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Sammanfattning

Inledning

kollektiva försäkringarnaDe har tidigare granskats vid skilda
utredningar några lagstiftningsåtgärder försäkringsrörel-utan att
sesidan därefter har vidtagits. Emellertid det till följd utred-är av
ningsarbetena bekant for såväl lagstiñaren dess tillsynsorgansom

råderdet särskilda förhållanden för de kollektiva försäkringarna.att
utredningsuppdragDetta syftar till dokumentera vilka olikaatt

former kollektiva försäkringar för närvarande förekommerav som
den svenska försäkringsmarknaden vid jämförelse medsamt, en

vad gäller för individuella försäkringar, sådanaundersökasom om
särförhållanden kan föreligga dessa motiverar särbe-attanses en
handling i rörelse- och tillsynslagstiftningen för försäkringsföretag.

kollektivaDe försäkringarna

Med kollektiva försäkringar i sammanhanget dels gruppför-avses
säkringar där gruppföreträdare förhandlat fram standardiseradeen
försäkringsvillkor för samtliga medlemmar i förhand avgrän-en
sad sådanadels försäkringar grundar siggrupp personer, som
kollektivavtal, d.v.s. försäkringsvillkoren förhandlas inte fram med

försäkringsgivare förhandlingspart i stället förhand-iutanen som
lingar mellan träffa bindande kollektivavtaläger rättparter attsom
enligt arbetsrättsliga principer. Grundtanken med de kollektiva
försäkringarna framför allt kostnaderna för försäkringarnaär att
hålls ned förenklade administrationsförfaranden, vilketgenom
medför försäkringspremierna blir lägre och försäkringarnaatt att
därigenom kan omfatta olika anledningarpersoner som av annars
skulle stått försäkringsskydd.utan
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arbetsmarknadenutanförochFörsäkringar

förhandlingspro-grund isinkollektivavtal harenligtFörsäkringar
Överenskommelser försäkrings-arbetsmarknaden. omcessema

arbetstagarorganisa-mellanuppgörelsernaled ivillkoren utgör ett
föranställningsvillkorenarbetsgivarorganisationerochtioner om

ansvarigarbetsgivarensåledes äryrkeskategorier. Detolika är som
iFörsäkringsgivaresådanhostecknasförsäkringför angessomatt

betalasförsäkringsprerniernakollektivavtalettillanslutning attsamt
kommerinformationnödvändigförsäkringshänseendeoch i

uppfattasFörsäkringspremiemahanda.tillförsäkringsgivaren
i ställetanställdalöneformån för de utanskatterättsligt inte ensom

arbetsta-sinaomkostnader forsocialaarbetsgivarensdel avsom en
gare.

efteravtalasgruppförsäkringarnaförFörsäkringsvillkoren
forsäkringsgivare.ochgmppföreträdaremellanförhandlingar enen

områdetillhänförahuvudsakligen ettGruppförsäkringarna attär
kopplinggångermångalikvälhararbetsmarknaden,utanför enmen

administra-vidmedverkaarbetsgivarenkanExempelvistill denna.
tillanknytakanförsäkringsvillkorenochförsäkringen,tionen av

anställningsförhållandenavtalelleri lagregler m.m.avsersom
en förutsättning föroftagruppmedlemMedverkan äränannanav

arbetsgi-ochstånd,tillskall kommagruppförsäkringsavtalet enatt
skerpremieinbetalningansvarig förexempelviskan attvaravare

vidfalletalltidSåanställda.sinahoslöneavdrag ärgöraattgenom
väljakanenskilde intedär dengruppforsäkring attobligatorisks.k.

gruppforeträdaredennesforsäkringsskyddstå utanför det som
Arbetsgivarensförsäkringsavtalingåttochförhandlat fram om.

enskildedär dengruppförsäkringvidvanligmedverkan ävenär
gruppavtalAndraförsäkringsavtalet.sigendast kan motreservera

försäk-ochgruppforeträdarenmellanramavtalutformadeär som
harenskildedet denfallsådana att taringsgivaren. I är som

medenlighetförsäkringsavtal iingåvilldenneställning till om
premieinbetalningarnaansvarig försjälvoch därefterramavtalet är

m.m.

regleringföreslagenochNuvarande

försäkringsverksamhetenförtillsynsregler ärochGällande rörelse-
ochförsäkringarindividuellatankemedväsentligenutformade
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framför allt med hänsyn till det behov skydd den enskildeav
försäkrade har. försäkringsrättsligaDe principer har störstsom
betydelse med påavseende skyddet för den försäkrade skälig-är
hetsprincipen och soliditetsprincipen. Skälighetsprincipen innebär
i korthet försäkringens villkor skall rimliga i förhållande tillatt vara
bl.a. den risk försäkringen täcka, medan soliditetsprincipenattavser
huvudsakligen säkerställer försäkringsgivaren klarar betalaatt attav

de försäkringsersättningar försäkringsavtalet dåut som anger
försäkringsfall inträffar. angivnaDen principen skälighetom passar
inte helt för de kollektiva försäkringarna. Någon individuell
prövning de försäkrade sker i huvudsak inte vid kollektivav
försäkring såväloch premiesättning försäkringsersättningarnassom
storlek i lika för samtliga medlemmar iär Vidstort gruppen.
kollektiv försäkring subventionerar således de "goda försäkringsris-
kema" de "mindre goda försäkringsriskerna" intesättett ärsom
acceptabelt enligt den tolkning skälighetsprincipen gäller vidav som
individuell försäkring, Skälighetsprincipen har emellertid i praxis
givits delvis innebörd vid kollektiv försäkring. Det ären annan
kollektivets totala premie skall skälig förhållandei till vadsom vara
försäkringen täcka. Premiesättningen och överskottsmed-attavser
lens hantering vid kollektiv försäkring har med denna tolkning
beñmnits förenlig med principen skälighet. heller solidi-Inteom
tetsprincipen har bedömts något hinder kollektivutgöra mot
försäkring. Den gällande lagstiftningen kan därmed inte något
konkret ha hindrat utvecklingensätt de kollektivaanses av
försäkringarna i dagsläget den delenrent utgör störstasom av av
den totala försäkringsmarknaden i Sverige.

