråni första stycketsådant beslut 3 §kursbeslutet eller som avses

betalasskalldet klarläggs hur belopptidpunkt dåden stort somsenare
endast det finnsTidsfristen får överskridasfrån garantin.ut synner-om

liga skäl.

Återbetalning ersättningav

orsakatuppgifter eller haroriktiganågon17 § Om sättannatgenom
högt belopp, skall åter-obehörigt eller med förersättning betalats utatt

för mycket tillsammans medbetalatsbetalning ske vad har utsomav
enligt räntelagen 1975:635.beräknad 6 §ränta

fall har tagitockså någon iåterbetalning skall skeSådan annatom
skäligen bordeför högt belopp ochobehörigt eller medersättningemot

beräknad enligtskall i sådana fall 5 §insett detta.ha Ränta rän-tas ut
telagen 1975:635.

enligtåterbetalningsskyldighetsärskilda skäl, fårdet finnsOm
eller delvis.styckena efterges heltförsta och andra
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Övertagande fordranav

ersättningar betalats enligt garantin träder föreningen i18 § För utsom
försäkrades försäkringsgivaren. Utdelning i dennes kon-den rätt mot

fordran enligt garantin tillfallerkurs för den försäkrades ersattssom
detta belopp.föreningen intill

Preskription

försäkringsersättning omfattashar fordran på19 § Den som avsom en
till ersättning enligt garantin, han integarantin förlorar sin görrätt om

fastställa utdelningen iersättning innan beslutetanspråk denna att
vunnit kraft.försäkringsgivarens konkurs laga

Information

försäkringsverksamheti form driverFörsäkringsgivare någon20 § som
tecknadem har tecknat elleri landet skall informerahär attavsersom

försäkringsersättningar eller åtagandenvilkaförsäkring som om-omen
formerna förersättningsnivåer gäller ochgarantin, defattas somav

utbetalning ersättning.av

Åtgärder före konkurs

Åtgärder försäkringsföretag för vilka dennakonkurs kan ske iföre21 §
ersättningsådana försäkringaroch meddelartillämpliglag är somsom

det-företaget framställer begärankan grundas på,från garantin omom
ta.

Åtgärder konkurs får skeföre
kostnaderna förunderstiga vadhärför bedömskostnaderna ga-om

till,efter konkurs skulle ha uppgåttrantin
utformas föreningen så långtekonomiskt stöd såvillkoren för attom

ochvad betalatsmöjligt återvinner ut,som
stöd inte kommersig ekonomisktföreningen förvissar attomom

tillgodo.aktieägarna

i föreningenMedlemskap och styrelse

med-lag tillämplig ochpå vilka dennaFörsäkringsgivare22 § är som
garantin kan grundas påersättning frånförsäkringardelar sådana som

föreningen.skall medlemmar ivara
styrelseledamot föreningensoch ytterligareOrdföranden23 § en av

regeringen.utses av
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Finansiering

garantin och åtgärderkostnader för såvältäcka uppkomna24 § För att
avgifter från deadministrationskostnader skallföre konkurs tas utsom

utdebiteringen medlemmarvid tidpunkten förförsäkringsgivare ärsom
i föreningen.

uppkommer inom framtid,förutses kostnaderdet kanOm att en snar
enligt första stycketfår avgifter ut.tas

från dess medlemmar enligtavgifterFöreningen skall besluta§25 om
bestämmelserna i denna lag.

livförsäkrings-för kostnader frånskallAvgifter26 § tas ut separat re-
får användas förskadeförsäkringsverksamhet. Avgifterna baraspektive

verksamhet.inom respektivetäcka kostnaderatt

premiein-avgiften grundvalskadeförsäkring beräknas på§27 För av
Försäkringaråterförsäkring, i fråga sådanaavdrag förtäkten, utan om

beräknas avgiften på grundvallivförsäkringi och4 5 §§. Försom avses
försäk-för återförsäkring, i frågaavdragpremieinkomsten, utan omav

i och §§.ringar 4 11avsessom
för deavgifter skall medeltaletförUnderlaget senasteuttag av vara

eller för den kortarerespektive premieinkomstpremieintäktårenstre
utländska försäkringsgivarebedrivits.verksamheten Förtid utgörssom

för den här irespektive premieinkomstenpremieintäktenunderlaget av
verksamheten.landet bedrivna

föreningen.fastställs årligenUnderlag av

med högst årligenfrån varje medlemAvgift får28 § procenttas ut en
iunderlag 27på det som anges

styrelse lämnaskall till föreningensföreningenMedlemmarna i29 §
föreningens verksam-för avgifter förbehövsdet underlag att ta utsom

het.

fullgör sin skyldighetFörsäkringsgivare intesom

Finansinspektionen,skall underrättaFöreningens styrelse30 § om en
skyldigheter enligt denna lag.inte fullgör sinaförsäkringsgivare
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ll
l

Talan föreningens beslutmot

domstoltalan väcks vid allmän föreningen avseende be-31 § Om mot
garantin, skallslut ersättning enligt detta inom fyra veckorgörasom

från delgivning beslutet.av
får väckas vid i den där den försäk-Talan föreningen rätten ortmot

sin hemvist, denna hemvist här i landet.rade har ärom

Bemyndigande

efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-Regeringen eller,32 §
föreskrifter utformningen informa-tionen får meddela närmare om av

tion enligt 20

kraft den januari 1999.lag träder i 1Denna



Lagförslag18 SOU 1998:22

Förslag till2

ändring i försäkringsrörelselagenLag 1982:713om

Härigenom föreskrivs kap. kap. kap. ochl l 7 ll 14 7 14att a
l982:713kap. försäkringsrörelselagen skall ha följande19 11 §samt

lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

1 Kap.
1

Försäkringsrörelse får drivas Försäkringsrörelse får drivas en-en-
försäkringsaktiebolag ochdast försäkringsaktiebolag och dast avav

försäkringsbolagömsesidiga försäkringsbolag ömsesidiga somsom
till fått tillstånd koncession tillfått tillstånd koncession

inte detta enligt denna lag, intedetta enligt denna lag, omom
ellereller följer 2 § 10 §följer 2 § 10 § annatannat avav

fjärde ochstycket,fjärde stycket.
medlem Försäkringsga-iär

enligt be-rantiföreningen
lagenstämmelserna i

för1998:000 garantiom
försäkringsersättningarvissa

efter ansökan lämna förhandsbeskedFinansinspektionen skall om
verk-stycket krävs för planeradhuruvida koncession enligt första en

samhet.
andra stycket bindande för denförhandsbesked enligtEtt är myn-

beslutat i fråganbeskedet. regeringen hardighet har lämnat Omsom
be-Finansinspektionen bunden dettaförhandsbesked ävenär avom

sked.
Finansinspektionenskall under tillsynFörsäkringsbolagen stå av

och registrerade hos denna.vara
huvudkontor i Sverige.försäkringsbolag skall finnasvarjeFör ett

omtryckt 1995:1567.l Lagen
Senastelydelse 1996:753.2
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7 Kap.
11a§3

F örsäkringstagarnas förmånsrätt
enligt § förmånsrättslagen4 a
1970:979 följer med fordran

grundas på avtalsom om
livförsäkring och skadeför-1

.
säkring för vilken bestämmel-

livförsäkring till-serna om
lämpas med stöd kap.1 5av

skadeförsäkringannan som
meddelats för längre tid än

ellerår,tio
återförsäkring avseende så-
dan försäkring 1isägssom
och

omfattar deFörmånsrätten Förmånsrätten enligt §4 a
tillgångar finns i förmånsrättslagen 19 70:9 79upptagnasom
det register i omfattar de tillgångar finns11 § närsom anges som
bolaget försätts i konkurs eller i det registerupptagna som anges
utmätning i försäkringsbolag11 §äger när ettrum.

försätts i konkurs eller utmätning
äger rum.

Fordran enligt eller har Förmånsrätt för fordran på1 2
företräde framför fordran enligt grund avtal direkt försäk-av om

har företräde framför för-3. ring
månsrätt för fordran på grund av
avtal återförsäkring.om

14 Kap.
7§4

Finansinspektionen skall det Finansinspektionen skall förord-om
behövs förordna likvidator likvidator tillsammansatt attnaen en
tillsammans med de övriga likvi- med de övriga likvidatorema

likvidatio-datorerna genomföra genomföra likvidationen. Bola-
livförsäkringsbolag firma skall tecknas denneNär ett getsnen. av

i likvidation, skall sådan i förening medträtt ägeren annan som
likvidator alltid förordnas. fall teckna fmnan.I
då likvidator förordnasen av

Senaste lydelse 1995:779.3
Senaste lydelse 1991:1767.4
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firmainspektionen skall bolagets
meddenne i föreningtecknas av

firman.tecknaägerannan som
deni denna lag likvidatorer skall tillämpas påBestämmelserna om

Finansinspektionen. Sådan likvidator fårharlikvidator utsetts avsom
inspektionen. får inte förordnasendast entledigas Ersättare rätten.avav

har tillförordnats Finansinspektionenlikvidator harEn rättsom av
inspektionen.Arvodets storlek bestämsarvode bolaget. avav

21
försäkringsbolag iförsäkringsbolag i När ärNär är ettett

FinansinspektionenskallFinansinspektionen konkurskankonkurs
ombud.förordna allmänt Detombud.förordna allmänt Av- ettett

ombudet skallallmännalivförsäkrings-konkursen ett somser
konkursförvaltare delta i kon-ombudskall sådantbolag, ett

tillsain-kursboets förvaltningallmännaförordnasalltid Det
de förvaltarekonkursfor- med den ellerombudet skall manssom

konkurslagenför- enligtkonkursboetsvaltare delta i utsessom
1987:672.med denvaltning tillsammans

de förvaltareeller utses en-som
1987:672.ligt konkurslagen

sådanbeträffande medförvaltareombudet kanallmänna göraDet en
konkurslagen.i kap.framställning 7 5 §avsessom

Även får dethar fattats,boets förvaltningdelningbeslut avomom
helhet.förvaltningen i dessombudet delta iallmänna

ibestämmelserna kon-ombudet gällerdet allmännaarvode tillOm
konkursförvaltare.tillarvodekurslagen om

19 Kap.
11§°

försäkrings-i frågade erinringarfår meddelaFinansinspektionen om
behövliga.inspektionenverksamhetbolagets ansersom

vidtastyrelsenförelägga bolaget ellerskallFinansinspektionen att
finnerinspektionenrättelse attom

från denna lag,avvikelse skettlag,avvikelse från dennaskett
medde-föreskrifter harårsre-lagen 1995:1560 somom

denna lagmed stödlatsförsäkringsföretagdovisning i av
be-gällandeellertrafikskadelagen 141 0 i övrigt1975:

1976:357 försäkringsmä-stämmelsereller omom m0-
bolagsord-hånrelse ellereller fö-tortävlingsförsäkring

1991:1767.Senaste lydelse5
1996: 753.Senaste lydelse6



SOU 1998:22 Lagförslag 21

reskrifter har meddelats försäkringsteknis-deningen,som
med stöd dessa lagar eller ka riktlinjerna, placerings-av
från bolagsordningen eller riktlinjerna eller det tekniska
grunderna, sådana finns, underlaget, sådant finns,om om
bolagsordningen eller grunderna inte längre tillfredsställande medär

beskaffenhetenhänsyn till omfattningen och bolagets rörelse,av
försäkringsbolagets riktlinjer för placering tillgångarav som an-
vänds för skuldtäckning inte tillfredsställande med hänsyn till in-är
nehållet i kap.7 9 a-l0 §§,e

förde tillgångar används skuldtäckning inte tillräckliga ellerärsom
inte placerade enligt kap. 9 10 §§,7är a e-
försäkringsbeståndet inte tillräckligt för erforderlig riskutjämning,är

dem ingår i försäkringsbolagets styrelse eller5a.någon verk-ärav som
inte uppfyller de krav i kap. fjär-ställande direktör 2 3 §som anges

de stycket eller
det i övrigt finns allvarliga anmärkningar försäkringsbolagetsmot
verksamhet.

försäkringsbolags kapitalbas understiger solvensmarginalenOm ett
Finansinspektionen föreläggaenligt kap. eller skall bolaget7 23 25

eller styrelse plan för återställa sund finansi-dess upprättaatt atten en
inspektionenell ställning och överlämna planen till för godkännande.

kapitalbasen understiger tredjedel solvensmarginalen ellerOm en av
garantibelopp enligt kap. 26 eller § eller kapitalbasen för7 27 ettom

den sammansättning i kap.livförsäkringsbolag inte har 267som anges
tredje stycket, skall inspektionen förelägga bolaget eller dess styrelse§

för godkännande överlämna plan för skyndsamtochupprättaatt en
återställande kapitalbasen.av

försäkringsbolag driver verksamhet i land inomOm ett annatett
och bolaget inte sig efter Finansinspektionens eller behörigEES rättar

utländsk myndighets anmodan rättelse, skall inspektionen vidta deom
förhindra fortsatta överträdelser. Inspektio-åtgärder behövs för attsom

vilkaskall underrätta behöriga utländska myndigheten åt-den omnen
gärder vidtas.som

föreläggande enligt andra fjärde styckena inte har följts in-Om ett -
anmärkta förhållandet inte hellerbestämd tid och det något annatom

har undanröjts, skall Finansinspektionen anmäla detta till regering-sätt

en.
får begränsa bolagets förfoganderätt eller för-Finansinspektionen

bjuda bolaget förfoga sina tillgångar i Sverige,överatt om
bolaget inte följer gällande bestämmelser skuldtäckning,om
bolagets kapitalbas understiger tredjedel solvensmarginalenen av

gällande krav garantibelopp,eller inte uppfyller på
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bolagets kapitalbas understiger solvensmarginalen och det finns sär-
finansiellaskilda skäl bolagets ställning ytterligare kom-anta attatt

försämras, ellerattmer
bedöms nödvändigt för skydda de försäkrades intressendet attvara

förverkande bolagets koncession enligt ellervid beslut 2 §om av
enligt åttonde stycket.

får hur försäkringsverksamheten skallFinansinspektionen besluta
beslut i sjätte stycket.drivas efter sådantett som avses

koncession kan förklaras förverkad regeringen bolagetEn av om
för koncession,inte längre uppfyller kraven

uppjj/ller kravet på med-inte
lemskap Försäkringsgaran-i
tiföreningen enligt lagen

för1998:000 garantiom
försäkringsersättningar,vissa

tid harangiven tid har inte inom angiveninte inom
..

vidtagit i planvidtagit åtgärderna i plan åtgärderna enen
godkänts enligt tredjegodkänts enligt tredje harhar somsom

stycket, ellerellerstycket,
åsido-allvarligt åsido- i fall allvarligti fall annatannat ..

bestämmelserbestämmelser gällandegällande sättersätter
för verksamheten.för verksamheten.

januariträder i kraft den 1999.lag lDenna
Äldre likvidation ellergäller fortfarande beslutföreskrifter omom

meddelats före ikraftträdandet.konkurs har
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3 Förslag till

ändringLag i lagen 1950:272 för utländskarättom om
försäkringsföretag driva försäkringsrörelse i Sverigeatt

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1950:272 för utländ-rättom om
Sverige7ska försäkringsföretag försäkringsrörelsedriva iatt

dels och skall ha följande lydelse,15 25att
dels det i lagen skall införas paragraf, b följandel ly-att en ny av

delse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

b1 §
Utöver vad föreskrivs 1isom
och §§ krävs1 för att ett ut-a
ländskt försäkringsföretag skall
få driva försäkringsrörelse här i
landet medlemskap Försäk-i
ringsgarantiföreningen enligt
lagen 1998:000 förgarantiom
vissa försäkringsersättningar

15

Generalagenten skall föra register vid varje tispunkt utvisar deett som
tillgångar används för skuldtäckning och tillgångarnas värde.som

Om tillgång, antecknats i registret, har upplåtits med sådanen som
dess fulla värde inte kan utnyttjas för skuldtäckning, skall dettarätt att

antecknas i registret.
F örsäkringstagarnas förmånsrätt
enligt § förmånsrättslagen4 a
1970:979 följer med fordran

grundas på avtalsom om
livförsäkring, eller
återförsäkring avseende liv-
försäkring.

omfattarFörmånsrätten de Förmånsrätten enligt §4 a
tillgångar finns i förmånsrättslagen 1970:979upptagnasom
det register i första omfattar de tillgångar finnssom anges som

Lagen omtryckt7 1989:1082.
Senastelydelse 1995:781.3
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företaget försätts i i det registerstycket, när upptagna som anges
i första stycket, företaget för-konkurs eller utmätning äger närrum

särskild administration i konkurs eller utmätningeller trä- sätts
administ-eller särskildder in. äger rum

ration träder in.
för fordranFordran enligt har företrä- Förmånsrätt på1

grund avtal direkt försäk-framför fordran enligtde av om
för-har företräde framförring

grundmånsrätt för fordran på av
avtal återförsäkring.om

25
för-meddela de erinringar i fråga utländskaFinansinspektionen får om

inspektionen be-verksamhet här i landetsäkringsföretags som anser
hövliga.

rättelse in-skall förelägga företaget vidtaFinansinspektionen att om
finnerspektionen att

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

lagmed stöd dennalatslagen 1976:357 avm0-om
gällande be-ellertortävlingsförsäkring eller fö- övrigti

försäkringsrö-stämmelserhar meddelatsreskrifter omsom
försäkringstekniskarelse, destöd någon dessamed av av

placeringsrikt-riktlinjerna,grunderna, så-lagar eller om
det tekniskalinjerna ellerfinns,dana un-

sådant finns,derlaget, om
omfatt-tillfredsställande med hänsyn tillgrunderna inte längre är

rörelse,beskaffenheten företagetsningen och av
belopp minskatseller §,deponeratbankinstitutet enligt 10 15i a

nedgått i värde ellervärdehandlingarna avsevärtatt av annangenom
anledning,

tillgångarriktlinjer för placeringförsäkringsföretagets som an-av
till in-tillfredsställande med hänsynskuldtäckning intevänds för är

försäkringsrörel-kap. och §nehållet i 9 10 1013 § 7samt ea c-
selagen 1982:713,

ellerinte tillräckligaanvänds för skuldtäckningde tillgångar ärsom
för-kap. och 10 §placerade enligt § 7 9 10inte 13är samt c ea -

ellersäkringsrörelselagen,
anmärkningar försäkringsföretagetsallvarligadet i övrigt finns mot

verksamhet.

Senastelydelse 1995:781.9
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utländsktOm försäkringsföretags kapitalbas understiger sol-ett
vensmarginalen enligt kap. eller7 23 25§ försäkringsrörelselagen
1982:713, skall Finansinspektionen förelägga företaget upprättaatt en
plan för återställa sund finansiell ställning och överlämna planenatt en
till inspektionen för godkännande. Om kapitalbasen understiger de ni-
våer i eller garantibeloppet16 för livförsäkringsrö-som anges a om
relse inte har sådan sammansättning i 16 § tredje styck-en som anges a

skall inspektionen förelägga företaget och för godkän-et, upprättaatt
nande överlämna plan för skyndsamt återställande kapitalbasen.en av

Vad i tredje stycket skall inte gälla i de fall företagetsägs med-som
förmåner enligt och23 § någon myndighet Finansin-getts äna annan

spektionen tillsynhar soliditeten. Om den utländska myndighetöver
kontrollerar företagets soliditet förbjuder det helt eller delvisattsom

förfoga sina tillgångar skall, på begäran myndigheten, Finan-över av
sinspektionen vidta åtgärder beträffande företagets tillgångar isamma
Sverige.

Om föreläggande enligt andra eller tredje stycket inte har följtsett
inom den bestämda tiden och det anmärkta förhållandet inte heller på
något har undanröjts, skall Finansinspektionen anmäla dettasättannat
till regeringen.

Finansinspektionen får begränsa försäkringsföretags förfogande-ett
eller förbjuda företaget förfoga sina tillgångar i Sverige,rätt överatt

om
företaget inte följer gällande bestämmelser skuldtäckning,om
företagets kapitalbas understiger tredjedel solvensmarginalenen av
eller inte uppfyller gällande krav garantibelopp,
företagets kapitalbas understiger solvensmarginalen och det finns
särskilda skäl bolagets finansiella ställning ytterligareatt anta att
kommer försämras, elleratt
det bedöms nödvändigt för skydda de försäkrades intressenattvara
vid beslut förverkande företagets koncession.om av

företagetOm medgetts förmåner enligt 23 och§ någona annan
myndighet Finansinspektionen har tillsyn soliditeten, skall in-än över
spektionen underrätta den behöriga myndighet kontrollerar företa-som

soliditet innan åtgärd vidtas.gets
Om företaget driver verksamhet eller har tillgångar placerade i ett

EES-land, skall Finansinspektionen underrätta den behörigaannat
myndigheten i det landet beslut fattats i enlighet med sjätteom som
stycket och, det behövs, begära den behöriga myndigheten iattom
samarbete med inspektionen vidtar motsvarande åtgärder.

Finansinspektionen skall anmäla beslut förverkande konces-om av
sion till de behöriga myndigheterna i de EES-länder där företaget be-
driver försäkringsverksamhet. Inspektionen får i samband härmed be-
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de åtgär-inspektionen vidtarmedi samarbetemyndighetsådangära att
intressen.försäkradesskydda deförbehövsder attsom

efterskall drivasverksamhetenbesluta hurfårFinansinspektionen
och sjätte styckena.i fjärdebeslutsådantett avsessom

företagetregeringenförverkadförklaraskoncession kanEn omav
för koncession,kravenuppfyllerlängreinte

med-uppfyller kravet påinte
Färsäkringsgaran-lemskap i

enligt lagentiföreningen
för1998:000 garantiom

försäkringsersättningar,vissa
harangiven tidinomintetid harangiveninom.inte

.
i planåtgärdernavidtagitplaniåtgärdernavidtagit enen

tredjeenligthar godkäntstredjeenligtgodkäntshar somsom
stycket, ellerstycket, eller

allvarligt åsido-falliåsido-allvarligtfalli annatannat .. bestämmelsergällandebestämmelsergällande sättersätter
verksamheten.förverksamheten.för

auktorisationoch dessenligt 23 §förmånermedgettsföretagetOm a
företa-kontrollerarmyndighetutländskförverkadförklarats somenav

åtgärder. OmerforderligavidtaFinansinspektionenskallsoliditet,gets
soli-företagetsförverkadförklaratsauktorisationen ärskälet till attatt

konces-förklara företagetsregeringenskallotillräcklig,ditet genastär
förverkad.Sverigesion i

skall Finan-förverkad,förklaraskoncessionenvarigenomBeslut, av
Tidningar.och Inrikesi Post-sinspektionen kungöras

januari 1999.kraft denträder i llagDenna
likvidation ellerÄldre beslutfortfarandeföreskrifter gäller omom

inträtt föreadministration harsärskildellermeddelatsharkonkurs om
ikraftträdandet.
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Förslag till4

ändringLag i förmånsrättslagen 1970:979om

1970:979°Härigenom föreskrivs förmånsrättslagen4 § skall haatt a
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4a§n
Förmånsrätt följer med försäk- Förmånsrätt följer med försäk-
ringstagares fordran hos försäk- ringstagares och andra ersätt-
ringsföretag i den egendom och i ningsberättigades fordran på
den omfattning i grund7 försäkringsavtal hossom anges av
kap. försäkringsrörelsela-11 § försäkringsföretag i dena egen-

1982:713 och tredje-15 § dom och i den omfattninggen som
femte styckena lagen 1950:272 i kap.7 11 § försäkrings-anges a

för utländska försäk- rörelselagenrätt 1982:713 och 15 §om
ringsföretag driva försäk- tredje och fjärde styckena lagenatt
ringsrörelse i Sverige. 1950:272 för utländskarättom

försäkringsföretag driva för-att
säkringsrörelse i Sverige.

lag träder i kraftDenna den januari1 1999.
Äldre föreskrifter gäller fortfarande beslut likvidation ellerom om

konkurs har meddelats före ikraftträdandet eller särskild administ-om
ration enligt lagen för1950:272 utländska försäkringsföretagrättom

driva försäkringsrörelse i Sverige har.att

10Lagen omtryckt 1975:1248.
Senastelydelse 1995:783.
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tillFörslag5

1987:672konkurslageniändringLag om

konkurslagenkap. 5 §och 913 §kap.7föreskrivsHärigenom att
lydelse.följandeskall ha1987:672

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

7 Kap.
13

boets till-skalldennabouppteckning. lskallFörvaltaren upprätta en
skallBouppteckningenvärden.uppskattadetillgångar noggranttas upp

postadress.ochvarje borgenärsuppgiftinnehållavidare namnom
innehållaocksåbouppteckningenskallanledning,finnsdetOm

finnsdengrundi boetingårinte attegendomuppgift avsomom
skall bo-saknasegendomuppgift sådangäldenärenutomlands. attHar

detta.uppgiftinnehållauppteckningen om
innehållaocksåbouppteckningenskalldet behövsutsträckningdenI

handlingarandradelsräkenskapsmaterial,delsförteckning somöveren
boet.rör

till-ochtillförvaltaren rättenskallBouppteckningen gesav
ed-vecka föreochmöjligt senastsåsynsmyndigheten snart ensom

gångssammanträdet.
tillförutbouppteckningunderskriven gettsgäldenärenHar en av

förvaltarenintebouppteckning upprättas,någonbehöver omrätten, ny
det tillanmälaskall hanfallsåtillförlitlig. snarastIdenna ärattanser

tillsynsmyndigheten.ochrätten
bevakningsförfarandeSkallbevakningsförfarandeSkall

boupp-någonoch harboupp-någon ägaoch har rumäga rum
tillinteteckning gettstill ännuinteteckning gettsännu

såförvaltarenskall snartsåförvaltaren rätten,skall snarträtten,
veckamöjligt ochvecka senastochmöjligt ensenast somensom

bevakningsför-beslutetfrånbevakningsför-beslutetfrån omom
förteckningskickafarandetförteckningskickafarandet enen

uppgiftmedborgenärernauppgiftmed överborgenärernaöver
postadressborgenärsvarjepostadressborgenärsvarje omom

tillsynsmyndighe-ochtilltillsynsmyndighe- rättenochtill rätten
bankaktiebolags,lbankaktiebolags, ettten. enI ettten. en

medlemsbanksellersparbanksmedlemsbankssparbanks eller enen
bouppteckning-tillskallkonkursbouppteckning-skall tillkonkurs

1996:129.lydelseSenaste3
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eller borgenärsförteckningen eller borgenärsförteckningenen en
bifogas uppgift insättnings- bifogas uppgift insättnings-om om
borgenärerna och deras ford- borgenärerna och deras ford-
ringsbelopp med upplupen ringsbelopp med upplupenränta. ränta.

gällerDetsamma i värdepap- gällerDetsamma i värdepap-ett ett
persbolags konkurs bolaget persbolags konkurs bolagetom om
har tillstånd insätt- har tillstånd insätt-att ta emot att ta emot
ningar konto. livförsäk-I ningar på konto. livförsäk-Iett ett
ringsbolags konkurs skall på ringsbolags konkurs skall
motsvarande bifogas uppgift motsvarande bifogas uppgiftsätt sätt

försäkringstagarna och deras forsäkringstagarna och andraom om
fordringar. ersättningsberättigade de-samt

fordringar. skadeförsäk-I ettras
ringsbolags konkurs skall på
motsvarande bifogas uppgiftsätt

de försäkringstagare ochom
andra ersättningsberättigade

har anmäld oregle-som en men
rad försäkringsfordran jämte
derasfordringsbelopp.

9Kap.
5

borgenär till säkerhet förEn sin fordran har i fast eller löspanträttsom
egendom behöver inte bevaka fordringen för få till betalningrättatt ur
den egendomen.pantsatta

borgenärEn har ford- borgenär har ford-Ensom en som en
hos bankaktiebolag, hos bankaktiebolag,ett ettran en ran en

Sparbank eller medlemsbank sparbank eller medlemsbanken en
grundpå insättning räk- på grund insättning räk-av en av en

ning behöver inte bevaka sin ning behöver inte bevaka sin
fordran i sådant institutets kon- fordran i sådant institutets kon-
kurs, uppgift fordringen kurs, uppgift fordringenom om om om
har lämnats enligt kap. har lämnats7 l3 § enligt kap.7 13 §
fjärde stycket. Detsamma gäller fjärde stycket. Detsamma gäller
beträffande värdepappersbolag beträffande värdepappersbolag

har tillstånd in- har tillstånd in-att ta emot att ta emotsom som
sättningar konto. försäk-på sättningarEn på konto. försäk-En
ringstagare behöver inte bevaka ringstagare eller ersätt-annan
sin fordran i livförsäkrings- ningsberättigaa behöver inteett
bolags konkurs, uppgift bevaka sin fordran i försäk-ettom om

Senastelydelse3 1995:1584.

2 17-1304
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uppgiftringsbolags konkurs,enligt detlämnatsfordringen om
enligt detfordringen lämnatsangivna lagrummet. om

angivna lagrummet.

januari 1999.kraft deni llag träderDenna
Äldre med-konkurs harbeslutfortfarandegällerföreskrifter omom

ikraftträdandet.föredelats
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6 Förslag till

skatteregler förLag ersättning från Försäkrings garantiom

Härigenom föreskrivs följande.

ersättning betalasDen Försäkringsgarantiföreningen ochutsom av som
ersättning på grund garantin enligt lagen 1998:000avser av om ga-

ranti för vissa försäkringsersättningar, skall vid inkomstbeskattning
behandlas ersättningen betalats försäkringsersättningutsom om som av
den försäkringsgivare meddelat försäkringen.som

Till den del ersättningen upplupen skall den vid in-ränta,avser
komstbeskattningen behandlas inkomstränta.som

Vid återbetalning ersättning enligt lagen22 § garanti för vissaav om
försäkringsersättningar skall den del återbetalat belopp inteav som av-

ersättning motsvarande försäkringsersättning jämställas med rän-ser
teutgift.

lag träder i kraft den januariDenna l 1999 och tillämpas första gången
vid års2000 taxering.
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tillFörslag7

självdeklaration1990:325i lagenändringLag omom

kontrolluppgifteroch

lagenoch 2522kap. 14, 18,3föreskrivsHärigenom att a
följandeskall hakontrolluppgifterochsjälvdeklaration1990:325 om

lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

3 Kap.
§1414

pensionKontrolluppgifterpensionKontrolluppgifter omom
för-skall lämnasoch livräntaför-skall lämnaslivräntaoch avav

understödsföre-säkringsföretag,understöds-ochsäkringsföretag
Försäkringsgarantifö-ochningavseendeförening

avseendereningen
betalatsbelopppå a utbetalatsbeloppa ut somsom

denförsäkringgrundden artförsäkringgrund art avavavav
fö-beloppetförskattepliktfö-för beloppetskatteplikt attatt

grundreligger ellergrundellerreligger avav
försäkringsådanåterköpförsäkringsådanåterköp avav

ochoch
följdtilllivräntabföljdtill utgettsb livränta utgetts somsom

ellerpersonskada ersätt-ellerpersonskada ersätt- avav
kol-sådangrundningkol-sådangrundning avav

sjukförsäkringlektivsjukförsäkringlektiv som av-som av-
eller3i 32 §elleri § 332 mom.asesmom.ases

tillanvisningarnapunkt 12tillanvisningarnapunkt 12 avav
kommunalskattelagen§22kommunalskattelagen§22

1928:370 även utgett1928:370 även utgett omom
skattepliktigbelopp inteskattepliktig ärintebelopp är avav

natur.natur.
skall avskattasbeloppsådantochpensionKontrolluppgift somom

lämnaskommunalskattelagenstycketjförstaenligt 32 § 1 avmom.
indivi-1993:931lagenkap. 2 §i lpensionsspariitstitut omavsessom

pensionssparande.duellt

M 1993:945lydelseSenaste
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Kontrolluppgift skall lämnas för den till vilken beloppet har betalats
det utbetalade beloppet uppgår till sammanlagt minst 200 kronorut om

för hela året. Kontrolluppgiften skall utbetalt belopp och avdra-ta upp
preliminär A-skatt. kontrolluppgiftenAv skall framgå pensiongen om

utgått grund tjänstepensionsförsäkring. Med utbetalt belopp lik-av
ställs avskattningsbelopp i andra stycket. Kontrolluppgiftsom avses om
avskattningsbeloppet skall lämnas för den skall beloppettasom upp

intäkt tjänst.som av
skattepliktigtHar engångsbelopp till följd personskadagetts ut av

skall särskilt anmärkas skattepliktigt engångsbelopp tidigaregetts utom
grund skada. falletOm så skall beloppets storlek ochärav samma

utbetalningsåret anges.
l8§

Efter föreläggande skatte- Efter föreläggande skatte-av av
myndigheten skall försäk- myndigheten skall försäk-ett ett
ringsföretag eller understöds- ringsföretag, understödsföre-en en
förening lämna kontrolluppgift ning eller Försäkringsgarantijfö-
beträffande namngiven lämna kontrolluppgiftreningenen per-

Kontrolluppgiften skall beträffande namngivenson. avse en per-
uppgiven försäkring, Kontrolluppgiften skallarten av son. avse

beloppet premie eller någon uppgiven försäkring,artenav av
avgift, tid då sådan beloppet premie eller någonmotta-annan av

gits, utbetalt försäkringsbelopp avgift, tid då sådan motta-annan
värdet och andra gits, utbetalt försäkringsbeloppsamt arten av

förmåner inte värdet och andrauppgetts samt artensom en- av
ligt föreskrift. förmåner inte uppgettsannan som en-

ligt föreskrift.annan

22
Kontrolluppgift inkomstränta och fordran skall lämnasom av

Värdepapperscentralen Aktiebolag,VPC
denE yrkesmässigt bedrivit inlåning eller yrkesmäs-sättannatsom
sigt ombesörjt blivit räntebärande,att pengar
den skuldförbindelse för den allmänna marknaden,gett utsom
förening från medlemmar mottagit för förräntning,som pengar
Riksgäldskontoret frågai sparobligationer,statensom
den driver valutahandel värdepappersinstitut hos vilketsamtsom
utländskt fondpapper eller rättighet eller skyldighet anknyter tillsom
sådant fondpapper förvaras i depå eller kontoförs,
lnsättningsgarantinämnden,

i Senaste lydelse 1997:329
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i sådanförvaltarei sådanförvaltare egen-somegen-som. det registerinförd iskapregisterinförd i det ärskap är
Värdepapper-försVärdepapper-förs avsomavsom

Aktiebolagscentralen VPCAktiebolagVPCscentralen
aktiekontolagenenligtaktiekontolagenenligt

1989:827,1989:827.
Försäkringsgarantiförenin-

gen.
förKontrolluppgift skall lämnas

betalatsvilkeneller tillgottskrivits ränta utden räntasom
borgenär,

i första3 §fordranmarknadsnoteradinnehavare avsessomav
förmögenhetsskatt medstatlig1997:332lagenstycket 7 un-om
före år 1996,premieobligationfördantag getts utsom

räntebä-utländsktinnehavareantecknadvaritharden avsomsom
tillanknyterskyldigheträttighet ellerellerrande fondpapper som

fondpapper.sådant
uppgiftsskyldigedendenskallKontrolluppgiften räntata somupp

dennestill borgenären,betalatgottskrivit ellersammanlagt ut sam-
avdra-ochvid utgånguppgiftsskyldige åretsdenfordran påmanlagda

uppgiftskallstycketförsta 6ifallskatt.preliminär I avsessomgen
iinnehavetgottskrivitsutbetalas eller samtlämnas ränta omsomom

Kontrolluppgiftutgång.vid åretsfordringenkontofördadendepån eller
avkastningförfalleninteför upplupenvidare lämnasskall men

värde-andel i sådanellerfordranavyttringvidräntekompensation av
statlig in-1947:576lageni 27 § 6pappersfond ommom.avsessom

komstskatt.
viddetkontrolluppgiftenskallfordranmarknadsnoterad taFör upp

avkastningmed upplupenökatnoterade värdetutgångårets somsenast
värde.dettaomfattasinte av

för-fordranochskall räntakontoInnehas änett personmer enav
denförförhållande käntinte ärinnehavarna,mellandelas lika annatom
inteinnehavaresamtligaför vilketkontofrågauppgiftsskyldige. I om
denskall dockstycketandrabestämmelserna i 57 §enligtredovisas

fördelning.redovisasfordranochtotala utanräntan
uppgiftsskyl-och kan denocksåutbetalning än räntaAvser annaten

föri ställetskall räntadäravdelhur utgör ränta,dige inte stor somange
redovisas.utbetalda beloppetsammanlagtdet

sådaniförvaltareutländskuppdrarskattskyldig, attEn ensom
Värdepapperscentralenförsregisteri detförasegenskap avsom

dröjsmålskall1989:827,aktiekontolagenenligt utanAktiebolagVPC
i depåtill insynmedgivandeskriftligtlämnaRiksskatteverkettill ett

förvaltaren.han har hoseller konto som
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25 a
Kontrolluppgift utgiftsränta och skuld skall lämnasom av

den yrkesmässigt bedrivit utlåning eller kreditgivning eller densom
i yrkesmässig verksamhet bedrivit utlåning eller kredit-som annan

givning via konto eller i form,annan
förening till medlemmar lånat ränta,ut motsom pengar
arbetsgivare eller uppdragsgivare till arbetstagare ellersom upp-
dragstagare lånat ränta,ut motpengar
Insättningsgarantinämnden,
Centrala studiestödsnämnden. Centrala studiestödsnämnden,

Försäkringsgarantzförening-

en.
Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk och dödsbo. Kon-person

trolluppgiften skall den gäldenären betalt till denräntata upp som upp-
giftsskyldige och gäldenärens sammanlagda skuld till den uppgiftsskyl-
dige vid årets utgång. fall i förstaI stycket skall3 ävensom avses
eventuellt ränteförmån anges.

den betalts till delAvser någon erlagts i för-ränta räntasom som
kontrolluppgiften framgåskott, skall hur del be-räntanstorav av som

löper på tid till och med den 31 januari året efter beskattningsåret, dock
endast förskottsräntan till del belöpernågon på tid efter denna tid-om
punkt

förKontrolluppgift skall vidare lämnas upplupen inte förfallenmen
avkastning räntekompensation vid förvärv fordran eller andel iav
sådan värdepappersfond i 27 § 6 lagen 1947:576som avses mom. om

inkomstskatt. skall kontrolluppgiftstatlig Dock inte lämnas i det fall
den avkastning kompensationen förfaller till betalning ettavser senare

det förvärvet skett.år årän
Är betalningsansvarig för skuldfler skall utgiftsräntanän personen

och skulden fördelas lika mellan gäldenärerna, inte förhållan-annatom
känt för den uppgiftsskyldige. fråga skuld för vilken samtli-de Iär om

gäldenärer inte redovisas enligt bestämmelserna i andra stycket57 §ga
skall dock den totala och skulden redovisas fördelning.räntan utan

kraft januari tillämpas förstalag träder i den 1999 och gångenDenna 1
vid års taxering.2000

Senastelydelse 1997:329.6
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Bakgrund till garantisystem förl ett

försäkringsersättningar

Inledningl 1
.

finansiella området med starka inslag liberalise-Utvecklingen på det av
internationalisering har medfört den svenska lagstiftningenring och att

finansiella marknaderna har genomgått föränd-reglerar de storasom
delvis uppkommit inhemska initiativringar. Förändringarna har genom

regler inre marknad. försäk-präglas också EGzs Inomav om enmen
regleringssyn.ringsområdet har utvecklingen inneburit delvis Deten ny

fortfarande till försäk-bakomliggande målet för regleringen är att attse
försäk-fullgöra sina åtagandenringsföretagen skall kunna gentemot

lagstiftning skall uppnåpå vilketringstagarna. detMen sätt man genom
avseenden väsentligt annorlunda.mål i vissadetta är

betänkanden utarbetat förslag tillFörsäkringsutredningen har i tre
delbetänkandenförsäkringsområdet. två har utred-lagstiftning lny

försäk-påkallats EG-direktiven påningen behandlat ämnen avsom
genomförts. sitt slut-förslag har till delar Iringsområdet. Dessa stora

föreslårFörsäkringsrörelse förändringbetänkande 1995:87 3SOU i
försäkringsrörelselag-ytterligare förändringFörsäkringsutredningen av

beredning hos regeringen.ligger förstiftningen. Förslagen

förslagFörsäkringsutredningens1.2

reglerbetänkande behandlar bl.a.Försäkringsutredningens två första
och förslag beträf-solvens, placering medelförsäkringsbolagens avom

försäkringsverksamheten.9 slutbetänkandet föreslårförfande grunder l
försäk-skall befrämja konkurrensen ilagstiftningutredningen somen

bibehålls eller förstärks.konsumentskyddetringssektorn samtidigt som
för-skälighet i försäkringsrörelse,bl.a. kravetKommittén behandlar

vinstutdelning och behovetlivförsäkringsbolag lämnabudet för att av
obeståndssituationer.försäkringsskydd vid

SOU 1991:89 och SOU 1993:1087
1994/9521841992/932257och Prop.13Prop.

9 behandladeupprättades docenten Lars Nybergsärskild promemoriaEn närmareav som
för försäkringsbolag Ds 1993:57.placeringsreglerna, Placeringsregler
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förslag deFörsäkringsutredningens samtligaför ärGemensamt att
FörsäkringsutredningenEnligtkonsumenterna.syftar till skydda äratt

motivet föravgörandekonsumentskydd detstarktbehovet ett enav
eftersom verkningarnaförsäkringsverksamheten,regleringsärskild av

allvarliga förbli mycketinte fullföljs kanförsäkringsâtagandeatt ettav
komplicerad detförsäkringstekniken såenskilde.den Dessutom attär

försäkringsbolagets eko-bedömningför kundensvårt göraär att aven
gällerförpliktelser.fullgöra sina Dettaförmåga ävenoch dessnomi att

ekonomiska frågor. För-igoda kunskapermedförsäkringstagareför en
förkunskaperha tillräckligainte förväntassålundakansäkringstagaren

ändamåls-sina riskerhanterarförsäkringsgivaren ettavgöraatt om
vidareFörsäkringsutredningeneffektivt sägerenligt och attsätt.

skadeförsäk-livförsäkring inomviduttalat änskyddsintresset är mer
livför-årregel löper påskadeförsäkringsavtalen ärMedanring. ettsom

sällanomfattar intelångvariga ochoftast mycketsäkringsavtalen ett
starkatillräckligtfinns inteåterförsäkringsparande.betydande Inom

reglering.särskildmotiveraförskyddsintressen att en
Försäk-uttalarstrukturframtida regelsystemetsBeträffande det

lagstiftningen börmedövergripande syftetdetringsutredningen att vara
för-Skyddet förfullföljas.kanförsäkringsavtalingångnatill attatt se
ochverksamhetsreglerfrämsttillgodosesbörsäkringstagarna genom

skallBolagenbetalningsförmåga.försäkringsbolagstillsyn rör ettsom
skall medtillgångarbolagsvärdetdvs.fullgod solvens,ha ettaven

Regleringenförsäkringsåtaganden.dessvärdetmarginal överstiga av
priser ochgranskningdetaljeradinnebärainteskall däremot pro-aven

försäk-förhindratillsyftaskall inte hellerRegleringen attdukter. att
bedri-kaninteFörsäkringsföretagobestånd.hamnar påringsbolag som
slåsskall kunnabärkraftigtlångsiktigt utverksamheten på sättettva

i principstrukturomvandling ske sättmarknaden ochfrån samma
konsumenternasväsentliganäringsområden. Det ärandrainom attsom

skyddade.anspråk välär
lagstiftningennuvarandedenbyggerFörsäkringsutredningenEnligt

livför-gällersärskilt vadregleringssyn,avseendeni vissa annanen
detskydd hartillfredsställandeförsäkringstagarnasäkring. För ettatt ge

försäkringsbo-förhindramöjligtlångtnödvändigt så attattansetts som
syftar tilltill regleringobestånd". övergångEnlag hamnar somen

i mycketinnebärförsäkringsbolagenblandökad konkurrens anpass-en
Samtidigt detdecenniet.det ärunderutvecklingenning till senaste en

Lagstiftningenharmoniseringsarbetet inom EU.naturlig konsekvens av

20 Försäkringsutredningensfinns bl.a. iförsäkringsverksamhetsärregleraMotivet att
ff.s.l0l1995:87slutbetänkande SOU

3 avsnittockså 2.1Se
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skall liksom tidigare konsumentskydd,starkt de negati-ett utange men
konsekvenser för effektivitet och utveckling följer bola-attva som av

rörelsefrihet hindras nödvändigt. den lagstiftningIängens mer som
Försäkringsutredningen föreslår försvinner regleringar verkarsom

samtidigthämmande på konkurrensen, kommer andra till for attmen
forsäkringstagarna.upprätthålla acceptabelt skydd förett

centralt förslag i utredningen borttagandet det vinstutdel-Ett är av
ningsförbud idag finns för svenska konventionella livförsäkrings-som
bolag. Utredningen det inte befogat offentligäratt attmenar genom
reglering till försäkringskollektivet vissa andelaratt garanterasse av

sikte fördelningen olikauppkomna överskott. Regler på mellantarsom
heller inte motiverade. Regler dettaförsäkringstagargrupper anses av

utvecklingen produkter kan -Äll förslag hämmar nyttaav nya som vara
Slopandet vinstutdelningsförbudet kräver dockkonsumenterna. attav

skyddsregler, iförsäkringstagarintresset tillgodoses radgenom en
försäkringstagarnas till del iförsta hand krav på rätt över-attgenom

regleras i de enskilda avtalen.skotten klart och tydligt
skyddet för försäkringstagarna föreslår Försäkringsut-stärkaFör att

innefattaregleringen försäkringsverksamheten skallredningen ettatt av
försäkringstagarna tillräcklig trygghetskyddssystemsärskilt som ger

träder in vid obestånd. tekniskaoch inte bygger Denatt statensom
utredningen,sådant skyddssystem borde, enligtutformningen ettav

utredningsman.särskildutformas av en

försäkringarnaskollektivavtalsgrundadeFörsäkringsutredningen diskuterade inte de23
särskildfrån Finansdepartementet uttalatspeciella problem. Skälet härtill attatt envar man

sådanaförsäkringar kan bli aktuellt iutredning förhållandena rörande annat samman-av
särskild utredningUtredningen ansåg emellertid rimligt i avvaktan påhang. det att en

frånförsäkringar få dispensinföra bestämmelse det möjligt för dennagör typattsom aven
meddock komma i konflikt EU:senstakaregler i försäkringsrörelselagstiftningen; utan att

regler eller skyddet för försäkringstagarna.
föremål för utredning Kollektivförsäk-kollektiva försäkringarna för närvarandeDe är av

januariUtredningens arbete beräknas slutfört underringsutredningen Dir. 1997:57.
månad 1998.
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Kommittédirektivenl

tillkalla särskildbeslutade regeringennovember 1996Den 7 ut-att en
för försäk-för garantiutreda hur svensktskulleredare systemettsom

utformas.ringsfordringar bör
Försäkringsutredningen i sittuttalasDir.l996:88direktivenl att

försäk-genomgripande reformeringföreslagitslutbetänkande aven
ekonomiskt ef-förslaget syftar tillringsrörelselagstiftningen attsamt

konsumentskyddetsamtidigtoch ökad konkurrensfektivare regler som
Ökad risken för försäk-emellertid ökakonkurrens kanupprätthålls. att

för konkurser i försäk-ökad riskobestånd. Enringsföretag kommer
förskyddsordningenförändringdärförringsföretag motiverar aven

försäkringstagare.
försäk-garantisystem förutredningRegeringen ettatt omanser en

finansiellaövrigamed utvecklingen påväl i linjeringsfordringar ligger
insättningsga-omfattaslnlåning i banktjänsteområden. numera av en
för ersättningEG-direktivtillfinns förslagranti och det systemett om

värdepappersrörel-driverföretagkunder tillinvesteraretill är somsom
svensktför utformahar tillsattsDir 1996:63utredningEn ettattse.

med sitt betän-Utredningen kominvesterarskydd.sådantförslag till ett
i september 1997.kande SOU 1997:125

hurutredareenligt direktivenbakgrund bör övervägadennaMot en
utformas.börförsäkringsfordringarförgarantisystemett

den svenskautredningsarbetetutgångspunkt förallmän ärEn att
försäkringsområ-reglerförenlig med EG:sskalllagstiftningen vara

ochsamhällsekonomiskt perspektivbedrivas frånskalldet. Arbetet ett
konkurrensneutralitetenupprätthållabidra tillmöjligtså långt att

försäkringsmarknadei.
följandeuppdragetsammanfattas sätt.direktivenl

Utredaren skall

länder,i andraskyddssystemundersöka-
bör skyddas,försäkringsfordringarvilkaöverväga som-

bör omfattas,försäkringsgivarevilkaöverväga som-
och deskall införasgarantisystemeller fleraöverväga ett omom-

regi,eller privati offentligskall bedrivas
iskallgarantisystemetförutsättningarunder vilka tasöverväga an--

språk,
skall skyddas,fordringsbelopphuröverväga stora som-

garantisystemet,för finansieringmetoderoch föreslåanalysera av-
samordnas medskallgarantisystemetersättningen frånhuröverväga-

förmånsrätt,försäkringstagarnas
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frågor sekretess, former för utbetalning ersättning,överväga om av-
försäkringsföretag fullgör sina skyldigheteroch tillsyn över att en-

ligt skyddssystemet, samt
behövs.förslag till den lagregleringlämna som-

inte omfattasockså individuellt pensionssparandedirektivenl sägs att
och sådant sparande har likheterinsättningsgarantisystemet att storaav

omfattaspensionsförsäkring. detta sparande inte nå-med privat Om av
med andra sparformer snedvridaskan konkurrensenskyddssystemgot

inlåning i bank inomUtredaren skalloönskat övervägasätt.ett om
garantisys-pensionssparande skall omfattasför individuellt avramen

insättningsgarantin.försäkringsfordringar alternativtförtemet av
frågor i departe-också deUtredaren skall överväga tassom upp

skadelidandes anspråk trafikskadeer-mentspromemorian Skydd för på
och ställ-insolvens 1993:35vid försäkringsgivarens Dssättning ta

januari överlämnadeförslag. beslut den 30 1997ning till dess Genom
Försäkringsgarantiutredningen.ärende tillregeringen detta

medgarantisystemet, i enlighet För-skallUtredaren överväga om
i andraförslag, skall kunna i anspråksäkringsutredningens äventas

syfte minskaförsäkringsföretags obestånd ividsituationer attän ett
nettokostnader.garantisystemets

garantisystem skall samverkahurUtredaren skall övervägaäven ett
och utredarenför försäkringstagareförmånsrättenmed den nuvarande

förmånsrättsreglernade ändringar ioförhindrad föreslådärvidär att
behövs.som

förearbete skall slutfört utgång-utredarensSlutligen att varaanges
år 1997.en av

Utgångspunkter för garantisystem1.4 ett

motivet fördet huvudsakligadirektiven till utredningenl attattanges
skydda försäk-försäkringsfordringargarantisystem förinföra är attett

införa garantisystemviktigt skäl tillringstagarna. Ett är attatt ettannat
harkonkurs klargörs. Försäkringefterför konsumenternaansvaret en

verksamhet där konkurs-betraktatsi konsumentenslänge ögon som en
det svårt förobefintlig. sådan miljöi det Irisken ärnärmaste enanses

obestånd. Ge-bolag hamnar påkomma undan ettstaten att ansvar om
finansieras ochgarantisysteminföra garanterasatt ett avsomnom -

det inte åliggersjälva klargörsförsäkringsbolagen ersättaattatt staten-
signal tillomkull. viktigbolag går Detförsäkringstagama ärett enom

försäkringsbolagen och konsumenterna.både
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för garantisystem skyddaUtgångspunkten konstruera äratt ett att
enskilda konsumenten. garantisystem innebär emellertid ofrån-den Ett

marknaden. Regleringarkomligen ytterligare reglering denaven
riktigt utformade riskerarfinansiella marknaden inte är störaattsom

funktion och upphov till oönskade beteenden. Därförmarknadens ärge
får riktig incitamentsstruktur. Grundläggan-det viktigt att ett system en

inte ändrar marknadsförutsätt-de för väl fungerandeett system som
det konkurrensneutralt ochningarna negativt trovär-sätt är ärattett

för för-utgångspunkt också minimera kostnadernadigt. viktigEn är att
kostnader kost-gäller såväl administrativasäkringskollektivet. Det som

också flexibelt för klaravid konkurs. Systemet måstenader attvaraen
föreslagna lag-verksamhetsförutsättningar. Vidare måste denändrade

försäkringsområdet.förenlig med regler påstiftningen EG:svara
viktig aspekt vid införandetKonkurrensneutraliteten är ettav ga-en

bedömningen ömsesidiga bolag medaktuell vidrantisystem och är om
skall omfattasuttaxering i bolagsordningenbestämmelser ettavom

konkurrensaspekterviktigt hänsyn tillvidareDet är att tasystem. om
rekonstruktionsförfa-finansieramed ochgarantisystemet skall ettvara

beståndsöverlåtelse.rande eller en
ersättnings-frågorna storlekentrovärdighetFör ärsystemets om
Ersättning-finansiering viktiga.försäkradenivån till de samt systemets

tillbelopp eller ocksåtill högstakan bestämmas att motsvaraett enen
Till ersättningen kan detförsäkringsbolaget.andel fordran motav

lägstakonstrueradsjälvrisk. Självrisken kankopplas ettsomvaraen
Fördelen medförsäkringsersättningen.andelbelopp eller enavsom en

obetydligadå undviker allabeloppkonstruktion lägsta är att manav
skadeförsäkring. fördellämplig för Enform särskiltskador. Denna är

fi-till klaradet bidrarproportionell självriskmed är att systemetsatt
livförsäkringser-lämpligt förProportionell självrisknansiering. är mest

de två vari-tänka sig kombinationgår ocksåsättningar. Det att aven
anterna.

finansierasutgångspunkten skalldirektivenEnligt är att systemet av
omfattas.de försäkringar Enmeddelarde försäkringsföretag somsom

då väljakostnaderfinansieringenmöjlig lösning på är attsystemetsav
för insättningsgaranti. deti lordning gällerden systemetsystemetsom

också finan-omfattasutgångspunkten de banker systemetär att avsom
placerasårsvisa avgifter påkostnader. Bankerna betalarsierar dess som

kontot skallRiksgäldskontoret. Medlen påräntebärande konto hos an-
möjligersättningsfall inträffar. Envändas för den händelse att ett annan

i efterhandi andra länder,lösning, vanlig är uttax-är att genomsom
kostnader.betalaförsäkringsbolagenering avgifter låta systemetsav

för säker-upplåningsrättkan det kopplasTill båda alternativen atten
och trovärdighet.finansiella stabilitetställa systemets
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garantisystembetydelse bestämmafråga centralEn är när ettattav
tillfälle försäkringsbolag harnaturligtskall i anspråk. Ett är när etttas

emellertid blifinansiella sektorn kanKonkurser i denförsatts i konkurs.
undvikakan förlorade.och värden Förmycket kostsamma attstora

det kan igarantisystem utformas såsituation kansådan tasattetten
i konkurs. Särskilt bland liv-bolaget har försattsanspråk redan innan

orsakenutländska konkurser visarfråndär erfarenheterbolagen, att
förskulder, ellermellan tillgångar ochfelaktig matchningofta attär en

leda tillbör problem kanavkastningsgarantier har lämnats,höga som
tid.kunna upptäckas ikonkurs

in-försäkringsersättningar skall ocksåförGarantisystemet ges en
börutredningen fastslårDirektiven tillstitutionell systemetattram.

i dettaobligatoriskt. utgångspunktEnregleras i lag och samman-vara
försäkringskol-kostnader belastarundvika onödigablirhang att som

lektivet.

hazardMoral1.4. l

s.k. moralförsäkringsverksamhetsamband medproblem iviktigt ärEtt
ändratenderaruttryckt försäkradeenkelthazard. innebärDetta attatt

försäkringsbolagen.förtill högre kostnaderdet lederbeteende såsitt att
undvika ska-förebygga ellermindre benägenkan bliförsäkradEn att

försäkringsbo-betalar. Eftersomförsäkringsbolagethandor när vet att
ibeteende, bolagetförsäkradeskännedom denhar full ärlaget inte om

garderaförsäkrade och måstedeninformationsunderläge gentemotett
premiesättningen.sig för detta i

det finnsi lägeproblem uppstårMotsvarande när partett somen
garanti-andra Etthar ingåtts tvåavtalrisken förstår parter.ett avsom

för-situation.sådan Omförsäkringsersättningar skaparförsystem en
försäkradedenkontraktfullgöra sittsäkringsbolaget inte kan gentemot

situation kanskadan.täcker Dennaochgarantisystemetgår ut-upp
normal-försäkringstagaren.försäkringsbolaget och Ibådenyttjas av

utnyttja garantisyste-påinget vinnabolagsledningfallet har attatten
riskkapital gårbolagetsriskexponering, eftersomöka sinattmet genom

bolagkanträda in. Däremotgarantiordningen måsteförlorat ett somom
garantiordningen.draekonomiska svårighetersig ibefinner nytta av

öka ris-detsådant bolagiBolagsledningen kan är värt attattett anse
Garantiord-kris.ekonomiskkommaverksamheten förikerna att ur en

eftersom för-risker,öka sinaför bolagendå underlättaningen kan att
lockaförhand. Bolaget kanförsäkrade påsäkringstagarna attär genom

23 Prentice-HallsOrganization and Management.Economics,Milgrom och Roberts,
Editions, 1992.International
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med förmånliga villkor dra till sig kapital, öka marknadsandelarna och
dölja den i grunden dåliga verksamheten. Försäkringstagaren har inget

förmånliga eftersomincitament bedöma rimligheten de villkoren,att av
garantisystemet betalar ersättning under alla omständigheter. Om det

ekonomiska riskerna leder till förluster blirvisar sig de ökadeatt nya
ohållbar. Resultatet bolagsledningens agerande detsituationen är attav

blir betydligt dyrare för garantisystemet problemen hade åtgär-än om
flertal tillfäl-dats i tid. Sådana händelseförlopp har förekommit vid ett

samband bankernas motsvarighet till garantiordning. spek-len i Etten
krisen i ameri-exempel utnyttjande tredjetakulärt på ärett partav en

1980-talet.Associations underkanska Savings and SLLoans
garantiordning kaninte bortse från riskenDet går attatt geen upp-

problem.moral-hazard beteende kan Dethov till situationer där ettvara
finns motsvarande situation,emellertid hävdas det redankan att omen

Försäkringsutredningensvenskainte uttalad, inbyggd i detän systemet.
i frågan behoveti sitt slutbetänkandekonstaterade av en nyom

förfinns outtalad statlig garanti mångaskyddsordning det idagatt en
socialatill det detfordringar. Skäletförsäkringstagarnas är att avav

försäkringsersättningargodtatorde omöjligthänsyn närmast att attvara
riskerarfallet privatpersonerinte Särskilt torde dettautgår. när attvara

pensionsspa-betydande pensionssparande.miste Dessutom ärom
vilketoch därmedrandet skattesubventionerat göruppmuntrat statenav

försäkringsersättningenundgådet blir svårareännu attatt ansvar om
uteblir.

avseende påeffekt på beteendet medouttalad garanti harEn samma
införa garantisystem ändrasuttalad.moral-hazard Genom att ettsom en

för obestånd itydliggörsinte situationen i sak. Däremot ansvaret ettvar
önskvärdouttalad statlig garanti inteförsäkringsbolag ligger. En ärett

sådaneller övriga medborgare. Enför sig försäkringstagarna ga-vare
kollektivet skattebetalarefinansierasranti skulle i slutändan snarareav

förtjänsten medkanske främstakollektivet försäkringstagare. Denän
inledningsvis detta avsnitt, detnämndes igarantisystemet attär, som

för för-hardet inteklargörs för allmänheten är ansvaretatt staten som
obestånd.bolag hamnar påsäkringstagarna ettom

försäkringsbolagKonkursscenario i1.5 ett

till hurgarantisystem det viktigt hänsynVid utformandet är att taettav
vilka konsekvensertänkas uppkomma ochobeståndssituation kanen

24Se of 1989", Restmcturing the AmericanSavings andKaufman, The Loan Rescuet.ex
för händelserna i SL.Financial för redogörelseSystem, 1990 närmareen
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det kan få för försäkringstagarna och samhället i övrigt. Eftersom ska-
de- och livförsäkring skiljer sig i väsentliga avseenden, bör ett sys-

också hänsyn till dessa skillnader. bakgrundFör tilltem ta att ge en
utformning beskrivs i det följande försäkringsbolagenssystemets sär-

drag och de väsentliga faktorer påverkar obeståndssituation isom en
bolagen.

Försäkringsbolagens1.5.1 balansräkning

beskriva försäkringsbolagensEtt sammansättning tillgångarsätt att av
jämföra försäkringsbolagen med banker. känt obe-är Detatt är att

ståndssituationer i banker kan få betydande konsekvenser för sam-
hällsutvecklingen. obeståndssituationEn i försäkringsbolag har inteett

följder. Skälet till obestånd i banker kan få omfattan-attsamma en mer
de betydelse det i bankers balansräkning finns inbyggd insta-är att en
bilitet. Banker inlåning för insättarna omedelbartärtar emot som upp-
sägningsbar, dvs. insättarna har helst sina insattarätt näratt ta utsom
medel. Medlen bankerna lånar använder de för långfristig utlå-som
ning, inte omedelbart uppsägningsbar. obalans i balans-Dennaärsom
räkningen, långfristigmed utlåning tillgångssidan och kortfristig
inlåning balansräkningens skuldsida, inget problem längesåutgör
allmänheten har förtroende för bankernas förmåga infria sina åta-att
ganden. Om allmänheten förtroendet för bankerna börjarochtappar ta

sina insatta medel, riskerar bankerna hamna obestånd, efter-ut att
intede i motsvarande mån kan realisera sina tillgångar i formsom av

lånefordringar. sådan situation riskerar hela betalningssystemetI atten
Risken förtroendet för bankerna sviktar och betal-att attrasa samman.

ningssystemet därmed upphör fungera brukar benämnas systemrisk.att
denna situation kan få vittgående följder för övrigaDet områdenär som

i samhället. Systemrisken viktigt motiv till reglera bankverk-är ett att
samhet.

försäkring finns inte systemrisk. FörsäkringsbolagenInom samma
har inte till närmelsevis betydelse banker för betalnings-samma som

skiljer sig försäkringsbolagensDesstom balansräkningarsystemet. ra-
dikalt från bankernas. bank skuldsidanI inlåningen tillär storaen - -
delar likvid medan tillgångssidan utlåningen består tillgångarav- -

eller omöjligasvåra med kort varsel. försäk-Iär att avyttra ettsom
ringsbolag, och särskilt i livbolag, det precis Skuldsidanär tvärtom.ett
består långsiktiga åtaganden försäkringstagarna medan till-motav
gångssidan till del består lätt omsättningsbara värdepapper.stor av

Konkursscenariot i skade- livförsäkringsbolag skiljer sig påresp.
grund deras olika verksamheter och åtaganden. för för-Gemensamtav
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produkterna in-priset premien pådedocksäkringsbolag sätterär att
skade- eller liver-kostnadssida, dvs.delen sinde känner största avnan

själva försäkrings-denna risk ihanterasin kund. Försättningen till att
beräk-skadeutfall aktuariellamöjligaberäkningardetrörelsen görs

aktuariella be-risker i deoch skadebolagen. Utöveri både liv-ningar
riskerfinansiella risker.också för Dessabolagen ärräkningarna utsätts

sammanlagda benäm-och denkapitalförvaltningenhänföra till äratt
kreditrisker.och Deaktiekurs-likviditets-valuta-,ningen ränte-,av

beroende för-olikafinansiella riskernaaktuariella och är stora om
livförsäkring.skade- ellerbedriversäkringsbolaget

skadeförsäkringsbolagKonkursscenario i1

villa-försäkringskontraktskadeförsäkring löper t.ex.Inom ett ensom
ofta förnyasdetår,vanligen påhemförsäkring auto-och ävenett om

betalaräcka tillbolaget skalltillbetalasPremierna attmatiskt. som
administration. Felbe-skadeutfall ochförkostnaderlöpandebolagets

bedömningarskadefrekvenser,påberäkningarbolagetsdömningar i
risken ihuvudsakligadenskadeutfallvärderingaroch utgörm.m.av

Skadebolagenaktuariellberäkningarverksamheten. Dessa är natur.av
jämfö-ieftersom de,finansiella risken,hantera denrelativt enkeltkan
avkast-och inte någraavtalstiderkortalivbolagen, harmedrelse ger

skadeförsäkringarvissaUndantagetningsgarantier. är typer somav
produkter haransvarsförsäkring. Dessaskadelivräntorsjuk- och samt

också högredärföroch harlivprodukteregenskaperliknande ensom
finansiell risk.

förkostnaderkan uppståskadeförsäkringsbolagikonkursEn ett om
kanpremieintäkter. Detbolagetsdrift täcksskadeutfall och inte varaav

ochförsäkringsgrenarskadefall i vissamöjliga attbedömasvårt att
Obeståndssituationerinträffade skador.förkorrektasätta somreserver

beräkningar elleri aktuariellaantagandenfelaktigagrunduppstår på av
bör kunnauppstådock intebehöveri reservsättningen över natt utanen

bo-problemorsak tillmöjligtid. ärrelativt god En attförutses i annan
sådan situa-Vidkatastrofskada.föröverraskande råkarlaget ut enen

Återförsäkring ochobestånd.tid hamnabolaget på korttion kan
mycketsituationersådanaemellertid ärriskspridning i bolagen gör att

skadeförsäkringsbolagenkatastrofskadorförovanliga. Risken gör att
utsträckning livbolagen.sig iåterförsäkrar änstörre
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Konkursscenario i livförsäkringsbolagl

livförsäkring kontraktstiderna mycket långa. förhållandeFör Dettaär
med bolagen avkastningsgarantier försäkringsta-tillsammans påatt ger

besparingar de finansiella riskerna blir mycketgör attgarnas mer om-
fattande inom skadeförsäkring. Aktuariella beräkningar skadeut-än
fall inom livförsäkring relativt enkla, eftersom förändringar i dödlig-är

faktorer sker gradvis.heten och andra inverkande Livbolagets resulta-
främst beroende vältutveckling således hur bolaget lyckasär attav

förskottsinbetalda premierna och hurförvalta de resultatet dennaav
sig till bolagets åtagande försäkringsta-verksamhet förhåller gentemot

Eftersom långsiktiga och förutsägbara och till-åtagandena ärgarna.
marknad, kan aktuarie löpandegångarna prissätts på avgöraen en om

riskerar i framtiden hamna i obeståndssituation.livbolag Detattett en
förutsägbar iobeståndssituation i livbolag i allmänhet ärgör ettatt en

obeståndssituation uppkommer det inte heller sågod tid. Om är atten
förbrukade. amerikanska fall har fordringarnaalla tillgångar Iär ett par

försäkrings-efter ned till omkringkonkurs 70 Det görsatts procent. att
reducerat.erhåller medel efter konkurs,även äntagarna en om

Försäkringstagarens situation i händelse1.5.4 av
obestånd liv- eller skadeförsäkringsbolagi ett

olika konkurs i försäk-Försäkringstagaren drabbas sätt ettav en
det skade- eller livbolag. skade-ringsbolag beroende på Iär ett ettom
och den enskildes fordran på skadebolagetbolag kontraktstiden kortär

i skade-inte skada inträffar. konkursrelativt liten någon Enär ettom
fall okomplicerad för den försäkrade. Försäk-bolag därför i de flestaär

försäkringslösning och skadan kan begrän-ringstagaren kan hitta en ny
premien. den försäkrade däremot drabbastill den förlorade Om avsas

förlorade. Lika-tid efter konkurs, kan värden gåskada kort storaen en
reglerade vid konkurstillfallet in-skadeersättningar inteså kan ärsom

för den enskilde. garantisystem för kon-nebära betydande förluster Ett
skadeförsäkringsbolag således främst syfta tillkurser i måste att ga-

ersättning i händelseförsäkringstagares berättigade kravrantera en
ersättningsgill skada, eller avtalade ska-denne drabbasatt omav av en

betalas till fullo vid konkurs. sådandeersättningar inte kan Enut en
gälla efter konkursen bör tidsbe-period där skyddet fortsätter att vara

för minimera kostnader.gränsad systemetsatt
första hand betalas vidskadeförsäkring har de livräntor iInom som

försäkrade torde för dessa drabbas påtrafikskador särställning. Denen
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från livförsäkrings-berättigade till livräntorde ärsätt somsamma som
bolagen.

situation beroende denneförsäkringstagarenslivbolagl ärett omav
omedel-falletsin försäkring. Om såerhåller utbetalningar på ärär ett

likviditetskris ochhamna iförsäkringstagaren kanproblembart att en
bör därföruppehållet. garantisystemklara Ettsakna medel för att

löpande erhåller betal-till denersättningensikt säkerställakort som
värdet försäkringensikt måstelivförsäkring. På längreningar sin

delEnåterställas till det belopp storsystemet garanterar. av en-som
Fallissemang ilivförsäkringsbolagen.sparande ligger iskilda personers

antaletomfattande idärför mycketlivbolag blir termer personeravmer
förrSparmedlen skallomkull.skadebolag gårdrabbas än ettomsom

försäkringar med Idem harbetalas tilleller sparmoment.ut somsenare
försäkrings-bli svårt hittadet dessutomlivförsäkringsbolag kan att nya

förutsättningarnaeftersomforsäkringstagarna,drabbadeför degivare
efterle-livsfallsförsäkring meddödsfallsförsäkring ellerför att ta en

ha ändrats.vandeskydd kan

livförsäkringsbolagpå konkurs iExempel1.5.5 ett

obeståndssitua-fall tordeflestaunderstryka i deförtjänasDet attatt en
kost-i god tid.upptäckas Detförsäkringsbolag kunnai görtion attett

garantisys-Kostnaden förminimera.oftast gårför konkursnaderna att
försätts i konkursför bolagsannolikhetenberoende att ettärtemet av

medför.konkursenbelastningen påförväntadeoch den systemet som
fallisse-förkostnadenför konkurssannolikhetensåvälOm ettsomen
skall dålågt.garantin Denvärdetlåga kommer attär varaavmang

garantin blir låg.avgiften för Iinnebärdärefter, vilketprissättas att av-
visarerfarenheternaförhållanden framgårsnittet utländska attattom

försäkringsbolagensrelation tillkonkurser ikostnader försystemens
hög.tillgångar intesamlade är

denna kankonkurs och hurlivbolag iillustrerarexempelEtt ettsom
livförsäkringsbolagetömsesidigajapanskakonkursen i dethanteras är

det ja-order frånfick bolagetapril 1997Mutual Life. 25Nissan Den
Livbola-med sin verksamhet.upphörapanska finansdepartementet att

världskrigetsedan andraförsäkringsbolagetjapanskaförstadetärget
vidmiljarder kronorhadekoncession. Bolaget 145förlorat sin ut-som

tillgångar-överstigaSkulderna beräknadesseptember 1996.gången av
situationentill uppkomnaBakgrunden denmiljarder kronor.med 20na

efter detochunderdåligtkombination attmanagementär aven
makroekono-svåra1990-talet ochi början"bubbelekonomin" brast av

avkast-medförderäntenivånlågaförhållanden.miska Den attextremt
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ningen obligationsportföljen understeg utlovadepå den återbäringsrän-
och fallande aktiekurser medförde orealiserade vinster i balans-atttan

räkningen raderades Apprecieringen bidrog också till detut. av yenen
Situationenförsämrade resultatet. underlättades inte heller denattav

vilketfinansiella krisen i utdragen, medfört de flesta livbo-Japan är att
förluster.lagen har gjort stora

Anledningen till Nissan Mutual Life hamnade i svårigheterstörreatt
sina konkurrenter de i slutet 1980-talet marknadsförde liv-ärän att av

avkastningförsäkringar med garanterad byggde räntean-ettsomen
vilket betydligt högre konkurrenterna.tagande 5,5 änprocent, varom

livräntor utgjorde andelindividuella ocksåDenna störretyp en avav
portfölj ijämförelse med konkurrenterna.deras

presenterades plan det japanska försäkringsför-juni 1997l en av
fått uppdrag den japanska regeringen hantera kon-bundet isom attav

för likvidation bolaget. Planen godkändes finansdeparte-kursen av av
bolag skall bildas ochFörslaget innebär överatt ett nytt tarmentet. som

existerande portfölj. Bolaget kapitaliseras medunderhåller bolagets 70
miljoner kronor. Bolaget kommer sedan begära miljarder kronor13att

fonden får betalafrån garantifond. Beloppet det maximalaJapans är ut
täcka utestående skulder. Underskottet föroch skall användas till att

miljar-slutade i förväntas bli minst 20bokföringsåret, 1997,som mars
realiserade förluster i investeringsportföljen.der kronor inklusive icke

för förlusterna kom-cirka miljarder kronor återstår täckaDe 7 attsom
femgoodwill och därefter under år.bokföras amorterasatt som enmer

försäkringsförbund återbäringsräntan reduce-Vidare föreslår Japans att
teckningsdatumet.till from. Deretroaktivt från 2,755,5 procentras

före utbetalningsdagen får ocksåönskar sin försäkringsägaattsom upp
sin fordran nedsatt.

försäkringsbolagen och försäk-i praktikenUppgörelsen innebär att
fallissemanget. Försäkringsbola-delar på kostnadernaringstagarna av

garantifonden ochtill miljarder kronor frånskjuter 13gemensamtgen
garanterade får avkastningenförsäkringstagarna till den högt räntan se

återbä-premieinbetalningar halverad nedsättningensina avgenom
ringsräntan.

livbolag går i konkurs inte behöverExemplet illustrerar ettatt som
fall hade bolaget för högtillgångar. dettal garanteratutan av-envara

utveck-regel skall föregripa sådankastning. finnsInom EU en som en
Tillsynsmyndigheterna skall föreskriva vilka maximiräntorling. som

beräkning avsättningar. Ickefår användas vid försäkringstekniskaav
imindre brist uppstå i bolaget och då kandesto kan man som ex-en -

till kapital och minskaemplet stärka tillgångssidan skjutaattgenom-
garanterade återbäringsräntan. Bestån-skuldsidan sänka denattgenom

vill-leva vidare i nybildat bolag meddet i bolaget kommer alltså att ett
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så hög irealistiska. den garanteradeNärkor räntan ärär somsom mer
innehålladär beståndet beståringripandedetta exempel, måste ett en

meningsfullt baraskulle inteminskning åtagandet. Det attvaraav
förr ellergaranterade åtagandeteftersom detskjuta till kapital, se-mer

förbrukat detta.skulle ha ävennare
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Gällande och utredningar2 rätt

närliggande frågoravseende

Gällande2.1 rätt

tillsyn försäkringsverk-huvudsakliga syftet med reglering ochDet av
kansäkerställa ingångna försäkringsavtalsamhet kan sägas attattvara

försäkringsskydd.således skapas fullgott Dettafullföljas och det ettatt
försäkringsbolag har solvenstillkan uppnås att att somengenom se

försäk-med överstiger värdetvärdet tillgångarna rågeinnebär påatt
tidigare detta i gällande försäk-uppnåsringsåtagandena. Som nämnts

denbl.a. placeringsregler och reglerringsrörelselagstiftning omgenom
betydelse förPlaceringsreglema har sinsolvensmarginalen.s.k. största

tillgångssidansvårhanterliga riskerna finns pådelivförsäkring där mest
finansiella risker.i form av

försäkringsteknis-skall försäkringsbolagsEnligt kap. 1 § FRL7 ett
viderfordras för bolagetbeloppavsättningarka attettmotsvara som

skäligen kanuppfylla alla åtagandenskall kunnavarje tidpunkt som
försäkringsavtal.anledning ingångna Deuppkomma medförväntas av

ansvarighetskall bolagetsavsättningarnaförsäkringstekniska motsvara
inträffade oregleradepremiereserv ochlöpande försäkringarför bl.a.

försäkringsfall.
for skadeförsäkring skall,i vissa falllivförsäkring ochFör även en-

antagandeninnehåller degrunder Dessaligt kap. 3 § FRL,7 upprättas.
försäk-forsäkringspremier ochberäkning bl.a.bas förutgör avsom

hurbestämmelserinnehållerringsersättningar. Grunderna även t.ex.om
återförsäkring skall ske.fördelas hurberäknas ochåterbäring skall samt

Avsikten medtill Finansinspektionen.skall överlämnasGrunderna
full-bolagets förmågakap.grunderna enligt 4 § FRL7 attär att trygga

till skälig kost-meddela försäkringarförpliktelser ochsinagöra att en
nad.

ieller får inteVinstutdelning till aktieägare ägagaranter svens-rum
kap. första stycket FRL.livförsäkringsbolag 12 2 §ka konventionella

Årsvinsten till återbärings-livförsäkringsrörelsen skallpå sättas av en
återbäring till försäk-användas endast föroch denna fond fårfond

förFonden har tagits i anspråkförlusttäckning.ringstagama och för
därför liv-utsträckning. praktiken kanmycket litenförlusttäckning i I
och livför-endast i ömsesidig formSverige drivasförsäkringsrörelse i

ellerförmögenhetsmassa tillhör påhelasäkringsbolagens sättett annat
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avtal iåtaganden enligt ingångnaBolagensförsäkringstagarna. tas upp
det finnsavsättningar ochförsäkringstekniskabalansräkningen som
placeras.avsättningar fårskall täcka dessamedelregler för hur de som

de förval-överskott, eftersomskapatslivförsäkringsbolagen harI stora
i för-utlovatsavkastning vadbetydligt högremedlentade ängett som

återbäringsmedel i ba-redovisasöverskottsäkringsavtalen. Dessa som
placeringsre-särskildasaknas ioch för dessalansräkningen stort sett

cirkalivbolagen 40tillgångsvärdena itotalade utgörstriktioner. Av
princip alltid kanbolagen iinnebäråterbäringsmedel. Detta attprocent

användas föråterbäringsfonden kaneftersomåtaganden,klara sina
obestånds-hamna idärför interiskeraroch bolagenförlusttäckning, att

situationer.
skall haförsäkringsrörelsedriver direktFörsäkringsbolagEtt som

avsättningarförsäkringstekniskatill belopptillgångar motsvararett som
vissaenlighet medplacerade iskalloch dessaräkningför varaegen

för såvälgällerBestämmelsernaFRL.kap. 9 §lagstadgade regler 7
för place-huvudprinciperskadeförsäkringsrörelse. Allmännaliv- som

försäk-beaktandemedskall placerasmedlenringsreglema är att av
och spridasmatchningsprincipen,den s.k. överringsrörelsens ettart,

diversifieringsprincipen.den s.k.tillgångsslag,antalstörre
kan häruppräknade i lagtextenfinnstillgångsslagdeAv somsom
där denskuldförbindelsereller andraobligationerexempel nämnas som

kreditvärdighet, akti-ha godgenerelltförbindelsenför sett ansessvarar
Därtillbanktillgodohavanden.ochfastigheteraktiebolag,publikaier

begränsningarochtillgångsslagolikabegränsningar förfinns regler om
för enhandsengagemang.

skall föraförsäkringsbolagföreskrivs§ ettkap. 11 FRLI 7 ettatt
föranvändstillgångarutvisar detidpunktvid varjeregister somsom

registerföringsskyldighetvärde.tillgångarnas Dennaochskuldtäckning
skadeförsäkringsverksamhet.såväl liv-gäller för som

förmånsrättslagenenligt 4 §förmånsrättharFörsäkringstagarna a
skadeförsäk-s.k. långlivförsäkring,avseendefordringarför1970:979