Till följd utvecklingen försäkringsbranschen och den ökandeav av
internationaliseringen har försäkringslagstiñningen genomgått
genomgripande förändringar år. delarStora förän-senare av
dringsarbetet alltjämt pågående. det gällerNär rörelse- ochär
tillsynsreglema har Försäkringsutredningen i SOU bl.a.1995:87av
redan föreslagits skälighetsprincipen skallatt utmönstras ur
verksamhetslagstiñningen för försäkringsbolag. stället harI
föreslagits övergång till reglering syftar till ökaden en som
konkurrens mellan försäkringsgivama, vilket enligt förslaget innebär

anpassning till försäkringsbranschens utveckling och EU:sen
harmoniseringsarbete. Skyddet för den enskilde bör tillgodoses
främst verksamhetsregler och tillsyn endastgenom rören som
försäkringsgivarnas betalningsförmåga. hellerInte Försäkrings-
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tillämpligahelheti sinhärförmotivellerförslag ärutredningens
sådana.kollektivavtalsgrundadeintesärskiltförsäkringar,kollektiva

försäkringarkollektivaförSärförhållanden

ochförsäkringarnakollektivadeför somDet gemensamtärsom
grundidén,självaförsäkringarindividuellafrån ärdessaskiljeräven

vissinomsamtliga som ennämligen sesgruppenatt personerom
vidomfattningiförsäkringsgivaren,intebehöver somenhet samma

enskildvarjeomständigheternagranska runtförsäkring,individuell
försäkringspre-individsenskildanpassningNågonförsäkrad. enav
försäkringsfallförsannolikhetenbedömning att etttillmie aven

således inte. Ettskerindividen annatdenjustinträffa förskall
företrädsoftaförsäkradedeförsäkringkollektivvid är attsärdrag

organisationer.mycket kompetentaav
flerasigskiljer sättförsäkringarnakollektivavtalsgrundadeDe

försäkringarna.individuelladegruppförsäkringarnasåvälfrån som
försäk-faktumtill dethänföra attskillnaderdessaSamtliga är att
förinomoch bestäms ettframförhandlasringsvillkoren ramen

forsäkringsrättenarbetsrättenkollektivavtal. än somDet är snarare
kommakankollektivavtalsparterna överensvadförgränsernasätter

deisigläggainte uppgö-valtlagstiftarenharTraditionellt attom.
anställningsförhållan-träffararbetsmarknadsparternarelser omsom

så välbliintressenenskildeskollektivavtal. Denden ansesgenom
forhandlingsprocessernaarbetsrättsliga attdetillgodosedda genom

erforderligt.intekonsumentskydd därutöver ärmotsvarandenågot

överväganden förslagoch

gruppförsäkringförsäkringkollektivavtalsgrundadsåvälFör som
mycketpraxis,isärbehandlatslång tid harsedandegäller att

utvecklingdenmed iföljtharintelagstiftningengrund somattav
angelägetframstårförsäkringsområden. attDetdessaskett som

försäk-ibrukligtmed vad ärlagstiftningen överensstämmer som
tillsynen. Förvidgodtagitssamtidigtochringsbranschen som

genomföranderedaninnebärvidkommande ettgruppförsäkringens
skälighetsprinci-förslagFörsäkringsutredningens utmönstraattav

längreintesärbehandlingförsäkringsrörelselagen att enpen ur
lagstiftarenOmlagen.dentillämpningenvidskebehöver av
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kommer till slutsatsen skälighetsprincipen kan slopas föratt även
understödsföreningarna några ytterligare regeländringar inteär
erforderliga för gruppförsäkringar.

kollektivavtalsgrundadFör försäkring kvarstår vissa olägenheter
och tillkommer fåtal ytterligare Försäkringsutredningensett om
förslag godtas lagstiñären.av

bärandeDe skälen för särbehandling kollektivavtalsgrundadav
försäkring det mycket starka arbetsrättsliga inslagetär i försäkring-

till del det konsumentskyddsbehoversätterarna, som en som
försäkringsrörelselagstiñningen tillgodose, framföratt samtavser
allt i allmänhet återhållsamma inställning tillstatens interveneraatt
i kollektivavtalsförhållanden och i arbetsmarknadsparternas fria
förhandlingsrätt.

Utredningen föreslår i form konkreta lagförslag kretsenattav
kan delägare i ömsesidigt försäkringsbolagpersoner ettsom vara

skall vidgas så försäkringsbolaget skall kunnasätt att ta en
bestämmelse i bolagsordningen de försäkrade vidävenattom
kollektivavtalsgrundad försäkring vid sidan försäkringstagarnaav

delägare. gällandeI saknasär grund för låta andrarätt att än
försäkringstagare delägare i ömsesidigt försäkringsbolag,vara
vilket i praktiken förutsättning för kollektivav-attsynes vara en
talspartema skall kunna ha lika direktinflytande ömsesidigtöver ett
försäkringsbolag. Betydelsen begreppet försäkringstagare enligtav
gällande antyder dessutom andrarätt försäkringstagare inteatt än

någonhar förmånsrätt försäkringsgivaren hamnar obestånd.om
Ändringsförslag lämnas därför i det avseendet. Utredningenäven
föreslår vidare bestämmelse vari vad skall förstås meden anges som
begreppet kollektivavtalsgrundad försäkring. Bestämmelsen

i huvudsaköverensstämmer med vad upptagits i förslaget tillsom
försäkringsavtalslag. framstårDet angeläget begreppetny attsom

kollektivavtalsgrundad försäkring får innebörd iävensamma ny
lagstiftning utländska försäkringsgivare och understödsföre-om
ningar i garantisystem för försäkringstagare. Någrasamt ett
övergångsregler behövs inte. Slutligen har utredningen funnit att
kollektivavtalsgrundad försäkring bör undantas från vissa av
F örsäkringsutredningens förslag överskottshantering vidom
livförsäkring.
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F örfattnin gsförslag