Med långförsäkringsslag.nämndaavseendeåterförsäkringring och
meddelatsbrandförsäkringhuvudsakligenskadeförsäkring somavses

ochsådan livräntagällerBestämmelsentid tio år.för längre ävenän
skadeförsäkring. Förmånsrättentillhöregentligensjukränta om-som

enligtskall förasi registretfinnsfattar de tillgångar upptagna somsom
tillgångargäller i deförmånsrättenbetyderkap. § FRL. Detta117 att
Förmåns-avsättningarna.försäkringstekniskadeskall motsvarasom

undantagskadeförsäkring medinteomfattar såledesrätten av nyss
utmätningVidoch sjukränta.skadeförsäkringar liv-nämnda långa samt

skadeförsäkring-tillförsäkringstagaredärförbefinner sigkonkurseller
Anledning-fordringsägare.oprioteradeandraställningi somar samma
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införts registerföringsskyldighet för skadeförsäkringsverk-till detatten
samhet registren hjälpmedel vid Finansinspektionensutgörär att ett

efterlevs.kontroll placeringsreglernaattav
genomförandet tredje skade- respektive livförsäkrings-Vid EG:sav

direktivzé infördes principerna enda auktorisation och hem-om en om
omfattandelandstillsyn. samband därmed gjordes ändringar i lagenl

Sverige.verksamhet iEES-försäkringsgivares lag inne-Dennaom
särskilda placeringsregler eller bestämmelserhåller inganumera om

registerföring och förmånsrätt.t.ex.
Utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige, med undantag
EES-försäkringsgivare, regleras lagen för1950:272 rätt ut-av omav

försäkringsföretag driva försäkringsrörelse i Sverigeländska LUF.att
dessa försäkringsföretag gäller i huvudsak regler förFör somsamma

såvitt skuldtäckning, registerföring ochsvenska försäkringsbolag avser
ochförmånsrätt 13 15 LUF.

försäkringsbolag försätts i konkurs, gäller i principOm ett samma
finns vissa speciella bestämmel-regler för alla andra företag; docksom

bl.a. utseende allmänt ombud.i försäkringsrörelselagen ettser om av
livförsäkringsbolag försätts i konkurs, skall FinansinspektionenNär ett

skadebolags konkurs kan sådantförordna allmänt ombud. Vid ett ettett
allmänna ombudet skall förvaltare delta iombud förordnas. Det som
till försäkringstagarna kommer i åtnjutandekonkursen och bl.a. attse

följer med försäkringsavtalen kap.den förmånsrätt se 14 21somav
och 24 FRL.

livförsäkringsbolag har i likvidation eller försatts i kon-När trättett
ellerskall beståndet livförsäkringar möjligt överlåtas tillkurs, om enav

antingen svenskt försäkrings-flera andra försäkringsgivare är ettsom
försäkringsgivare har koncession i Sverigebolag, eller utländsk somen

auktoriserad i land inom kap.eller EES 14 26 § FRL.är ettsom
föravtal överlåtelse skall godkännas FinansinspektionenEtt om av

inspektionen avtalet skall godkännas, skallbli giltigt. Om attatt anser
tillfälleavtalets innehåll kungöras och bl.a. försäkringstagarna skall ges

det i försäkringsbe-inom viss tid invändningar avtalet. Omgöra motatt
överlåtas ingår åtaganden skall fullgörasståndet skall utom-som som

myndigheter i berörda länder tillfällelands, skall behöriga att yttrages
Inspektionen skall godkänna avtal Överlåtelse densig. Över-ett om om

försäkringsgivaren har kapitalbas sedan överlå-tagande den krävssom
behörig myndighet i det land åtaganden skalltelsen beaktats och där

sig. beslutfullgöras samtycker till överlåtelsen eller inte har Ettyttrat

15Se 19942/952184 200.Prop. s
3°Se Prop. l994/95zl84.
37 SFSSe 1995:780.
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inspektionen och där-avtal skall registrerasgodkännande ett avavom
beståndet på den Övertagandeför det överlåtnamed övergår ansvaret

överlåtitsförsäkringsbeståndet inom årförsäkringsgivaren. inteOm ett
säljas ochkonkursbeslutet, får tillgångarnaellerfrån likvidations-

försäkringstagarna kap. 26-27 FRL.mellan 14medlen fördelas
livförsäkrings- och återbä-föreskrivs hurkap. 28 § FRLI 14 stora

ellerbolag i likvidationutbetalas sedanfårringsbelopp trättettsom
före dennaförfallit till betalningde beloppförsatts i konkurs. Av som
likvidationskulle ha betalatsmycket betalastidpunkt får så ut omsom

efterförfaller till betalninginträffat. beloppinte Aveller konkurs som
övriga livförsäk-mycketbetalas endast såtidpunkt fårnämnda attut

försämras.ringstagares interätt
endaströrelse i Sverigeförsäkringsföretagsutländskt utgörEtt en

därför inte bli aktuelltverksamhet och det kanheladel Företagetsav
delavseende endast denkonkursförfarandeellermed likvidations-ett

finns bestämmelseri landet. LUFbedrivs här Irörelsen sär-omsomav
försäkringsfö-då utländsktskall tillämpasadministrationskild ettsom

landet har förkla-livförsäkringsrörelse här idrivakoncession attretags
förverkad administrationsboetförvaltaskallFinansinspektionenrats

tillgångar isamtligaräkning handlivförsäkringstagarnasoch för ta om
utländsk försäk-har förmånsrätt. Omförsäkringstagarevilka dessa en

livförsäkringsrörelse i Sve-drivaupphörtfall harringsgivare i attannat
registerföra tillgångarredovisa ochskyldigtföretaget ändårige, är att

för redanförsäkringstekniska avsättningarnavärdet demotsvarande av
detsker ellerdetta intelivförsäkringar. Ommeddelade annatom av
på grundlivförsäkringstagarnasanledningskäl finns rättanta att av

särskildbeslutaskall inspektionenförsäkringsavtalen äventyras, om
LUF.administration se 28 §

för försäk-gäller inteföretagsrekonstruktion1996:764Lagen om
ringsbolag.

enligttill ingripandemöjligheterFinansinspektionens
försäkringsrörelselagenibestämmelser

försäkringsbo-ingripandemöjligheter tillFinansinspektionens ettmot
inspek-början reglerasTillkap. § FRL.framgår bl.a. 19 11lag enav

förelägganden.och Dessameddela erinringartionens möjligheter att
sammanhang. Dåredogöras för i dettaskall intebestämmelser närmare

infördes ytterli-EES-avtaletanledningändrades medlagstiftningen av

2 1989/90:34 82.Jämför Prop. s.
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försäkringsbolagenmöjligheter för inspektionen ingripaatt motgare
utvidgade möjligheter till agerandeDessa från inspektionens sida har

tillkommit följd artikel i första20 skadeförsäkringsdirektivetsom en av
och artikel i första livförsäkringsdirektivet.24

Om bolag inte uppfyller ställda krav på solvensmarginal, skallett
inspektionen förelägga bolaget plan för återställagöraatt attupp en en
sund finansiell ställning. Planen skall godkännas inspektionen. Omav
kapitalbasen understiger tredjedel solvensmarginalen eller under-en av
stiger garantibeloppet, skall bolaget åläggas förplanupprättaatt en

Ävenkortfristig finansiering. denna plan skall godkännas inspektio-av
Om det anmärkta förhållandet inte undanröjs, skall inspektionennen.

dettaanmäla till regeringen.
Finansinspektionen har vidare möjlighet inskränka bolags friaatt ett

förfoganderätt tillgångar i Sverigedess eller helt förbjuda bola-över att
förfoga tillgångarna. kan ske under vissa förutsätt-Dettaöverget att

ningar, nämligen om

följerbolaget inte gällande bestämmelser skuldtäckning,om
kapitalbasen understiger tredjedel solvensmarginalen elleren av
uppställda krav garantibelopp inte uppfylls,
kapitalbasen understiger solvensmarginalen och det finns särskilda
skäl bolagets finansiella ställning ytterligare kommeratt anta att att
försämras, eller

nödvändigt för skydda försäkradesdet bedöms de intressenattvara
vid beslut förverkande bolagets koncession.om av

förfoganderättEfter beslut inskränker bolags sina till-överett ettsom
inspektionen besluta hur försäkringsverksamheten fort-gångar får iom

sättningen bedrivas.skall
Därtill kommer regeringen under vissa förutsättningar kan för-att

klara koncessionen förverkad.
försäkringsbolag råkar i ekonomiska svårigheter harDå Finan-ett

sinspektionen således enligt gällande regler mycket vittgående möjlig-
ingripa verksamhetheter i bolagets och kan teoretiskt helt överatt ta

driften.

39Prop. l992/93z2ñ7, SFS 1993:1304.
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Utredningar2.2

1995:87SOU2.2.1

förändringi 3Försäkringsrörelse

förslagredogjorts för deövergripandekapitel harföregåendel sommer
för detta betän-utgångspunktFörsäkringsutredningen. Enlagts fram av

följeroch härgenomförsförslagFörsäkringsutredningenskande är att
förslag.sammanfattning dessakortdärför aven

premierSkälighetsaspekter påupphävs.iSkälighetsprincipen FRL
avseende innebäroch i dettatillgodoses påkostnader kan sättoch annat

produktregleringen slopas.ochnuvarande pris-främst denförslaget att
skälighet iochvillkorsskälighetkraven påsakliga ändringarNågra av

åsyftat.inteskaderegleringen är
del itillFörsäkringstagarnasVinstutdelningsförbudet slopas. rätt

försäkringsav-enskildai dereglerastydligtochskall klartöverskotten
fondförsäkringarochlivförsäkringarkonventionellatalen. Kravet att

före-vinstutdelning skallHuruvidaslopas.bolagi olikaskall meddelas
försäkringsbolag självaenskilda avgöra.fårpraktikenkomma i

gälla allmän-skalllivförsäkringsbolagförlusttäckning iBeträffande
skalllivförsäkringsrörelseniunderskottregler. Vidbolagsrättsligana

för bonus kom-anspråk. Medelikapitaletsålunda det avsattatasegna
ikunnaåterbäringsfond, intenuvarandefrån tasskillnad atttillmer,

förlusttäckning.anspråk för
nedsättning iochuttaxeringdelägaransvar,Nuvarande lagkrav om

till deöverlåtsfrågorSådanaupphävs.försäkringsbolagömsesidiga
bolagsordning-ifårdäromoch reglerbolagenenskilda tasavgöraatt

en.
maximalaförföreslåsplaceringsreglernaBeträffande gränsernaatt
tillgångarfastighetsrelateradeaktier ochavseendeenhandsengagemang

femprocentsregelns.k.Denrespektive 30från till 50höjs 25 procent.
upphävs.

flyttningtillreglertvingandetanken rättavvisarUtredningen omom
försäkringsbolagunderlätta bytelivförsäkringssparande. För att avav

hindrasskallinteförsäkringstagareemellertid bl.a. attföreslås att en
grundförsäkringsgivaretillgodohavande tillsittflytta avannanen

gällerpensionsförsäkringarföråterköpsrätteniinskränkningar som
skattelagstiftningen.enligt

bevakai fortsättningenskallmed tillsynen attHuvudsyftet även vara
sålunda in-Tillsynen börfullföljas.kanförsäkringsavtalingångnaatt

kapitalstyrka. Förochriskhantering attbolagenskontrollriktas på av
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förbättra kontrollen riskhanteringen skall varje bolag övergri-antaav
pande principer för de försäkringstekniska avsättningarna, s.k. försäk-
ringstekniska riktlinjer.

precisering gällandeEn kapitalkrav kapitalbasen skall be-är attav
räknas med beaktande försäkringsbolagens betalningsberedskapattav

tillfredsställande.är
sund försäkringsrörelseKravet på skall allmän regelutgöraen en

för hur försäkringsbolags verksamhet skall drivas. Utredningen fo-ett
reslår ändrade riktlinjer för hur sundhetsbegreppet skall tolkas. Be-
stämmelsen skall i första hand omfatta förhållanden möjlighe-rörsom

infria ingångna avtal, främst soliditeten. Sundheten skall där-terna att
inte sikte solidaritets-, skälighets- eller konkurrensaspekter. Iemot ta

princip premiesättningskall bolagens och produktutformning fri.vara
försäkringstagarrepresentanterBestämmelserna i försäkringsak-om

tiebolag upphävs. Driften försäkringsbolag bör förbehållenettav vara
bolagets ägare.

2.2.2 1993:35Ds

Skydd för skadelidandes anspråk på
trafikskadeersättning vid försäkringsgivares
insolvens

skrivelse till Finansdepartementet i april föreslog1992 Finansin-l en
spektionen frågan trafikskadeersättning vid försäkringsgivaresatt om

Ärendet överlämnadesinsolvens skulle utredas. till Justitiedeparte-
och där upprättades departementspromemoria, Skydd förmentet en

skadelidandes anspråk trafikskadeersättning vid försäkringsgivares
Promemorian harinsolvens remissbehandlats. GenomDs 1993:35.

regeringsbeslut den januari 1997 överlämnades ärendet trafik-30 om
försäkringsgivaresskadeersättning vid insolvens till Försäkringsgaran-

tiutredningen.
obligatoriska trafikförsäkringen skydd för den ska-Den ettger som

trafikendas i eller får sin egendom skadad. fordon saknar trafik-När ett
försäkring, åligger det samtliga trafikforsäkringsanstalter vid ska-som
detillfallet hade tillstånd meddela trafikförsäkring solidarisktatt att sva-

för ha försäkringden ersättning skulle utgått hade funnits.ra som om
motsvarande samtliga trafikförsäkringsanstalter solida-På sätt svarar

riskt för skador orsakas okända fordon. Regler detta finns isom av om
trafikskadelagen 1975: 1410.

departementspromemorian föreslås lagstiftning skydd för del om
skadelidandes krav trafikskadeersättning i händelse trafik-attav en

föreslåsförsäkringsanstalt blir insolvent. Skyddet bli uppbyggt kring ett



frågor SOU 1998:22närliggandeavseendeoch utredningarGällande58 rätt

liknande dettrafikförsäkringsanstalternaförsolidariskt somansvar
i trafiko-varit inblandadokänd biloförsäkrad ellergäller när enen

anstalt försätts iskall inträda,solidariska närlycka. Det ansvaret en
vid konkursut-de anstalteromfatta delsskallkonkurs. Ansvaret som

anstalterdels detrafikförsäkring,meddelatillståndharbrottet att som
trafikförsäkringoch meddelarEES-områdethemmahörande inomär

fördelasskallverksamhet. Kostnadernagränsöverskridandehär genom
trafikförsäkringar här ipremieintäkter frånanstalternasförhållande tilli

före-solidariskadeti frågorskallAnstalterna ansvaretlandet. rörsom
ställföreträdare.legal Kon-Trafikförsäkringsföreningenträdas somav

skadelidandeförteckning deskall överkursförvaltaren upprätta somen
Trafikförsäk-underrättatrafikskadeersättning ochanspråk på ävenhar
omfatta denskallfordringar. Ansvaretsådanaringsföreningen om

trafikförsäkringgrundpersonskadeersättningbetalaskyldighet att av
trafikskade-ibestämmelsernaenligtanstalteninsolventadenålågsom
slutregleratsskadefall inte haromfattaskalllagen. ävenAnsvaret som

efter konkur-inträffarskadefalloch dessutomkonkursutbrottetvid som
Trafikförsäk-gäller.fortfarandeförsäkringsavtalenmedansen men
skadelidandedeersättningenskall betalaringsföreningen attutanut
omfattar intesolidariskadetta. Detsärskilt kravframställer ansvaretom

försjukräntorliv- ellerheller sådanaintesakskada ochförersättning
gäller.livförsäkringreglernavilka om

ingenFinansinspektionen harföljanderemissvaren kan nämnas.Av
invändaingetRiksskatteverket harförslaget. motatterinran mot

skall hakonkursförvaltarenavstyrkeri förslagetgrundtankarna attmen
försla-tillstyrkeradvokatsamfundSverigesskaderegleringen.hand om

Konkursför-undantas.inte skallsjukräntorochliv-attget ansermen
Försäkringsförbun-till förslaget.positivaföreningvaltarkollegiernas är

kon-eftersomförslaget,avstyrkerTrafikförsäkringsföreningenochdet
samtidigtmissbrukrisk fördet föreliggerochhämmaskurrensen som

säkerhettillräckliginnefattafårtillsynlagregler ochdagens enanses
ersättningsberättigade.för de

1993:1012.2.3 Ds

försäkringsfordringarförFörmånsrätt

föreskriverbestämmelserde attgälldeUtredningen översyn somaven
de tillgångarregisterföraskall mot-försäkringsbolag överett somett

tillAnledningenavsättningarna. översy-försäkringstekniskadesvarar
ivissa bristerkonstateratFinansinspektionen systemet, somattnen var

felak-innehållakundeobeståndhändelseiregistrenbl.a.innebar att av
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tiga uppgifter. ansågs önskvärtDet förbättra försäkringstagarnasatt
skydd i detta avseende.

Utredningen förslog registerföringsskyldigheten skulle utvidgasatt
till omfatta all skadeförsäkringsverksamhet och detta förslag haratt

genomförts.numera
enlighetI med förslag till EG-direktiv tvångslikvidation för-ett om

slogs den särskilda förmånsrätten skulle omfatta alla skadeför-även att
säkringar och gälla för alla ersättningsberättigade, inte bara för försäk-
ringstagarna. förbättra kontrollenFör bolagens registerföringöveratt
föreslogs vidare det skulle införas skyldighet för bolagenatt att utseen
viss registeransvarig, vilken skulle godkännas Finansin-person som av
spektionen. skulleDessutom särskild bestämmelse ytterligaregenom en
inskärpas revisorns skyldighet granska registren. förslagDessa haratt

inte lett till lagstiftning.ännu

2.2.4 pir. 1996:66

lagstiftningenOversyn av om

understödsföreningar

Understödsföreningarna för föremålnärvarande för utredningär av
Försäkringsföreningsutredningen, skall lag-göra översynsom en av
stiftningen dessa föreningar. Enligt utredningens direktiv skallom reg-
lerna till försäkringsverksamhet.EG:s regler Vidare skallanpassas om
verksamhets- och tillsynsregler utformas på sådant tillsynensättett att
kan effektiviseras och koncentreras till de områden där skyddsintresse-

starkast.ärna
Enligt uppgift kommer utredarens uppdrag slutfört under ja-att vara

nuari månad 1998.

2.2.5 SOU 1996:81

Skydd för sparande i sparkasseverksamhet

Förslaget innebär varje förening bedriver sparkasseverksamhetatt som
kontinuerligt skall ombesörja till Bankstödsnämnden betala 25att

föreningens sparkasseinlåning. Medlen tillhör alltjämt före-procent av
ningen skall placeras räntebärande konto hos Riksgäldskonto-men

Vid föreningens konkurs ingår inte dessa medel i konkursboetret. utan
skyddssystem från vilket ersättning betalas Bankstöds-utgör ett ut av

nämnden. Ersättningen uppgår till den andel den enskildesom spara-
kapitalbelopp belopp. belopp för ersättningHögstautgör spärratrens av
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tillfälligt fåföreningkanskäl föreliggersärskildakr. Om250 000är en
spärrade beloppet.del detdisponera av

utformning fort-förslagetsföreningarnakanEnligt utredaren genom
samtidigtfinansieringskällamedlemsinlåninganvändasätta att som

stärks.utsträckningbetydandeiställningspararnassom
lagstiftning.tillinte lettFörslaget har ännu

1997:125SOU2.2.6

investerarskyddsvensktEtt

till investerareersättningför är97/9/EGEG-direktivEtt systemom
tillharinvesterare ersätt-förslag. En rättutredningensbakgrunden till

värdepappersrörelse ellermedbankinvesterarskyddet,ning från om en
i konkurs.försättstillanslutnavärdepappersbolag, systemet,ärett som

avvecklingdet vidersättning,betala ettaktuelltblirDet utatt avom
finansiellalämnamedel ellerlikvidabetala utgår attinstitut inte att

värdepappersrö-institutetskund iinvesteraretill ärinstrument somen
relse.

investerarskyddetoch för ärinsättningsgarantinförEG-direktiven
medellikvidagällerdetvarandra,överlapparde närutformade så att

omfatt-föreslårUtredningeninvesteringar. attanvänds förkonto som
omfattaskall fortsattändrasinteinsättningsgarantin utanningen av

dockkommerInvesterarskyddetvärdepappersinstitut. attikontonäven
kontotill-värdepappersbolagfinns hos utanmedellikvidaomfatta som

stånd.
värdepap-lagstiftning inomkompletterarinvesterarskyddet annan

skydd isakrättsligtstarktidagredanharpersområdet. investeraren ett
blir fö-elleri konkursförsättsvärdepappersinstituthändelse ettattav

fåbegäraskall investerarenhand utförsta attutmätning.för Iremål
konkursförvaltarenkonkursboet. Omfrånseparationsrättmedegendom

ersättningbegäraskall investerarengår,intedettabedömningen attgör
investerarskyddet.från

vinstdrivande företag,ickeskall drivasinvesterarskyddet ett somav
Fi-tillsyn.under dessoch ståFinansinspektionengodkännasskall av

fonde-Utredningenolika nämnerbyggas sätt.nansieringen kan upp
för finan-Riktlinjernagarantier.ellerförsäkringarmedel,ring egnaav

vid behovkantillståndsgivningenvidfastläggasskallsieringen men
uppskattatsnormalfalletkapacitet har ifinansiellBehovetrevideras. av

uppgårtill investerarenErsättningenkronor.miljoner300omkringtill
själv-någoninteharinstitut. Systemetkronortill 250 000maximalt per

risk.
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enligt lagenför tillgångar ingår i fondSkyddet gäller inte som en
skyddas till fondandelen,värdepappersfonder. Däremot rätten omom

inte fi-förvaltarregisterad. Skyddet hellervaritfonden hart.ex. avser
för det individuellahanteras inomnansiella instrument ramen pen-som

stället sådana instrument börUtredningen isionssparandet. attanser
försäkringsersättningar ochförkommande garantisystemskyddas i ett

sparande.långsiktigt bundetannat

SOU 1992:302.2.7

några problemaktuellaKreditförsäkring -

Svenska KreditKreditförsäkringsaktiebolagetii Njord ochKonkursen
i Njord hari Sverige. Konkursenuppmärksammatsde har mestär som

aktuellaKreditförsäkring Några1992:30beskrivits utförligt i SOU -
och Svenskai september Kre-försattes i konkurs 1991problem. Njord

båda dessa bolagtill konkurserna iUpprinnelsendit i oktober 1992. var
iför lånhade ställtkreditgarantier bolagen upptagnaut som varsom

fullgöra sinalåntagaren skullegaranteradeKreditgarantiernabanker. att
skapade ocksåverksamhetbanken.förpliktelser Denna typgentemot av

Kreditgarantiverksam-försäkringsbolag.andraförluster i störrestora
iinriktad på låntagareNjord i huvudsakKredit ochi Svenskaheten var

börjankollapsade ifastighetsmarknadenfastighetsbranschen. När av
kapi-radera detfinanskris kom1990-talet, i den ävenatt ut egnasom

försäkringsbolag ha-hamnade desvenska banker,flertaltalet i ett som
finansiella svårigheter.snabbt ikreditgarantiengagemangde stora

dessa bolags konkurserorsakadede problem ärMycket attsomav
extraordinärfinanskrisenhänföra till den allmänna natur.var avsom

garantisystemkonstrueramöjligt-önskvärtinteDet ettattär om ens-
makroekonomiskadenkriserhanteraklarar naturatt somavsom av

bli alltför dyr-skulle1990-talet. sådanti början Ettupplevde systemav
ändamålsenligt.och heller intebart

förrepresentativaSvenska Kredit inteNjord ochKonkurserna i är
tänktgarantisystemförsäkringsverksamhetden är attetttyp somav

skadeförsäkringfrånKreditförsäkring skiljer sigomfatta. genomannan
poolningsbarainte likaeftersom riskernariskfylld,den äräratt mer

konsumentskyddsintresset inteochförsäkring,i attgenomannansom
företag och profes-kreditförsäkringartillframträdande. Kunderna ärär

inte konsumenter.sionella aktörer men

3 17-1304
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Utländska förhållanden3

Inledning3

länders reglering försäkringsmarkna-detta avsnitt behandlas någral av
vinstutdelning och hur skyddet ordnat för för-den med avseende på är

skydd riktat direkt tillsäkringstagarna. Med detta det ärmenas som
dvs. förmånsrätt vid konkurs och förekomstenförsäkringstagarna, av

i syfte dra lär-garantisystem. Garantisystemen analyseras närmare att
domar för det svenska systemet.

Vinstutdelning3

vinstudelningsförbudet innebär vinster uppkommersvenskaDet att som
livförsäkringsbolag måste till återbä-inom konventionella avsättas en

fond får sedan användas till betala återbäringringsfond. Denna att ut
Fondeneller avkastning på försäkringstagarnas pensionsmedel.extra

vilket skett endast vidfår också användas till förlusttäckning, har ett
eller får däremot inte del vins-fåtal tillfällen. Aktieägare garanter ta av

Försäkringsutredningen föreslår vinstutdelningsför-i bolagen. attterna
få frihetavskaffas och bolagen istället skall kommabudet över-att att

villkor för erhålla bonus baserasmed sina kunder attom en somens
överenskommelse mellan kunden ochförsäkringsavtalet. Bonusen är en

skall fördelas.bolaget hur eventuellt överskottom
begränsar hur vinstmedel fårländer har reglerl många man som

försäkringsbolagen och försäkringstagarna. Storbritan-fördelas mellan
ställs inga kravnien de liberala länderna. påDärär attett mer enav

tillfalla försäk-viss del överskotten på livförsäkringsrörelsen skallav
bolagen bestämma och fördelningringstagarna. överlämnas åtDetta att

konkurrensen kunderna. Vissa avtalblir därmed viktig faktor i omen
till del överskotten with profits, andra inte profit.nonrättger av

bolagsordningen hur del överskottenMånga bolag i storanger av som
Oftabonusberättigade avtal minst skall ha. minst 90att procentanges

livförsäkringsrörelsen tillföras för-alla uppkomna överskott på skallav
vanlig modellsäkringstagarna. 90En är över-att procentannan av

with profits-avtal skall till försäkringstagarnaskottsmedlen på s.k.
och vinsten s.k. profit-försäkringar i sin helhet kan tillfallapåatt non
aktieägarna. Varje bestämmer styrelsen hur det gångna åretsår över-
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för-konkurrensskälpraktiken brukar bolagenskall fördelas.skott I av
förbundit sig till.överskottet de hardeldela änstörre av

begränsningar,land har hårdastkanske detTyskland,l är somsom
försäkringstagarna erhåller ivinstutdelning,tillfinns det möjlighet men

Till-i livförsäkringsbolagen.överskottenpraktiken 95 procent av
överskott och skafördelningenviktig roll isynsmyndigheten har aven

för-grund för dennaprinciper.efter rättvisa Somtill denna skerattse
sikte delsskälighetsprövning,finnasdelning skall det tarsomen

dels förhållan-aktieägarna,försäkringstagarna ochmellanFörhållandet
försäk-fördelasbeloppemellan.försäkringsgrupper Dedet som

får iSådana medelsärskild fond.tillskallringstagarna avsättas un-en
förhindraintresseförsäkringstagarnasanvändas för idantagsfall att en

nödsituation.
alla medelförsäkringsverksamhetenligt lagenskallI Norge somom

och deförsäkringstagarnakommalivförsäkringsbolagiuppsamlats ett
bolagsordningen.i Ut-bestämtintetill godo,försäkrade ärannatom

ske. bolagsskall dock kunna Ettgarantikapitalochdelning aktie-
bolagsordningenskall ivinstutdelningbestämmelser upptas somom

myndighetensEnligtkoncessionsmyndigheten.skall godkännas av
bolagsskatt ochtill aktieägare,vinstutdelningfårpraxis summan av

eftervinstenöverstigainte 35friaavsättningar till procent avreserver
bestämmelserdärför intagitharBolagenavsättningar.obligatoriska

överskot-Fördelningenbolagsordningar.sinainnebörden imed den av
tillbidragförsäkringstagaresenskildoch efter varjeårligenskall sketet

överskottet.
till-föreskrivs i lag ellerländerutomnordiskavissa andraI av

beräkningsformel eller påsynsmyndigheten procentsats, engenom en
Finland,försäkringstagama. I Dan-skall tillkommavadsättannat som

ända-Tysklandliksom ilagstiftningenoch Schweizmark är mer--
åberopatillsynsmyndighetenländer kandessamålsinriktad. attI genom

vinstutdelningen.kontrollera Iändamålsbestämmelserochskälighets-
relateradskallöverskottflesta fördelningenländer gällerde att varaav

överskott.bidrag till uppkommetkalkyleradeförsäkringstagarnastill
konsek-vinstutdelningtillåterländerinte såDet är att som ensom

olikauppbyggdRegleringen kangarantisystem.har ett varavens
sida.statsmakternas Stor-inblandning fråneller mindremedsätt mer

regleringarna. Stor-liberaladeHolland har kanskebritannien och mest
sådant.saknar lHollandmedangarantisystemharbritannien ettett

förklaring tillgarantisystem. Enfinns ingaeuropeiska länderflertalet
de bestämmel-kanländeri dessafinns någotdet inte attsystematt vara

tillräckligaingripamöjlighetmyndigheterna att varaansessom gerser
eller förekomstenBehovetförsäkringstagama.skyddaför ettatt ga-av

lagstiftningstradi-utifrånvarierakan ocksåländeri olikarantisystem
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tioner och allmänna inställningen till försäkringsreglering eller finansi-
ell reglering i stort.

3.3 Förmånsrättsordning

flertalet länderl det vanligt skydda försäkringstagarnaär för-att ettom
säkringsbolag går omkull dem prioritet i konkursboet. lattgenom ge
Sverige har försäkringstagarna förmånsrätt framför övriga fordringsä-

inom livförsäkring. förslag finnsEtt också införa förmåns-attgare om
för skadeförsäkringsbolagens försäkringstagarerätt Ds 1993:101. l

Danmark har livforsäkringstagarna förmånsrätt för sina fordringar, in-
klusive vad tillförts dem bonus. Finland har också förmåns-som genom

för Iivförsäkringar och för skadeförsäkringarrätt meddelad för längre
tid tio år. förmånsrättNorge har före iän alla andra fordringarstort sett
både inom skade- och livförsäkring.

StorbritannienI saknas förmånsrätt. TysklandI förmånsrätten förtas
Änd-försäkringsfordringar bort ändring konkurslagen.genom en av

ringen gäller fr.o.m 1999.

3.4 Garantisystem i andra länder

kanskeDet inte förvånande i de ländertvå medär marknadsin-att mest
riktad lagstiftning och med liberala vinstutdelningsmöjligheter, USA
och Storbritannien, finns väl utvecklade garantisystem för försäk-
ringsersättningar. Holland, också har liberal reglering, diskute-som en

införa någon form skydd. Näraliggande länder med någonattrar av
form garantisystem ochNorge Finland. Norge harär garantisys-ettav

för skadebolagen och för kreditförsäkringsbolagen. hartem Norgeett
inget för livförsäkringsbolag eftersom det intesystem ansett attman
finns något behov. Finland finnsl det sedan den januari1 1997 ett ga-
rantisystem för obligatoriska försäkringar. har diskuteratsDet införaatt

för livförsäkring frivilligoch skadeförsäkring. arbets-ett system En
avvisade emellertid tanken garantisystem. bl.a.Den ansågettgrupp

garantiordningar baseras på försäkringsbolagensatt som gemensamma
eller statligt alltid har betydande moral hazard-ansvar ansvar

effekter. Arbetsgruppen ansåg det också osäkert huruvida utländ-vara
ska livförsäkringsföretag kan åläggas delta i finansieringenatt av en

garantiordning. Arbetsgruppen anförde vidare attgemensam en garan-
tiordning baserad bolagens till följd kon-gemensamma ansvar- av
centrationen inom branschen skulle kunna leda till kunderna flyt-att-
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ellerandra sparformerpensionsbesparingar tillliv- ochtade sinaöver
försättasin skulle kunnavilket ilivförsäkringsbolag,utländskatill tur

Beträffandesituation.ekonomiskt ohållbarifinländska bolagende en
detuttalade arbetsgruppenpensionsförsäkringarliv- ochfrivilliga att

kun-fulltmöjligheternaekonomiskahar deendast att utär staten, som
livförsäk-uppfyllasinte kunnatåtagandenför de ettavsomsvarana

emellertidansågArbetsgruppenkonkurs.försatts i attringsbolag som
garantiordninginrättaändamålsenligthellerdet inte att somenvar

sida.frånbaseras påskulle statensansvar
behovfinns det ingetförsäkringsförbundDanmarksEnligt av ga-

uppkommitharinsolvenssituationerDanmark.i Derantisystem som
tillfällenVid deFinanstillsynet.ochbranschen ettlösts internthar av

varitinanstillsynetförbundet,enligt Fhar,diskuteratshargarantisystem
och tillsynsmyn-försäkringsförbundetHolland harsådant. lettemot

hurtill finansdepartementetförslaglämnatdigheten gemensamtett
uppnåförMetodenförbättras.kanlivförsäkringstagarna attskyddet för

befogenhetertillsynsmyndighetens ettstärka attdetta är agera omatt
myndighe-skallförstasvårigheter. Ifinansiellai stegbolag hamnar ett
ändamåleti skyddet. Föringårbolagenfrånpåkalla stödkunnaten som

åläg-myndigheten kunnaskallandrabolag.särskilt lbildas stegettett
teckna åter-svårigheterekonomiskaisigbefinnerbolag attdet somga

sistatredje och ärnybildade bolaget. Det attmed det stegetförsäkring
nybildadedetförsäkringsbestånd tillsittöverförabolagetålägga att

ändamålet.förkronor kanmiljoner50 avsättasMaximaltbolaget. ca
ordningenfårde tio garanteratbolag ettSamtliga störstautom genom

skydd.partielltfår baratioskydd. De ettstörsta
garantiord-utveckladevälallaKanada harochUSAStorbritannien,

varitharlivförsäkringsbolag. Systemenochskade-bådeförningar
ochStorbritannienisjuttiotaletmittensedanformnuvarandeikraft i av

nittio-börjansedanfungerandeKanada harmedan systemUSA ett av
Policyhol-skydd iförsäkringstagarnasStorbritannien reglerastalet. l
Policyhol-genomförandeförfattningensProtection Förders Act. svarar

del-försäkringslagstiftningen påreglerasUSABoard. lProtectionders
Federalagarantisystem.delstat harvarjestatsnivå. egetDet ettgör att

modellagar. ldessa i s.k.riktlinjerna fördragitemellertidhar upporgan
bolagvinstdrivande ägsickegarantisystemenKanada drivs avsomav

regleraslagbundnainteKanadai utanmedlemsföretagen. Systemen är
mellanförhandlingartillkommit vidharby-lawss.k. represen-somav

till-provinsiellarespektive defederalaoch debranschenförtanter
synsmyndigheterna.
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3.4.1 Systemens administration styrelsens-
sammansättning

olikaDe ländernas garantisystem drivs styrelse eller föreningav en
organiserad försäkringsbranschenär med insyn till-som av men av

synsmyndigheten. Styrelsens ledamöter antingen frånär för-personer
säkringsbranschen eller för allmänheten. Ledamöternarepresentanter
från försäkringsbranschen i majoritet. Storbritannienär I P0-ansvarar
Iicyholders Protection Board för försäkringstagamas skydd. Detta or-

består fem ledamöter, "Secretary of state",utsesgan av som av varav
minst skall komma från försäkringsbolagens ledningartre och minst en
skall företräda försäkringstagamas intressen. I Norge styrelse-utses
medlemmarna Finansdepartementet och styrelsen sammankallasav av
tillsynsmyndigheten. Till styrelserna finns också knuten mindre ad-en
ministration beroende på omfattningen arbetet. I Kanada kan till-av
synsmyndigheten ledamöter till styrelserna, de saknar dåutse röst-men

väljsI USA styrelsen medlemsbolagen,rätt. den skall godkän-av men
tillsynsmyndigheten. Också här skall styrelsen ha representanternas av

från allmänheten. Minst två ledamöter skall försäkringsta-representera
Styrelsen skall ha minst fem ledamöter får inte överstigagarna. men

mo.