1 Förslag till lag ändring i försäkringsrörelselagenom

1982:713

Härigenom föreskrivs frågai försäkringsrörelselagenom
1982:713

dels kap.l och7 § kap.7 11 § skall ha följandeatt lydelse,a
dels det i lagen skall införas paragraf, kap.att 1 5en ny a av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.l
§5 a

Bestämmelserna denna lagi
kollektivavtalsgrzziidadom

försäkring tillämpas förför-
säkringar som

tecknas arbetsgivare förav
försäkringsslcydd åtatt ge

anställda och dessutomsom
kan omfatta arbetsgivaren
gälv, andra har anknyt-som

till arbetsgivarensning verk-
samhet eller närstående till
sådana på så visson1

försäkras,
meddelas enligt försäk-

ringsvillkor följer vadsom
har överenskommitssom ge-

villkoreni angivetettnom
kollektivavtal mellan en ar-

lLagenomtryckt 1995:1567.
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ochbetsgivarorganisation en
ocharbetstagarorganisation

försäkrings-meddelas av
harbolag utsetts gemen-som

kollektivarvtalsparter-scmit av
med vadenligheti somna
kollektivavta-har angivits i

let.
dennaBestämmelserna i

kollektivavtalsgrun-lag om
ock-tillämpasförsäkringdad

fortsättningvörsäk-förså
enligtförsäkringartillringar

stycket.första
försäkringsskyddetOm en-

kollektivavtalligt ett som
skallstycketförstaiavses

anställda hosförocksågälla
arbetsgivare intesådana som

försäkringsavtalhar ingått
skyldigaharde varitatttrots

utbetaladskalldet,göraatt
ersätt-ersättning somanses

kollektivavtals-frånning en
försäkring.grundad
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7§
Delägare i ömsesidigt för- Delägare i ömsesidigt för-ett ett
säkringsbolag försäkrings- säkringsbolag försäkrings-är är

Återförsäkringstaga- bolagsordningentagama. Itagama.
skall dock inte grund kan bestämmas också dere attav

återförsäkringen försäkrade vid kollektivav-anses som
delägare. fråga livför-I talsgrundad försäkring ärom

Återförsäkringsta-säkring, sjuk- och olycksfalls- delägare.
försäkring i kap.2 skall dock inte grundsom avses gare

§ första3 stycket klasserna återförsäkringena av anses som
och avgångsbidragsför-l delägare. fråga livför-I om

säkring återforsäkring säkring, sjuk- och olycksfalls-samt
endast bolagets till- försäkring i kap.2svarar som avses

gångar för dess förpliktelser. första§ stycket3 klassernaa
försäkringarFör slag och avgångsbidragsför-lannatav

delägarna personligen återforsäkringsäkringsvarar samt
för bolagets förpliktelser endast bolagets till-utan svarar
begränsning eller med gångar för dess förpliktelser.
begränsning till visst be- försäkringarFör slagett annatav
lopp. delägarna personligensvarar

för bolagets förpliktelser utan
begränsning eller med
begränsning till visst be-ett
lopp.

Delägamas amsvarighet får gällande endast detgöras sätt som
föreskrivs i denna lag.

Med delägare i de följande kapitlen endast delägare i ettavses
ömsesidigt försäkringsbolag.

7kap.
11a§

Försäkringstagarrzas för- Färmånsrätt enligt för-4 §a
månsrätt enligt för-4 § månsrättslagen 1970:979a
månsrättslagen 1970:979 följer med fordran som grun-
följer med fordran das avtalsom grun- om
das avtal om

livförsäkring och skadeför- livförsäkring och skadeför-
säkring för vilken bestämmel- säkring för vilken bestämrnel-
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tilläm-livförsäkringtilläm-livförsäkring serna omserna om
kap. 5stödmed 1kap.stöd 5med 1 avpasavpas

skadeförsäkringskadeförsäkring somannansomannan
tid tiolängreförmeddelats äntiotidlängremeddelats för än

år, ellerår, eller
avseendeåterförsäkringavseendeåterförsäkring

i 1försäkringsådan sägsi 1sådan försäkring sägs somsom
ochoch

i detfinnstillgångardeomfattar upptagnaFörmånsrätten som
ellerkonkursiförsättsbolageti §11register närangessom

utmätning äger rum.
enligtfordranframförföreträdeharellerenligt 2Fordran 1

januari 1999.krañ deni 1träderlagDenna
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förmånsrättslagenFörslag till lag ändring i2 om

1970:979

1970:9791förmånsrättslagenHärigenom föreskrivs skall§4att a
följandeha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Förmånsrätt Förmånsrättföljer med för- följer med för-
säkringstagares fordran hos säkringstagares och andra
försäkringsföretag for-i den ersättningsberättigades
egendom och grund för-i den dran påom- av
fattning säkringsavtal hos försäk-i7 kap.som anges

§ försäkringsrörelsela- ringsföretag i den egendom11 a
och och i den omfattning1982:713 §15gen som

kap.tredje-femte styckena lagen i försäk-§7 llanges a
för ringsrörelselagen1950:272 1982:713rätt ut-om

ländska försäkringsföretag och tredje-femte stycke-§15att
driva försäkringsrörelse i lagen 1950:272 rättomna
Sverige. för utländska försäkringsföre-

försäkringsrörel-drivatag att
sei Sverige.

lag träder i kraft den januariDenna 1 1999.