3.4.2 Garantisystemens omfattning

livförsäkringInom omfattas i princip försäkringsklasseralla med vissa
undantag i enskilda länder. skadeförsäkringInom undantas sjö, flyg,

och vissa andra försäkringar. Kreditförsäkringtransport större eller
kreditförsäkringsprodukter garanti- och borgensförsäkringarsom un-

Återförsäkringdantas ocksâ. omfattas inte systemen.av
I Storbritannien omfattar enbart individer ellersystemet samman-

slutningar individer inte företag. I USA och Kanada detgörsav men
ingen skillnad mellan företag och individ försäkringstagare. Dessasom
länders kan begränsa det gällersägas företagsystem näransvaret större

ersättningen begränsad till högsta belopp.att är Den maxi-ettgenom
mala ersättningsnivån uppgår till belopp försumbart förett ärsom
många företagen.av

Garantisystemen för försäkringstagama efterövertar ansvaret en
konkurs. skadeförsäkringI kontrakten kortfristiga ochär uppsägnings-
bara. Ersättningen enligt skadegarantisystemen syftar därför till att
täcka skador till dess försäkringstagama hittat försäkringslösning.en ny
Försäkringstagarna har vanligen mellan och30 dagar45 på sig efter en
underrättelse konkurs varefter försäkringskontrakten upphör attom
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i debegränsatocksåkanlivförsäkring ansvaretgälla. Inom menvara
kanförsäkringslösning. Detordnagarantisystemetskallländerflesta ny

Övertagandeellerbeståndsöverlåtelsetillmedverkaske avatt engenom
livsammanslutningarnaochskade-både tarIförsäkringsansvaret. sys-

livsammanslut-i konkursen. Förfordranförsäkradesdenövertemen
någon iellersammanslutningeneftersom,naturligtdettaningen är

upphör.avtalettill dessförsäkringentäckafortsätterställedess att

förebefogenheterochrollGarantisystemens3.4.3

konkursen

till bolagkonkursförestödallmänhetikanGarantistyrelserna enge
kost-förutsättningundersker attsvårigheter. Detekonomiskamed av

konkurs. Iibolaget försattsblir högrestödet inte änförnaderna om
obe-ihamnatbolagkonkurslagstiftningenmedger att enUSA som

förfarande. Dennasärskiltrekonstruerasståndssitutation kan ettgenom
bolagetlikvidationtraditionellfrånsärskiljasskallmöjlighet somaven

Rekonstruktionsförfarandet ärkonkurs.resultatetvanligen merär enav
förloradevärden gårundvikatillsyftarflexibelt och att stora genomatt

amerikanskadenenligtskaGarantisammanslutningenlikvidationen.
förutsättningunder attrekonstruktionersådanadelta imodellagen av

säk-hardemviktigaste systemetäruppfyllda. attDetvillkorvissa är av
kanåteraktieägarebolagetsinnan tastödåterbetalningtillsin rättrat av

garantisammanslutningen ersättaskallövrigtbolaget. Ikontrollen över
styrelsenStorbritannien harkonkurs. Ihändelseiförsäkringstagarna av

hjälpaförlämpligademenligt attåtgärder ärvidtabefogenheter att som
tving-hasvårigheterfinansiella atti utanhamnatförsäkringsbolag som

skall kommahjälpsådanförmåste-Bolagetlikvidation. atttillats
detbevisatutsedd ochlikvidator atttillfälligdomstol fåttifråga enav-

garanti-iinförtsförändringarEfterskulder.sinabetalakaninte som
of state"situationer, "Secretaryikan,1997under extremasystemet

för-rekonstruktionerideltagarantistyrelsenbrittiskaden atttvinga av
skeantingenkan attkonkursIngripande innansäkringsbolag. genomen

ellerFörsäkringsgivaretillflyttasförsäkringsbeståndet över ge-annan
förutsättningunderdocktill bolaget. Detbiståndfinansiellt senarenom

för-bolagetblir högrebistånd inte änför dettakostnaderna omattav
villkorpåbiståndsådant attkanlivförsäkringkonkurs. Föri gessatts

Premiertill 90nedförsäkringsavtalen procent.sättsenligtförmånerna
intefårStödned till 90också procent.kanförfallna sättasinte ärsom

till del. Norgesledningbolagetskommakanifråga garan-komma som
Styrel-svårigheter.ekonomiskabolag itillstödocksåkantisystem ge

förvillkoroch kanstödsådant sättadiskretionärtbeslutar uppomsen
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sin lagstiftning ihar inte i praktikenbidrag till bolag. Norge prövatett
denna del.

innanoch brittiska ingripandetde amerikanskabådel ärsystemen
lagstiftning företagsrekonstruktion. Sty-knutet till inhemskkonkurs om

tillstånd från myndighet elleringripa i bolagrelserna kan inte utanutan
förklarats inte kunna sina åtagan-domstol harbolaget mötaattatt av

får utformatvillkor för hur stödetLagstiftningen ställer vissaden. vara
dock fri-får betalas Styrelserna harvilka villkor detoch under storut.

lagstiftningenuppställda.inom de Ihet äratt angesramar somagera
ingripande kan bli aktuellt.nyckeltalfinansiellainga när ettom

Överföring bestånd bolag. itill3.4.4 annatav
händelse konkursav

oftast eftersträvas i livbolags-i ochvanligt förfarande USA,Ett som
garantisystem eller inte,sig de hari andra länderkonkurser är attvare

garanti-bolag. kanförsäkringsbestånden till I USAöverlåta ett annat
avtalmedgivandemed domstolssammanslutningen göra permanenta

domstolenförutsättningförsäkringsgivare.med En är attatt ansernya
be-den ersättning kanförsäkringstagarna ochfördet bättreär att som

hadevadbeståndsöverlâtelse högrevidtalas är änut annarssomen
garantisammanslutningen befo-Storbritannien harvarit fallet. Också i

detFörsäkringsgivare. skertill I USAöverföra beståndgenhet att annan
försäk-kontraktexisterandeantingen övertasatt en annanavgenom

försäkringskontraktalternativtutfärdaseller ocksåringsgivare ett nytt
försäkringskontraktenalternativaminimibestämmelser. Demed vissa

försäkrings-händertillsynsmyndigheten. Detgodkännasskall attav
försäkringsförut-eftersomi bolagförnyaskontrakt inte kan ett annat

har försvagatskraftigt, hälsanförsämratssättningarna kan ha t.ex. att
förnya för-skyldigtdessa fallförsäkringstagaren.hos I är systemet att

fallerandedetinte detsammaVillkoren behöversäkringen. somvara
fast-uppfylla minimikravåtminstonebolaget måste ärsomgav, men

lagen förändrastadgar. Finlandställda delstatliga överväger attattav
försäkringar till bolag.underlätta överföra annatatt

Ersättningsnivåer3.4.5

utformad iantingenkanErsättningen till försäkringstagarna somvara
försäkringssum-andel 90 procentStorbritannien där de utgör aven

fast högstaersättningenoch Kanada däreller i USA är ettman, som
ersättningsni-Storbritannienkronor. Ibelopp 3 000 000300 000 är-

i ochmedan den varierar USA Kana-försäkringvån densamma oavsett
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da beroende vilken försäkringskategori och försäkringpå typ av som
dessa länder ersättningen maximerad försäk-l ärsystemet avser. per

ringstagare gäller således inte för obegränsat försäkrings-och antalett
kontrakt. de länder där obligatoriska försäkringar omfattasI garanti-av

fulltförsäkringstagarna Samtliga länder har någonersättssystemen ut.
form Storbritannien självrisken försäk-självrisk. 10I är procentav av
ringsfordran. och Kanada självrisken förhållandevis låg,USAI är
mellan och dollar. del de förskottsinbetalda premierna100 150 Den av

inte intjänade och i vissa inte kan också be-är ersättssystemsom som
traktas självrisk. skadeförsäkringssystemen det vanligtl är attsom en
den inbetalda intjänade premien inte På livsidanännu ersätts.men

tillgodogjordai vissa fall den inbetalda premien,ersätts ännumen
ersättningsnivånden kan beloppsbegränsad. inteI Norge ärmen vara

bestämd förhand.
kan för livbolagens del ske i fleraErsättning till försäkringstagarna

olika former. det från fall till fall vid varje rekonstruktionUSAI avgörs
kontanta eller föreningeneller konkurs ersättningarna skall vara omom

sig, försäkringsansvaret ellerställer garantier, återförsäkrar överut tar
säkerställer försäkringskontraktets fullgörande.sättannat

Finansiering3.4.6

avgifter i efterhandvanligaste ñnansieringsformenDen är att uttaxera
Fondering finns i endast i delstatenbehov uppkommer. USA Newnär

skadegarantisyste-införa fondering iYork. Kanada kommerl attman
diskuterats i införa nationelltfr.o.m. har USA1998. Det att ettmet

medlen riske-fondsystem det avfärdades bl.a. bakgrund attmot avmen
ändamål. York användesanvändas för andra I New avsattaattrar

finanser underfondmedel till täcka underskott i YorksNewatt staten
1970-talet.

till bolagens premieinkomster.Avgifterna i relation Utom-tas ut
finns alltså inga exempel riskrelaterade avgiftssystemlands det som

svenska insättningsgarantin. Avgifternaavgiftssystemet i denmotsvarar
premieintäkterna. Storbritannienvarierar mellan och 2 I0,5 procent av

bruttopremieintäkten. vissasker eftertaxering med 0,8 Iprocenten av
efter avdrag förländer beräknas avgiften på nettopremieintäkter, dvs.

Storbritannien ändrades beräkningsunderlaget frånåterförsäkring. I
till bruttopremieintäkten för undvika bolagennettopremieintäkten att att

omdisponeringar i återförsäkringsskyddet i syfte minska derasgör att
det sänktesandel betalningarna till garantisystemet. samband medIav

avgiften från till Avgifterna debiteras forockså 0,8l procent. separat
livförsäkringsbolag.skade- och
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Finland bolagen avsättningar i balansräkningarna för fram-I gör ev.
tida ersättningar till garantisystem vad trafikförsäkring ochett avser
lagstadgad olycksfallsförsäkring. Också i avsättningar iNorge görs
bolagens balansräkningar. Varje medlem årligen 1avsätteregna pro-

till garantisystemet till dess avsättningarna uppgår tillcent summan av
de årens bruttopremieintäkter. kan1,5 USAIprocent tre senasteav

bolagen, till dess de har kompenserat sig för sina avgifter till garanti-
tillgodogöra sig avgifterna i sina balansräkningar. Garantifö-systemen,

reningarna certifikat till de försäkringsbolag betalarutger som av-
gifter. Certifikatet kan försäkringsbolagen sedan i balansräk-ta upp
ningen fordran försäkringstagarna. Tillsynsmyndigheten be-som en

certifikatet fårvilket värde åsättas. USA kan bolagen oftastlstämmer
finansiera eftertaxeringen via skattereduktioner eller i de flestasort

överföra kostnaden bolagens försäkringsta-andra länder attgenom
gare

Till finns det normalt knutet upplåningsrätt för att yt-systemen en
terligare förstärka finansiella position och öka flexibiliteten isystemens

Storbritannien den totala upplåningen begrän-styrelsens agerande. l är
sad till miljoner pund.40

Finland hade på förslag delvis annorlunda finansierings-I man en
i skadeförsäkringsbolag försatts ilösning. Försäkringstagare ett som

åläggas betala tillägspremie. tilläggs-konkurs skulle kunna Enatt en
premie skulle maximalt kunna uppgå till hälften årspemieav en men

beräkningar det troligt den i praktikenenligt arbetsgruppens är att
för tillskulle uppgå till belopp motsvarande högst premien två treett

tilläggspremie.månaders
i Kanada, finns det särskilda fonder medYork, och påI New snart

förhand uppbyggda medel skall användas till ersättning för garan-som
försäkringsbolagen årligen till fondtisystemet. York betalarI New en

bolagens nettopremieinkomst från direktaffärer. Om0,5 procent av
miljarder kronorfonden till 150 miljoner dollar cauppgår 1,1änmer

avgift. Kanada kommer avgifter debiteras underutgår inte någon I att
fond miljoneroch så byggs till 30åren 1998, 1999 2000 att ca-en upp

kronor. finns upplåningsrättnadadollar miljonerca 165 Dessutom en
miljoner canadadollar.10
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i andraErfarenheter garantisystem3.5 av

länder

Inledning3.5.1

ochidag finns i USA Stor-1970-talet utformades deUnder systern som
i grundenmodifierats med årenbritannien. harDe ärmen samma sys-
i slutet l980-talet.infördes det gällande IKanadal systemettem. avnu

vid flertaltagits i brukoch Storbritannien harbåde USA ettsystemen
livsidan och sjuvarit konkurseri Kanada har dettillfällen och tre

för denedanstående redogörsskadesidan. detmindre konkurser på l
haft.länder hittills harerfarenheter dessasom

USA3.5.2

goda erfaren-inträffade haftskadortill dessUSA harl störreman --
med multi-i konkurserProblem har uppståttgarantisystemet.heter av

fall har garanti-l990-talet. vissaförsäkringsbolag i början på lstatliga
fordringsägarna fått längevissa fall harvarit och imedlen knappa vänta
samarbetssvårigheter mellan deberorersättning.full Det senare

problemgarantisaminanslutningar. Ettolika delstaternas är attannat
för längemedfört myndigheternagarantier harexistensen väntatattav

svårig-ekonomiskabolag har kommit iåtgärdermed vidta motatt som
heter.

konkurserförhållandevis mångaLivförsäkringsmarknaden upplevde
ändra-anpassning tilldet dåligl990-talet. Skälet tilli början var enav

i slutetförutsättningar. Ränteutvecklingenmakroekonomiskade
livförsäkringsbolagensförsämrade1980-taletbörjanl970-talet och av

döksparmedlenkonkurrentermedfördeavkastning vilket att omnya
produkterlanseradeledde till bolagenmarknaden.på Det att nyaupp

innebar bola-avkastningutlovadefri återköpsrätt ochmed attsomen
skulle kunnafinansiell risk. bolagenhögre Förtvingades attta engen
illikvida till-i potentielltåtaganden investeradetill sinaleva manupp

skräpobligationer. Närfastigheter och s.k.kommersiellagångar som
1980-talet med-vände nedåt i slutetför dessa tillgångarmarknaden av

eftersom"run-on-the-bank" åter-råkade förförde bolagdet några utatt
förtroendekris.ocksågenomgickköpsrätten fri. Bolagen störreenvar

l990-talet det vanli-i börjani livbolagenkonkursernaInnan varav
ofta hänföraskadeförsäkring. Dessamed konkurser inom attvargare

bolagfanns i USA mångai sektorn.till strukturella problem Det som
region eller vissförsäkringsklass,endastexponerade till enen envar
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industri. Om någon dessa råkade utför strukturellt problem,ett t.ex.av
industrirationalisering, kom också försäkringsbolaget drabbas.atten

fallissemang hänföraDen till dåliga bedömningar denärtypen attav av
aktuariella risken. Skadebolagen drabbades inte lika hårt fallet depåav
finansiella marknaderna i slutet på 1980-talet, eftersom dess tillgångar

likvida och betydligtär större.mer reserverna var
amerikanskEn studie har visat det vanligast med konkurser-att var

både inom skade- och livförsäkring bland nystartade bolag som upp--
visade oregelbundet tillväxtmönster.ett

konkretEtt exempel livbolags konkurs fallissemangetstörre ärett
i Mutual Benefit Life MBL 1991. Bolaget hade 100 miljarder kro-ca

konkurstillfälletfioi tillgångar vid beräknades då bristenDet vidattnor
vanligt likvidationsförfarande- inkl. återförsäkring och utbetalning-ett
från garantifonder i bästa fall skulle ha blivit miljarder kronor15ar -

eller tillgångsmassan. skulle15 inneburit vissa för-Detprocent attav
säkringstagare skulle ha förlorat till 1/4 värdet sina försäk-påupp av
ringskontrakt. början beräknades nettokostnaden förI garantisystemet

uppgå till miljarder kronor.1,2 beräkningenDen konkursenatt senaste
inte avslutad nettokostnaden blir miljoner kronor.210är ännu Enär att

kommission tillsattes bestående med erfarenhet frånav personer en re-
konstruktion fastighetsbolag med storlek. Kommissionenettav samma
gjorde femårsplan hur värden i fastigheter s.k.ochöverupp en
skräpobligationer skulle omvandlas till likvida tillgångar. Efter tvåmer

konstateradesår ersättningarna försäkringar har löpandeatt som
Återbäringsräntanförmånsutbetalningar återställda. ivar var genom-

snitt slutändan förväntas förlusten5 för försäkringstagarnalprocent.ca
begränsas till de tidvis inte hade tillgång till sina tillgångar ochatt att
avkastningen reducerades. Samarbete och förståelse bland försäk-att

ringstagare och kreditorer har sannolikt bidragit till minska förlus-att
terna.

NOLHGA nationell sammanslutning för livförsäkringsgaranti-en-
sammanfattar erfarenheterna konkursen i Mututal Benefitsystem av-

Life i några punkter:

Genom till konkursförvaltaren i tidigt skede får tillgångatt att ett0 se
till den samlade kunskapen hos expertis från försäkringsbolagen och
garantisammanslutningarna kan förlusterna minimeras för försäk-
ringstagarna.
Tidig kommunikation och kontinuerligt uppföljande tillrapporter0
försäkringstagare och tillsynsman. Försäkringstagare känner van-
ligtvis under konkursförfarandet och hur fort för-stor oavsettoro

mSkandia Liv hade miljarder i tillgångar.1992 90 kronorca
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för lång tid. Försäkringsta-de alltidhandlingarna går, kommer att ta
information. Till-och all tillgängligdelges sanningenmåstegarna
kan stödjan-underrättad så dennemåste hållas att varasynsmannen

de.
leda konkursenfår i uppdragdenTillsättandet ärattsomperson0 av

övriga bitarMed ledarskap fallerbeslutet.antagligen det viktigaste
plats.

Life.Executivefallissemanget ikonkursamerikanskEn ärstörreannan
livförsäkringskon-sålde mångabolagettill konkursenOrsaken attvar

investerades i hög-Premiernaåterbäring.garanterade högtrakt där de
tilltill slut uppgick 63skräpobligationeravkastande s.k. procent avsom

föllgick nedobligationermarknaden för dessatillgångar.bolagets När
ocksåförsöktekontrakten. Bolagetinfriamöjligheterbolagetsockså att

återförsäkringslösningarmed tveksammamissförhållandenadöljalänge
kalifomiskadeBolagetmoderbolaget.frånoch lån övertogs avgenom

bolagetkonstateratsefterhand har detaprili 1991. Imyndigheterna att
varit insolventåterförsäkring hadeochmoderbolagslånnämndautan

si-handlingskraft gjordeavsaknadMyndigheternas attredan 1983. av
kraftfullt ingri-ochtidigareår.under många Ettförvärradestuationen

minskat deOfficeGeneral Accountingamerikanskahade enligtpande
ochförsäkringstagarevållade förkonkursenskadornaslutliga som

myndigheter.

Kanada3.5.3

haftlivsidan harPåfunnits i 10 år.garantisystemKanada harI manca
Erfarenheternasedan dess.konkursersju styckenskadesidanoch påtre

harlivförsäkringsbolagikonkursergoda. Vidrelativtärsystemenav
diskuteradesbolag.till andra Detöverförtsförsäkringsbestånden att

skulle blidetbedömdesdetförsäkringarnaåterköp atttillåta menav
tid-vid denochsamtidigt,alla tillgångarlikvideraalltför kostsamt att

bolagtill andrabeståndöverföra helaaktuellt. Genompunkt det attvar
tillgångsmassanvälja bolagfrihetenvisserligeninskränktes att men

kompensationrationellt Sombetydligthanteras på sätt.kunde ett mer
betalafortsattekontrakt frystesförsäkringstagarnas systemet atttill att

be-Livförsäkringskontraktkontrakt. attlöpandepåräntor mervarsom
inträffad ska-vidbetalasfull ersättningdärriskförsäkringar,trakta som

vanligt.da, ersattes som

3 RespondRegulators FailedFAILURES,Office, INSURER toAccountingGeneral
GAO/T-GGD-92-43Failures.Life InsurerForceful in Four Largeand MannerTimely
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Från början det tänkt det kanadensiska garantisystemet förattvar
livförsäkring skulle försäkringstagarevarje för sig det visa-ersätta men
de sig bli ohanterligt. Det svårt värdet varje enskildavgöraattvar
försäkringstagares kontrakt. de friska försäkringstagarnaFör skulle det
ha varit enkelt byta bolag medan de sjuka blev kvar. Försäkringatt
bygger på beståndet hålles intakt så de friska måste medävenatt vara
och betala för de sjuka. Om alla friska lämnar bolaget försämras kvali-
tén beståndet och ersättningarna till de sjuka räcker inte till. Vidare

Över-skulle det skatteproblemuppstå försäkringar tecknades.om nya
föring bestånd får inga skattekonsekvenser. Bl.a. dessa skäl be-av av
slöt överföra bestånd i sin helhet. Försäkringstagarna anmoda-attman
des fortsätta betala premier sin försäkringpå för de skulleatt att vara
berättigade till ersättning. Konkursförvaltaren fortsatte då betalaatt ut
ersättningar till visst belopp. Garantisystemet mellanskillna-ett ersatte
den till det belopp täcktes systemet.upp som av

konkurs ägde i Confederation LifeEn Insurance Companystor rum
från Ontario. Bolaget de ömsesidiga livbolagen i Ka-störstaettvar av
nada och försattes i konkurs i augusti 1994. De sammanlagda tillgång-

kronor.uppgick vid konkursen till miljarder120 Bolaget hadearna
funnits fick undersedan 1871 problem 1990-talet, fastighets-närmen
marknaden i Kanada kollapsade. Omkring till-70 bolagetsprocent av
gångar investerade i fastigheter. Ytterligare två livförsäkringsbolagvar
i Kanada konkurs,har gått i Coopérants Fund och Sovereign LifeLes
Fund. Försäkringstagarna har kompenserats det kanadensiskaav ga-
rantisystemet för livbolag till fordringar96- 100 sina iprocentupp av
samtliga konkurser.tre

skadesidan sju i flesta fallPå har de konkurserna de varit i mindre
bolag. Erfarenheten återvinningen har varit betydande. det fallIär att
där de utbetalningarna gjordes, Advocate, betalades detstörsta ut ca

miljoner kronor i skador, i konkur-240 90 återvannsprocentvarav ca
från medlemsbolagen hartotala avgiftsuttaget sedan 1989 varitDetsen.

miljoner kronor.200ca

Storbritannien3.5.4

Storbritannien har i de flesta fall haft skador i mindre bolag och det har
framförförhållandevis små belopp. allt skadaDetrört är som orsa-en

kostnader. allissemanget London Unitedkat F imerparten systemetsav
plc beror på skador hänföra till risker ilnvestments LUI är attsom

denna anledningUSA och Kanada. Bl. har under 1997 ändrata. av man

32Skandia Livs tillgångar år 1995 137 miljarder kronor.var
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omfatta riskerendasttillför garantisystemetutbetalningsreglerna att
EES-området.inom

kostnaderSystemens3.5.5

försäkringsmarknadermellan olikajämförelserreservation förMed att
för garantisys-kostnadernanedanstående tabellvisarkan bli attgrova

de jämfördapåfallande lika ilåga ochförhållandevisvarithartemen
slutetuppkommit underharkostnadernaländerna. Merparten avav

underkostnadertotala1990-talet. Systemensi början1980-talet och av
harinstabilitetfinansiellkännetecknasperioden somden studerade av

respek-inompremieinkomstårsochvarit mellan 0,2 2,5 ettprocent av
från slu-premieinkomstenförUnderlagetsektor. ärtive land och taget

under peri-år haravgiftsuttagetgenomsnittligaperioden. Dettet perav
premieinkomst. USAårlig 1omkring kvartsvaritoden procent enaven

skade ochbådekonkurser inomlikabeloppsmässigt varithar det stora
Storbri-i livsektorn. IkostsammavaritskadornaKanada harliv. I mer

kostnadernaskadesidan. högaDehuvudsak inomitannien skadornaär
tillhänföramestadelsperiodenunderkomför är att en-systemen som

fallissemang.staka större

några länderigarantisystemKostnader för

GenomsnittligPeriodensKostnadPeriodLand
årlig i %avgifti %kostnadMiljarder kr av

årspremieårspremie aven
0,25 %2,5 %451985-1995livUSA
0,25 %%1,7351988-1995skade
0,03 %0,2 %0,21989-1995livKanada
0,24 %%1,42,21991-1996skade
0,3 %1,8 %3,81975-1993Storbritannien

uppståttkostnadernaKanada harochbåde USAFör merparten un-av
hänförafalliKonkursernafinansiella kris. är att-talets ettder 1990 par

huvudsakdet iStorbritannienkollaps. Ifastighetsmarknadens ärtill en
År betaladesuttaxeringar. 1995förorsakat utkonkurs stora sam-som

i nioförsäkringstagarnatillersättningarpund imiljoner126manlagt
utbetalning-förstod 95LUIförsäkringsgrupp,bolag. procentEn av

skadeförsäk-främstStorbritannienhar iAvgiftsuttagen avsettarna.
ringsbolag.
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från erfarenheterSlutsatser konkurser i3.5.6 av
utlandet

bolag och strukturför-vanligast i små resultatKonkurser är är ett av0
haft verk-exempel finns också på bolagändringar. Men stora som

i konkurs.i hundra år har gåttsamhet över
skapat konkurser l990-talet.Makroekonomiska chocker har0

under denna period före och efter.belastatsSystemen har änmer
under perioder stabil ekono-Belastningen på småärsystemen av

misk utveckling.
till den totalahar varit låga i förhållandeKostnaden för systemen0

premievolymen.
goda.Erfarenheterna ärsystemenav0

fler i skadebolag i livbolag.Konkurser till antalet änär0
utformade dereglerna allmänt såVid konkurser bör att perso-vara0

får frihet.handha konkursenhar storattsomner
kanbeloppsmässigt i livbolag. OrsakenkonkursernaStörsta är vara0

life hadeplaceringsregler. Executive 70dåligt utformade procent av
Benefit Life och"junk-bonds", Mutualinvesterade i s.k.tillgångarna

exponeringar i fastig-Life hade bådaConfederation storaextremt
hetssektorn.

garantisammanslutningentycksersättningsformenBästa attvara0
skallbolag. Försäkringstagarnabestånd till andraöverför/säljer hela

efter konkursdatumet.fortsätta betala premien
väl.konkursförvaltare fungerarmedViktigt samarbeteatt0
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Garantisystemets omfattning4

Inledningl

Enligt direktiven till utredningen skall det hur garanti-övervägas ett
bör utformas. Regeringen har således haft utgångspunktsystem attsom

garantisystem skall införas, vilket med den uppfatt-överensstämmerett
ning Försäkringsutredningen uttryck för i sitt slutbetänkande. detIgett
föreliggande betänkandet förslag på sådant garantisystemsettges om-
fattning, funktion och administration. FörsäkringsutredningensDet är

förändringar lagstiftningenförslag till i väckt frågan ettsom om garan-
och utgångspunkt för diskussionen detta betänkandetisystem i ären

förslagdärför Försäkringsutredningens genomförs.att
EG-regleringen ställer inga krav införa garantisystem.på En-att ett

ligt artikel i tredje skadeförsäkringsdirektivet 92/49/EEG45 utgör
hinderemellertid direktivet inte heller något nationella bestämmel-mot

föreskriver försäkringsföretag skall delta i garantisystemattser som
försäkringsersättningsäkerställa utbetalning tillär avsett att avsom

skadelidande tredje gäller företagförsäkringstagare och Dettaman.
driver försäkringsverksamhet med stöd såväl etableringsfrihe-avsom

tillhandahålla tjänsterfriheten Någonöver gränserna. mot-ten attsom
bestämmelse finns inte intagen i tredje livförsäkringsdirekti-svarande

Bestämmelsen i skadeförsäkringsdirektivet92/96/EEG. måstevet
föreskrivasemellertid förstås på det garantisystem kan för så-sättet att

väl skade- livförsäkringsverksamhet. Storbritannien har haft ettsom
för livförsäkring sedan mitten 1970-talet. med-sådant Attsystem av

får bolagen skall delta i garantisystemlemsländerna föreskriva att
också innebära det får föreskrivas sådant deltagandemåste äratt att ett

finansie-villkor för få driva försäkringsrörelse och skallatt att systemet
bolagen.uttaxering avgifter från förslag läggsDe somras genom av

förenliga med försäk-fram i detta betänkande EG:s regler såvälär
övrigt.ringsområdet isom

detta kapitel förslag själva inramningen detI Isystemet.ges om av
vilka försäkringsgivare kommer berö-första avsnittet avgränsas attsom

avsnittet därpå behandlas vilka försäkringsersättningarIras. som om-
fattas garantin. Utredningen har valt tala försäkringsersätt-attav om

försäkringsfordringar, eftersom garantinningar i stället för ut-som
ersättning försäkringstagaren be-gångspunkt måste ha den ansettssom
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rättigad till. Alla eventuella fordringar i händelse fallissemangettav
kan inte skyddsvärda. krävs skildaDet övervägandensägas vara om
försäkringsersättningarna beroende de härrör från livförsäk-om en

behandlas därförring eller skadeförsäkring och de i avsnitt.separataen
livförsäkring behandlas också de speciella FörhållandenavsnittetI om

för fondförsäkring och kollektivavtalsgrundad försäkring.gällersom
självrisk,föreslås innehålla vilket behandlas i kapitletsSystemet en

sista avsnitt.

Vilka Försäkringsgivare skall omfattas4.2

tillsynFörsäkringsgivare står underförslag:Utredningens som av
garantisystemet för försäkringser-Finansinspektionen omfattas av

iförsäkrade risken skall belägen EESsättningar. Den stat.vara en -
för ömsesidiga försäkringsbolagundantag har inte föreslagitsNågot

försäkringstagarna. Ersättningartill uttaxering frånmed rätt som
återförsäkring omfattas inte garantin.grundar sig avtalpå ett om av

under tillsyn FinansinspektionenBolag4.2.1 av

för garantisystemet skall tillämpas påUtredningen föreslår reglernaatt
Finansinspektionen.står under tillsyn Detde försäkringsgivare avsom

står under tillsyn enligtgäller således de svenska bolagen, FRL,som
tillsyn enligt Försäkrings-utländska bolag står under LUF.och de som

omfattas inteEES-land Sverige såledesgivare med i än ävensäte annat
lyderi landet. Försäkringsgivarede driver verksamhet här Dessaom

gäller i respektive hemland, därlagstiftning och tillsynunder den som
harskydd har gjorts.andra överväganden försäkringstagarnas Dettaom

frivilligttill inte föreslå någon möjlighet tillockså lett utredningen att
EES-länder.deltagande för Försäkringsgivare från andra

bolag, utanför står under Finan-Alla filialer till svenska EES,även
inte någon avgränsning medsinspektionens tillsyn. Om gör avse-man

skall fullgöras,ende belägen eller åtagandepå risken är ettvar om-var
filialer utanförfattas försäkringstagare hos svenska EES. Detta äräven

filialer i de flesta fall också lyder underinte motiverat, eftersom dessa
värdlandet. omfattas garantisystemet harlagstiftning i För att avannan

bedömningen risken skall belägen inom EES. Förgjorts den att vara
detta hänvisas till författningskommentarenden innebördennärmare av

italiensk medborgare tecknattill i4 § FRL. Detta gör t.ex. att som enen

414
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hem- eller livförsäkring i svenskt bolag i sitt hemland omfattasett av
systemet.

Storbritannienl har valt begränsa garantisystemet så det iatt attman
huvudsak omfattar brittiska medborgare. kanDet emellertid ifrågasättas

det rimlig avgränsning bakgrundär reglerna EG:smotom en av om
inre marknad. Tanken med den inre marknaden tjänster,är att varor,
kapital och skall kunna sig fritt för-röra Föröver gränserna.personer
säkringsbolagen innebär det de skall kunna konkurrera med sinaatt
produkter lika villkor inom hela EES. Lagstiftningen omgärdarsom
försäkringsbolagen harmoniserad försäkringsdirektivEG:sär genom
och behöver inte betraktas nationell. grundläggandeDe principer-som

i försäkringsrörelselagen därmed i huvudsak desamma inom denärna
inre marknaden. detOm den svenska lagstiftningen kräveratt ettanses
garantisystem för skydda försäkringstagarna, bör detta skyddatt även
omfatta alla de försäkringstagare finns dennapå marknad ochsom som
tecknar försäkring i bolag för vilka den svenska lagstiftningen gäller.

de försäkringsgivareFör meddelar försäkringar omfattassom som
garantisystemet skall det obligatoriskt medlem i denattav vara vara

förening administrerar gäller bådeDetta utländska ochsystemet.som
försäkringsgivaresvenska och således villkor för få driva för-är ett att

säkringsverksamhet. utländskaFör företag det naturligtvis endastär
verksamheten här i landet omfattas garantisystemet.som av

Ömsesidiga4.2.2 bolag

Enligt direktiven skall utredaren garantisystemet skallöverväga om
frivilligt för ömsesidiga försäkringsföretag enligt sin bolags-vara som

ordning kan företa uttaxering försäkringstagarna. Försäkringsutred-av
ningen har föreslagit reglerna förlusttäckning i kap.12 8 § ochatt om

kap.13 skall upphöraFRL gälla.att
Reglerna förlusttäckning i skiljerFRL sig något beroende påom om

det skadebolag eller det livbolag skallär täcka deett är ettom som
uppkomna förlusterna. ömsesidigt skadeförsäkringsbolagI del-ett är

personligen ansvariga för bolagets förpliktelser, varför de vidägarna
förlustsituationer kan bli skyldiga uttaxering skjuta till medelatt genom
eller få sina försäkringsanspråk nedsatta. Det personliga kanansvaret
dock begränsas bestämmelser i bolagsordningen. livförsäk-I ettgenom
ringsbolag, där det uppstått behov täcka förluster, åtgärdas dettaatt ge-

ned bolagets ansvarighet försäkringstagarna.sättaatt gentemotnom
möjlighet kan baraDenna utnyttjas efter det återbäringsfonden ochatt

garantikapitalet har tagits i anspråk. Innebörden de båda metodernaav
för skuldtäckning i liv- och skadeforsäkring densamma, nämligenär att
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för rörelseriskenbegränsatåtminstoneförsäkringstagarna bär ett ansvar
i bolaget.

föreslagit kra-sitt slutbetänkandeFörsäkringsutredningen har i att
upphävasnedsättning i lagen böruttaxering ochdelägaransvar,omven

bådesjälva. gäller förbolagen Detfrågor fåroch sådana avgörasatt av
sådana be-Utredningen föreslårlivförsäkringsrörelse.ochskade- att

des-konstateradebolagsordningen. Utredningenistämmelser attanges
varvid reglernaallmänna debatten,i denregler kritiserats ansettssa

eftersom debolag,särskilt i någorlundabetydelse,sakna praktisk stora
ansvarigheten kansubsidiaritetensubsidiära. Innebörden är attär av

medförlustertäcka uppkomnainte kaninträda bara då bolaget egna
bolagsordningenbegränsning istarkaUttaxeringsrättenstillgångar.

modern tidförekommit iuttaxering inte harochofta årspremie atten
betydelse.praktiskreglerna saknartalar förfaktorerandra attär som

i ömsesidigaförsäkringstagarnavände sig ocksåUtredningen attmot
aktie-bådebolagets förpliktelserförbolag får stå änstörreett ansvar

kooperativai andraoch medlemmarförsäkringsaktiebolagiägare
dessautredningenkonstaterarsammanslutningar. Däremot argumentatt

intebolagmindre nystartadegällande ilika starkt ännuinte siggör som
förgällerkapitalstyrka.tillräcklig Detsammaskaffa sig ävenhunnit

bolag.ömsesidigaspecialiserademindre eller
bolagför ömsesidigagarantisystemetdeltagande ifrivilligtEtt

bolagsordning-isjälva kanbolagenmotiverasskulle kunna att angeav
skydd.därmed skapa sitttill, ochskall gåförlusttäckningenhur egeten

garanti-ibli lika starktnaturligtvis inteskydd kansådant ettEtt som
väljerbolagtill ömsesidigadeförsäkringstagarnaeftersomsystem, som

andra bo-påräkna stöd fråninte kanförlusttäckningförett eget system
Å med och be-intede hellersidan behöverandralag i branschen. vara

underskott.andra bolagenstala de
uppfattningför sinFörsäkringsutredningenskäl attDe angavsom

förtalar ocksåpraktisk betydelsesaknarförlusttäckningreglerna attom
tvek-bolag.alla ömsesidiga Detomfattabör ärgarantisystemet ytterst

realiteten degaranti. Ikan kompensera äruttaxeringsrättensamt enom
vilketuttaxeringsrätten,omedvetnaförsäkringstagarnaflesta san-om

tillfredsstäl-fungeraden inte kommerfår till följdnolikt ettattatt som
all-bli käntförväntasgarantisystemetkanskydd.lande Däremot av

ömsesidiga bolagiförsäkringstagarnaoch då kommermänheten även
förlusttäckningdet gälleromfattas Närdeförutsätta systemet.attatt av

konsumentskydd och dettatillfredsställandeömsesidigheteninteär som
tilllederassociationsform. Dettalikartatocksåskydd bör oavsettvara

33 l67f.1995:87SOU s.
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regleringen för garantisystemet föreslås tillämpasatt på alla ömsesidiga
bolag.

4.2.3 Understödsföreningar

Understödsföreningarna föremål för utredning se avsnittär 2.2.4 och
det arbetet beräknas slutfört i januari månad 1998. Förslagen inteär
kända för Försäkringsgarantiutredningen på sådant detett sätt äratt
meningsfullt eller möjligt lämna förslag på eventuellt garanti-att ettens

för föreningarna.systern

Återförsäkring4.2.4

Återförsäkring metod för försäkringsbolagen spridaär sina riskeratten
till andra försäkringsbolag. går vanligenDet till så försäkrings-att ett
bolag försäkrar del sina risker i andra bolag förhandpåen av genom
definierade villkor i återförsäkringsavtal. Bolagen detta, förutomgör
för sprida sina risker, också för kunnaatt störreatt ta engagemang

kunder och för jämna resultatutvecklingen tiden.gentemot att ut över
Konsumenten berörs inte direkt återförsäkringen det striktärutanav

Återförsäkringsbolagenaffärsmässiga avtal mellan försäkringsbolagen.
står under Finansinspektionens tillsyn det finns ingen särskild lag-men
stiftning avseende återförsäkringsverksamheten.

deEtt bärande för garantisystem konsu-argumenten ärett attav
bör skyddas, eftersom inte kan begära denne skall kun-menten attman

bedöma komplexiteten i försäkringsprodukt eller solvensen i ettna en
Återförsäkringbolag. affär mellan kommersiellatvåär Detparter.en

finns således inget konsumentskyddsintresse inom återförsäkring. Er-
sättningar grundar sig på avtal återförsäkring skall därför intesom om
omfattas garantisystemet.av

4.3 Vilka försäkringsersättningar omfattas

framföralltDet konsumentskyddsintressetär motiverar regleringsom
försäkringsområdet. Direktiven skyddsintresset särskiltatt äranger

bland försäkringstagarna i livförsäkringsbolagen, eftersomstort storen
del enskilda sparande kan finnas i dessa bolag. Skyddsin-av personers

34Se Försäkringsutredningens betänkanden SOU 1991:89 5.109 och SOU
1995:87 l01f. för utförlig argumentation.s. en
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i regeldemotiverasbrukar bl.alivförsäkringstagamahos atttresset av
de intevilketi företagen,riskenbedöma görmöjlighet attsaknar att

Även bedömasskulle kunnariskenobestånd. ärskydda sigkan mot om
livförsäkrings-flyttakostnadermedförenatdessutom ettdet attstora

tillfrån bolagsparande annat.ettett
i vilkenskallutredarenockså överväga ut-Direktiven attanger

starktskadeförsäkring såförkonsumentskyddsintresset ärsträckning
omfattasförsäkring börsådan systemet.ävenatt av

Livförsäkring4.3.1

omfattaslivförsäkringsersättningarAllaförslag:Utredningens av
Försäk-förmånema.avtaladedetillgarantin 90 procent avupp
försäk-kollektivavtalsgrundadsig pågrundarringsersättningar som

garantin.frånundantasring

livförsäkringAllmänt om

Spar-ochriskmomentbestår sparmoment.Livförsäkringen ettettav
detsparande, förutom omgär-ärmedjämföraskan attannatmomentet

fårmedelSparadetillgängligheten.beträffarvadrestriktionerdat av
försäkradedentidigastförränbolagetfrån närnormalt inte uttast.ex

försäkringstagarevarierar frånRiskmomentetålder.årsuppnår 55 en
fårefterlevandeförskyddinnehållakantill Det ett er-somen annan.

innebärdödsfallsförsäkringsådandör.försäkrade Ensättning denom
avliderförsäkradedenendastbetalasförsäkringsersättning utatt om
fyllthan 65innanförsäkringsavtalet,itidden t.ex.under angettssom
försäk-innebärlivsfallsförsäkring, attexempelår. Ett ärannat som

angi-i avtaletvissuppnåttförsäkradedendåbetalasringsersättning ut
fortsätterlivränteförsäkringlivsfallsförsäkring utgörVidålder. somven

premiernainbetaldademedelbetalabolaget ävenutatt summan avom
försäkringarflestadör. ärförsäkrade Deinnan denförbrukade enär

s.k.finns ocksåDetnämnda komponenterna.kombination deav
in-inteochdödfallsförsäkringgrupplivförsäkring, är somen rensom

iförskott åribetalaspremienoch där ettnehåller något sparmoment
skil-fondförsäkringar. Delivförsäkringvariant ärsänder. En avannan
självenskildedenlivförsäkringkonventionellifrån attsigjer genom

försäkring,formdennaskall investeras. Ipremiernahurväljer somav
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bolaggs finan-den försäkrade själv för denbedrivs i stårännu separata
siella risken.

skalllivförsäkringsprodukterVilka ersättas genom

garantisystemet

pensionsförsäkringar innehål-traditionellanaturligt allaDet är att som
eftersom sådantpensionen omfattassparande tilller ettsystemet,ett av

Även dödsfallsförsäkringarenskilde.vitalt för densparande kan vara
innebäreftersom sådana försäkringaromfattasföreslås systemet, enav

ekonomiska konsekvensernaeller andra desäkerhet för anhöriga mot
död för försäkringstagaren.för tidigav en

kapitalplaceringar. kanlikna vid DetlivförsäkringarVissa är attmer
konkurre-från garantin, eftersom deutesluta dessatyckas önskvärt att

liknandeinte omfattas någonplaceringsformermed andra avsomrar
medkapitalförsäkringarförsäkringargaranti. Exempel sådana är

harriskinnehåll.och med mycket begränsat Detengångsbetalning
enkelt skiljanågorlundavisat sig omöjligt påemellertid sätt utatt ett

i praktikenfinns avgränsningarnaförsäkringar. Riskendenna atttyp av
vil-reglerna,skapas i syfte kommatill produkterskulle leda runtattatt

skulle önskvärt.ket inte vara
livförsäkringsersätt-allSammanfattningsvis föreslår utredningen att

garantin.ning skall omfattas av

garantisystemetVad ersätter

be-försäkringsförmånerna. dettaavtalade IdeGarantisystemet ersätter
såväl denavtalade försäkringsbeloppet,förutom detinbegripes,grepp

försäkringstagarna.medel avsedda föravkastningengaranterade som
ellervinstutdelninginte kan användas förmedelDe utgör somsenare

försäkringsbolagen.förlusttäckning i
grunden för försäkringstagarenochPremier betalas i förskott är att

betalas för livför-Premienförsäkringsersättning.får tillrätt ensomen
sparande. Riskpremienriskpremie ochsäkring kan fördelas på utgör

försäkringsförmån ocheller avtaladförsäkringsersättninginte någon
svårhan-administrativtgarantin. skulle bliomfattas därför inte Detav

premie,inbetald tillgodogjordgarantin omfattaterligt låtaatt men

35 vinstudelningsförbudet avskaffas.föreslår DetFörsäkringsutredningen gör attatt
Skälet tillkonventionella livförsäkringsbolag.bedrivas ifondförsäkring kan att

fondförsäkringsbo-bolag justde drivs idet finns krav på är attseparataattett nu
vinst.möjlighet delalag skall ha att ut
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eftersom försäkringstagare då kan begära förvarje ersättning sin inbe-
talda premie. kan inte heller föreligga tillräckligtDet ettanses

kommer försäkringarskyddsintresse för detta. Därtill vid medatt spar-
praktiskt möjligt särskilja riskpremien fråndet inteär attmoment spa-
försäkringar skulle alltså ändå inte kunna frånrandet och for dessa man

få del riskpremien. Sparandet däremot ökar värdetgarantin någonut av
försäkringen kommer därigenom omfattas garantin vidoch att av

kontantutlösen.t.ex. en
försäkringstagarna fulltGarantisystemet inte Systemetersätter ut.

vilket behandlas i avsnitt livförsäkringinnehåller självrisk, 4.4. Fören
i högsta belopp eller ikan ersättningen USA utgöra ettt.ex somsom

avtalade försäkringsförmånerna. Utred-Storbritannien andel deaven
andelersättningsnivån procentuellningen har valt bestämmaatt som en

avtalade försäkringsförmånerna.deav
troliga och lämpliga lös-Vid konkurs i livbolag denärett mesten

överföres till försäkringsgivare. harningen beståndet Detatt en annan
livförsäkringsbolagi beståndet iockså uttryckligen FRL att ettangetts

fleramöjligt skall överlåtas till ellerförsatt i konkursär enomsom
förmodligen enklareförsäkringsgivare. sådant läge detandra I är attett

ersättningsnivâ. hänger medhantera proportionell Det attsammanen
varje enskiltförsäkringsdelen kan svår bestämma förutfallet attvaraav

ändras med tidenförsäkringskontrakt. i kronor angiven nivå måsteEn
belopps-medföra värdet varje försäkring måsteoch skulle också att

angiven nivå föredra iMöjligen skulle i kronorbestämmas. attvaraen
det inte den troliga lösning-de fall bestånd skulle likvideras, ärett men

tillFörsäkringsersättningarna 90obeståndssituation. ersättsen en
livförsäkringsbolagets tillgångarförmåner. de fallavtalade lprocent av

skall garantin omfatta 90säljs och fördelas till försäkringstagarna pro-
värde.försäkringenscent av

Fondförsäkring

får driva endastFondförsäkringar meddelas särskilda bolag, somav
medbolag meddelar försäkringarsådan försäkringsverksamhet. Dessa

livsfallsförsäkring och döds-sparande,de traditionella komponenterna
skiljer från traditionell livför-fallsforsäkring. Försäkringsprodukten sig

antal värde-försäkringstagaren själv väljer blandsäkring ettattgenom
Innebördenpappersfonder hur spardelen premien skall förvaltas. ärav

inom för de pla-själv står för den finansiella riskenatt ramenspararen
meddelasFörsäkringsdelen produktenceringsalternativ erbjuds.som av

traditionell livförsäkring.på sätt somsamma
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Försäkringstagaren ackumulerar fondandelar allteftersom de betalar
premier till fondbolagen. Fondandelarnas värde beroendeär ut-av

vecklingen fonderpå de försäkringstagaren har valt. Försäkrings-som
fordran bolaget uttrycks enklast i fondandelar. Till dettagarens mot

kommer värdet själva försäkringsdelen kontraktet. takt medI attav av
utbetalningar sker försäkringen säljs fondandelar i enlighet för-med
säkringskontraktet.