:Lagenomtrycld 1975:1248.
Senaste lydelse 1995:783.
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Inledning1

Utredningsdirektiven

direktiv dir.enligt sinaskallKollektivförsäkringsutredningen
finnsförsäkringarkollektivaolika slagbeskriva de1997:57 somav

särförhål-undersökaförsäkringsmarknaden ochden svenska om
sådan omfattningföreligger iförsäkringarkollektivalanden för att

skallUtredningentillsynsregler.ochrörelse-speciellade motiverar
Direktivenbehövs.lagregleringtill denlämna förslagdessutom som

betänkande. Medbilaga till dettahelhet intagnai dess är som
kollektivavtals-delsdirektivenenligtförsäkringarkollektiva avses

arbetsgi-tecknasförsäkringard.v.sgrundade försäkringar, avsom
bestämsförsäkringsvillkorenförmån anställd därförtill genomvare

försäkringsavtalgruppförsäkringar därsådanadelskollektivavtal,
avgränsadförhandingås för iföreträdare personergruppenav en

tillhörså dennelängeenskild försäkradvarjeoch gäller försom
gruppen.

Gällande lagar

återfinnsförsäkringsbolagför svenskatillsynsreglemaRörelse- och
bestäm-MotsvarandeFRL.1982:713,försäkringsrörelselageni

1950:272finns i lagenförsäkringsgivaremelser för utländska om
iförsäkringsrörelsedrivaförsäkringsföretagför utländska atträtt

EES-försäkringsgivares1302Sverige och lagen 1993:LUF om
understödsföreningarVerksamhetsregler förverksamhet i Sverige.

understödsföreningar UFL. Denfinns i lagen 1972:262 nuom
några bestämmelserinnehåller intenämnda lagstiftningen tarsom

kap. § FRLförsäkringar. 10kollektiva I 1sikte endast ges
förbetydelsekommitdispensmöjligheter,emellertid vissa attsom

grupplivförsäk-försäkringarkollektivavtalsgrundadedel samten
försäkringsteknis-upprättandebl.a. beträffande kravetringar av

dispensregelmotsvarandeenligt kap. § FRL. Enka grunder 37
finns i §2 LUF.a
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utredningarTidigare

förhållandevistidigare behandlatsförsäkringarna harkollektivaDe
betänkandenFörsäkringsverksamhetskommitténsingående i

skälighet ioch "Soliditet och"Gruppförsäkring" SOU 1985:34
i Försäkringsrätts-försäkringsverksamheten" SOU 1986:8, samt

försäkiingsavtalslagstiñning; betänkande-kommitténs förslag till ny
"skadeförsäkrings-och"Personförsäkringslag" SOU 1986:56na

medgruppförsäkring föreslogs,lag" SOU 1989:88. För ett
avseende rörelsennågra särbestämmelserintebegränsat undantag,

emeller-föreslogörsälqingsverksamhetskommitténeller tillsynen. F
stadgandenfrån särskildadispenstid i bl.a. FRL:sSOU 1986:8 att

äventyradessoliditetangående försäkringsbolagensskydd mot att
avseende kollektivavtals-försäkringsbolagskulle kunna medges

frånändamålsenligt allmändär dettagrundade försäkringar, var
avsåg bestämmelser iföljande FRL:synpunkt. Dispensförslaget

bl.a.grunder förlivförsäkringarSkyldigheten för upprättaatt
ochåterbäring försäkringstagarnapremier, tillberäkning av

med direktåterförsäkring, stadgandetskyldighet teckna attatt
får försäkringsrörelselivförsäkringsrörelse förenasinte som avser

vilka slagplaceringskraven ipersonförsäkring,änannat angersom
dåfår redovisas, detvissa skuldervärdehandlingar somav m.m.

tillgångar,och särskild förvaringgällande kravet pantsättning av
tillgångar,dåvarande vissaklassificering och värderingregler avom

föreskrifternalivförsäkiingsbolagreglerna för förlusttäckning i samt
medsambandrörande reservfond i skadeförsäkringsbolag. I

frågan från placeringskraven ibehandlingen dispens FRLav om
återlånfrågan till företagen.diskuterade kommittén särskilt s.k.om

fråga förkollektivavtalsgrundade försäkringar gällerI storaom
gånger uppgå belopp.företag många kan till ansenligapremiernaatt

förhållan-den bakgrunden fann kommittén det under vissaMot att
ändamålsenligtden kunde samhällsekono-mindre allmänanses ur

misk betalar premiebelopp försynvinkel arbetsgivarnaatt stora
lånafondering i försäkringsbolag med begränsade möjligheter att ut

medlen inte lett tilltill företagen. Förslaget dispensregel harom en
lagstiftning.

Regeringen beslut septembertillsatte den 20 1990 engenom
moderniserakommitté Försäkringsutredningen med uppgift att

försäkringsrörelselagstiftningen. i sittFörsäkringsutredningen har
slutbetänkande "Försäkringsrörelse i förändring SOU 1995:873"
lämnat olika förslag fråga tillsyns- rörelselagstiftningen föri ochom
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försäkringsbolag, inte berört de kollektiva försäkring-närmaremen
Försäkringsutredningen har bl.a. föreslagit den gällandeattarna.

skälighetsprincipen i skallFRL upphävas sådanaoch spörsmålatt
i fortsättningen helt regleras lagstiftning. På grundgenom annan av
de speciella förhållanden råder för kollektivavtalsgrundadesom
försäkringar fann Försäkringsutredningen det vidare rimligt iatt,
avvaktan särskild utredning härom, bestämmelseen genom en ny
införa möjlighet dispens, såtill bolag meddelar kollektiv-atten som
avtalsgrundade försäkringar i vissa fall efter särskild prövning skulle
kunna medges frånundantag enstaka regler i försäkringsrörelselag-
stiñningen. Försäkringsutredningen frånavstod emellertid lämnaatt
något konkret förslag till dispensregel med motiveringen atten en
sådan regel borde anknytas till de definitioner i den försäkrings-nya
avtalslagen höll utarbetas. Beredningen Försäkrings-attsom av
utredningens slutbetänkande pågår fortfarande inom Finansdeparte-
mentet.

Utredningens bedrivande

Utredningen har haft utgångspunkt sådanaendast bestäm-attsom
melser direkt hämmande för försäkringsbolagens verksamhetärsom
bör ändras och några skyddsintressen därvid inte får trädasatt
förnär. Eventuella regeländringar måste vidare förenliga medvara
allmän bolagsrätt och EG:s försäkringsdirektiv. Vid lämplig-
hetsprövningen har utredningen vidare haft förhållandenabeaktaatt
i andra länder.

Diskussioner såvitthar, gäller kollektivavtalsgrundad försäkring,
förts med Sveriges Försäkringsförbund förmedladen genom
referensgrupp, bestående verkställande direktören Bertilav
Torbrand AFA, Arbetsmarknadens örsäkringsaktiebolag,F
bolagsjuristen Baltzari Arbetsmarknadsförsäkringar,Lars sjukför-
säkringsaktiebolag, f.d bolagsjuristen Arbetsmark-Mats Boye
nadsförsäkringar, pensionsförsäkringsaktiebolag, cherjuristen Bo
Lundin KPA Kommunsektorns Pension Aktiebolag och f.d.

Åke överläggningarchefaktuanen Unneryd SPP. har vidare skett
med praktiskt verksamma försäkringsmän i övriga försäkringsbolag

meddelar kollektiv försäkring. Kontakter har tagits medsom
Finansinspektionen, Konsumentverket och Konkurrensverket samt
med Sveriges Försäkringsförbund, Svenska örsäkringsföreningenF
och de centrala den svenska arbetsmarknaden. Informa-parterna
tion har inhämtats från branschorganisationer, tillsynsmyndigheter
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samråttutredningenharSlutligenländer.andraidepartementoch
Försäk-och1996:07FiFörsäkringsföreningsutredningenmed

Justitiedepartemen-följt13Fi 1996:ringsgarantiutredningen samt
och denförsäkringsavtalslagutarbetandetmedarbete en nytets av

slutbetänkandeFörsäkringsutredningensberedningenfortsatta av
Finansdepartementet.sker inomsom

särbehandlingframkommitharutredningsarbetet attUnder aven
kollektivavtals-förangelägenlikaintegruppförsäkringar är som

måni vissdärfördominerasFramställningenförsäkringar.grundade
lämnaskapiteli 2försäkringsformen. Närmastden ensenareav

derasochförsäkringarnakollektivadeförredogörelseallmän
beskriv-kapitelföljer i 3Därefter närmarebakgrund.historiska en

kollektivavtalsgrundadeochgruppförsäkringarolikaning av
redogörskapitel 4arbetsmarknaden. Isvenskadenförsäkringar

ochGällandearbetsmarknaden.utanförgruppförsäkringarnaför
försäkringsrättsvenskitillsynsreglerochverksamhets-föreslagna

förhållan-behandlarkapitelibeskrivspraxis ävenrespektive som
tillledertillkapitel 5i 2Redogörelsenländer.några andradena i

särförhållandenavseendenvilkaikapiteli 6konstateranden av
övervägandenUtredningensförsäkringarna.kollektivaråder för de

försäkringarkollektivai lagsärbehandlinginställning tilloch aven
författningskommentar.innehållerKapitel 8kapitelilämnas
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2 Allmänt kollektiva försäkringarom

Inledning1

Den svenska försäkringsmarknaden omfattar antalett stort grenar
kan flera olika utgångspunktMed frånsätt.som grupperas

örsäkringsrättskommitténsF förslag till personförsäkringslag
respektive skadeförsäkringslag kan indelning försäkringsmarkna-av
den i huvudkategorierna personförsäkring och skadeförsäk-göras
ring. Med skadeförsäkring därvid skydd ekonomiskmotavses
förlust sakskada eller förmögenhetsskada då någonsamtgenom ren

ersättningsskyldig medan med personförsäkringär mot annan, avses
i huvudsak liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring. Till försäkringsom-
rådet personförsäkring hör försäkringar tecknas föräven attsom
säkerställa pensionsavtals fullgörande. Båda dessa huvudformerett

försäkringar förekommer marknaden såväli individuellav som
kollektiv form. Också gränsdragningen mellan livforsäkringsbolag
och skadeförsäkringsbolag gjordes före år med ledning1994 av
begreppet personförsäkring. Försäkringsbolag försäkringsrö-vars
relse uteslutande eller avsåguteslutande personförsäk-gott som
ring räknades livforsäkringsbolag medan övriga försäkringsbo-som
lag skadeförsäkringsbolag. Begreppet personförsäkring harvar
emellertid till följd anpassning till avtalet Europeiskaav en om
ekonomiska samarbetsområdet EES FRLutmönstrats ur som

endast innefattar begreppen livförsäkring och skadeförsäk-numera
ring, varvid exempelvis olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring
under olika förutsättningar hänföra såväl till skadeförsäkringär att

till livförsäkring. försäkringsbranschenI används det iävensom
förhållande till skadeförsäkring något begreppet sakförsäk-snävare
ring, d.v.s. försäkring avseende skada egendom. Dessutom
förekommer uttrycket pensionsförsäkring tjänstepen-som avser
sionsförsäkring och privat pensionsförsäkring hänförliga tillärsom
livförsäkringsområdet allmän pensionsförsäkring.samt