Anledningen till verksamheten bedrivs i fondförsäk-att separata
ringsbolag dessa bolag till skillnad från traditionella livbolagär att - -
har möjlighet dela vinst. Försäkringsutredningen har i sitt slutbe-att ut
tänkande föreslagit fondförsäkring skall kunna meddelas i konven-att
tionella försäkringsbolag, eftersom föreslår vinstutdel-även attman
ningsförbudet avskaffas.

konkurs iEn fondförsäkringsbolag skall normalt inte drabbarentett
försäkringstagaren. beror på fondförsäkringsbolagDet inte ställeratt ett

avkastningsgarantier, vilket tillgångarna i form fondande-görut att av
lar alltid åtagandena. får heller inteDessa användas förmotsvarar att
täcka underskott rörelsen.i kan inträffa underskottDet uppstår i rö-att
relsen, det påverkar i så fall inte försäkringstagaren, eftersom den-men

har förmånsrätt i de tillgångar dvs. fondandelarna täcker bola-ne som
åtagande. Försäkringstagarna kan emellertid drabbas i dessagets även

bolag, det i obeståndssituation skulle visa sig, möjligen grundom en
kriminellt förfarande, bolaget inte innehar det antal fondandelarattav

förespeglats försäkringstagarna. brist då skulle finnasDensom som
garantin till stipulerade 90 bidragande orsakEnersätts procent.av upp

till obeståndssituation kan felaktiga aktuariella be-även utgörasen av
räkningar.

däremot fondförsäkring, följdOm Försäkringsutredning-som en av
förslag, ingår del i traditionellt livförsäkringsbolag, kanettens som en

fondförsäkringstagarna försäkringstagarepå övriga isättsamma som
bolaget drabbas vid fallissemang.ett

Garantin skall omfatta de försäkringsersättningar härrör frånsom
fondförsäkringar både vad sparandedelen och försäkringsdelen.avser
Formellt det försäkringsbolaget de fondandelar försäk-är ägersom som
ringstagaren har valt. vid konkurs förDet livbolag tillhörgör att ett
dessa andelar konkursboet. Orättvisor kan bland försäkringsta-uppstå

inte fondandelarna grund för fondförsäkringstagarensutgörgarna om
frånersättning garantin. skulle nämligenDet sig till grundorättte att

för garantin lägga inbetald premie beakta varje fonds värdeut-utan att
veckling. fråga vid vilkenEn tidpunkt fondandelarnas värdeärannan
skall fastställas i samband med konkurs, i den mån det blir aktuellten
med utskiftning. konkurs fastställs värdet på fordringarnalen en nor-
malt konkursdagen, i fall skulle beträffandeså fondförsäkring-per men
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finansiella risken övergå konkursboet. Fondförsäkringsav-denarna
för fondandelarnas liggertalets konstruktion talar värde pånärmast att

utskiftning sker. Ställningstagandeförsäkringstagarens risk till dess i
föranleds inte garantisystem införs liggerdenna fråga iatt ett utanav

första hand konkursförvaltaren, vilket kan leda till frågan blirpå att
föremål för domstolsprövning under konkursen.

Kollektivavtalsgrundade försäkringar

föremål för utred-Kollektivavtalsgrundade försäkringar är en annan
dir.1997:57, har i uppdragKollektivförsäkringsutredningenning, som

finns svenska för-de kollektiva försäkringar denbeskrivaatt som
särförhållanden för kollektivasäkringsmarknaden och undersöka om

omfattning de motiverar speciellaförsäkringar föreligger i sådan att
rörelse- och tillsynsregler.

avtal mellanKollektivavtalsgrundade försäkringar grundas på ett
förFörsäkringen tecknas arbetsgivarenarbetsmarknadens attparter. av
delarbetsgivarens anställda. Avtalenförsäkringsskydd är en avge

omfattarFörsäkringarnamellan arbetsmarknadensuppgörelser parter.
Försäkringsgarantiutred-utgångpunkten förskyddsintressende ärsom

be-enskilde försäkring,inte denningen, det avgörär typsom avmen
de organi-överväganden handoch andra villkor.lopp Dessa tas om av

det rimligt dessaarbetstagarna. Därmedsationer företräder är attsom
för försäkringarna och försäkringsta-också bärorganisationer ansvaret

garna.
i försäk-fortlöpande ändraArbetsmarknadens äger rätten attparter

förutsättningar-fördel utifall de ekonomiskaringsvillkoren, vilket är en
obeståndssituationer till följdför avtalen har ändrats. Det gör att avna

ekonomis-Förändringar i dekollektivavtalsförsäkringar kan undvikas.
avkast-inträffa bolagen har lovatka förutsättningarna kan t.ex. enom

sedan inte kan hål-under inflationstider, ochning bestämdär somsom
inflation.period betydligt lägrei Motlas, ekonomin går avenom

och despeciella konstruktionavtalsförsäkringarnasbakgrund attav
börmellan arbetsmarknadensdel uppgörelseutgör parter er-en av en

försäkringarkollektivavtalsgrundadesättningar grundar sig un-som
utfor-försäkringsavtalen sådantas från garantisystemet. Dessutom är

ändringar i villkoren.skall kunna undvikasmade konkurseratt genom
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4.3.2 Skadeförsäkring

Utredningens förslag: Skadeforsäkringsersättningar grundarsom
sig försäkring tecknad konsumentär eller döds-en som ettav en
bo omfattas garantin. Ersättningar grundar sigav som en ansvars-
försäkring omfattas garantin dels konsumentnär tecknat för-av en
säkringen och då oberoende skadelidande,är dels närav vem som

konsument tecknatän försäkringen då endast denannan men om
skadelidande fysiskär och skadan inte dennes närings-person avser
verksamhet. Garantin omfattar inte försäkringsersättning som grun-
dar sig på kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring. Den övre gränsen
för ersättning enligt garantin 100 basbelopp.är Försäkringsersätt-
ningar till fjärdedels basbelopp inte.ersätts Begränsningar iupp en
ersättningsnivåer gäller inte för tredje För liv- och sjukräntorman.
föreslås ersättningen begränsas i livförsäkring. Den särskildasom
förmånsrätten idag finns för livförsäkringsfordringar föreslåssom att
utvidgas till gälla skadeförsäkringsfordringar.att även

Motiv till garantisystemet skall omfattaatt även

skadeförsäkringsersättningar

Motivet till reglera försäkringatt i inledningenär nämnts till dennasom
utredning skydda konsumentintresset. Vanligenatt brukar det hävdas

konsumentskyddsintresset sigatt starkast gällandegör inom livförsäk-
ring, eftersom del enskildastor sparande kan finnas ien av personers
bolagen. Enligt direktiven skall utredningen konsu-även överväga om
mentskyddsintresset inom skadeförsäkring så starktär sådanävenatt en
försäkring bör omfattas garantisystem.ettav

denFör enskilde kan ersättningen från skadebolagen ytterstavara av
vikt. deI flesta fall det sig relativtrör små ersättningsbelopp iom men
enstaka fall, framför allt inom liem- och fordonsförsäkringar, kan be-
loppen betydande. Inom livförsäkring det naturligtär skyddavara att
försäkringstagarna, eftersom sparbeloppet har betydelse för denstoren
enskilde. Men likaväl väljer i livförsäkringattsom en person spara en
eller sparande kan också väljaannat i sitt boen-att egetpersonen spara
de. Om brand i bostaden skulle inträffa försäkringsbolagnär haren ett
gått i konkurs, och bolaget inte kan försäkringstagaren,ersätta kan det
få lika svåra konsekvenser motsvarande förlust skedde isom om ett
livbolag. Med tanke del individers förmögenhetatt kanstoren av

försäkrade i skadebolag ligger det till handsett jämföranäravara att
skyddet för skadebolagens försäkringstagare med det skydd gällersom
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liggerförsäkringstagareför dessaskyddlagstiftning. Ettfinansielli
tjänsteområ-finansiellaövrigadetutvecklingenmedi linjesåledes

garanti-detintresseallmänhetensi ettocksåligger attdet. Det genom
försäk-konkurs iförinte ettmarkeras ansvaretstaten taratt ensystem

livförsäkringskade- ellersigdetsigringsbolag, rör omvare

omfattasskallförsäkringstagareVilka

antingenhuvudsakiskadeförsäkringsbolag äriFörsäkringstagare ett
dettillhänsynMedföretag.ellerkonsumenter attindividerenskilda

försäkringsområdetlagstiftningenkonsumentintresset styrär som
kaninteföretagenomfattningen så attönskvärtdet avgränsaattvore
kanföretagflestaDegarantisystemet.frånersättninganspråk pågöra
vidbedömningarrelevantaoch görakunskaphaförväntas attresurser

företagsmåiblandkankonsumentintressetTillförsäkringsbolag.val av
ochkonsumenterkunnadärförskulleavgränsningräknas. En avse
detmåsteismå företagendeinkludera systemetföretag. Förmindre att

företag. Detochmedelstoraavgränsning storadock gå motgöraatt en
rättvistnågorlunda sättomöjligtintillemellertid ettatt angenästär

sådan gräns.en
garanti-låtaomfattninggarantisystemets är attbegränsaEtt sätt att

ibegränsningarförsäkringstagare görasamtligaomfatta mensystemet
fåersättningsnivåskullesådant övreersättningsnivån. I systemett en

Detföretagaren.inte ärochtill konsumentenhänsynmedbestämmas
omfattas ärföretag systemettmotivera störredock svårt somatt avatt

före-förvariant avgränsaEn attkonsumenter.skyddaatt annanavsett
ljuridiskaochfysiskamellanskiljelinjendra personer.är atttagare

dockSverige behöveravgränsning. IsådanfinnsStorbritannien manen
dettanäringsverksamhetdrivaför utanjuridisknågon attinte ha person

omfattandehakansådannäringsidkare". En"enskildskekan ensom
be-verksamhethahandelsbolag kanmedanverksamhet, avettt.ex. en

omfattning.mindretydligt
skallgarantisystemetutredningenföreslårbakgrund attdennaMot

uppkom-Frågakonsumenter.tecknadeförsäkringarenbartomfatta av
kanManskall bestämmas.konsumentförsäkringbegreppetdå hurmer

omfat-för konsumenter,typiskaförsäkringar, ärslagvissalåta somav
försäkrings-vissauppräkningdentillanslutaAttsystemet. avtas av

ifråga,kommaintekankonsumentförsäkringslagenifinnsformer som
försäkrings-kommersannolikt ersättaslag attdennaeftersom en nyav

bedö-kansåvittinte,kommerlagdennaochårnågotavtalslag nyaom
till deanknytauppräkning. Attliknandeinnehålla någonidag, attmas

ställa tillocksåkoncession kanfårbolagenvilkaförförsäkringsklasser
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problem, eftersom vissa klasser innehåller både risker bör uteslutassom
och risker bör omfattas. Utredningen har valt anknyta till detsom att
konsumentförsäkringsbegrepp sannolikt kommer ingå iattsom en ny
försäkringsavtalslag. Garantisystemet kommer då omfatta försäk-att
ringsersättningar grundar sig försäkringar tecknas kon-som som av

för huvudsakligen enskiltsument ändamål och får således inte avse
försäkringstagarens affärs- eller näringsverksamhet. l detta samman-
hang jämställs dödsbo med konsument.ett En försäkring täckersom
vanlig hobbyverksamhet kommer med denna definition omfattas,att

däremot inte försäkring tecknad Schackklubbmen t.ex.en av en som
drivs i ideell förening.en

Ansvarsförsäkringar

Vid ansvarsförsäkring bör försäkringsersättningen alltid omfattas av
garantin, den skadelidande fysiskär dvs. helt oberoendeom en person,

tecknat försäkringen. Här kan skyddsvärde åbero-av vem som samma
föreligga Ävenför konsumenter försäkringstagare.pas som anses som

den situationen den skadelidande företagareatt och försäkringstaga-är
privatperson omfattas, eftersom den sistnämnda riskerarren attannars

bli skadeståndsskyldig vid försäkringsbolagets konkurs. Situationen får
skyddsvärd då det just risken för skadeståndsskyldighetäranses som

försäkrar sig däremotOm både försäkringstagarenmot. och denman
skadelidande företagare, finnsär inget skyddsintresse starktärsom nog
för belasta garantisystemet.att

Trafikskadeersättning Ds 1993:35-

föreslagnaDet garantisystemet omfattar försäkringsersättningäven som
grundar sig på trafikförsäkring. Systemet således det förslagersätteren

lades fram i Ds l993z35 Skydd för skadelidandes anspråk påsom tra-
ñkskadeersättning vid försäkringsgivares insolvens och avsågsom en

lösning i händelse trafikförsäkringsanstaltsseparat konkurs.av en

Vilka försäkringsfall ersätts

Om försäkringsbolag går i konkurs, kan försäkringstagarenett förlora
dels den inbetalda premien, dels eventuella skadeersättningar intesom

utbetalda eller hänförligaär till skador hinner inträffar innan ettsom
försäkringsskydd ordnat. konkursEnnytt är i skadeförsäkringsbolagett

dock i de flesta fallär relativt okomplicerad för den enskilde. Försäk-
ringstagaren kan enkel procedur ordna försäkrings-ett nyttgenom en
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inteskadaförråkatbolag. Deni utskydd somannat menett ensom
kon-försatts ibolagetgrundförsäkringsersättning på atterhållakan av

garantin.frånersättningtillberättigadskallkurs vara
garantinomfattarskadororegleradekonkursbeslutetvidFörutom

fördagenmånader fråninominträffarförsäkringsfall treendast som
informeratidrimligförsäkringstagaren attkonkurs. Detbeslutet gerom

bolag.försäkring itecknahinna annatochkonkursensig en nyom
vilketi avsnitt 4.4, görhäromsjälvrisk seinnehållerSystemet meren

bl.a.detmedTankenstipuleras. är attersättningsnivålägsta er-att en
admi-fördelvilketundantas,skador ärmindreallaförsättningar uren

garantinfrånersättningarförnedresynvinkel. Den gränsennistrativ
1998.förkronor000dvs. drygt 9basbelopp,fjärdedelsbliföreslås ett

intepremientillgodogjorda ersättsinbetaldaförhandDen men
garantisystemet.av

betalasersättningarför deockså ha gränsGarantin bör övre somen
föreslåsDen gränsenbelastningen övreminimera systemet.för attut

Beloppet1998.förkronormiljoner3,6cirkadvs.basbelopp,bli 100
skadeer-beräknadehögstanormal konsumentsinrymmaatt enavser

brunnitvillasättning, t.ex ner.om en
fåersättningsberättigade kandenförekommadetfall kanvissa attl

tecknad iförsäkring ettärskada frånförersättning an-somensamma
itecknatsförsäkringskekanfallerade. Detdet t.exbolag än om nynat

denskallfall ersätt-sådantkonkursbeslutet. lefterbolag ettannatett
försäkringen.denanvända sighandförstaningsberättigade i nyaav

gällerersättningförbeloppoch högstasjälvriskBestämmelserna om
ipåverkaintekanskada. Dennedrabbastredjeförinte avsomman

tillbetalasersättning utDenköpes.försäkringenbolag envilket som
haintesåledesskallansvarsförsäkringgrundskadelidande på enav

ända-detsjukräntorochliv- ärbeloppsbegränsningar. För mernågra
livförsäkringsersättning.förgällerreglerdetillämpamålsenligt att som

skadeförsäkringsfordringarförFörmånsrätt

harförsäkringstagarnabörgarantisystemet attförförutsättningEn vara
för-detäckandetillregisterförtstillgångari deförmånsrätt avsomen

endastdetreglergällandeEnligt äravsättningarna.säkringstekniska
registerför-deOmförmånsrätt.sådanharlivförsäkringstagarna ensom

försäkringstagar-täckaanvänds förhandi första attintetillgångarnada
tillgångardessainnebäradetkankonkurs, attifordringar an-ennas

oprio-ellerprioriteradefordringsägare,andravänds för ävenersättaatt
tillförsäkringsbolagövrigafrånsedanmedelriterade. De uttaxerassom

konkursboetskulder iandradåkan ersätta ävengarantisystemet sägas
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försäkringstagarnas, vilket innebär ökad belastningän för systemet.en
förslagDet lagts fram i Ds 1993:101 Förmånsrätt för försäkrings-som

fordringar, nämligen den särskilda förmånsrätten skulle omfattaatt
alla skadeförsäkringarsfordringar och gälla föräven alla ersättningsbe-

rättigade, inte bara för försäkringstagama, bör därför genomföras till-
med garantisystem. Detta också medett överensstämmer ettsammans

förslag till EG-direktiv från år 1987 samordning regler rörandeom av
tvångslikvidation försäkringsföretag.av

4.4 älvrisk

Utredningens förslag: Garantin föreslås innehålla självrisk.en

gällerNär det försäkringsgaranti finns det skäl försäkringstagarnaatten
med och direkt bär del kostnader, ochär så ocksåsystemets ären av

praxis internationellt. Framför allt bidrar självrisk till minskaatten
problemet med moral hazard. Försäkringstagarens incitament tecknaatt
försäkringar med villkor förefallakan alltför frikostiga, ochsom som
särskilt kan erbjudas bolag i ekonomiskt läge, minskar dåett trängtav
försäkringstagaren med och bär del risken.är en av

kan inte förväntasKonsumenten bedömningar försäk-göraatt av
ringsbolagens kreditvärdighet och finansiella styrka, vilket viktigtär ett
motiv för införandet försäkringsgaranti. Däremot utred-av en anser
ningen försäkringstagare bör kunna bedöma huruvida försäk-att en
ringsvillkoren realistiska eller inte i jämförelse med andra alternativ.är

sådant övervägande skiljer sig inteEtt från beslut kon-nämnvärt som
måste fatta de köper tjänster eller produkter inom andranärsumenterna

områden. självrisk också viktig förEn i viss utsträckning minskaär att
belastningen på garantisystemet vid konkurs och därmed bidra tillen
dess trovärdighet.

bankerpropositionen insättningsgarantiI för menadeom en rege-
ringen självrisk kunde påskynda medel från bankernaatt att tas uten
och därmed skapa kris bankens överlevnad inte hotad. Ennär ären
självrisk i förgarantisystem försäkringsersättningar har inteett motsva-
rande nackdel, eftersom försäkringsfordringarna inte lika likvida.är

36Prop. 1995/96: 60

4 17-1304
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självrisk l0bakgrundföreslår dennaUtredningen procentmot en
innebärande 90livförsäkringsig pågrundarersättningar attför ensom

densam-garanterade. Nivånförsäkringsersättningarna ärärprocent av
skadeförsäk-lämplig. IStorbritannien och fåritillämpas ansesma som

vilketfjärdedels basbeloppsjälvrisk på motsvararring föreslås caenen
9000 kronor.
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5 Garantisystemets administration,
m.m.

Utredningens förslag: Garantisystemet skall administreras genom
privaträttsligt i form ideell förening. Samtligaett försäk-organ av en

ringsgivare omfattas skall medlemmar i före-systemetsom av vara
ningen för få driva verksamhet.att

Ordföranden och ytterligare ledamot föreningens styrelseen av
skall regeringen.utses av

5.1 Statlig myndighet eller privaträttsligt
organ

Av utredningsdirektiven framgår regeringen, i likhet med Försäk-att
ringsutredningem frivillig lösning självregleringmedatt äranser en
olämplig. finnsDet då risk för vissa försäkringsbolag inte ansluteratt
sig till och Försäkringsutredningen påpekar också konflik-systemet att

kan uppstå med konkurrenslagen. Sammanfattningsvis i direk-ter sägs
tiven garantisystem bör obligatoriskt och regleras i lag.att ett vara

En fråga garantisystem skall administrerasär ett stat-om genom en
lig myndighet eller privat i viss omfattningettgenom organ som om-
gärdas offentlig reglering. Till början får undersökas det ärav en en om
möjligt administrera föreslagnadet garantisystemet i privat regi medatt
hänsyn främst till bestämmelserna i regeringsformen. Om detta möj-är
ligt, får bedömas vilket alternativ lämpligast.ärsom

förhållandeI till bestämmelserna i regeringsformen den frågaär
sig gällande huruvida den föreslagnagör lagregleringen innebär attsom

normgivningsmakt överlämnas till det privaträttsliga organet.
regeringsformensI mening kan normgivningsmakt endastutövas av

riksdagen, regeringen, förvaltningsmyndigheter, kommuner och kyrkli-
Någon delegering normgivningsmakt till enskilda rätts-ga organ. av

subjekt kan inte komma i fråga. Däremot kan förvaltningsuppgifter
överlämnas till bolag och föreningar enligt kap.13 6 tredje§t.ex.
stycket regeringsformen. denna bestämmelseAv framgår också så-att
dana uppgifter kan innefatta myndighetsutövning. Regeringsformen

37Se sou 1995:87 248s.
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fall. Reglerenskildabeslutsfattande iochnormgivningmellanskiljer
avtal ochuppställasemellertidkaraktär kan ävengenerell genomav

ibetraktas intereglerSådanarättshandlingar.privataandra normersom
skallkriterium för utgöramening. Ettregeringsformens att normen

karaktärden hargrundlagsstödbehövaoch ärnormgivning attoffentlig
normgivningmedvadFrågornaensidigt diktat.ett menassomomav

utvecklasinteskallgrundlagsstöd härför närmarekrävsoch detnär
här.

det bestäm-garantisystemetförlagregleringen ärföreslagnadenl
försäkringsbolagenavgifter från äruttaxeringmelserna som avavom

garantisys-frivilligt iintedeltarBolagensammanhang.dettaintresse i
debetalatvingadebolagenobligatoriskt och är attdetta ärtemet utan

skulledetOmbestämmer.föreningenföreslagnadenavgifter som
uttaxeringförkriteriernabestämmaföreningenöverlåtas på att av-av

de-normgivningoffentliginnefattakunnaskulle detta attgifter, sägas
föreningen.legerades till

1970:244bl.a. lagenfinns itvångsavgifteravseendeReglering om
1981:1354och lagenavloppsanläggningarochallmänna omvatten-

enskiltkananläggningar ävensådana ettFörallmänna värmesystem.
huvud-skallbestämmelserdessaEnligthuvudman.rättssubjekt vara

respektivebestäms. lavgifternavilkenfastställa taxa genomenmannen
"efterskall fördelasavgifternakriteriumallmäntendastfinns attlag att

anläggningarnastillbemyndigandengrund".rättvis Dessaskälig och
delegationgrundlagsstridiginnebäraharhuvudmän norm-ansetts av

givningsmaktjlo
förregleringenföreslagnai denfinansieringenBestämmelserna om
förunderlagskallvadregler utgörainnefattargarantisystemet somom

det högstabestämmelsefinnsVidareavgifter. angersomuttag enav
hurbedömaharFöreningen storaunder år. attfår ettgörasuttag som

hurredafallet ochaktuellablir i det att taförkostnaderna systemet
denDettauttaxeringen uttagsprocentför är.underlaget somgerstort

innefat-reglerunderlaget. Dessaangivnai lagendetanvändas påskall
föreningen.tillnormgivningsmaktdelegeringingensåledestar av

delegering.sådanreglernaföreslagnadeinnefattarövrigtheller i
obligatoris-vid deföreliggeravgiftertvångsvis ävenEn uttarätt att

patientförsäkringarnaflo meddelarFörsäkringsgivareochtrafik-ka som
Trafikförsäkringsförening-imedlemmarskallförsäkringarsådana vara

64198938 ffoch Marcusson1983 27Strömberg1976 52Strömberg s.Se s.tex. s.
104och39 1983 29StrömbergJämföroch 390.324 ff1989Se Marcusson s.s.

1975:1410. Betr.40 trafikskadelagen30-31 §§16 ochbl.a.trafikförsäkringenBetr. se
l995/96:1871996:799 ochpatientskadelagen14-16 §§bl.a.patientförsäkringen prop.se

ff.58s.
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respektive Patientförsäkringsföreningen, båda betraktaären attsom
ideella föreningar. de fallI försäkringspliktig inte tecknat för-som en

säkring försäkringsgivarna i respektive förening solidariskt försvarar
den försäkringsersättning skulle ha lämnats, försäkring funnits,som om
och föreningarna har avgift från den försäkringspliktige.rätt att ta ut

Sammanfattningsvis kan den föreslagna regleringensägas inteatt
strider bestämmelserna i regeringsformen, sig beträffandemot vare
överlämnande normgivningsmakt eller i avseende.annatav

Frågan då det lämpligast administreraär garantisystemär iatt ettom
offentlig eller i privat regi.

Garantisystemet skall inte till någon del finansieras statsbud-över
Det åtagande ligger i skall inte statliggeten. systemet utansom vara en

enskild uppgift. liggerDetta i linje med det den statligaatt ansetts atten
begränsasfverksamhetens omfattning bör

Om det blir aktuellt garantisystemet i anspråk före konkurs,att ta en
kommer affärsmässiga beslut få bl.a. vad gäller överlåtelseatt tas av
försäkringsbestånd. En viktig utgångspunkt vid beslutsfattandet är att
minimera kostnaderna totalt för Garantisystemet kansett systemet. ses

del försäkringsverksamheten och risktagandet i denna. Detsom en av
också från försäkringsbranschen nödvändigaär medel kommer attsom
för finansiera de åtgärder blir aktuella. krävs itas Det denatt sty-som

relse skall fatta de avgörande besluten det finns ledamöter medattsom
kunnande från försäkringsbranschen. Dessa ledamöter kanett stort na-

turligtvis inte stå obundna olika partsintressen. Om förvaltning-av en
smyndighet skall administrera garantisystemet får ledningen bestå av

regeringen.styrelse med inför Ledamöterna i sådan sty-en ansvar en
partsintressenrelse skall obundna och det kan inte till-vara av anses

fredsställande styrelsen skaffar sig nödvändig sakkunskapatt attgenom
anlita konsulter från försäkringsbranschen, eftersom dessa inte själva
står ansvariga för besluten. Detta omständigheter talar förärsom som

låta garantisystemet administreras privatatt företrädsettav organ som
försäkringsbranschen.av
Av avsnitt finansieringen7 framgår administratio-ävenattom om

sker privaträttsligt kan garantisystemet få fi-ettnen genom organ en
nansiell kapacitet får trovärdighet.systemet storsom anses ge en

finansieringsformDen föreslås innebär det inte kommeratt attsom
finnas några fonderade medel förvalta. fårMan också haatt ut-som
gångspunkt det kan gå antal år mellan de tillfällen då det blir ak-att ett

Äventuellt för garantisystemet träda i funktion. myndigheteratt om

4 Se sou 1994:147 13s.
41Sc Prop. 1993/942185 15.s.
4 Se Prop. 1993/9413.14.
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ändåtalar detfinnasbetingelser lärliknandeunderverksamhetmed
regi.i privatadministreraför systemetnärmast att

förförutsättningarändradeinnebärförslagFörsäkringsutredningens
måstegarantisystemetochframöverförsäkringsverksamhetdrivaatt

verksamhetsförutsättningar.ändradesådanaför mötaattanpassatvara
alternativprivatSåvälkonkurrensneutralt.skall också ettDet somvara

krav.tillmötesgå dessaregi kanoffentligisysternett
förskäl talarövervägandebedömning att ettutredningens attDet är

privaträttsligtadministrerasskallgarantisystem ett organ.genom

föreningIdeell5.2

ideell före-administrerasföreslårUtredningen systemetatt genom en
kommertillanslutna attmedlemmar systemetAntalet ärning. som

stadgarnaskeskall kunnaoch detta atttid till utanväxla från annan
skallföreningsformendetförtalar ärändras. Dettaskall behöva att som

Trafikförsäkringsförening-medlikhetikommer,Föreningenanvändas.
ideell före-få ställningPatientförsäkringsföreningen,och att enaven

förening.ekonomiskoch intening en
så-finnslagregler.särskilda DetsaknasföreningarnaideelladeFör

frå-uppkommandeföreningar. Svarideellalaginte någonledes om
stadgardegäller bl.a.Härvidi andrasökafår somnormer.mangor

lagensåväldras frånocksåparalleller kanochföreningenförantagits
föreningar44 ellerassociationsrättsligallmänekonomiska av-somom

bildad ochförening skallideellreglering. Förtalsrättslig att ansesen
konstituerandedet vidkrävsjuridisk etterhålla attstatus personsom

föreningarIdeellastyrelse.ochstadgarsammanträde utsesantas en
tvångslik-reglerdet saknaslikvidationi regelupphör ommengenom

vidation.
delartillämpligaigällermyndigheterOffentlighetsprincipen hos
sek-tillsärskild bilagaivissahandlingar hosockså enangesorgan som

tillämpningenskall vidangivnai bilaganretesslagen. De avorganen
avseddRegleringenmyndighet. är attmedjämställassekretesslagen

innefattarförvaltningsuppgiftermedrättssubjektenskildaomfatta som
föreningar.ideellavissatillämpligochmyndighetsutövning ävenär

funktioniträdergarantisystemetföranledsverksamhet attDen avsom
sekretessbehovföreliggerdetdäraffärsmässiga inslaginnehåller av

från vadparalleller44 framhöll438 där HD1958rättsfallet NJA att somJämför dock s.
försiktighet.dras medmåsteföreningarekonomiskai frågagäller om

isekretesslagen45 25 §infördes i 9 kap.sekretessbestämmelseJämför den somom
insättningsgarantilagen.med tillkomstensamband av
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och det kan inte aktuellt i något avseende införa föreningensattanses
verksamhet i den nämnda bilagan till sekretesslagen.

Förutom de föreslagna lagreglerna får föreningens verksamhet reg-
leras i stadgar för föreningen. Dessa stadgar bör inte fastställas av rege-
ringen, eftersom det föreningen halvt offentligrättslig karaktär.ger en

kanDet dessutom inte nödvändigt med sådan fastställelseanses en av
stadgarna. För skapa tillfredsställande insynatt i verksamheten ochen
därigenom tillgodose bl.a. försäkringstagarintressen bör ordföranden
och ytterligare Övrigastyrelseledamot regeringen. ledamö-utsesen av

föreningen och kommer företrädesvister utses hämtas från för-attav
säkringsbranschen.

Styrelseledamöterna kan förtroendemänsägas för garantisys-vara
Det viktigt ledamöternatemet. är opartiskt.att De får inte delta iagerar

avgöranden på påtagligt berör dem direktsätt eller indirekt.ettsom
Samtidigt ligger det i garantisystemets styrelsen skall fatta be-natur att
slut, uttaxering från försäkringsbolagen,t.ex. där intressekonflikterom
uppstår för styrelseledamöter verksamma i bolagär berörssom som av
besluten. kanDetta naturligtvis inte hindra ledamöterna från delta iatt
sådana beslut. däremotOm ledamot i något avseende företräder deten
bolag råkat i ekonomiska svårigheter och föremål förärsom som age-
rande från garantistyrelsen, bör denne inte delta i styrelsens beslut.

Styrelseledamöterna har tystnadsplikt så de inte får tillsätt att
andra lämna uppgifter så föreningen därigenom liderut skada.att

Föreningens verksamhet kommer inte sådan det aktu-att ärattvara
ellt ställa föreningen under tillsyn Finansinspektionen.att av

5.3 Negativ föreningsfrihet

Medlemskap i den ideella föreningen skall förutsättning förvara en
bedrivande viss försäkringsrörelse. dettaI sammanhang måste dis-av
kuteras detta kan strida den negativa föreningsfriheten.motom anses
Med negativ föreningsfrihet stå utanförrätten förening.attmenas en
Varje medborgare tillförsäkrad föreningsfrihet,är dvs. frihet att sam-
mansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, enligt 2 kap.
l § regeringsformen. 2I § frågor bl.a. negativ föreningsfri-tas upp om
het bestämmelsen endast skydd tvångsanslutning iettmen motavser
främst politiska sammanslutningar och trossamfund.

rättigheternadöI FNs universella deklaration de mänskliga isägsom
artikel 20 "ingen må tvingas tillhöraatt sammanslutning". Någonatt en
motsvarande bestämmelse har inte tagits i Internationella konventio-

46Antagen den IO december 1948.
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rättigheter" föreningsfrihetendärpolitiskaochmedborgerligaomnen
Europakonventionen föreningsfrihetenbehandlasartikeli 22. Inämns

bestämmelseuttryckligfinns någonhärhellerinteartikeli 11 ommen
rörandeEuropadomstolenmål vidföreningsfrihet. lnegativ ett par

principfrågansammanslutning harvissmedlemskyldighet att avvara
besvaras,behövtinteställtsföreningsfrihetennegativaden menom

offentligrätts-gällde ansågsdetsammanslutningardeeftersom vara av
gällde detmålsådanttillämplig. Ettdärför inteartikel llochlig art

läkarebelgiskaförskyldighetenochkårobligatorietsvenska annatett
läkarsamfundet.belgiskadetsig tillanslutaatt

Europadomstolenemellertid rättenuttaladesedan attnågra årFör
före-medlemtill inteinbegriperföreningsfrihet rätten atttill av envara

endastartikelmed 11förenligtdet attfrågangälldeMåletning. varom
erhålla licenskundetaxiförareföreningmedlemden avav envarsom

taxiförarenansågEuropadomstolenIsland.på atttaxirörelsedrivaatt
intehadeoch detförening,medleminteförvägrats rätten att av envara

inskränkninggjorde dennaomständigheterföreligga någravisats som
artikeli ll.punkt 2enligtgodtagbar

artikelpunkt ienligt 2tillåtenföreningsfriheteninskränkning i ärEn
ochi lagföreskriveninskränkningenEuropakonventionen ärill om

skyddandetbrott,förebyggandetbl.a.tillmed hänsynnödvändig avav
rättighet.ochfri-moral ellerochhälsa annans

juridiskagällerartikel llenligt ävenföreningsfrihetenförSkyddet
avgöranden.fast i tidigareslagitEuropadomstolenvilketpersoner,

helt klart. Ettinteföreningsfriheten går ärnegativadenlångtHur
vidtagnastridsåtgärdergälldeavgjordes 1996,Sverige,frånmål avsom

kollektivavtal.träffaarbetsgivareförmåförfackförbund attattett en
före-negativadenbrottförelåg någotdet inte motDomstolen ansåg att

nämligenstridsåtgärderna,medsyftet atttillhänsynmedningsfriheten
intresse.medlemmarnasochfackföreningensskydda

till detsigställaskulleEuropadomstolenhursvårtDet sägaär att
på-kanFörsäkringsgarantiföreningen. Detimedlemskapettvingande

sammanslutningtillhöratvångolika slagsreglering attpekas enatt om
ochTrafik-nämndatidigaredeområden. Förutomradinomfinns en

tillhöraskyldighetfinns attPatientförsäkringsföreningarna t.ex.
ochgemensamhetsanläggningför attsamfällighetvägsamfällighet,

medlem i Sve-endastkanVidarejaktvårdsområden. nämnas attdelta i

47 1966.decemberden 16Antagen
1950november48 konventionen den 4Europeiskafullständiga titelKonventionens är

ochFrånfriheterna.grundläggandeoch derättigheternamänskligaskydd för deangående
landet.lag härikonventionengäller1995januarimed den l som
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rige Advokatsamfund får advokatyrket och endast börsmedlemutöva
får ombesörja köp och försäljning vid Stockholms fondbörs.