Individuell försäkring innebär försäkringstagarna för sigatt var
sköter sina premieinbetalningar sedan de kommit i kontakt med och

för sig ingått försäkringsavtal med försäkringsbolaget. Videttvar
individuell försäkring bedömer försäkringsgivaren varje potentiell
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beroendedärförpris blirFörsäkringenssig.förförsäkringstagare av
försäk-inträffatvidutbetalasskallförsäkringsbeloppvilket som

förföreliggabedömerförsäkringsgivarenriskvilkenringsfall samt
avseendemedframtiden,iinträffaskallförsäkringsfall varatt

försäkringvarjeförPrisetförsäkrade. motsvarardeoch aven
försäkringsbolagetrisk övertar.således den som

kunnaskulleriskbedömningindividuellpremieenhetligEn utan
i sinvilketförsäkring,ståväljerlågriskgruppermedföra utanattatt
inteförpremienhöjaförsäkringsbolaget attskulle tvinga atttur

skullepremiehöjningsådanobestånd. Enhamnariskera att
ochoförsäkradväljerlågriskgrupp attmedförakunna nästa varaatt

högriskgrupper-nivåersådanatillnårpremierna attslutligen att upp
dessutomkostarförsäkringenVad ärdem.råd betalaharinte attna

administrationskostnaderochförvaltnings-vilkaberoendealltid av
försäkringsverksamheten.medförknippadeärsom

densammaförsäkringarnakollektiva ärmed deGrundtanken som
delarförsäkringstagarefleranämligenförsäkring,individuellför att

försäk-kollektivinträffa.skall Enförsäkringsfallförrisken ettatt
riskprövningindividuellnågonemellertidkaraktäriserasring attav

förtillämpaspremierenhetligamindreellerochskerinte att mer
vissttillTillhörighetenkollektivet. ettimedlemmarsamtliga

försäkringsavtalet kanochförsäkringsskyddetbestämmerkollektiv
försäkringentillanslutningautomatiskmedförafallvissai av

utträdesrättellerreservations- samtmedlemmarkollektivets utan
detenskilde lämnarfall dendetförförsäkringsskyddtill ävenrätt

kollektivet.försäkrade
bl.a.försäkringenkollektiva attärmed denoch syñetFördelen

någongrundminskas just attkanadministrationskostnadema av
överläm-premieinsamlingensker,interiskprövningindividuell att

marknadsföringskostnader-ochföreståndaretill kollektivets attnats
admini-såledesKostnadsbesparingarnabegränsade.blir avserna
skallpremiendelhand denförstainte iochstrationen somav
uppgiftEnligtutbetalningar.i formförsäkradetillbaka till de av

försäkringarkollektivaflerakonsekvensemellertidföljer attavsom
försäkradedeanslutningsformer,automatiskasig attanvänder av

försäkringsskydd isittinformeradehåller siginte sammaom
i sinmedförförsäkring. Detta attindividuell turvidomfattning som

försäkringsfalluppstårbesparingseffekter attåsyftadeicke genom
försäkringsgivama.anmäls tillinte

kollektivadenpersonförsäkringsområdet harPå alltframför
och harbetydelsemycket gettkommitförsäkringen storatt

uppgiftertillförlitligaNågratillgångsansarnlingar.tillupphov stora
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exakt hur tillgångardessa finns fingervis-inte. Somärstoraom en
ning kan dock tillgångarde totala 2001omnämnas att av ca
miljarder kr personförsälcringarna den oktober1 1997 gettsom per
upphov till, svarade enbart de försäkringar grundadeärsom
kollektivavtal för hälften.över

Historik2.2

Socialt skydd för olika kollektiv

kollektiva försäkringarna harDe utgjort och alltjämtutgör storen
del det sociala skyddsnätet i samhället. första formernaDeav av
såväl individuellt kollektivt socialt skydd härledaär attsom ur
gamla principer exempelvis bonden för sinahadeattom ansvar
pigors och Sådanadrängars försörjning. har Sverigeprinciper i
liksom i många länder legatandra till grund för utvecklingen av
pensioner sjuk- och arbetsskadeersättning arbetsgivar-samt genom

försorg. hjälpverksamhet utvecklades inom olika gillenDennas som
och skrån under ocksåoch 1600-talet har haft betydelse1500- stor
för försäkringsväsendets utveckling.

1800-talets industrialisering skedde under avtals- och näringsfrihet
med liberala uppfattningar lönebildning och andraextremt om
arbetsvillkor. Industrialiseringen och det ökade anställda hosantalet
varje arbetsgivare ledde bekant bl.a. till reaktioner arbets-som
marknaden i form arbetstagar- och arbetsgivarorganisationernasav

Ävenuppkomst. den kollektiva försäkringen dethar utvecklats ur
samhällsklimat rådde under denna tid och de olika gruppbild-som
ningar då uppstod. solidaritetsidéer realiserades underDesom som
slutet 1800-talet och början 1900-talet sammanfaller i självaav av
verket med de tankar ligger till grund för all formnära som av
försäkring, inte minst den kollektiva försäkringen.

Under 1800-talet fick offentligt långanställda till pension efterrätt
tjänst, och enligt den s.k. legostadgan fick husbonde1837av en
inte förskjuta tjänstehjon någotinte längre orkade fullgöraett som
arbete. Svensk livförsäkring diskuterades redan i början 1800-av
talet, sågs århundradetunder delen detstörre mestmen av som en
äventyrlig spekulation livet och uppfattades därför hotettsom

den allmänna moralen. Livförsäkringen började emellertidmot att
sprida sig 1800-talets slut. Grunden för tjänstepensioneringenmot

lades således tidigt, de flesta avgörande händelserna ochm.m. men
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trygghetssystemutvecklade ärdagens attbesluten vägen mot
1900-talet.tillhänföra

delbeståendeårtillkom 1913folkpensionenallmännaDen enav
inkomstprö-ochavgifterenskildesdenfinansierad enegnagenom

År lagregleradesskattemedel. 1916finansieradtilläggsdelvad av
obligatoriskbekostaochtecknaskyldighetarbetsgivarens att

varigenomarbete,olycksfall iföljdtillskadorförsäkring för av
minimiersättningar.tillförsäkrades vissaarbetstagarna

år SPP1917.SPPskapandetmilstolpeviktig ärEn avannan
tjänstemänocharbetsgivaremellansamarbetetillkom ettgenom
till SPP:sanledningarnanäringslivet. Endet privatainom av

visade ringalivförsäkringsbolagenbefintligadebildande attvar
hadetjänstepensionsförsäkringar. Detkollektivaförintresse

personför-individuellasidan denåmellanuppstått spänningar ena
utveck-främjakollektiva.den Förå sidanandraoch attsäkringen
svenskadebeslutadepersonförsäkringamaindividuellalingen deav

marknadsförainte1910-taletbörjaniförsäkringsbolagen attav
ochArbetsgivareomfattning.vidareiförsäkringarkollektiva

syñeistartade SPPochhänder attsaken idärföranställda tog egna
ekono-företagi anslutnaprivatanställda tjänstemän engarantera

efterlevande.för derasskyddochålderdomenstandardmisk
PrivatanställdasSverigesförfrån börjanstodInitialerna SPP

inledningsvissåledesbedrevsverksamhetenochPensionskassa som
understödsförening.en

försäkringsskydd vidtillmöjlighetarbetstagarnasvidgaFör att
utanförgällaskyddetkompletteraoch ävenolycksfall i arbetet att
försäk-sinakooperationensvenskastartade denarbetet, genom

kollektivadenFolket FolksamochSamarbeteringsföretag
årarbetaregruppolycksfallsförsäkringen 1925.

grupplitförsäkrizzgezzIntroduktionen m.m.av

diskussionfördes1940-talettill mittenframUnder 1930-talet enav
livförsäkringsväsendetförstatliga atti Sverige genomattom

socialdemokra-Frånmyndighet.underverksamheteninrymma en
dödsfallsförsäkringobligatoriskhåll idénframkastadestiskt att en

statligadensamtidigtinförasskulleför alla medborgare som
uppfattning-låggruppidéformdennaBakommonopolanstalten. av

tillgodo-bordeförsäkringsbehovbefolkningslagrensde bredaatten
och högaekonomiskabegränsadebättre och att resurserses

tillgodo-kundeinteförsäkringsbehovetgjortförsäkringspremier att



31SOU 1998:7

individuella försäkringar. USA hade tidigare gjortsIses genom
liknande erfarenheter. amerikanska försäkringsbolagensDe
inställning fåttvid riskprövning hade till följd mångaatt personer
inte försäkringstagare.accepterades Gruppidén, samtligaattsom

tillhörande viss skulle ha ovillkorlig rätt attpersoner grupp en
teckna försäkring, såväl frågahade därför där utvecklats hastigt, i

livförsäkring olika former olycksfalls- och sjukförsäk-om som av
ring sedan den första grupplivförsäkringen tecknades redan 1911.

Debatten och de försäkringsutredningarnaolika i Sverige under
och1930- 40-talen resulterade i flera lagstiftningsåtgärder. Behovs-

principen infördes ansågsmed anledning det finnas alltförattav
många försäkringsbolag marknaden. Skälighetsprincipen tillkom
för såpremiema inte skulle bli höga de befarades kunna bliatt som

endast bolagens soliditet beaktades vid premiesättningen.om
Vidare infördes separationsprincipen, innebärande liv- ochatt
skadeförsäkringsrörelse inte fick drivas i och bolag. Enett samma
branschkommitté, hade tillsatts för fråganutredaattsom om
grupplivförsäkring, underkom tidsepok fram till detattsamma
fanns betydande behov livförsäkring i Sverige eftersom 60-65ett av

den svenska befolkningen helt oförsäkrad. Efterprocent av var
utredningar och överläggningar mellan branschen och Försäkrings-
inspektionen fastställdes de första grunderna för grupplivförsäkring

regeringen enligt den amerikanska förebilden. Grupplivförsäk-av
ringen introducerades därefter den årsvenska marknaden 1948

bolagen Folket, Liv,Förenade Thule och Grupplivförsäk-Trygg.av
ringen blev därmed Verksamhetsgren inom livförsäkringsom-en ny
rådet skulle följa de särskilda bestämmelserna årsi lag1948som

försäkringsrörelse. de beräkningstekniska reglerUtöverom rena
lagen krävde innehöll grupplivgrundema restriktioner avseendesom

gruppbildning, anslutning, hälsoprövning Bakgrunden till dessaetc.
detaljerade bestämmelser hämtades frånbl.a. års försäkrings-1945
utredning SOU anbefalldes1949:25 remissattsom genom avge
yttrande ansökningarna stadfästelse grunder föröver om av
gmpplivförsäkring. Utredningen anförde eftersom grupplivför-att
säkringen i det helt försäkringsformoprövadnärmastevar en var
det nödvändigt den underkastades ingående tillsyn. Detatt en
ansågs lämpligt grunderna, beräkningstekniskautöveratt rena
regler, innehöll begränsningar frågai vilka skulleom grupper som
kunna teckna försäkring, möjliga försäkringsformer och övriga
tillämpningsområden. Från början avsåg de kollektiva försäkringar-

vanligen olika såanställda, komnämntsna som grupper av men
småningom omfatta andraatt även grupper.
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ändradesförsäkringsrörelseårs lag1948Efter översyn omaven
gruppliv-bedrivamöjlighetbl.a. attlagen 1961 att gavsgenom
bemyndi-eller eñerKungl.Maj:t,former.under enklareförsäkring

dispensbeviljaansökankunde efterFörsäkringsinspektionen,gande
fråndödsfallsförsäkringindividuelleller kortgrupplivförsäkringför

dispenslivförsäkring. Omangåendebestämmelsersärskildalagens
förreglernaenklarehänseendendessade iställetskulle ibeviljades

skulledispensförFörutsättningartillämpas.skadeförsäkring att
haskulleförsäkradededepartementschefenenligtbeviljas attvar

ledde tillintegrundfrihetenochfortsättningsförsäkringtill atträtt
dittillsvarandeförutsattesdetvarförgruppbildning, attolämplig

isammansättningstorlek och stortbeträffande gruppernasnormer
dispens-införaförMotivetfortsättningen.iskulle gälla att enäven

försäkrings-enkelteknisktgrupplivförsäkringenregel att var envar
ochsänderiförbestämdesPremiensparande.form ettutan

bordeFörsäkringendödsfall.förelåg endast vidbetalningsskyldighet
förenkla-deGenomadministration.onödigmedbelastasdärför inte

kostnadsbesparingarochrationaliseringarkundebestämmelsernade
godår kundevarjeändraskundepremienEñersomgenomföras.