5.4 Domstolsprövning

Föreningens beslut kan inte överklagas garanti-sättsamma som om
administrerats statlig myndighet. den berät-Om ärsystemet av en som

tigad till ersättning från garantisystemet missnöjd med beslutet, fårär
vid för få frågan förtalan väckas domstol prövad. Tiden väckaatt att

sådan talan bör begränsas till månad från det den ersättningsbe-atten
rättigade beslutet från styrelsen.mottog

också bli aktuell i tvister mella.. såväl före-Domstolsprövning kan
ningen och dess medlemmar föreningen och styrelsens ledamöter.som
Även förekomma.klander stämmobeslut kan tänkasav
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anspråk

Utredningens förslag: En garanti träder då försäkringsbolagett
försätts i konkurs. syfteI öka flexibilitet och minskaatt systemets
dess nettokostnader, föreslås också Försäkringsgarantiföreningen få

medel för kunna vidta åtgärder redan innanrätten att uttaxera att ett
konkursbeslut. Vid konkurs skall föreningen betala berättigadut er-
sättning inom månader direkt till försäkringstagaren. Konkurs-tre
förvaltaren skall, liksom hittills, skadevärdering och utredagöra en
vilken försäkringsersättning försäkringsavtalet berättigar till.som

Inledning1

garantisystemet skall iAtt anspråk försäkringsföretag harnärtas ett
försatts i konkurs naturligt. Garantin avsedd tillse försäk-är är att att
ringstagarna får ersättning enligt ingångna avtal. Försäkringsbolagen,
däremot, inte garanterade. finansiella institut kan det emellertidIär

fördel försöka hantera obeståndssituation institu-att utan attvara en en
försätts i konkurs. de finansiellaOm marknaderna instabila kantet är

det i bolag med huvuddelen tillgångarna i finansiella instrumentett av
ibland bilda sig uppfattningsvårt det verkliga värdetattvara en om av
verksamheten. kan då fördelDet avvakta händelseutveck-attvara en
lingen och bedömningar ligger utanför konkursinstitutet. Pågöra som
banksidan det internationellt mycket vanligt ingripa föreär sett att en
konkurs banken har hamnat obestånd. amerikanskpå lagstiftninglom
finns det relativt detaljerade regler för hur sådant ingripande kan gåett
till. Banklagskommittén Fi har i1995:09 uppdrag utreda möjlig-att
heterna låta den svenska insättningsgarantin få gripa före kon-att en
kurs.

Enligt direktiven till denna utredning skall det övervägas om garan-
tisystemet i syfte minska kostnaderna skall kunna i anspråkatt äventas
i andra situationer vid försäkringsföretags obestånd. På försäk-än ett
ringsområdet konkurserna i allmänhet mindre kostsamma mind-ochär

problematiska i banker. Exempelvis osäkerheten värdetän ärre om av
försäkringsbolag obestånd inte likapå i bank, eftersom till-ett stor som

gångarna i försäkringsbolaget till del prissätts på marknad.stor en
Dock kan komplicerade finansiella situationer uppkomma. Särskilt
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konstateras i förväg,obeståndssituation ofta kanbland livbolag, där en
igarantisystemförmindre kostsamt sättsdet bli ettkan ett resurserom
förStorbritannien talar ocksåfrån ochErfarenheter USAskede.tidigt

krisskedei tidigarebolaghantera änbilligaredet ettär attatt omav en
konkurs knutenhanteringen föredessa länderkonkurs.försätts i I ärde

förfarandet någotrekonstruktionslagstiftning vilketsärskild görtill
lagenden svenskaomfattas inteFörsäkringsbolagenenklare. omav

möjligheterutredningendettaföretagsrekonstruktion. Trots attanser
försäkringsbolaganspråkiförbör skapas att ettutansystemet att tas

i konkurs.har försatts
räddautnyttjas förkunnafår inteföre konkursingripande attEtt en

alternativistället betraktasskallIngripandetbolag.olönsamma ensom
kon-flexiblakanlösningarna änersättningsform där ommervara
föreingripaförföreslåsMöjlighetenin.harkursinstitutet attträtt som

speciellaunderutnyttjas omstän-sannolikt barakonkurs kommer atten
digheter.

tillmöjligheterFinansinspektionens6.2

ibestämmelserenligtingripande
försäkringsrörelselagen

händelseiFinansinspektionenharavsnitt 2.1.1redovisades idetSom
långtgåendeekonomiska problemfåttförsäkringsbolag haratt ettav

drif-heltverksamhet och kanbolagets överingripa i tamöjligheter att
före-sker stegvisinspektionenfrånIngripandetbolaget. genomten av
skallsolvensmarginalpåuppfyller kravenintebolagetlägganden. Om
bola-ställning. Omfinansiellsundåterställaförplan upprättas att enen

tredjedelunderstigerkapitalbasensituation därihar hamnatget enen
förplanskallgarantibeloppetunderstigerellersolvensmarginalen enav

förhand godkännasskallPlanernafinansieringkortfristig upprättas.
bolagen inteskall underrättasRegeringenFinansinspektionen. omav

förelägganden.följer dessa
denförutsättningar,vissaunderhar också,Finansinspektionen

verksamhetbolagsingripa i attmöjlighetenlångtgående ettatt genom
Sverigeitillgångardessförfoganderättfriabolagets överinskränka

Såtillgångarna.förfogaförbjuda bolagethelt övereller attattt.o.m.
skuld-bestämmelserföljer gällandeintebolagetskekan omt.ex. om

och åtagan-tillgångarmellan bolagetsmatchningendvs.täckning, om
under-kapitalbasenockså sketillfredsställande. Så kanden inte är om

uppställda krav påellersolvensmarginalentredjedelstiger garan-aven
verk-bolagetsingripa iinspektionenkanVidareuppfylls.tibelopp inte
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samhet kapitalbasen understiger solvensmarginalen och finnsdetom
särskilda skäl bolagets finansiella ställning ytterligare kom-att anta att

försämras. Därtill kommer regeringen under vissa förutsätt-att attmer
ningar kan förklara koncessionen förverkad. Om det bedöms nöd-vara
vändigt för skydda de försäkrades intressen vid sådant beslut, kanatt ett
inspektionen därvid också förfoga bolagets tillgångar. in-Detöver är
spektionen beslutar hur verksamheten skall bedrivas efter ettsom om
beslut inskränker förfoganderättbolags sina tillgångar.överettsom

det ovanstående framgårAv det inte finns formellanågra hinderatt
för inspektionen kraftfullt försäkringsbolag missköteratt ettagera om
sin verksamhet. till för garantisystemet.Detta tidigareJuär gagn pro-
blemen kan upptäckas och åtgärdas desto mindre risken för fallis-är ett

semang.
Försäkringsutredningen förordar sitti slutbetänkande inspektio-att

koncentrerar sina försäkringsområdetpå till bevakningnen resurser en
försäkringsgivarnas möjligheter fullfölja ingångna försäkrings-attav

avtal. Tillsynen bör således, enligt utredningen, inriktas kontrollpå av
försäkringsbolagens riskhantering kapitalstyrka.och inriktningDenna

tillsynen torde förbättra inspektionens möjligheter i tid upptäckaattav
bolag riskerar hamna i obeståndssituation.attom en

6.3 Garantisystemets funktion före en

konkurs

Finansinspektionens långtgående befogenheter för ingripanden i bolag
med ekonomiska svårigheter innebär för hantera bolagett attansvar
med ekonomiska problem. Utredningen inte det finns någonattanser
anledning föreslå ändringar i dessa regler. Finansinspektionen sak-att

emellertid kapital skulle kunna användas för detattnar som om vore-
önskvärt ingripa före konkurs. Försäkringsgarantiföreningen har åen-
andra sidan ekonomiska resurser.

förutsättning för föreningen skallEn kunna det nöd-äratt attagera
lidande bolaget vänder sig till föreningen med begäran hjälp. Före-om
ningen, privat kan dock inte påtvinga något bolag stödär ettsom organ,
och inte heller tvingas betala ersättning före konkurs.att ut en

Om föreningen väljer åtgärder före konkurs kan densättaatt en
komma skjuta till kapital, medskick i försäljning be-att t.ex som en av
ståndet. kan finnasDet också andra affärsmässiga överväganden bakom
föreningens agerande. Marknadsläget kan sådant för-t.ex attvara en
säljning beståndet inte lämplig eller det inte finns några köpareär attav
vid det tillfälle beståndet skall säljas. Föreningen kan då för attagera
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avvakta avyttring.fortsätta sin verksamhet ochbolaget skall kunna en
problemen i obeståndssituation.fler tänkbara lösningar påfinnsDet en

förhindradföreningen inteviktiga för dockDet ärär att attsystemet
både till-god hanteringminimera kostnadernaförsöka en avgenom

balansräkning.nödlidande bolagetsskuldsidan detgångssidan och av
agerande föreföreningen vid bestämtlag bindagår inte iDet ettatt upp

dock lagfástas.för hur den får börprinciperkonkurs. Några ageraen
ingripandeskall kunna motiveraför föreningenförutsättningEn ettatt

till dessgarantisystemetbilligare fördet bedöms än väntaattär att vara
de tidigare ak-förutsättningi konkurs.bolaget försätts En är attannan

rekonstruktion kan skeförbrukat.kapital Entieägarnas är attgenom
kapital tillförtsaktierna innanandraföreningen eller överparter tar

utformas så detekonomiskt stöd bör ocksåförbolaget. Villkoren attett
återbetalningsskyldighet. Föreningenmedförenatlångt möjligtså är en

iförsäkringstagarnabakgrund detalltidmåste ärattmot somavagera
för fal-betala kostnadernapremier kan kommavia höjdaslutändan att

lissemang.
eller bran-föreningensalltid uppenbartemellertid inteDet attär

Föreningen,försäkringstagarnas.sammanfaller medschens intresse
branschfolk i majoritetstyrelse harmedprivatär ett somorgan ensom

incitamentregeringen kan haordförandenäven ett attutses avom
aktörer ochemellan solventaobeståndsbolagetbeståndet idela upp

kanmarknaden. Föreningenkonkurrentundanröjadärmed aven
för medvetetföre konkursfrånanledning avstå attatt agera ensamma

inte önsk-synvinkel dettaförsäkringstagarnastvinga fram den. Ur är
minskamarknaden riskerarkonkurrensen påeftersom attvärt, genom
bolag harhävdasi och för sigagerande. kansådant Det att ettett som

ifrån föreningenansöker stöddetsådana svårigheter ärhamnat i att om
marknaden. Föreningenfinnas kvarinte börskick detså dåligt att

trovärdigt och iskalldess agerandeemellertid alltid, förmåste att vara
försäkringstagarnas intressehamed skyddsintresset,överensstämmelse

sitt agerande.för iögonen
infor-få tillgång till denkunnaFörsäkringsgarantiföreningen måste

uppfattning iskall kunna bilda sigför denmation krävs att omensom
befinner sig.begärt stöd Fö-nödlidande bolagsituationvilken ett som

tilli ärendet tillgångvillkor förställareningen bör kunna att agerasom
förhindradbör här inteFinansinspektioneninformation.relevant vara

den har bolagetsförutsättninginformation underlämna attöveratt av
tillåtelse.
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6.4 Garantisystemets funktion efter en

konkurs

Vid konkurs i försäkringsbolag det viktigt de påär väntarett att som
ersättning från bolaget eller löpande erhåller ersättning kan få tillgång
till sina medel så fort möjligt. Idag saknas regler tillförsäkrarsom som
de ersättningsberättigade detta. Om garantisystem införs, detärett
emellertid rimligt detta används för sådant ändamål. kon-Enävenatt
kurs kan befaras under lång tid. Konkursförvaltarenpågå kan visserli-

betala förskott innan utdelning konkursen. kani Detägerutgen rum
emellertid relativt lång tid innan sådan förskottsbetalning kan ägata en

och reglerna innebär inte någon garanti för de ersättningsberät-attrum
tigade erhåller ersättning inom vad kan bedömas skälig tid.som som

undvika dröjsmål bör i stället garantisystemet träda i kon-För att
kursboets ställe och inom i lagen angiven period betala försäk-en
ringsersättningarna begränsningarmed de för garantin isom anges
form bl.a. självrisk.av

kommer viss tid för Försäkringsgarantiföreningen fåDet att ta att
del de uppgifter nödvändiga underlag för betalaär att utav som som
försäkringsersättningar. Föreningen behöver också tid för skaffaatt
medel för utbetalningarna. Samtidigt försäkringstagarna såär snart som
möjligt få tillgång till sina berättigade försäkringsersättningar. må-Tre
nader kan bedömas skälig tid inom vilken föreningen skall hasom en

föreningenombesörjt utbetalningen. Om synnerliga skäl föreligger bör
fall konkursförvaltarenkunna förlänga perioden ytterligare. detFör att

fortsätter löpande pensionsförsäkringar,utbetalningen änt.ex.av om
med reducerat föreningen för skillnaden mellan vadbelopp, kan svara
förvaltaren och vad garantisystemet skall enligt gällandeersätter ersätta
regler. exempel utbetalning i livbolag konkursförvalta-Ett på ärett att

anspråk.försäkringatagarna med deras Ga-70ersätter procentren av
rantisystemet får då betala för den totala ersättningen till20 procent att
försäkringstagarna Utbetalning-skall uppgå till garanterade 90 procent.

från garantisystemet skall direkt till ersättningsberättigadeske dearna
och inte till konkursboet. takt med utbetalningarna föreningenI övertar
de fordringar i konkursen. Utdelning i konkur-ersättningsberättigades

det garanterade beloppet skall givetvis tillfalla de ersätt-utöversen
ningsberättigade. förmånsrätt dessa föreningenharDen övertassom av
då fordran vilket följer formånsrättslagen. Föreningen3 §övertas, av
kommer då förmånsrätt konkurrerar med försäkringsta-haatt en som

före-förmånsrätt till den del dessa inte erhållit betalning frångarnas
ningen sin fordran i konkursen.bevakatmen
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skallkonkurslageni kap. 13 §nuvarande bestämmelser 7Enligt
uppgifterkonkurs lämnalivförsäkringsbolagsikonkursförvaltaren ett

med boupp-fordringar i sambandoch derasförsäkringstagama attom
vidbör gällauppgiftsskyldighet äventeckning Denna ettupprättas.

skall deuppgifter lämnas,sådanakonkurs. Närskadeförsäkringsbolags
i konkursen.sina fordringarbehöva bevakaersättningsberättigade inte

skall betalasförsäkringsersättningvilkenUtredningen utsomom
dennakonkursforvaltaren. Detfortsättningsvis handhas ärskall även av

skallunderlaget för vadsedan kommerutredning utgöraatt somsom
garantin.betalas ut genom
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Finansiering7

GarantisystemetUtredningens forslag: skall finansieras attgenom
avgifter kostnader för kända. Avgifternär ärtas ut, systemet tas ut

för liv- skadeförsäkringsbolag. Avgiften får medseparat tas utresp.
högst årligen medeltaletpå de årens brutto-procent senaste treen av
premieinkomst livbolag bruttopremieintäkt skadebolag.resp.

Sannolikheten för fallissemang7.1 ochett

kostnadersystemets

Som bakgrund till diskussion finansieringen finns anledningdeten om
bedömning sannolikhetenallmän för fallissemang igöraatt ett etten av

försäkringsbolag och för kostnaderna vid sådant. Med nuvarandeett
lagstiftning sannolikheten för fallissemang i livförsäkringsbolagär ett
liten. Försäkringsutredningens förslag ökar emellertid risken för obe-

Ävenstånd i livbolagen. med lagstiftning kommer det dock atten ny
finnas rad regler på olika minskar risken för fallissemangsätten som

därmedoch begränsar belastningen på garantin. Principerna diver-om
sifiering och matchning tillförsäkrar bolagen risk-har adekvatatt en
spridning sina tillgångar, och de inte kan lova till försäk-attav mer
ringstagarna vad de kan infria. Finansinspektionen skall tillän attse
dessa regler efterlevs möjligheteroch har goda ingripa så inte äratt om
fallet. Vidare skall Finansinspektionen föreskriva den maximiränta som
får användas vid beräkning försäkringstekniska avsättningar. Detav

i och för sig inte bolagen debiterar korrekt beräknadgaranterar att en
premie och tillräckligt med medel för täcka skulderna flyter tillatt att
bolaget. Ränteföreskriften emellertid försäkringstekniskatill deattser
avsättningarna hålles på rimlig nivå. inte premien kan täckaOmen re-
servsättningen får bolaget på erforderliga medel, Sol-sätt avsättaannat
vensreglerna föreskriver bolagen skall upprätthålla viss ka-attsom en
pitalbas också reglering syftar till öka bolagens stabilitet.är atten som

Förmånsrätten gäller för livförsäkringsfordringar, och ut-som som
redningen föreslår skall gälla för skadeförsäkringsfordringar,även ger
försäkringstagama särskild prioritet till de tillgångar demotsvararsom
försäkringstekniska avsättningarna. Sådan förmånsrätt saknas i de
flesta den-andra länder med garantisystem. garantiperspektivUr ärett

förmånsrätt eftersom försäkringstagarnas ford-till fördelna mer av
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mindreförmånsrätten destohjälpsäkerställas medkanringar avsom
garantin.belastningenkommer att vara

kostnader iåtaganden minskariBegränsningar systemetssystemets
väsentligsådanSjälvrisken innebärfallissemang.händelse enav

90livsidanåtagande. Påminskning ersätter systemetsystemets pro-av
skadesidan begränsasPåförsäkringsförmåner.avtalade syste-cent av

Självriskenkonkursen.månader eftergällaåtagande till treattmets
fordring-omfattar inteskador.mindre Dessutomundantar alla systemet

företagsförsäkringar.frånar
försvå-liten vilketförsäkringsbolagikonkurserErfarenheten ärav

händelsekostnader iförväntadeuppskattning systemets avavenrar
bo-har intemarknadenden svenskapå rörtKonkurserfallissemang.

Storbri-garantisystemet. lomfattaskommerlagskategorier att avsom
kapitel Dessaredovisades iinträffat vilketkonkursertannien har ger

speci-mycketuppstodkonkurs somendastdetvid handen äratt aven
bolagen. USAuttaxering Ifull ärkrävtomständigheterella avsom

medhängernågot Detkonkurser attfrånerfarenheter större. samman
i med Be-diversifierad, Europa.därförsäkringsmarknaden änär mer

hartill delstatfrån delstatvarierari USAlastningen på systemen men
underdock långtavgiftsuttagetgenomsnittliga ärtidvis varit Detstor.

Även avgiftsutta-Kanada hariår.premieinkomstenprocent peraven
Sve-premieinkomsten. Iden årligavarit långt under procentget aven
270livbolagenpremieinkomstenrige procent camotsvarar aven

skadebolagensvenskaför de ärMotsvarande beloppmiljoner kronor.
kronor.miljoner300ca

liv-hända ikunnaskullevadräkneexempel illustrerar ettEtt som
ellervärde med 20varaktigt iminskadebolag tillgångarna procent,om

åtagan-justeringmotsvarandefelberäkning kräveraktuariell avom en
förekommakan20tillgångsvärdenFall i ändena. är större procentsom

varaktigt högstskulle skedetperioder, ärunder kortare att osan-men
förut-tillgångsvärden på 20nedskrivningsbehov procentnolikt. Ett av

känsli-bolagfinns i bolaget. Ettproblem ärockså någotsätter annatatt
andelen tillgångartillgångsvärdena högre motsva-för fall i somgare

till-samtligabolagetsavsättningarnaförsäkringstekniskade är avrar
tillgångsvär-för fall ikänsligtskallbolaggångar. För extraatt ett vara

de10medlen barafriafrån de utgörkan utgå procentdena att av
dåligtrelativtha gåttBolagetavsättningarna.försäkringstekniska antas

samtidigtövervärdenminskat sinadärmedochunder några år ensom
Iivbolagetsvenskagaranterade. Detåtagandena störstadel ärstor av

försäkringstekniskaimiljarder kronor avsätt-sammanlagt ll0har ca
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återbäringsfonden.ningar och i dettaI exempel skulle övervärdena
eller buffertkapitalet miljarder11 kronor. Då tillgångarna 121ärvara
miljarder kronor. Om dessa tillgångar varaktigt måste skrivas ned med
20 skulle endast 97 miljarder kronor återstå till täcka försäk-procent att
ringstagarnas medel. Då det kapitalet förbrukat och bola-är även egna

skulle således insolvent. Garantisystemet 90get garanterar procentvara
försäkringstagarnas berättigade ersättningar dvs. miljarder99 kro-av

Bristen, miljarder kronor, således2 den skulle be-ärnor. summa som
höva täckas garantisystemet.av

Kostnaderna för konkurser i skadebolag bedöms inte bli Sys-stora.
bara skador inträffar under tremånadersperiodersättertemet som en

efter konkursen och de försäkringsfall inte reglerade vidännu ärsom
konkurstillfället. Grovt räknat det bolagens avsättning förmotsvarar
oreglerade skador. Bolagen ska ha tillgångar med liten finansiell risk

Ävenborde täcka delen kostnaderna vid fallissemang.större ettsom av
det skadebolagetsvenska går omkull bedöms inte kostnadenstörstaom

kronor.överstiga miljardl
jämförelse avgifterl med de banker betalar till insättningsgarantin

kan beräkningen kostnaderna för fallissemang i försäkrings-ett ettav
bolag låg. debiterades avgifter för kalenderåretDär 1997synas som
uppgick till miljarder kronor. Erfarenheter både från hemmamarkna-2
den och utomlands talar dock för kostnaderna för for-fallissemang iatt
säkringssektorn betydligt lägre inom bank. Förutsägbarhetenär än av

Ävenkonkurs också kostnaderna kan minimeras. självriskengör atten
bidrar väsentligen till finansieringen. exemplet självriskenI motsvarar

nedsättning värdet på försäkringsavsättningarna med miljarder11en av
kronor.

Reglerna omgärdar försäkringsbolagen utredningen be-gör attsom
dömer sannolikheten för konkurs i försäkringsbolag låg.äratt etten
Förmånsrätten, de internationella erfarenheterna, den långsamma ut-
vecklingen obeståndssituationer i livbolag och begränsningar iettav

åtaganden utredningen bedömer vidkostnadengörsystemets att att en
konkurs förhållandevis låg. finansiering bör konstruerasSystemetsär
därefter.

w Garantisystemet ienbart de försäkringstekniska avsättningarna, dengaranterar men
lagstiftning Försäkringsutredningen föreslår kommer dessatroligen öka. prakti-Iattsom
ken återbäringsfonden betrakta medel tillhör försäkringstagarna.är även att som som
50Avsättningen för oreglerade skador i det skadebolaget miljarder kronor13största är ca

efär hälften konsumentförsäkrin Försäkrin sbola har änmotsvararvarav ung 8ar. g 8en mer
väl tillgångar realiserasvidmotsvarande denna kan underskott.reserv som
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beredskap förGarantisystemets7.2 mötaatt

ersättningsfall

företagenfinansieraskandirektiven attI nämns systemetatt genom
förhand fonderaefterskott, eller påidess kostnaderbetalar attgenom

uppkommer.kostnader föranvändasmedel sedan kan när systemetsom
vanlig försäkring.principfondering byggerEn som ensamma

förväntade försäk-för kunnaförhandPremier debiteras mötaatt
från försäk-debitera premierskulleringsfall. På sätt systemetsamma

förersättningsfall inomförväntadeförringsbolagen mötaatt ramen
garantisystemet.

konto iinsattaför bankerinsättningsgarantinMedel för är ett
betalningssystemetmotiverasbl.a kanvilketRiksgäldskontoret, attav

försäk-tillgängliga.omedelbart Inomfinnsmedlenintekan störas om
eftersom avtalenframträdandelikalikviditetbehovetring inteär av

till-Balansräkningenskaraktär.till sinlångfristigamed kunderna är
mängd snabbtinnehåller dessutomförsäkringsbolaggångssida i ett en

behöverinteförsäkringsbolagentillgångarrealiserbara gör attsom
återköpskulle drabbasdelikviditetskris,hamna i storaäven avomen

försäkringar.av
spegla risken iavgiftenoch låtai förvägmedelfonderaGenom att

moralmedde problemdelhävdakanverksamheten, att avenman
det bolagundvikas. Tankenkapitel kani l ärhazard attnämnssom

garanti-avgifter tillskall betala högreverksamheteniökar riskensom
fallissemangökade riskenför denför kompensera att ettattsystemet av

till-bestämmadock svåraRiskrelaterade avgifter ettinträffar. är att
principiellt tilltalan-degjort de,vilketfredsställande ärtrots attsätt, att

internationellt.användningkommit tillde, inte
skallföreskriva bolagenfonderingEn är attatt reservera me-typ av

detgarantisystemet. Omförtill förmån ärbalansräkningari sinadel
avgif-debiterajämfört medskillnadblir det ingenfria medel attstörre

Ombalansräkningen.avsättningen isjälvaefterhand, förutomiter
garantisys-tillavsättningförsäkringstekniskbehandlasmedlen ensom

i bolaget. Detkapitaletandel det görinte attdeutgörtemet, egnaaven
detochkonkursintakta efter ävenfall skullemedlen i så attenvara

betala förmed ochskullei principfallerade bolaget systemetsvara
kostnader.

bolagen,belastning påmindreinnebär ärlösning,En ensomannan
andelsinfinansieragarantier förställerförsäkringsbolagen attatt av

falleratbolaglösning detsådanMedkostnader. ärsystemets somen
Garantin ställdkostnader.del ärmed och betalarockså systemetsaven
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till garantisystemet och dess värde blir beroende hur utdelningstorav
det blir i konkursen.

En nackdel med fondera medel i förväg det svårt be-äratt äratt at
räkna kostnader och därmed fastställa premierna i för-systemets att
skott. Fallissemangen knappast tillräckligt frekventa förär utgöraatt en
statistisk bas för aktuariella kalkyler. Avgiften till fonderatett system
får därför betydande element godtycke. Därför den vanligasteett ärav
modellen internationellt avgiften betalas i efterskott.att

Avgifter i efterskott förutsätter förväntade kostnaderatt systemets
inte bedöms bli alltför eftersom allmänheten kan ifråga-stora annars

kapacitet åtagandena. Med avgifter i efterskottsätta mötasystemets att
kan det också hävdas det bolag orsakat kostnad föratt systemetsom en
inte med och betalar sin andel konkursen. principiellUr synvinkelär av
kan det naturligtvis stötande de välskötta företagen be-måsteattvara

förtala de mindre välskötta. Kostnaderna för garantisystem försett
dock i slutändan till försäkringstagarna i form högre premier.över av
Innebörden det kollektivet försäkringstagare i andra bolagär attav av

det fallerade får bära kostnaden. Eftersom innehållerän systemet en
självrisk får drabbadeockså det bolagets försäkringstagare medvara
och betala, eftersom den ersättning de blivit förespeglade inte betalas ut

fullo.m1
Utredningen garantisystemet skall finansiera sina kostnaderattanser

avgifter, harkostnader uppstått for Ennäratt ta ut systemet.genom
fondering utanför bolagen eller reservering i bolagens balans-som en
räkningar nödvändiginte bakgrund förväntas bliär mot systemetav
utnyttjat i liten omfattning. skäl heller inteAv ställdärsamma en ga-
ranti till nödvändig. Vidare skulle avgiftssättningen vidsystemet en
fondering bli godtycklig, eftersom det inte går fastställaatt systemets
kostnader. finns heller inga skäl försäkringsbolagenDet inteatt tro att
kommer klara kostnader dessa väl uppkommer. deInäratt systemets
flesta länder med motsvarande garantisystem har valt lösningman en
med avgifter debiteras i efterhand.som

Om marknadsstrukturen förhållandeneller andra skulle ändras så att
påfrestningen bedöms öka kan fonderad finansieringsystemet en
införas vid tillfälle.senare

5 Se också Nyberg och Viotti 1994 s.245.
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Avgifter7.3

kostnader via avgift.skall betala DenFörsäkringsbolagen systemets en
förhållande tillbetalar till irättvisande så bolagenbör systemetattvara

för.tänkas Härbelastning de kanden störreutsätta systemet antas att
förväntaskostnaderna för fallissemangkanbolag desto högreär ettett

bolagen orsakar desäkert dei och för sig intebli. Det störstaär att
riskfylld verksamhet i mindrekostnaderna för En ettstörsta systemet.

för risktagandetmedföra kostnaderskulle kunnabolag systemetstora
redovisades i inledningenregler detandradock begränsatär avsomav

förhållande skulle kunnaavspegla dettakapitel.detta Ett sätt att vara
riskrelateradSyftet medrisknivån i bolaget.avgiften tillrelateraatt en
verksamhethar låg risk i sinförsäkringsbolagavgift deär att som en

verksamhetenhar hög risk iavgifter och debetala lägreskall som en
risk-emellertid högst osäkertavgifter.betala högre Detskall är om en

viss riskrelate-med avsedd verkan. Enbaserad avgift kan konstrueras
den i relation till detskulle uppnåsring i avgiften sättaatt egnagenom

desto lägrekapital buffertkapitalhögrekapitalet i rörelsen. Ju eget
medbolagotillfredsställande mått eftersomavgift. dockDet ettär ett

match-undermålig matchning. Detbuffertkapital kan hamycket ären
för-väsentliga idetoch åtagandentillgångarningen mellan är ettsom

avgift speglarskulleMöjligenriskhantering.säkringsbolags somen
avgiftlämplig. sådanfall Enmatchning i sågraden anservara merav

praktiken konstrueraalltför svår iemellertidutredningen ettattvara
tillfredsställande sätt.

iställetgarantisystem föreslåsländer harlikhet med andraI ettsom
premieinkomster.försäkringsbolagensrelation tilliavgiften sättsatt

till derasi proportionavgifter stårmedDärmed bidrar bolagen som
fördelningtillfredsställandefåraffärsvolym, vilket avanses vara en

skadeförsäk-ochför liv-debiterasAvgifterna böravgiften. separat
ringsbolag.

procentuell andelskall avgiftenlivförsäkringsbolagFör avvara en
återförsäkring. Föravdrag förpremieinkomstmedlemsbolagets utan

premiein-till bolagetsi relationavgiftenskadeförsäkring skall sättas
premieinkomsten irelation tillavgiften itilltäkt. Anledningen sättsatt

redovisningsmässigt relevantaden detlivförsäkringsbolagen ärär att
premie-redovisaSkadebolagens rutinlivförsäkring.ibegreppet är att

skall enbartskadeförsäkringpremieinkomsten. Iintäkten änsnarare
återförsäkring kommerföravdragpremieintäkten utanden del somav

Skälet till detberäkningsunderlag.konsumentförsäkringarfrån utgöra
Konsumentförsäkring-företagsförsäkringar.inte ersätterär att systemet

kan svårtbolagen varför detinormalt interedovisas attseparat varaar
bola-Efter kontakter medavgiftsdebiteringen.underlag förfå exaktett
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och Finansinspektionen bedömer utredningen dock det möj-ärattgen
ligt få fram tillfredsställande underlag för debitering. Utredning-att ett

har möjligheten avgifterna för nettopremienövervägt dvs.att tas uten
efter avgiven återförsäkring. problem med denna lösningEtt denär att
kan upphov till omdisponeringar återförsäkringsskyddet i syftege av

bringa ned bidraget till garantisystemet. Storbritannien harIatt man
erfarenheter detta och har därför ändrat avgiftsuttaget till omfattaattav
hela premiesumman samtidigt den maximala avgiften frånsänktessom
1,0 till premieinkomsten.0,8procent procent av

Avgiften bör baseras på genomsnitt underlaget under deett treav
åren bolaget varit verksamt före avgiftsuttaget. Genomsenaste attsom

sprida underlaget detta undvikes i viss mån fluktuationer isätt att
premieintäkten/inkomsten får utslag vid avgiftsinhämtandet. Destort
bolag medlemmar i föreningen vid tidpunkten förär upptagnasom som
utdebitering skall med betala föreningensoch kostnader. Omvara man
undantar medlemmar kommer till efter det haratt systemetnya som
drabbats skada, kommer de få konkurrensfördelatt gentemotav en en
de omfattas avgifter till Systemet del förut-ärsystemet.som av en av
sättningarna för driva försäkringsrörelse enligt svensk lag. Det äratt
därför rimligt alla försäkringsbolag verksamma på markna-äratt som
den finansierarmed och kostnader.är systemets

konkurstillfallet förVid bolag kan underskottet och därmedett sys-
åtagande betydligt vad den lagstadgade avgiftsni-större äntemets vara

siktvån förmår på kort till sådant läge kanIatt systemet. ettgenerera
avgiften finansieringbetraktas för betala räntekostnader påattsom en
lån för täcka utbetalningar. Möjlighetentas att systemets att tasom upp

föreningen behöver intelån för regleras i lag.upp
försäkringsbolagen ingår i skall betalaDet är systemetsom som

dess kostnader, inte Konsumentintresset tillgodosesstaten. genom reg-
ler för till försäkringstagarna skall utbetalas. ochersättningar iHurnär
vilken takt föreningen debiterar medlemmarna avgifter i grundenär en
branschintern fråga, hur branschen periodisera sinaberor på villsom
kostnader. kostnader för fallissemang kunnat bestämmas kanNär ett
det också fördelas mellan bolagen och skuldföras i dessas balansräk-
ningar. högre föreningen debiterarJu avgift bolagen, desto snabbare
betalas skulden av.

den bakgrunden ifrågasättasMot kan det högsta avgiftsuttagettom
från föreningen regleras i lag.behöver Viljan och förmågan betalaatt

skulder kan emellertid variera mellan bolagen. Utredningen har där-av
för valt skriva högsta avgift i lagen. tillDen har bestämtsatt en en

år vilket nivå visat sig fullt tillräcklig i andraärprocent per somen vara
länder. oförhindradeFörsäkringsbolagen under periodär göraatt etten
högre under förutsättning bolagen i föreningen detta.uttag att enas om
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detförsäkringstagarnasnabbt skall kunna ärFöreningen ersättaFör att
medlemsbolagen.frånfinansieringerhållatid kanpå kortviktigt denatt

före-fastställasskall därför årligenavgiftsdebiteringförUnderlaget av
ningen.
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Individuellt pensionssparande8

Försäkringsgarantin inte förUtredningens förslag: lämpligär att
skapa skydd för det individuella pensionssparandet. insättnings-ett
garantin utvidgas till omfatta sparformen inlåningbör i stället påatt
konto i bank. Sparande i form andelar i värdepappersfond eller iav
enskilda värdepapper inom för det individuella pensionsspa-ramen
randet bör åtnjuta skydd Investerarskyddsutredningensomsamma

förföreslår. Därvid bör beaktas skyddet individuellt pensionsspa-att
möjligt skydd skapasrande så långt kommer detatt motsvara som

för pensionssparande i försäkringsbolag.

individuella pensionssparandet omfattas inte insättningsgarantin.Det av
privat pensionsförsäkring kommer omfattas skyddssys-När att ettav

konkurrensen mellan sparformerna kan kommafinns det risktem, att
snedvridas oönskat Direktiven därför utredaren ipå sätt.att ett ger upp-

drag inlåning i bank inom för det individuellaövervägaatt om ramen
skall omfattas försäkringsgarantin alternativtpensionssparandet av av

insättningsgarantin.

Beskrivning det individuella8.1 av

pensionssparandet

pensionssparandetindividuella sparande harDet är ett som samma
det sak-skattegynnande regler traditionellt pensionssparandesom men

försäkringsinslag. propositionen till det individuella pensionsspa-Inar
syftet sparandet dels stimulera till denrandet med äratt att attanges

befrämja konkurrensenenskilde skall till sin pension, dels till attspara
sparmedel. Föredragande statsråd ansåg det inteallmänhetens attom

fanns avgörande skäl talar för endast försäkringssparandenågra attsom
för pensionssparandebör de särskilda Skatteregler finnssomgynnas av

införa pensionssparande försäk-i P-försäkringar. Genom utanatt ett
ringsanknytning med bibehållande befintliga skattestimulanseravmen

pluralistisk får inteskapas enligt statsrådet sparmiljö. Systemetmeren
förmedlas försäkringsbolag, eftersom de enligt kap. intel 3 § FRLav

före-får driva rörelse försäkringsrörelse. propositionenIän varannan

l992/93zl87, bet.SkU 1992:45, rskr. 9203:359.Prop.
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grundläggande förutsätt-ändra dennastatsråd inte beredddragande att
ståndpunkt intogs bak-försäkringsverksamhet. Dennaning för mot
föremål för genomgripan-försäkringslagstiftningengrund att var enav

föreslagitUtredningen har inteFörsäkringsutredningen.de översyn av
punkt.förändring dennanågon

Finansinspektionentillstånd frånefter särskiltSparandet kan således
banker och värdepappers-värdepappersinstitut, dvs.förmedlas avav

pensions-förmedla sparandet kallastillståndinstitut medbolag. Ett att
pensionssparandet ingårindividuelladelta i detsparinstitut. För att spa-

Sparmedlenpensionssparinstitut.pensionssparavtal med ettettraren
erbjuder.de sparformer institutetönskemål iefterplaceras spararens

sparformer:i olikaSparandet kan ske tre

värdepappersfonderAndelar i-
Enskilda värdepapper-

kontoInlåning på-

deti bank. Skälet tillfår bara skeinlåning på konto ärSparformen att
förfinansieringsmöjligheter krävsha deendast banker attsomanses

flyttas mellanfår nämligenPensionsmedlensparform.hantera denna
kan sigomflyttningarpensionssparinstitut och sådana röraolika om

denMedlenkunna hantera.bara bankernabeloppstora somansessom
pensionssparandet måsteindviduellaför detenskilde avsätterspararen

sparandet frånVid flyttförinom ettsystemet.stanna pen-avramen
pensionssparavtalet med.följersionssparinstitut till annatett

insättningsgarantinBeskrivning8.2 av

insättningsgarantin träd-i bankskydd insättningarförEtt system av --
stärkainsättningsgarantinSyftet medjanuari 1996.de ikraft den ärl att

erbjudaocksåi bank och därmedinsättningarkonsumentskyddet för
insättnings-likvida medel.placeringform försäkerallmänheten aven
och bidrarövriga skyddsregleringbankernasgarantin kompletterar

vis-omfattar ocksåkreditmarknaden. Garantinstabiliteten påockså till
Europeiskamedlem denSverigevärdepappersbolag. är som avsa

iinsättningarförinföraskyldigaunionen garanterasystern attettatt
EG-direktiv 94/19/EG.enlighet medkreditinstitut i ett

utformning. Ga-för garantinsutgångspunktenKonsumentskyddet är
bank och vissainsättningar konto i vär-skyddar allmänhetensrantin

institut. Medochkronor insättaretill 000depappersbolag 250 perupp
till-ochnominellt bestämttillgodohavandeinsättning ärett sommenas

insättning-gjortvarsel. kundermed kort Deför insättarengängligt som
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på bank värdepappersbolagoch har till ersättning i händelserättar av
något instituten försätts i konkurs eller då behörig utländskatt av en

myndighet förklarat insättningarna i bank, filial anslutit sigatt en vars
till det svenska garantisystemet, indisponibla. insättarkategorierIngaär
undantas. Således omfattas företag insättningsgarantin.även stora av

finansierasSystemet bankerna och värdepappersföretagen. Deav
betalar årligen avgift på konto i Riksgäldskontoret.sätts etten som
Banksystemet helhet betalar f.n. avgift tilluppgår 0,5som en som pro-

det garanterade insättningsbeloppet. För räkenskapsåret 1996cent av
motsvarade det miljarder kronor. Avgiftsuttaget2 skall tillpågå dess att
behållningen uppgår till 2,5 det garanterade insättningsbe-procent av
loppet. Därefter sänks avgiften för banksystemet till 0,1 detprocent av
garanterade insättningsbeloppet. enskildaDen bankens avgift relate-är
rad till risken för den fallerar. Systemet har upplåningsrättatt en som
kan användas vid ersättningsfall. Vid eventuella fallissemang fårett
insättarna all ersättning insättningsgarantin, vilket innebär kost-genom
nader för belastas först kostnader för insättaresystemet. systemet attav
skall kunna få sin ersättning. takt medI konkursförfarandet sedanatt
fortskrider tillfaller eventuella utbetalningar i konkursen In-systemet.
sättningsgarantin administreras särskilt inrättad myndighet, In-av en
sättningsgarantinämnden.

Skall det individuella8.3 pensionssparandet
omfattas insättningsgarantin ellerav av

garantisystemet för

försäkringsersättningar

kan hävdas garantisystem förDet försäkringsersättningar in-näratt ett
förs får pensionssparandeså i bank skydd pensionssparan-sämre änett
de via försäkringsbolag. de sparalternativen inom det individu-Av tre
ella pensionssparandet det sparformen inlåning kontoär ärsom
mindre skyddat jämförelsei med sparande. två andra sparal-Deannat
ternativen, andelar i värdepappersfonder och sparande i enskilda värde-

skyddssystem.omfattas längeså inte något konsu-Uränpapper, av
mentskyddsynpunkt och konkurrensskäl förefaller det omotiverat attav
den väljer pensionsspara i bank har skydd densämre änatt ettsom som
väljer pensionsspara via försäkringsbolag.att

53En investerare enligthar gällande reglering starkt sakrättsligt skyddett gentemot ettnu
värdepappersinstitut. Se Investerarskyddsutredningen SOU 1997:125.
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och försäkringsgarantin det konsu-insättningsgarantinbådeFör är
garanti-avgörande motivet till inrättadetmentskyddet ettär attsom

stabiliserandeinsättningsgarantin ocksåviss mån harIsystem. en
garantin förväntas hindraeftersom kani betalningssystemet,funktion

omfattande insatta medel.skulleallmänheten göra uttagatt avoroav
Eftersomavseende försumbar.funktion i dettaFörsäkringsgarantins är

bank skiljer sig på inteför lagstiftning inomoch motivenriskerna ett
det också utformningenförsäkring, påverkaroväsentligt frånsätt av

utformningskyddssystemensjämförelseVidskydssystemen. aven
medel för täckaskillnader,framgår också del systemetsattt.ex atten

insättningsgarantin, medan försäkringsgaran-ii förvägkostnader tas ut
efterhand.debiterar avgifter itin

ibland med försäk-pensionssparandet förknippasindividuellaDet
pensionssparande.sparandeteftersomprodukter,ringsbolagens är ett

det individuellaskälfinns detanledningdenna övervägaAv att om
skydd for-garantisystemet föromfattaspensionssparandet skall avav

pensionssparandenaturligt alltsäkringsersättningar. kanDet vara om
det in-pensionssparande inomkanVidareomfattas system.sammaav

ofta likadanaförsäkringsbolageneller ipensionssparandetdividuella se
fallenstakaprodukterna i vissalika ochkanBeloppen storaut. vara

minimummedförsäkringsprodukterfinns nämligenlikvärdiga. Det ett
dock ipensionssparandet börindividuellaförsäkringsinslag. Detav

pensions-skattefördelarsparform med destället betraktas somsom en
individuellaerbjuds inom detSparformernaåtnjuter.sparande som

för-sparande. Spararenvid vanligtdesammapensionssparandet är som
marknad. Försäk-prissattaoch desina tillgångarfogar äröver en

tillsparandetsparande där utfalletkollektivtringssparande är ett avmer
indi-utvecklingen.försäkringsmässiga Detdendel beroendeviss är av

försäkringsmomentinnehåller inte någotpensionssparandetviduella
deharkoppling till försäkring. Däremotegentligoch har därför ingen

och därmedavdragsrättenskattefördelarlikartade regler t.ex sam-om
inte försäk-får hellerutbetalning.regler Sommanhängade nämntsom

pensionssparandet.individuellaförmedla detringsbolagen
distribueraspensionssparandet produktindividuellaDet är somen
skyddssys-naturligt dedet ocksåvärdepappersinstituten. Då är attav

kunder ocksåvärdepappersbolagensochfinns för bankernastem som
sparande i ställetpensionssparandet. dettaOmomfattar det individuella

iinkluderasförsäkringsgarantin måste bankernaomfattasskulle av
innebära detsådan lösning skullekonstruktion. En att systemsystemets

be-försäkringsersättningar då skulle kommaförkonstruerat attärsom
för försäkringser-fallissemang inom banksystemet. Systemetröras av

insättnings-försäkringsperspektiv.utifrånkonstrueratsättningar är ett
råder in-förhållandenbakgrund degarantin konstrueratär mot somav
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bank. Eftersom inlåning på konto inom för det individuellaom ramen
pensionssparandet sparprodukt distribueras bankernaär en ren som av
och dessutom liknar andra insättningar på bank, bör sparformen om-
fattas insättningsgarantin. lösningEn med låta garantisystemetattav
för försäkringsersättningar omfatta det individuella pensionsspa-även
randet riskerar upphov till konflikter och svåra avgränsningaratt ge
mellan bank försäkringoch beträffande insyn och inflytande i de svåra
situationer uppkommer vid konkurs.som en

skäl regeringenDe för inte låta insättningsgarantinattsom angav
omfatta inlåning bank inompå för det individuella pensionssys-ramen

har mindre bäring idag. I nuvarande utformningtemet systemets är
kravet för insättningar skall omfattas garantin de skallatt attav vara
nominellt bestämda och tillgängliga för insättaren med kort varsel. I

insättningsgarantinpropositionen till anförde regeringen medelatt
insättningar på konto i bank inom förutgör det individuellasom ramen

pensionssparandet visserligen likvida i den meningen kanär att uttag
endast för omplacering inomgöras, Vidaresparsystemetsmen ram.

ansåg regeringen det tveksamt pensionsmedel inlånings-påvara om
konto skall samtidigt pensionsmedel inom fondförsäk-garanteras som
ringssystemet inte åtnjuter skydd. Eftersom pensionsmedel inom fond-
försäkringssystemet kommer skyddas, faller det Beträf-att argumentet.
fande kravet på medlen skall likvida i inlåningsbegreppetsatt vara me-
ning borde det undantag med hänvisning till sparfor-göraatt ett att

skall skyddas på pensionssparande.sätt annatmen samma som
Om det individuella pensionssparandet skall omfattas insätt-av

ningsgarantin, reglernamåste ändras med hänsyn till de särskilda skat-
teregler gäller för denna sparande. Vid konkurs fårtypsom av en spa-
randet överföras till pensionssparinstitut. Ersättningsnivånett annat
250 kronor000 inte tillräcklig för den ersättning iär att motsvara som
många fall kan bli aktuell för försäkringsgarantisystemet. troligtDet är

endast mindre del pensionsspararens behållning placeradeatt ären av
konto eftersom de andra alternativatvå sparformerna normalt ger

högre avkastning. belopp kontoStora på kan dock inte uteslutas. En
lösning på detta problem låta ersättningen för det individuellaär att
pensionssparandet högre för övriga insättningar. nivåDenänvara som
f.n. gäller något högre den föreskrivs EG-direktivet förär än som av
insättningsgarantin. Direktivet föreskriver miniminivå 20 000en ecu
f.n. kronor.170 000 Någon uppåt finns inte. åtskilliga län-gräns Ica

konton.der tillämpas högre nivåer, åtminstone för vissa slag Detav
torde inte hindernågot i Sverige ha olika ersättningsnivåerävenattvara

54Prop. 1995/9650 5.57.
55Prop. l995/96:60 61, Insättningsgaranti.s.
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olikaalternativ till ersätt-skyddas. Ettkontopå vilketberoende som
sparande ihasprider riskensjälv attningsnivåer är att genomspararen

pensionssparinstitut.olikaflera
in-på kontoinlåningutredningenframgårsagda attdetAv att anser

insättningsga-omfattasbörpensionssparandetindividuelladet avom
skulleförändringsådanåstadkommaenkeltrantin. Ett sätt att varaen
innebördeninsättningsgaranti medparagraf i lageninföraatt omnyen

låtasamtidigtgarantin ochomfattasskallpå kontoinlåningdylikatt av
förändringsådaninsättning stå kvar. Enpådefinitionennuvarandeden

kommeri lagenbestämmelserolika attinnebäraemellertidskulle att
skalllagenändring övervä-varandra. Omstrid medidelvis stå aven

indviduelladetomfattagarantin kommerinnebär att pen-attsomgas,
in-förutsättningslösförst översyndetbörsionssparandet, göras aven

pensionssparmedeltäckakandetför ävensättningsbegreppet att omse
utredningtill dennadirektiventolkamöjligtknappastbank.i Det attär

intesådan Det ärgenomföra översyn.den kansådantpå sätt attett en
stipulerad tidsram.inomarbetesådantmedhinnaheller möjligt ettatt

isakkunniga ochsammansättningen ut-experterDärtill kommer att av
framför-sådanföranpassad översyngörainteredningen attär somen

berör bankväsendet.allt

förslagInvesterarskyddsutredningens8.4

tillgångarföreslår1997:125Investerarskyddsutredningen SOU att
skyddas i nå-skallpensionssparandetindividuelladetförinom ramen

finansiellapå definnaskommerersättningssystemde attgot somav
uteslu-skälstarkafinns någraintedetmarknaderna. De att sommenar

detändåförordar systemattandraeller detdet systemet,ter menena
individuellaomfatta detskallforsäkringsersättningar,tänkt förärsom

pensionssparandet.
vilketi fråganInvesterarskyddsutredningen system somomanser

underpensionssparandetindividuelladet attiskyddaskall spararen
efterskeskyddsystemeller valindelningbörförhållandeninga av

indelningsgrunderdestick iexempelvis stävskulle motbransch. Det
i bå-insättningaromfattarinsättningsgarantinförtillämpas somsom

insättningsgarantinsåvälvärdepappersbolag. Förochbankerde som
insti-tjänsterefter deindelningsåledesinvesterarskyddet sker somen

bedömningenbör därförutredningenEnligttillhandahåller. avtuten
skallpensionssparandetindividuelladetersättningssytemvilket som
efterellersparformsparandetutfifrånantingentill,hänföras göras som

tillhänförasfallbör i såSparformenplaceringsformerna.de olika om-
for detfinnsplaceringsformerdemedanpensionssparande,rådet som

,
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pensionssparandet i fall bör hänföras till insättningsga-individuella så
investerarskyddet.rantin resp.

förInvesterarskyddsutredningen i huvudsak fyra argument attanger
pensionssparandet helst bör omfattas garantisyste-det individuella av

försäkringsersättningar. det första de förfarandetför För attmet menar
pensions-till täckande förluster i det individuellamed utbetalning aven

inte blir frågan utbetalning,speciellt, eftersom detsparandet blir om en
institut.överföring till Det andra ärargumentet attett annatutan en

eftersom den maxi-beloppsgränsen måste ändras, 250 000 kronor är
investerarskyddet insättningsgarantin.inom både ochmala ersättningen

valde administrera skyddet fortredjeDet ärargumentet att attom man
pensionssparandet tillsammans med in-tillgångarna i det individuella

insättningsgarantin skulle det kräva omfattandevesterarskyddet och
det skulle nöd-särreglering. fjärde och sistaDet ärargumentet att vara

avgiftssystem för individuella pensionsspa-vändigt med särskilt detett
randet.i

pensions-Försäkringsgarantiutredningen det individuellaattanser
placeringsformeninsättningsgarantin försparandet skall omfattas av

för placeringsformerna fon-och investerarskyddetinlåning på konto
värdepapper. Skälen till insätt-innehav enskildadandelar och attav

för det indi-omfatta inlåning på konto inomningsgarantin skall ramen
Beträffandepensionssparandet framgår det ovanstående.viduella av

skillnad förvarainvesterarskyddet borde det inte någon vär-attvara
inom for detförvaltarregistrerade fondandelareller hadepapper ramen

egendomförvara motsvarandeindividuella pensionssparandet attmot
konkurs kan inte be-Eventuell ersättning vidför sparandeändamål. en

pensionssparinsti-betalas till detkontant borde kunnatalas ut nyamen
ersättningsnivåer kan frånräkning. Lämpligaför kundens tastutet ga-

försäkringsersättningar. Utredningen håller inte medförrantisystemet
särreglering. indvi-kräver omfattande Detdenna förändringatt enom

skattehänseende. Ersättning-skiljer sig bara iduella pensionssparandet
inomersättningen beskattasbeskattas påbör kunna sättsamma somen
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skulle behövas särskiltvarför detsvårtDet ettär attsystem. seresp.
Ävenpensionssparandet. detindividuellaavgiftssystem för det om

försparandet För litetsärskiltskulle finnas skäl för sär-ärett system en
ñnansiering. skulleindviduella pensionssparandetdetskild Om om-

behöva delfinansi-skulle däremot bankerförsäkringsgarantin,fattas av
omfattar,och till delenadministerarsdet störstasystem av,era som

försäkringsbolagen.

56 miljarderindividuella pensionssparandet8,1värdet på det1997Per den 31 mars var
sparkonto.miljard placeratkronor, 1,1 varvarav
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Informationsskyldighet,9

ekonomiskaochskattefrågor
konsekvenser

Inforrnationsskyldighet1

för-driverförsäkringsgivareSamtligaförslag:Utredningens som1
för-sinainformeraskallSverigeform ii någonsäkringsverksamhet

ersättningsni-åtagande,försäkringsgarantin, desssäkringstagare om
ersättning.utbetalningförformernaochvåer av

begränsningarharbegränsad. DenomfattningFörsäkringsgarantins är
intedetförsäkringsgivare. Föroch attförsäkringstagareavseendebåde

försäk-vilkaochförsäkringstagarevilkaoklarheterskall råda några om
informationviktdetgarantinomfattas attärringar ga-omavavsom

in-eftersomi lagreglerasDettaförsäkringstagarna.fram tillrantin når
Lagregle-del iviktiggiltighet systemet.garantins ärformation enom

tillsynvia sinmöjlighetfårFinansinspektionen attocksåringen gör att
informationen.påställa krav

försäkrings-skall informeralandetiFörsäkringsgivareSamtliga om
andra EES-frånförsäkringsgivaresåledesgäller ävengarantin. Detta
omfattasintedessaSverige,iverksamhetdriver trots attländer, avsom

ellertecknatallatill attskallInformationengarantin. avsersomges
deskallmissförståndundvika ävenförsäkring. Förteckna att somen

bliförsäkringsgarantininförandetvidförsäkringinneharredan aven
begripligochsakligskallInformationengarantin.underrättade varaom

och former-garantinförgällerersättningsnivåerinnehålla desamt som
inteförsäkringstagaredeviktutbetalning. ävenDetför är att somavna

detviktigtSärskiltinformation. är attsådanfåromfattas systemet enav
avseendeni mångadeeftersominformationennåssmåföretagare av

konsumenter.skyddsvärdalikabetraktaskan som
informationsskyldig-fullgörförsäkringsbolagenKontrollen attav

tillsynsverksamhet.Finansinspektionensiingårheten
näringsidkarefår1995:450marknadsföringslagenEnligt §15 somen

informationsådan ärlämnablimarknadsföring låtervid sin att som av
sådanlämnakonsumentsynpunkt åläggas attfrånbetydelsesärskild

informationsföreläggande prö-meddelainformation. Frågan ettattom
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vid Stockholms tingsrätt i fall mindre vikt då konsumen-utomvas av
tombudsmannen kan utfärda sådant föreläggande. bestämmelseDenna
gäller för försäkringsbolagen. kan emellertid inteDet på-även anses
kallat i lagregleringen för garantisystemet påminna nämnda be-att om
stämmelse i marknadsföringslagen.

skattefrågor9.2

ersättningUtredningens förslag: utbetalas grundEn påsom av ga-
rantin skall betraktas ersättning från försäkringsbolaget.som en

ersättning utbetalas grundEn garantin skall betraktassom av som
ersättning från försäkringsbolaget i konkurs. ändamåldetta skapasFör -
enligt modell från insättningsgarantin särskild lag. Därmed påver-en-
kas inte forsäkringstagarens skattesituation till följd garantisystemet.av
Om ersättningen från Försäkringsgarantiföreningen till viss del avser
upplupen skall denna i inkomstbeskattningen behandlas in-ränta, som
komstränta. Om ersättning från garantisystemet skall återbetalas till

kommer jämställas med ränteutgift dåräntasystemet, mottagen attev.
den återbetalas.

Föreningen skyldig lämna kontrolluppgifter avseende utbetal-är att
da ersättningar och räntor.

Enligt första stycket kommunalskattelagen blir20 § 1928:370 av-
giften till eftersomgarantisystemet avdragsgill, den betraktaär att som

kostnad för bedriva försäkringsrörelse.atten
blirOm det aktuellt med kontant utlösen livforsäkringar, kommerav

troligen reglerna ackumulerad inkomst bli tillämpliga utbe-attom
talningen försäkringstagaren.till fråga uppkommer inte medDenna
anledning garantins tillkomst finns redan i dag vid livbolagsutan ettav
konkurs.

9.3 Ekonomiska konsekvenser m.m.

Införandet försäkringsgarantin förbättrar forsäkringstagarnas situa-av
tion i jämförelse med nuvarande ordning där de oskyddade.är

kapitel berörs finnsI l det idag implicit statlig garantinärmare att en
för ersättningar till försäkringstagarna. Med införandet garantisys-av

klargörs det inte har försäk-ärtemet att staten ettansvaretsom om
ringsbolag hamnar obestånd. Annorlunda uttryckt kan sägas att sta-



och konsekvenser1998:22 Informationsskyldighet, skattefkågor ekonomiskaSOU 127

detta avhänder dold skuldpost sin balansräkning.på sigsättten en
fördel för fallissemang inom försäkringssektorn inteDet är staten atten

besparingkommer belasta statsbudgeten. inteDetta äratt en men en
potentiell utgiftspost undvikes.

administreras privatföreslås kommerDet att ettsystem som av or-
försäkringsbolag försäkringsersättningaroch finansieras de varsgan av

Därmed behöver inte någon myndighet tillskapastäcks systemet.av
budgetmedel. Visserligen skulle sådan myndighetkräver en san-som

avgifter från de bolag med-nolikt finansiera sina kostnader genom som
omfattas garantisystemet. myndighetdelar försäkringar Ensom av

och grund där-dock behandlas i budgetprocessen drar enbart påmåste
kostnader i form bildande före-Alla administrativa av avav resurser.

kommer med utredningens förslag ligganing och löpande kostnader att
dockförsäkringsbranschen. till totala kostnaderSett ärsystemets

sannoliktlöpande administrativa kostnadersåväl uppbyggnads- som
små.

sig felbehandladförsäkringstagare garantisystemet,Om anser aven
bolagsallmän domstol. händelseväckas vid Ikan talan störreettavi tänkascivila bli aktuella. kan ocksåkonkurs kan flera Det attprocesser

tvista bl.a avgiftsdebite-föreningen kan kommermedlemmarna i att om
dock dessa kostnader tidenUtredningen bedömerringen. överatt

till Domstolsverket bedömsbli små. Någrakommer extraatt resurser
inte nödvändiga.vara

jämställdhetspolitiska konsekvenserregionalpolitiska ellerNågra av
of-ovanstående framgår också någotfinns inte. detförslagen Av att

aktuellt.fentligt åtagande inte är
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Författningskommentar0l

till lag garantisystem för10.1 Förslaget om

försäkringsersättningar

införs garanti för vissa försäk-paragrafen framgår det1 § Av att atten
betalas försäkringsgivare försätts iringsersättningar skall ut, om en

för för-kan det bli aktuellt med vissa åtgärderkonkurs. Därutöver en
int försatt ifinansiella svårighetersäkringsgivare har ärmen somsom

konkurs.
förening, be-skall administrerasGarantisystemet är attav en som

trakta ideell förening.som en

tillämplig.Försäkringsgivare lagenparagrafen på vilka2 § I äranges
grundläggandefråga utvecklats i avsnitt 4.2.har EnDenna närmare

tillämplig försäk-garantisystemet lagenavgränsning är ärattav
Finansinspektionen. Bestämmelserunder tillsynringsgivare står avsom

stycketfjärde stycket och andrasådan tillsyn finns i § FRL 5 §1om
omfattar inspektionensutländska försäkringsföretagendeLUF. För

det också denna verk-verksamheten här i landet ochtillsyn endast är
omfattas garantisystemet.samhet som av

Försäkringsgivare med i EES-Verksamhet i Sverige säte annatettav
hemlandets tillsynsmyndighet och inteomfattas tillsynen frånland av

Finansinspektionens tillsyn.av
för-har omfatta endastförsäkringsföretag i LUFBegreppet ansetts

således intejuridiska begreppet ingårsäkringsgivare Iär personer.som
inte juri-verkar i sammanslutningförsäkringsgivare ärsom enensom

Försäkringssammanslut-1992/93:257 133.disk se Prop. s.person
koncession ii London, kan inte fåexempelvis Lloydsningar, som

bestämmelsernalandet endast med stödSverige kan verka här iutan av
verksamhet i Sverige.EES-försäkringsgivaresi lagen 1993:1302 om

försäkringssammanslutningar inte kan kommainnebärDetta attatt om-
försäkringssamman-Vad medfattas garantisystemet. menas ensomav

fjärde stycket nämnda lag.slutning framgår kap. §l l nyssav
ömsesidiga bolag avsnitt 4.2.2.Beträffande se

garantin skall in-för till ersättning enligtförutsättning3 § En rättenatt
obestånd ochförsäkringsgivarenbakomliggandeträda den ärär att

förstagäller för svenska bolag enligtförsattshar i konkurs. Detta
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det svårtförsäkringsföretagutländskastycket. närmareFör är att ange
skall före-förutsättningaroch vilkakrävsför slags beslutvad somsom

emellertid detsammaInnebörden skallbeslut.ligga för detta vara som
rättstillämpningenankommafåri Sverige. Detkonkursbeslutför ett

sådantutländsk myndighetbesluthuruvida rättenär attavgöra ettatt av
garantin inträder.enligttill ersättning

företagsrekonstruk-1996:764lagenpåpekaskan härDet attt om
försäkringsbolag.gäller förtion inte

förutsättningytterligarestycke framgårförstaparagrafens4 § Av att en
garantinomfattasskallskadeförsäkringsersättning är attför att aven

fortillämplig lag1993:645lageninom EES. Ibelägenrisken är om
skadeför-avtaltillämpningsområdet förharförsäkringsavtalvissa om

ibelägenförsäkrade riskendentill fall därbl.a. ärsäkring bestämts en
skade-vilkaanvändas förbegränsning kanSammaEES-stat. att ange

nämndagarantin. 3 §Iskallförsäkringsersättningar ersättas genomsom
i EES-stat. Dettarisken belägenmedvadlag äratt enavsessomanges

gäller.försäkring detvilket slagsberoendeär av
därdenrisken belägendärden EES-statHuvudregeln är är statär att

vistel-vanligahar sinfysiskhanförsäkringstagaren, är person,enom
där detdenjuridiskförsäkringstagareneller, statärseort person,enom

frånUndantagbeläget.gäller förförsäkringsavtalet ärdriftställe som
inne-byggnad och dessförsäkringsavtalethuvudregeln gäller när avser
ellersamband medrisker iellerfordon,registreringspliktigahåll, resor

fyra måna-under högstavtalet gällerförutsättningunder attsemester
finns,fastighetendäri den EES-statbelägenriskendessa fallder. l är

tecknadeförsäkringstagarendärrespektiveregistreratsfordonet hardär
försäkringen.

belägen" kanriskendär"EES-statbegreppet ärfördelDet är omen
försäkring-gällanderedanibetydelseianvändas annansomsamma

behållits"försäkringstagaren"tillknytningenDärför harslagstiftning.
ersättningsberät-"denanvändarelevanttyckasdet kan attäven merom

begränsad, eftersombli mycketskillnadenpraktiken lärtigade". I ga-
konsu-grundasförsäkringsersättningomfattarrantin endast som

inteochbetydelsegränsdragningen fårfall därmentförsäkring. Ett som
tecknarutanför EESföretagdågarantinomfattas är ett ansvars-enav

skadeli-ochtillämplig,lagvilken dennabolag påi ärförsäkring, ett en
inom EES.hemmahörandedande är

begränsaslivförsäkringsersättningvidframgårstycketandraAv att
hanförsäkringstagaren, ärkravettillämpningsområdet att omgenom
falldetEES.vistelseort inom Förvanligaha sin attskallfysisk person,

driftställedeti ställetkrävsjuridiskförsäkringstagaren attär personen
fall kanSistnämndainom EES.belägetgäller för t.ex.avtalet ärsom
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livförsäkring för sina anställda.tecknatgälla företagare ensomen
Även för lagenanknytits till tillämpningsområdetlivförsäkring harför

försäkringsavtal.tillämplig lag för vissa1993:645 om
den vanliga vistel-för bestämmandetavgörande tidpunktenDen av

1992/93:222Jämför 40blir avtalet ingås. Prop.närseort s.
paragrafen företags huvudkon-driftställe iMed uttrycket ettavses

rörelseavgörande i vilken denfilial. EES-stateller Det äragenturtor,
bola-har ingen betydelseförsäkringsavtalet gäller. Detbedrivs varsom

sitthar säte.get
föreskrifter ochFinansinspektionensanmärkas ikan ocksåDet att

försäkringsföretag FFFS 1996:29årsredovisning iallmänna råd om
vilket land riskbestämningen tilldefinitioner vidanvänds ensamma

skall hänföras.eller åtagandeett

skadeförsäkringförstycke framgårparagrafens första5 § Av att om-
konsumentför-grundas påförsäkringsersättningfattar garantin ensom

gränsdragningför dennahar skälensäkring. avsnitt 4.3.2 närmareI ut-
detkonsumentförsäkring har bestämts på sättvecklats. Begreppet som

för-definieras ikommerdetta begreppidag kandet attantas att en ny
foch134 2171993:39säkringsavtalslag se Ds s.

framgår ocksåförsäkringsavtalslagtillförslagetAv att enen ny
konsument-för konsumentergruppförsäkring enanses somgruppen

organisation.företagare ellertecknasdenförsäkring, även enav enom
tvek-konsumentförsäkring sigbegreppetbestämningsådanEn terav

försäkrade, obe-egenskapiomfatta konsumenter,Garantin bör avsam.
Vidobligatorisk.frivillig ellergruppförsäkringhuruvidaroende ärav

försäk-det inte konsumentengruppförsäkringobligatorisk ärär som
gruppskadeför-särskiltdärförharoch i lagtextenringstagare angetts att

ellerkonsumentförsäkradegarantin denomfattassäkring är enomav
dödsbo.ett

medellerenskild fysiskåsyftasuttrycket konsumentMed personen
Beträf-privatperson.uppträderord försäkringstagareandra som somen

lagstiftningsärendebehandling i tidigarekonsumentbegreppetsfande se
ff ochKonsumentförsäkringslag 186 Prop.bl.a. 1979/80:9Prop. s.

konsu-Angående begreppetkonsumentköplag 59.1989/90:89 Ny s.
ochBrysselkonventionen EG-artikel ihänvisas till 13ocksåkanment

BenincasaC-269/95i mål Francescoförhandsavgörandedomstolensi
i Srl.Dentalkitmot

arbetsgi-tecknaskollektivavtalsgrundadSkadeförsäkring är avsom
försäkringteckna sådandenne kandärvidoch det förekommer attvare

möjligen be-företagarensistnämnda fall kansjälv.avseende sig läven
uttryckligtfår därföroch i lagtextentraktas konsument etttassom

definitionBeträffandeförsäkring.sådanbeträffandeundantag en
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härförsäkring hänvisaskollektivavtalsgrundadvad är att somansesom
Skälen1998:7betänkande SOUKollektivförsäkringsutredningenstill

kollektivavtals-grundasförsäkringsersättningundantatill att som
avsnitt 4.3.1.framgårförsäkringgrundad av

försäkringsersättningfallvilkaistycketandraI grun-somenanges
skadelidandedengarantin.omfattas Näransvarsförsäkringdas aven

ubetalasförsäkringsersättningenskallprivatperson, garan-är genomen
försäkrings-såvälförsäkringstagare. Näroberoende ärtin somvemav

konsument"företagare" annanskadelidande änden ärtagaren som
försäkringser-ochskyddsintresseprivatingetföreliggerdödsbo,eller

omfattasbördensådantpåskyddsvärd sättinte attsättningen ettanses
garantin.av

skadeli-och denprivatpersonförsäkringstagarenfallet ärDet att en
situationdennastycketandra 1omfattas"företagare"dande aven

för-ochi konkursförsattsförsäkringsbolaget"företagaren",hade om
skade-fått riktagarantin,omfattatsinte ettsäkringsersättningen av

drabbasriskendetEftersomförsäkringstagaren. är attståndskrav mot
försäkrar sigskadestånd emotsådant an-genom enett mansomav

omfattasskallochskyddsvärtfalldettafår ocksåsvarsförsäkring, anses
"företagare".skadelidandeden ärgarantin även enomav

ansvarsförsäkringar. SomregelförsäkringarObligatoriska är som
skyldighetbestämmelserinnefattarförfattningarexempel på omsom

lagen1975:1410,trafikskadelagenförsäkring kanteckna nämnasatt
försäk-1989:58motortävlingsförsäkring, lagen1976:357 omom

1995:528lagen1995:400,fastighetsmäklarlagenringsmäklare, om
försäkringarObligatoriska1996:799.patientskadelagenochrevisorer

fysis-oftaskadelidandemedan de ärjuridiskaoftatecknas personerav
försäk-sådanagrundasförsäkringsersättningarochka sompersoner

inne-försäkringardessade fallgarantin. Isåledesomfattasringar av
trafikförsäkring,vidförarskyddansvarsskydd,fattar t.ex.än ettannat

ansvarsförsäk-lagdennabestämmelser isärskildaskall de som avser
försäkringensendast ansvarsmoment.ring tillämpas

föreslåsförsäkringsavtalslag1993:39 Nyi DskanDet attnoteras
direktkravskall få riktaansvarsförsäkringvid motskadelidandedenatt

för-grundbetalasskallersättningdenförsäkringsbolaget avsom
skadelidandesdenskyldigt påbliföreslåssäkringsavtalet. Bolaget att

ansvarsförsäkringen.upplysninglämnabegäran om

omfat-skadeförsäkringsersättningdåfallde tvåparagrafen§6 1 anges
försäkringsersätt-inträffatförsäkringsfallgarantin. Om ett mentas av

ersättningenomfattaskonkursbeslutet,förebetalatsningen inte avut
tecknamöjlighetskall fåförsäkringstagare attgarantin. För nyatt en

för-försäkringsbolagetbeskedfåtthandetefter attförsäkring att om
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i konkurs omfattas ersättning avseende försäkringsfallävensatts som
inträffar viss tid efter konkursbeslutet. Enligt 26 första styck-§ 1 mom.

försäkringsavtal upphör skadeförsäkringsavtaletlagen 1927:77et om
efter konkursbeslutet.gälla månader Samma tid har skäligatt tre ansetts

för försäkringstagama skall hinna skaffa försäkringsskydd. Avatt nytt
nämnda lagrum framgår fordran uppkommer försäk-att ettsom genom
ringsfall inträffar under konkurs har betalningsrätt i denna.som en

Skälen till införandet självrisk har utvecklats i avsnitt7 § 4.4. Enav
förfjärdedels basbelopp 9 100 kronor år 1998. Ersättningmotsvarar

betalas således intemotsvarande detta belopp garantin. Denut genom
kan i stället bevaka beloppet fordran iersättningsberättigade som en

konkursen.
Eftersom garantin omfattar ersättning från försäkringsfalläven som

inträffar efter konkursbeslutet, skall självrisken inte beräknas på det
basbelopp gällde då detta beslut meddelades på det basbelopputansom

gäller ersättningen enligt garantin bestäms.närsom

försäkringsersättning omfattas begränsad§ garantin8 Den ärsom av
till basbelopp, vilket drygt miljoner kronor för år100 3,6motsvarar

flertalet villafastigheter till helainnebär det1998. Detta att stora ryms
garantin.sitt värde inom

Beträffande frågan vilket basbelopp skall användas kom-som se
under 7mentaren

livränta skall garantin ha omfattningsjukränta och9 § För samma som
enligt gäller för livförsäkring, dvs. 90 avtalade försäk-12 § procent av

självrisk högsta belopp förringsförmåner. Bestämmelserna och ettom
inte i dessa fall.ersättningen gäller således

gäller inte bestämmelserna självrisk ochEnligt andra stycket om
skall grundandra begränsningar vid ersättning betalas påutsom av

ansvarsförsäkring.

Garantin tänkt sista för kunna få försäk-10 § är utpost att utsom en
ersättning kanringsersättningen. denna betalas på grundOm ut av en

försäkring den tecknats i det konkursdrabbade bolagetänannan som
skall denna möjlighet först utnyttjas. det föreligger dubbelförsäk-Om
ring eller försäkring tecknats efter konkursbeslutet, skall så-om en ny

dockledes sådan försäkring i första hand skadan. gällerDettaersättaen
för Summaförsäkring, vid skadeförsäkring förekommerinte s.k. som

olycksfalls- och sjukförsäkring. Summaförsäkringframförallt vid är en
försäkring det skall betalas förhand fastställt idär belopp påärutsom
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inte skerförsäkringsfalldet således vidoch därförsäkringsavtalet ett
storlek.beloppetsprövningnågon av

och åta-försäkringersättninggarantinomfattarVid livförsäkring§11
uttryckssådan försäkring.former Dettapå allaganden grundas avsom

undantag, tillangivande någrahänvisning,i lagtexten utan avgenom en
försäk-för vilkaförsäkringsrörelselagenbestämmelse iden som anger

livförsäkringsrörelseför direktkoncessionriskerringsklasser eller som
försäkringsklassernatill de olikahänförsriskerbeviljas. Vilkakan som

försäkringsklasserföreskrifterFinansinspektionensframgår i3 § omav
FFFS 1994:1.

livförsäkringkollektivavtalsgrundadgrundasErsättning om-som
avsnitti 4.3.1.skälen härför harochinte garantinfattas angettsav

omfatta 90vid livförsäkringskall garantinparagrafenEnligt12 § pro-
intetioförsäkringsförmånerna. Deavtaladede procentcent somav

Skälen försjälvrisk.betraktagarantin attär atterätts ensomgenom
kan denavsnitt Beloppetredovisats i 4.4.självrisk harsådaninföra en

i konkursen.fordranbevakaersättningsberättigade som en
fondan-värdetförmånernaavtaladedefondförsäkringFör utgör

garantinsbestämmandetutfaller. Vidförsäkringendådelarna om-av
fondan-räknas antaletförsäkring får 90sådanfattning för procent

Beträffandevidare avsnitt 4.3.1.fondförsäkringBeträffandedelar. se
underavsnitt 4.3.1i övrigtförsäkringsförmåneravtaladebegreppet se

garantisystemetVadrubriken ersätter
detinnefattainteförsäkringsförmåner kanavtaladeBegreppet anses

livförsäkringarnakontantutlösenskerkonkursunderfall detatt aven
särskilt ihar därförsituationkap. FRL. Denna nämntsjämför 27 §14

andra stycket.

föreningen i någotinnebär intedenna lagBestämmelserna i13 § att
vil-Utredningenuppgifter.konkursförvaltarensavseende övertar om

till skallberättigadförsäkradedenförsäkringsersättning ärken som
försäkringser-dennakonkursboet. Detfortsätttningsvis ligga äräven

skall betalasvadberäkningengrunden försättning ututgör somavsom
förening-föremellertid finnasgarantin. måsteDet ett utrymmegenom

riktiggjortkonkursboethuruvidabedömninggöraatt enen egenen
exempelvisFöreningen kanförsäkringsersättningen.beräkning anseav

bakomliggan-detersättningsgill enligtskadan inteden inträffade äratt
försäkringsersättningenberäknadedenellerförsäkringsavtaletde att

situation kansådanskadevärdering. Ifrånklart avviker gängse enen
betalasskallersättningdenföreningen bestämma ut garan-genomsom

denleda tillkanskadebedömning. Dettagrundval atttin en egenav
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sig berättigad till viss ersättning garantin får väckasom anser genom
talan föreningen för få fråganmot prövad.att

14 Enligt§ paragrafens första stycke skall föreningen till den ärsom
berättigad erhålla ersättning garantin betalaatt beloppettgenom som

hela försäkringsersättningen medmotsvarar beaktande de begräns-av
ningar, självrisk, finns i lagen. I normalfallet skall således denexv. som
ersättningsberättigade inte behöva vända sig till såväl konkursboet som
föreningen för få den ersättning maximalt kanatt ut erhållassom ge-

garantin. Belopp motsvarande självrisk och vad liggernom översom
högsta ersättningsnivå får emellertid bevakas fordran i konkursen.som

försäkringstagarenAtt skall kunna få hela ersättningen utbetald ge-
föreningen får inte medföra konkursförvaltaren inte utnyttjaratt denom

möjligheter till förskottsbetalningar finns enligt konkurslagen. Försom
den ekonomiska belastningen garantisystemet det angelägetär attav en
konkurs handläggs skyndsamt och förskottsbetalningar sker i denatt
mån det möjligt.är

Uttrycket den ersättningsberättigade i första stycket får i detta sam-
manhang innefatta den till vilken fordranäven föreningenanses moten
har överlåtits.

Enligt andra och tredje styckena förutsättning förär ersättning atten
krav framställs till föreningen detta kan underlåtas före-attmen om
ningen erhåller erforderliga uppgifter från konkursboet. I normalfallet
skall den ersättningsberättigade inte behöva framställa något sådant
krav. Om föreningen erhållit uppgift berättigad tillatt ären person er-
sättning i något avseende saknar uppgifter, får normalt krävasmen att
föreningen begär kompletterande uppgifter.

15 § Av paragrafen framgår konkursförvaltaren skall tillställa före-att
ningen uppgifter den behöver för sin verksamhet. Därtill skallsom
konkursförvaltaren informera försäkringstagarna vad gäller förom som

få ersättning från garantin.att ut

16 § Vid konkursbeslutet kommer vissa försäkringsfall utreddaatt vara
och försäkringsersättningarna bestämda. I andra fall kommer sådana
utredningar pågå då bolaget försätts i konkurs.att Garantin omfattar
också försäkringsfall inträffar viss tid efter konkursbeslutet. Utbe-som
talning från föreningen kan inte ske förrän det klarlagt vilken försäk-är
ringsersättning den försäkrade berättigad till.är Från denna tid-som
punkt, alternativt från konkursbeslutet eller motsvarande beslut för de
utländska företagen, har föreningen utbetalningsfrist måna-treen om
der. hänsynDe till konsumentskyddet ligger bakom införandetsom av

garantisystem motiverar ersättningen betalasett såatt ut snart som
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konkursbeslutetdenna tidske inomUtbetalning börmöjligt. även om
kraft.vunnit lagainte har

kan före-överskridas, detfårmånaderpåTidsfristen tre ansesom
restriktivt ochanvändasskallmöjlighetskäl.synnerliga Dennaligga

bestämmas isynnerliga skäl fårkravet påinnebördenden närmare av
rättstillämpningen.

felaktigt skallbetalatsersättningparagrafen§ l ut17 att somanges
i lagenefter förebild 18 §utformatsharParagrafenåterbetalas.

insättningsgaranti.1995:1571 om
fö-Återbetalningsskyldigheten delvis, dethelt ellereftergeskan om

överlå-får härskälsådanaVadsärskilda skäl. ävenreligger utgörsom
rättstillämpningentill avgöra.atttas

insättningsgarantila-förebild iefter 19 §utformatsharParagrafen18 §
fordranÖvertagandebestämmelseinnehålleroch avomengen
försäk-försäkrades kravdenFöreningensubrogation. motövertar

ersättning ochföreningen betalatomfattningdenringsgivaren i utsom
föreningen.tillfallerbeloppmotsvarande dettakonkursenutdelning i

garantin till följdersättning enligttillparagrafen§ rätten19 1 näranges
Bestämmelsenpreskriberas.konkurs när-försäkringsgivares tarav en

får ioch detförsäkringsbolagsvensktikonkurssikte ettmast
motsvarandevidskall användasregelnhurrättstillämpningen avgöras

försäkringsföretag.utländsktsituation för ett
följer1987:672konkurslagenstycketandra att ut-kap. 7 §Av l l

fordran beva-dennafordran förutsätterkonkurs fördelning i attenen
förelegat,bevakningsskyldighet hardå senastefterbevakats,ellerkats

Utdelningsförsla-konkursförvaltaren.utdelningsförslagdå upprättas av
utdelningsför-skall kungöratill ettskall överlämnas atträtten,get som

för-invändningarframställaförtiden motNärslag har attupprättats.
ochi konkursenutdelningenfastställaskallgåttslaget har rättenut,

garantinersättning enligttillavslutad. Rättendennadärmed pre-anses
vinnerfastställelsebeslutparagrafen,enligtskriberas när rättens om

kraft.laga

här iförsäkringsverksamhetdriverallainnebärParagrafen20 § att som
såvälgällergarantin. Dettainformeraskyldighetlandet har att om

vilkenoberoendeochförsäkringsgivareutländska eta-svenska avsom
denförgällerSkyldigheten gräns-föreligger. ävenbleringsform som

informationenviktigtSärskiltverksamheten. äröverskridande att
omfattasförsäkringsersättningar intefram till demkommer av ga-vars
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rantin, vilket gäller mindre företagares skadeförsäkringsersätt-t.ex.
nningar.

Åtgärder21 § före konkurs förutsätter försäkringsgivaren haratt som
Åtgärdernafinansiella svårigheter ansöker detta hos föreningen.om

bygger således frivilligtpå deltagande från försäkringsgivaren ochett
kan ifrågakomma endast för de bolag meddelar försäkringarsom som
kan grunda till ersättning från garantin.rätt

Åtgärder enligt paragrafen i till garantin, inget obligato-är, motsats
rium. föreningenDet i varje särskilt fallär åtgärder kanavgörsom om
och bör bli aktuella. Vissa förutsättningar i paragrafen och frå-nämns

har utvecklats i avsnitt 6.3.närmaregan

22 § handlägga frågorFör enligt denna lag skall förening bildas.att en
Medlemskap i föreningen obligatoriskt för de försäkringsgivareär som
meddelar försäkringar vilka ersättning från garantin kan grundas.
Detta framgår också kap. förstal l § stycket där medlemskapFRLav
uppställs krav för driva försäkringsverksamhet. Med hänsyn tillattsom

garantin omfattar all försäkringsersättning och alla åtagandenatt som
härleds från livförsäkring kommer samtliga livförsäkringsgivare som
står under Finansinspektionens tillsyn medlemmar föreningen.iatt vara
Beträffande skadeförsäkringsgivarna det avgörande för medlemskapär

bolaget meddelar sådana försäkringar ersättning från garantinom som
kan grundas på. bolag beviljatsEtt koncession för konsumentför-som
säkringar inte driver sådan verksamhet behöver alltså intemen som

medlem i föreningen.vara

23 § Av paragrafen framgår ledamötertvå föreningens styrelse,att av
den skall styrelsens ordförande, skall regering-utsesvarav ena vara av

De regler i övrigt behövs för föreningens verksamhet får tasen. som
i stadgarna för föreningen.

24 § paragrafenI för finansieringengrunderna garantistyste-anges av
Avgifter skall från de försäkringsgivare medlemmar imet. tas ut ärsom

föreningen; kommentaren till 22 Den avgörande tidpunkten är närse
utdebiteringen och det således från de försäkringsgivareäger ärrum

då medlemmar uttaxering skall ske.är Avgifterna skall täckasom som
redan uppkomna kostnader och finansieringen bygger alltså på ut-en
taxering i efterhand och inte fondering i förhand. hållaFör atten
tidsfristen i 16 § kan föreningen få lån intill dessuppta attsom anges
uttaxerade avgifter blir tillgängliga för föreningen.

andral stycket möjlighet avgifter redan innan kost-att ta utges en
nader uppkommit. För utnyttja denna möjlighet bör detatt nästvara
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den allrainomuppkommakostnader kommerintill klarlagt attatt
tiden.närmsta

medlemavgift varjehurbestämmerföreningen§ Det stor25 är som
emellertid före-fåravgifternaberäkningförGrundernaskall betala. av

denna lag.framgårdessasjälv bestämmainteningen utan av

kostnaderforskall skegarantisystemetFinansieringen separat26 § av
skadeförsäkrings-respektivelivförsäkringsverksamhetfrånhärrörsom

talafinansieringen kansåvitt gällerinnebärverksamhet. Detta att man
skillna-med deöverensstämmelseistår välDettatvå olika system.om

avsnitt 1.5.1.skadeförsäkringsrörelse;ochmellan liv-finnsder sesom
bolagdrivas iinte heller änfår annatverksamheterbådaDessa samma

och i såenligt kap. 3 § FRLomständigheter 1begränsadeunder mycket
i bolaget.åtskildahållasverksamheternafall skall

beräknas. Detavgiften skallför hurgrundernaparagrafen§27 I anges
underlagetåterförsäkring,avdrag för utgörpremieintäkten, utanär som

motsvarandeskadeförsäkring och på sättsåvittberäkningenför avser
redovisningstek-livförsäkring. Detsåvitt ärpremieinkomsten avavser

Skillnadenvalts.premieinkomstrespektivepremieintäktskälniska som
betydelseoch saknarlitenmellan begreppeninnebörd ärekonomiski

finansieringenför systemet.av
försäk-sådanaskallaktuellpremieintäkt/-inkomst ärDen avsesom
huvud-idvs.garantisystemet,kostnader förföranledakanringar som

finnsriskernasåvidalivforsäkringar,ochkonsumentförsäkringarsak
inom EES.

stycket 2andrai §ansvarsförsäkring 5sådanBeträffande som anges
skadeför-förpåavläsasinte sättpremieintäktenkan annansomsamma

skall med-premieintäktenhuruvidaavgörande fördetsäkring, eftersom
bolagrespektivefall fårdessa göraskada.lidit Iräknas är ensomvem

premieintäkt.aktuelluppskattning av
underuppkommakanförhållandenspeciellautjämnaFör att som
för demedeltaletavgiftsberäkningenförunderlagetskallnågot år vara

aktuellafrånpremierpremieintäkter/-inkomster. Harårenstre senaste
får medel-årtidför kortareendastuppburits änverksamhetsgrenar tre

detunderbörjat drivasrörelsenberäknas. Omtidkortaretalet för denna
denräknas påavgiftenfårsker,utdebiteringenverksamhetsår som

försäkringsgivareutländskapremieintäkten/-inkomsten. Föruppburna
landet beaktas.här ipremieintäkten/-inkomstenendastskall

faststäl-underlagetavgifter skalluttaxeringunderlättaFör att aven
föreningen.årligenlas av
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28 § paragrafenI den högsta avgift för år fåratt ett tas utanges som
från medlem på underlaget for uttaxeringen.är Avgifts-procenten en

kan ske under det antal behövsår för kostnaderna föruttag attsom ga-
rantisystemet skall bli täckta.

Enligt29 § paragrafen ankommer det på medlemmarna lämna detatt
underlag vilket avgifterna skall beräknas. livforsäkringsrörelsenFör
skall detta inte medföra några problem, eftersom premieinkomsten för
all livförsäkring underlaget. För skadeförsäkringsrörelsen denutgör är
redovisning sker till Finansinspektionen inte anpassad för kun-attsom

besked premieintäkten för konsumentförsäkring. verk-Avna ge om
samhetsgrenarna innefattar några enbart konsumentförsäkring och vissa
enbart företagsförsäkring medan andra omfattar båda slagen försäk-av
ring. bedömning gjortsDen försäkringsgivarna ändå medär attsom
tämligen noggrannhet skall kunna lämna uppgift den premie-stor om
intäkt skall underlag enligt 27utgörasom

försäkringsgivare30 § Om inte fullgör sina åligganden enligt lagen,en
sanktionerna för detta fråga faller under Finansinspektionensär en som

tillsynsansvar. Härvid det främst 19 kap. ochll § FRL 25 §är LUF
blir tillämpliga och regeringen möjlighetäven att yt-som som ger som

åtgärd förklara koncessionen förverkad.tersta

§ någon missnöjd med den31 Om ersättning betalats frånär utsom
föreningen, kan få föreningens beslut väcka talanprövat attman genom

föreningen vid allmän domstol. Tiden för väcka sådan talanmot äratt
enligt lagförslaget begränsad till fyra veckor från delgivning beslu-av
tet.

Föreningens styrelse kommer sannolikt ha sitt i Stockholm.säteatt
forumreglernaAv i kap. rättegångsbalken10 l § följer talanatt moten

föreningen skall väckas vid i den där styrelsen har sitträtten säte.ort
Med hänsyn till lagens syfte skapa skydd för konsumenter-äratt att ett

bör talan kunna väckas vid i den hemorten.rättenna egna
Ersättning från bli aktuellgarantin kan till bosattaäven ut-personer

omlands, den försäkrade risken belägen inom EES. Det sigär terom
emellertid rimligt tvister avseende ersättning enligt denna paragrafom

vid svensk domstol. Sådana tvister kan inte betraktas för-prövas som
säkrings- eller konsumenttvister i den mening i Bryssel- ochsom avses
Luganokonventionerna. konventionerDessa torde därför inte utgöra
något hinder för begränsa möjligheten för käranden denatt ersätt-
ningsberättigade väcka talan hemorten till de fall denna finnsdåatt
i Sverige.
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fö-tvister bl.a. mellani paragrafen kandet fallFörutom som avses
underställas domstols prövning.medlemmarreningen och dess

försäkringsgivarnahand utformasbör i förstaInformationen32 § av
Finansinspektionenmöjlighet föremellertidsjälva. börDet attges

föreskrifter i frågan.meddela

ändring itill lagFörslaget10.2 om

1982:713försäkringsrörelselagen

kap.l

förutsättning förytterligarestycke harparagrafens första1 § I attsom
i Försäkringsga-medlemskapförsäkringsrörelse införts kravfå driva

försäkringsersättning-för vissagarantirantiföreningen enligt lagen om
förinte krävsmedlemskapdenna lag innebärHänvisningen till attar.

tillämpligvilka lagenendast för dem påförsäkringsgivarealla ärutan
förkostnaderkan föranledaförsäkringarmeddelar sådanaoch somsom

garantisysteinet.

kap.7

såvälavtalanspråk grundskall omfatta§ Förmånsrättenll omava
förmånsrätteninnebär såledesskadeförsäkring. Förslagetliv- attsom

anledning häravskadeförsäkring och medomfattautökas till ävenatt
skall förasi §register lllagtexten förenklas. Dekan nämns avsom

kommerskadeförsäkringsbolag och förmånsrättenbåde liv- och att om-
register.i dessafinnsfatta de tillgångar upptagnasom

för-direktfordran grundförmånsrätt förtidigare harLiksom av
återförsäkringsford-avseendeframför förmånsrättsäkring företräde

ringar.

kap.14

Ändringen utökas tillförmånsrättenföljd även7 § attär att avseaven
skallnuvarande lydelseparagrafensEnligtskadeförsäkringsfordringar.

livförsäkrings-likvidator,alltid förordnaFinansinspektionen när etten
skadeförsäkringsbolaglikvidationenlikvidation.bolag i Avserträtt ett

innebär in-finns. Förslagetbehovförordnande baraskall attomges
varje likvidation.likvidator vidskall förordnaspektionen
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Ändringen följd21 § förmånsrätten utökas tillär att ävenatten av avse
skadeförsäkringsfordringar. Enligt paragrafens nuvarande lydelse skall
Finansinspektionen alltid förordna allmänt ombud, livförsäk-närett ett
ringsbolag försatts i konkurs. konkursenAvser skadeförsäkringsbo-ett
lag kan sådant ombud förordnas. Förslaget innebär inspektionenett att
skall förordna allmänt ombud vid varje försäkringsbolags konkurs.ett
Enligt skall allmänt ombud24 § till försäkringstagarna kom-ett attse

i åtnjutande den förmånsrätt följer med försäkringsavtalen.mer av som

kap.19

11 § paragrafens åttonde stycke1 regeringen kan förklaranäranges en
koncession förverkad. Förslaget innebär ytterligare unkt införsatt en
enligt vilken koncessionen kan förklaras förverkad bolaget inteom
uppfyller kravet på medlemskap i Försäkringsgarantiföreningen.

Försäkringsutredningen har föreslagit andra stycket skall änd-latt
det upptagits i förslaget till ändring denna paragraf.sättras som av
ändring nödvändig för införandetDenna lag försäk-är även av en om

ringsgaranti. Finansinspektionen kan då ingripa med föreläggande om
rättelse, försäkringsgivare åsidosätter bestämmelser i denna lag.om en

Förslaget10.3 till lag ändring i lagenom

1950:272 för utländskarättom

försäkringsföretag drivaatt

försäkringsrörelse i Sverige

paragrafen,l b § har ytterligare förutsättning för1 är attsom ny, som
utländska försäkringsgivare skall få driva försäkringsrörelse införts
krav medlemskap i Försäkringsgarantiföreningen enligt lagen om
garanti för vissa försäkringsersättningar. Hänvisningen till lagdenna
innebär medlemskap inte förkrävs alla försäkringsgivareatt utan en-
dast för dem vilka lagen tillämplig och meddelar sådana för-är som
säkringar kan föranleda kostnader för garantisystemet.som

§ Förslaget i allt15 väsentligt med ändringarna i 7överensstämmer
kap. § och här hänvisas till kommentarenl 1 FRL till denna paragraf.a

§ Förslaget i allt25 väsentligt med ändringarna i 19överensstämmer
kap. och här hänvisas till kommentaren11 § FRL till denna paragraf.
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ändring itillFörslaget10.4

1970:979förmånsrättslagen

medföljer inte baraförmånsrättenklargjortsparagrafen har4 § I atta
ersättningsberättigades ford-andraockså medförsäkringstagares utan

försäkradgäller bl.a.försäkringsavtalet. Dettagrundas påringar som
ställa direkt-skadelidande kanskadeförsäkring ochvidtredje somman

livför-vidförmånstagareansvarsförsäkringvidbolagetkrav samtmot
säkring.

iändringtill lagFörslaget10.5 om

1987:672konkurslagen

kap.7

livförsäkringsbo-skall ilydelsenuvarandeparagrafensEnligt ett13 §
bifogasborgenärsförteckningenellerbouppteckningentillkonkurslags

tillMed hänsynfordringar.och deras attförsäkringstagarnauppgift om
skadeförsäk-omfattatillutsträcktbli ävenföreslåsförmånsrätten att

vid skade-ocksåuppgiftsskyldighet gällanämndaskallringsfordringar
garanti förlageni §Bestämmelsen 14konkurs.försäkringsbolags om

framställas tillbehövaskallkrav inteförsäkringsersättningar,vissa att
konkursförvaltaren,frånerhållesuppgiftererforderligaföreningen om

finnsuppgiftsskyldighetenbehovfinnsdetinnebär också attettatt av
uppgift lämnasskallfalldessakonkurser. Iskadebolagsvid omäven

slutreglerade.inteskadefallanmälda ärsom
avseendeskall lämnasuppgift ävenklargjortsparagrafen har1 att

försäkringstagaren.ersättningsberättigadeandra än

kap.9

försäkrings-erfordras förintebevakninginnebärFörslaget§5 att en
enligtuppgift lämnats 7konkurs,försäkringsbolagsfordran i något om

till dettakommentarenSekonkurslagen.stycketfjärde ävenkap. §13
lagrum.
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10.6 Förslaget till lag skatteregler förom

ersättning från försäkringsgaranti

Lagen innehåller bestämmelser den skattemässiga behandlingenom av
den ersättning utbetalas Försäkringsgarantiföreningen på grundsom av

garantin enligt lagen garanti för vissa försäkringsersättningar.av om
Ersättningen skall behandlas försäkringsersättning betalats utsom som

det bolag meddelat den bakomliggande försäkringen.av som
Om ersättningen till någon del upplupen skall den be-ränta,avser

handlas inkomstränta enligt andra stycket.som
tredjel stycket hur återbetald ersättning skall behandlas.anges

10.7 Förslaget till lag ändring i lagenom

1990:325 självdeklaration ochom

kontrolluppgift

kap.3

Ändringen14 innebär§ jämte försäkringsgivare så skall Försäk-att
ringsgarantiföreningen lämna kontrolluppgift i vissa fall.

Ändringen18 innebär§ skattemyndighet kan förelägga Försäk-att
ringsgarantiföreningen lämna kontrolluppgift.att

Ändringen§ innebär22 Försäkringsgarantiföreningen skall lämnaatt
kontrolluppgift bl.a. inkomstränta.om

Ändringen innebär Försäkringsgarantiföreningen25 § skall lämnaatta
kontrolluppgift utgiftsränta.om
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Kommittédirektiv

Garantisystem för försäkringsfordringar

Dir. 1996:88
Beslut vid regeringssammanträde den 1996-1 l-07

Sammanfattning uppdragetav

särskild utredare skallEn utreda hur svenskt för garanti förett system
försäkringsfordringar bör utformas.

Utredaren skall
undersöka skyddssystem i andra jämförbara länder,-

vilka försäkringsfordringar bör skyddas,överväga som-
vilka Försäkringsgivare bör omfattas,överväga som-

eller flera garantisystem skall införas och deöverväga ettom om-
skall bedrivas offentligi eller privat regi,-

under vilka förutsättningar garantisystemet skall iöverväga tas an--
språk,

hur fordringsbelopp skall skyddas,överväga stora som-
analysera och föreslå metoder för finansiering garantisystemet,av-

hur ersättningen från garantisystemet skall samordnas medöverväga-
försäkringstagarnas förmånsrätt,

frågor sekretess, former för utbetalning ersättning,överväga om av-
tillsyn försäkringsföretag fullgör sina skyldigheteröversamt att en-

ligt skyddssystemet, och
lämna förslag till den lagreglering behövs.som-

Utredarens arbete skall slutfört före utgången år 1997.vara av

Bakgrund

örsäkringstagares skyddF enligt nuvarande ordning

Försäkringsföretagens verksamhet skall bedrivas sådantpå sättett att
bolagen kan fullgöra sina förpliktelser försäkringstagarna. Dettamot

ligger till förgrund regelsystemet försäkringsområdet ochsynsätt
för Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Reglerna området syftarpå
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i utsträckning till förhindra konkurser i försäkringsföretag. Somstor att
exempel kan regler minsta konsolideringskapitalnämnas om
kapitalbas, tekniska avsättningar och placering tillgångar samtav
granskning priser och produkter och restriktioner för bolagens han-av
tering överskott i rörelsen.av

Om försäkringsforetag försätts i konkurs finns dessutom för-ett en
månsrätt för försäkringstagare till livförsäkringar och långvariga skade-
försäkringar. Enligt forsäkringsrörelselagen och la-1982:713, FRL,

för utländska forsäkringsföretag1950:272 driva för-rätt attgen om
säkringsrörelse i Sverige, skall medel försäk-LUF, motsom svarar
ringstekniska avsättningar placeras enligt regler grundas prin-påsom
ciper matchning och riskspridning. Försäkringstagarna har i frågaom

livförsäkringar långvariga skadeförsäkringaroch till säkerhet förom
sina fordringar försäkringsgivaren särskild förmånsrätt i till-mot en
gångar de forsäkringstekniska skulderna. Försäkringsta-motsvararsom

med fordringar inte livförsäkring eller långvarig skade-gare som avser
försäkring befinner sig emellertid i ställning andra opriori-samma som
terade fordringsägare.

skydd följer formånsrätten eliminerar inte risken förDet attsom av
försäkringsfordringarna inte infrias fullt Vid konkurs kan detut. en
värde går utvinna de tillgångar omfattas förmånsrättattsom som avur
understiga försäkringstagarnas fordringar. kan försäk-bero påDet att
ringsföretaget misskött sina placeringar eller försäkringsföretagetatt

tillgångar finns andra länderinvesterat i i där det landets rättsord-som
ning inte erkänner förmånsrätt för försäkringstagare i de aktuella till-
gångarna.

förSystem förgaranti insättningar

Enligt 94/19/EG för garanti insättningarrådets direktiv systemom av
skall medlemsländer införa för garanti för insättningarEU:s ett system

krafti kreditinstitut. sådant i i Sverige sedan januariEtt 1ärsystem
lagen insättningsgaranti.1996 och regleras 1995:1571 En-genom om

ligt den lagen utbetalas ersättning med högst kr insättare250 000 per
försattsoch bank. Garantisystemet i anspråk bank i konkursnärtas en

eller då behörig utländsk myndighet förklarat insättningarna iatten en
bank, filial anslutit sig till det svenska garantisystemet, indispo-ärvars
nibla. Garantisystemet omfattar också insättningar finns kontosom
hos värdepappersbolag. Alla banker och berörda värdepappersbolag

offentligomfattas och drivs i regi.ett systemsamma somav
institut omfattas garantisystemet för finansiering-De som av svarar

det avgifter. årliga avgifterna för helhetDe systemet somen av genom
uppgår till belopp for närvarande det0,25ett motsvarar procentsom av
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1996/97:1 Förslag till statsbud-garanterade insättningsbeloppet. I prop.
tillför föreslås dock avgiften höjs 0,5budgetåret 1997,get attm.m.

mellan instituten efter hur riskenAvgifterna fördelas ärstorprocent.
skall belasta garantisystemets sådanför dem Enatt resurser.envar av

marknadsmässighet.differentiering avgifterna ökadsystemet enav ger
institut med risknivå betalarutveckling främjas högsundEn attgenom

Kapitaltäckningsgraden har valts fördelningsgrundhögre avgifter. som
Medlena betalats till pla-för denna avgiftsdifferentiering. systemetsom

dess-konto i Riksgäldskontoret. Systemet harpå räntebärandeceras
de fonderade medlen intelåna i Riksgäldskontoreträttutom att om

till för utbetalning ersättning.räcker av

för tillSystem investerareersättning

för ersättning till investerare,förslaget till EG-direktivEtt systemom
förminimiregler för nationellainnehållerKOM94 585, ersätt-system

företag tillhandahåller investe-ning investeraretill när ett som
inte ståndvärdepappersföretag och kreditinstitutringstjänster är att--

finansiella tillhöreller återlämna instrumentbetala tillbaka sompengar
Direktivför-för investerares räkning.och det handharinvesterare som

grundläggande bestämmelserslaget innehåller endast systemetsom
skyddet till minst 000Exempelvis skall uppgå 20huvudkomponenter.

före-samlade kravoch omfatta investeraresinvesterare mot ettecu per
företagen. Medfinansieras de anslutnaVidare skall systemettag. av

till investerare i andradet för ersättningfå undantag finnsnågra system
emellertid i dag sådant EnSverige saknarEU-länder. sär-ett system.

hur svensktför lämna förslaghar tillkallatsskild utredare ettatt om
utformas dir. 1996:63.till investerare bör Utre-för ersättningsystem

maj månad 1997.slutfört före utgångendarens arbete skall avvara

garantisystem för försäkringstagareutredaBehovet att ettav

i sitt slutbetänkande, SOU 1995:87 För-Försäkringsutredningen har
reforme-genomgripandeförändring föreslagitsäkringsrörelse i en

ekonomisktFörslaget syftar tillförsäkringsrörelselagstiftningen.ring av
konsumentskyd-konkurrens samtidigteffektivare regler och ökad som

dela vinst i liv-föreslås förbudetdet upprätthålls. Bland att utattannat
pris- och produktkon-avskaffas och reglernaförsäkringsrörelse att om
föreslagna reformernaEnligt utredningen kommer detroll liberaliseras.

bolagenökad konkurrenstill godoförsäkringstagarna att gergenom
anpassade tillprodukter bättreerbjuda billigareincitament äratt som

kundernas behov.
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Ökad för försäkringsföre-konkurrens kan emellertid öka risken att
enligt Försäkringsutredningen ofrån-kommer på obestånd. Detta ärtag

komligt. Ineffektiva bolag bör inte överlevnad skallgaranteras utan
ordning förhindrar effektivkunna försättas i konkurs. En annan en re-

omvandling och förnyelse i försäkringsbranschen.sursanvändning samt
för konkurser i försäkringsföretag motiverar enligt utred-ökad riskEn

skyddsordningen för försäkringstagare. Utred-ningen förändring aven
olikaframtida skyddsordning kanningen framhåller sättatt utseen

slag finns i bl.a. Storbri-för garantisystem detoch redogör ett av som
fordringar vid obestånd.tannien och försäkringstagarnastryggarsom

utformningen skydds-Utredningen föreslår den tekniska ett nyttatt av
särskild utredningsman.skall utarbetassystem av en

för försäk-utredning garantisystemRegeringen att ettomanser en
övriga finansiellaligger väl i linje med utvecklingenringsfordringar

omfattas insättningsga-Inlåning i banktjänsteområden. numera av en
EG-direktiv förfinns förslag tillranti och det ersätt-ett ett systemom

driver värdepappers-kunder till företagning till investerare är somsom
för-for utforma svensktrörelse. utredning har också tillsattsEn att ett

investerarskydd. denna bakgrundslag till sådant Motett anser rege-
garanti-utredare hurringen det bör uppdras övervägaatt ettatt en

utformas.för försäkringsfordringar börsystem

Uppdraget

föreslå garantisystem förutredare skall ochsärskildEn överväga ett
försäkringsfordringar.

Allmänna utgångspunkter

lag-för utredningsarbetet den svenskaallmän utgångspunktEn är att
regler försäkringsområdet.stiftningen skall förenlig med EG:s påvara

från samhällsekonomiskt perspektiv och såArbetet skall bedrivas ett
för-långt möjligt bidra till upprätthålla konkurrensneutraliteten påatt

säkringsmarknaden.
jämförbaraskall undersöka hur skyddssystem i andraUtredaren

lösningländer utformats, inte bara de valt garantisystemett somsom
skyddsreglerde har andra skyddssystem vid sidan deävenutan avsom

EG-direktiven. Undersökningen bör ocksåobligatoriskt följersom av
omfatta länder har tillämpningen sinade erfarenheter dessa sys-av av
tem.
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Vilkaförsäkringsfordringar bör skyddas

Risken för spridningseffekter inom försäkringsbranschen till följd av
obestånd i försäkringsföretag får betydligt mindre vidett änanses vara
fallissemang inom banksektorn. Försäkringskunderna kan inte sam-

bankkunder dra tillbaka sitt inbetalda sparande med insta-sättma som
bilitet i institutet följd. hellerInte risken för instabilitet i betal-ärsom
ningssystemet lika vid försäkringsföretags konkurs videttstor som en
banks konkurs. Risken för solvensproblem i försäkringsföretagatt ett
skall sprida sig till det finansiella i alltså relativt liten.ärsystemet stort

huvudsakligaDet motivet för införa garantisystem för försäk-att ett
ringsfordringar i stället skydda försäkringstagarna. försäk-är Ettatt
ringsföretags fallissemang skulle kunna få allvarliga ekonomiska och
sociala konsekvenser för många Försäkringstagare saknar ipersoner.
regel möjligheter bedöma risken i försäkringsföretagen. Dessutomatt
finns det bara begränsade möjligheter för försäk-nämntssom nyss
ringstagaren byta försäkringsbolag försäkringsföretaget får eko-att om
nomiska problem. sagdaDet har betydelse for livsfallsförsäk-störst
ringar och vissa långvariga skadeförsäkringar.

Konsekvenserna obestånd försäkringsföretagi särskilt svå-ärettav
för dem pensionssparat i det bolaget under lång period efter-ra som en

sparbelopp kan förlorat.gå harDessutom dessaett stortsom personer
relativt små möjligheter byggaåter sparande eftersom de kanatt ettupp
befinna sig pensionsåldern. Särskilt drabbas givetvis demnära som re-
dan uppbär pension. riskerar få sin levnadsstandardDe varaktigtatt
sänkt. därför naturligtDet utgångspunkten för reformen denär äratt att
enskilde försäkringstagaren skall skyddas vid försäkringsföretagsett
obestånd.

skydda försäkringstagarnaIntresset särskilt framträdande vadatt är
gäller livsfallsförsäkringar. därförDet naturligt garantisystemetär att
omfattar sådana försäkringar. Utredaren skall i vilkenäven överväga
utsträckning konsumentskydddsintresset för skadeförsäkring såär
starkt sådan försäkring bör omfattas garantisystem.ävenatt ettav

Individuellt pensionssparande omfattas inte insättningsgaranti-av
har också likheter med privat pensionsförsäkring.systemet storamen

Om detta sparande omfattas något skyddssystemen kan kon-av av
kurrensen med andra sparformer snedvridas oönskat Utreda-sätt.ett

skall inlåning i bank inom för individuelltövervägaren om ramen pen-
sionssparande skall omfattas garantisystemet för försäkringsford-av
ringar alternativt insättningsgarantin.av

Försäkringsutredningen det kan diskuteras skydds-attmenar om en
ordning skall omfatta obligatorisk försäkring, exempelvisäven som
trafikförsäkring. departementspromemoria,l Skydd för skadelidan-en
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försäkringsgivarens insolvenstrafikskadeersättning vidanspråkdes
skadelidan-skydd för delagstiftning utökatföreslås1993:35,Ds om

trafikförsäkringsanstalttrafikersättning i händelsedes krav attav en
börlagstiftning. Utredarenlett tillhar inteFörslagetblir insolvent.

ställningpromemoria ochi nämndafrågorde taöverväga tas uppsom
förslag.till dess

omfattasbörVilka försäkringsgivare

skydds-utgångspunkten for denbörFörsäkringsutredningenEnligt nya
på denverksammaFörsäkringsgivareallaordningen äratt somvara

be-utländska, börsvenska ellerdemarknaden,svenska äroavsett om
garantisystemet.därmed omfattasochenhetligthandlas sättett av

behovetfaktumuppnås.konkurrensneutralitet DetskulleDärmed att av
tillhan-vilket bolaglikakonsumentskydd torde stort oavsett somvara

omfattasutländska företag börfortalar ocksåförsäkringendahåller att
garantisystemet.av

skyddsord-fall vilketoch i så påskall sätt,Utredaren överväga om,
därmedsambandförsäkringsgivare.utländska Iomfattaskallningen

mellanförhållandetordning förlämpligföreslåskall utredaren etten
andra länder.skyddssystem imotsvarandeochsvenskt system

skallgarantisystemettillställningskall ocksåUtredaren ta varaom
bolagsord-enligt sinförsäkringsföretagömsesidigafrivilligt for som

mänoch i vilkenförsäkringstagarnauttaxeringning kan företa un-av
omfattas.skallderstödsföreningar

avtalsförsäkringarkollektivahurutredarenskall övervägaDessutom
garantisystem.iskall behandlasarbetsmarknaden ett

offentlig eller regiflera privateller iEtt garantisystem

offentligadministreras iskallgarantisystemetfrågacentralEn är om
skallskadeförsäkringarochliv-frågaregi.eller privat En är omannan

övervägandena iVidskilda garantisystem.elleromfattas sammaav
befogenheteruppgifter ochvilkautredaren beaktaskalldessa frågor

forför kunnalämpligen böransvarigadet attorganet ansvaragessom
garantisystemet.

frivilligregeringenFörsäkringsutredningenmedlikhetl att enanser
riskdet då finnsolämplig, eftersomsjälvregleringmed attlösning är en

Försäkringsutred-ansluter sig tillförsäkringsföretaginte alla systemet.
konfliktkomma isådan ordning kanframhåller dessutomningen att en

ob-bör såledesskyddsordningkonkurrenslagen.med den En varanya
i lag.ligatorisk och regleras
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Mot denna bakgrund kan det finnas skäl för införa endastatt ett
drivs i offentlig regi. Ett alternativsystem ärannat att statensom anger

riktlinjer för hur skall drivas och privat aktör,systemet att t.ex.en en
sammanslutning försäkringsföretagen, frihet utformastor attav ges
verksamheten. garantisystemet måsteAtt omgärdas regler inteärav
avgörande för frågan skall i offentlig eller privat regi.systemetom vara

Utredaren skall det offentliga och privata alternativets fördelarväga
och nackdelar varandra och fri föreslå garantisystemetärmot att att
bedrivs i privat eller offentlig regi.

Garantisystemet skall under alla förhållanden trovärdigtvara genom
ha tillräcklig finansiell kapacitet. Systemet skall vidare flexibeltatt vara

så det kan till ändrade verksamhetsförutsättningar. Syste-att anpassas
skall också konkurrensneutralt. Deltagande försäkringsföre-met vara
inkl. nytillkommande aktörer, bör behandlas lika.tag,

Under vilka förutsättningar skall anspråkgarantisystemet itas

örsäkringsutredningenF har garantisystem i första hand böransett att ett
inriktas på till försäkringstagarna vid försäkringsföretagsatt att ettse
obestånd får ersättning enligt ingångna avtal. Garantisystemet skall så-
ledes i först försäkringsföretagetanspråk då försatts i konkurs.tas

Enligt Försäkringsutredningen bör garantisystem kunnaävenett tas
i anspråk och stöd bolag i ekonomiska svårigheter dettanär ärettge om
bedöms bli mindre kostsamt upplösa bolaget konkurs.än att genom
Endast livskraftiga bolag bör kunna erbjudas sådant stöd. Stödet bör
kombineras villkor,med vissa aktiekapitalet skall skrivas nedattt.ex.
eller bolaget fusioneras med skall utgångs-Dessutomatt ett annat.
punkten det gynnade bolaget skall återbetala stödet i framtiden.attvara

Utredaren skall garantisystemet, i enlighet med För-överväga om
säkringsutredningens förslag, skall i anspråk i andra situationeräventas

vid försäkringsföretags obestånd i syfte undvika konkurser iän ett att
livskraftiga bolag för minska garantisystemets nettokostnader. Omatt
utredaren finner det lämpligt garantisystemet uppgifter,sådanaatt ges
skall utredaren lämna förslag till regler för garantisystemets funktion i
situationer där försäkringsföretag hamnat i ekonomiska svårigheter. Det
bör beaktas försäkringsföretag inte omfattas lagen 1996:764att av om
företagsrekonstruktion.

fordringsbeloppHur skall skyddasstora

Utredaren skall hur ersättningar skall kunnahögstöverväga stora som
betalas garantisystemet. möjlighet fastställa garanteradeEn detär attav
värdet högsta belopp försäkringstagare, försäkringstyp ochettsom per
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detskydda äralternativ övervägabolag. Ett procentsatsär att omaven
självrisk.innefattalåtalämpligt systemetatt en

kunder-självrisk skulleframhållerFörsäkringsutredningen att geen
innan deställningförsäkringsgivarnasgranskaincitamentökade attna

för dettasjälvrisk. SkälenInsättningsgarantin har ingen äravtal.ingår
bedömningarrelativt svårtharinsättare görade flestabl.a. attatt av

kreditvärdighet.bankernas
omfattasskallförsäkringsformerolikautredarenOm att avanser

olikaföreslåfrittdet utredarenstårgarantisystem typerskilda att av
garantisystemen.skildafor deersättningsnivåer

uppbyggnadfinansiellaGarantisystemets

omfattande. OavsettblikangarantisystemfrånUtbetalningar ett om
förberedskapdetregi behövsoffentligelleri privatdrivssystemet en
in-driftkostnader.mindre Detvissautbetalningardessa samtmötaatt

finansieras. Enskallhur ut-bestämmasdet måstenebär systemetatt
försäk-definansierasskallgarantisystemetdärvidgångspunkt är att av

det.omfattasringsföretag avsom
betalarföretagenutformas så syste-alternativ attEtt är systemetatt

försäkringsgiva-allainnebärakanefterskott.i Dettakostnader attmets
Proble-garantisystemet.frånutbetalningargarantier förställaskallre
garanti-delförfinns riskdetlösning stormed denna attär att avmet en

and-obestånd kanföretag kommer äveninfrias. Omkaninte ettern-a
därige-skulleordningsådansvårigheter. Enekonomiskaföretag hara

försäkringssektorn.iinstabilitetföröka riskenkunnanom
förskottsbetalarförsäkringsgivareallaalternativEtt är att av-annat

utbetalningar itäckningföranvändasförfonderasgifter att avsom
skulle lämp-avgifterdessaStorleken påersättningsfall.händelse ettav
försäkrings-respektiveföretagenstill storlekenkunna relaterasligen

medföretagtillemellertid ledaskullesådant attåtaganden. Ett system
bolag.säkrarelativtsubventionerasrisktaganderelativt högtett av
i verk-höja riskenför bolagenincitamentblikan i sin attDetta etttur

tillavgifterna relaterasproblemetdetlösning på ärsamheten. attEn
deteftersomåstadkommaemellertid svårtbolagen.risken i Det attär

riskerna.metoder försäkrasaknas mätaatt
avgifter kanförskottsbetaldafonderingpåbyggerEtt system avsom

för insätt-lösningenavvika frånskälnackdelar. Ettandraha attäven
genomsnittligtlikviditetförsäkringsfordringars ärningsgarantin är att

måstelikvida. Dessutombank heltinsättningar imedan ärmycket låg,
vilketadministreras,ochgarantiavgifterna hanterasförskottsbetaldade

kostnader.medförenatär
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de finansieringsformernasUtredaren skall olika fördelar ochväga
nackdelar varandra och föreslå lämplig förmodell finansieringmot en

garantisystemet.av
Utredaren skall också garantisystemet bör haöverväga om en upp-

låningsrätt, fonderingen de förskottsbetalda medlen inte räckerom av
till för ersättning till de försäkringstagarna.utbetalning garanteradeav

offentlig regi,Om skall drivas i kan lämplig ordningsystemet en vara
insättningsgarantin ii likhet med upplåningsrättsystemetatt ge en

finnerRiksgäldskontoret. Om utredaren privat äratt ett arrangemang
ändamålsenligt, bör utredaren föreslå alternativ lösning ellermest en
frågan oreglerad.lämna

försäkringstagare omfattasörmånsrättför deF systemet samtsom av
för garantisystemet

prioritet garantisystemet skall iUtredaren skall bestämma vilken ges en
försäkringsföretag. möjlig ordning garantisyste-konkurs i En är attett

i konkur-de garanterade försäkringstagarnas förmånsrättövermet tar
skall samverkaUtredaren bör alltså hur garantisystemöverväga ettsen.

för försäkringstagare. Utredarenmed den nuvarande förmånsrätten är
behövs.de ändringar i förmånsrättsreglernaoförhindrad föreslåatt som
med deställningstaganden i denna fråga hängerUtredarens samman

vilka försäkringsfordringaröverväganden i frågornagörs om somsom
garantisystem skallskyddas eller flerabör upprättas.samt ettom

Övriga frågor

för utbetalning ersättningskall föreslå lämplig ordningUtredaren aven
förutsättningarna för återan-från garantisystemet. skattemässigaDe en

förslag tillklarläggas. Utredaren bör lämnaskaffning försäkring börav
återanskaffning skallskattereglerna krävs förde ändringar i attsom

möjliggöras.
försäkringsfö-beakta frågor tillsynUtredaren skall även över attom

frågorskyldigheter enligt skyddssystemetfullgör sina samtretag om
sekretess.

Utredningsarbetet

Banklagskommittén Fi ochUtredaren skall samråda med 1995:09
för ersättning till investerare Fi 1996:09.utredningen systemom

regeringens di-Vid de överväganden utredaren skall gällergörasom
särskilda prövningrektiv till samtliga kommittéer och utredare om av
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regionalpolitiska konsekvenseråtaganden dir.offentliga 1994:23, om
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:121,dir. 1992:50, om

avsnitt redo-kraven regelformulering Ds 1992:99 4.4på samt omom
det brottsförebyggandeför brottsligheten ochvisning konsekvenserav

arbetet dir. 1996:49.
slutfört föreskall utgången år 1997.Utredarens uppdrag avvara

Finansdepartementet
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