grupplivförsäkringenskälighetochsoliditet ävengaranteras om
från grunder.befriades

försäkringenkollektivavtalsgrundadeDen

iSverigeigenombrottfickförsäkringenkollektiva nyttDen ett
i deframfördesförsäkringsformdennamed kravsamband att

arbets-svenskadenmellanförhandlingarnacentrala parterna
centralatillleddeFörhandlingarna1960-talet. attmarknaden under

skullearbetsgivarnainnebördträffadesöverenskommelser attav
förförsäkringartilllöneutrymmettillgängligadel detsätta avav en

arbetstagarnahoslöneavdragförställetsina arbetstagare. I göraatt
prernieinbetalningen.förarbetsgivarenskulleför premierna svara

betraktadesdärmedförsäkringarnaförpremiernaEñersom som en
skattefriapremiernaomkostnadersocialadel arbetsgivarens varav

förstaarbetsgivaren. Denavdragsgilla förocharbetstagarenför
arbetsmarknadenförsäkringkollektivuppgörelsencentrala om

ochSAFArbetsgivareföreningenSvenskamellangjordes
kollektivavsågoch1960Privattjänstemannakartellen PTK en

aktuali-hadeFråganför tjänstemän.pensionsförsäkringsplan m.m.
socialförsäkringengenomförandetsamband medi omserats av

med inkomstallaår. ATPtilläggspension ATPallmän gavsamma
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arbete inkomsten svarande ålderdompension videget motav en
och varaktig invaliditet till efterlevande frånfalle.vid Genomsamt

komATP därmed alla arbetare och tjänstemän åtnjutandei av
pensionsförmåner i fall liknade dem gällde förvartsom som
anställda i offentlig tjänst SPP-försäkrade mil. Församt att
förhindra överkompensation redan försäkradeen av grupper
genomfördes avtalsförhandlingar mellan arbetsgivare- och tjänste-
marmaorganisationema och resultat dessa förhandlingarettsom av
tillkom Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän
ITP. kompletterar endast såITP ATP den sammanlagdaatt
pensionsnivån höjs nivåtill ATP-taket, varför redanöveren
försäkrade såpensioner kom till ATP.sätt attgruppers anpassas
Genom SPP-försäkringarna anpassades till familjepen-ATPatt -
sionsförsäkringen bort för lönedelar understigande 7,5togs
basbelopp håluppstod i SPP-försäkringarna. Tjänstegruppliv-ett-
försäkringen också denTGL, tillkom infördes för1960, attsom

hål.täcka detta
tillkomstenFöre stod det alltså arbetsgivarna frittITP attav

utlova pensioner avstå därifrån.eller Utlovade pensioner kundeatt
försäkring eller avsättningar till pensions-tryggas genom genom en

stiñelse. ocksåhändeDet pensionerna inte tryggades alls, varföratt
pensionsutbetalningarna blev beroende arbetsgivarensav om
ekonomi vid varje tidpunkt stark möjliggöra pensionerattvar nog

f.d. anställda. Arbetsgivare valde medel tillsättaattsom av
pensionsstiñelser kunde betala stiñelseavsättningarna med reverser

såoch behålla pensionsmedlen arbetande rörelsekapitalsätt som
i företaget. sådanProblemet med ordning fordranatten var en

frånpension företaget inte hade någon förmånsrätt före andra
borgenärers fordringar i händelse arbetsgivaren gick iattav
konkurs.

viktig förutsättningEn för arbetsgivarna skulle med ITP-att
planen 1960 emellertid just den inte måstenödvändigtvisattvar
fullgöras och försäkring, i stället alternativttryggas utangenom
kunde ordnas betryggande kapital blev bundetsättannat utan att
under lång tid i försäkringsbolag. ansågs oförenligt medDetett
försäkringsrörelselagstiftningen arbetsgivare återlånade insattatt en
kapital från försäkringsbolag. samband årsI med förhand-1960ett
lingar bestämdes därför kreditvärdiga arbetsgivare visserligenatt

hand skulle påtakunna sig för dennes tjänstemänsansvaretegen
avtalade ålderspension. säkerställaFör pensionsutbetalningarnaatt
skulle i stället sådana arbetsgivarens pensionsskulder eller pensions-
stiñelseavsättningar i princip motsvarande premiereserven- -
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skapadesändamåldessa ettregistreras. Förochkreditförsäkras
Pensionsgaranti,Försäkringsbolagetförsäkringsbolag,särskilt

PensionsregistreringsinstitutetinrättadesochFPG,ömsesidigt
dåochsåledes 1960presenteradesITP-planenförstaPRI. Den

Även uppgörelsernainledandederekommendation.i form omenav
interekommendationerutformadegrupplivförsäkring somsomvar

Heltarbetsgivarna.förskyldigheterdirektanågramedförde
årförst 1974.träffadesoch TGLkollektivavtal ITPbindande om

följdestjänstemannasektornprivatadenförUppgörelsen av en
år 1962och SAFmellan LO attprincipöverenskommelse om

tecknasskulleprivatanställda arbetaregrupplivförsäkring för av
ändamåletförhösten 1962och SAFLOhosarbetsgivarna en av

försäkringsak-Arbetsmarknadensforsäkringsanstalt;bildadsärskilt
tillkomAGBAvgångsbidragsförsäkringentiebolag AFA.

pensions-ochsjuk-uppnåsyfte1960-talet. Ii mittendärefter attav
tjänstemängällde förmotsvarande demförmåner arbetareför som

leddevilka1970,och höstenLOSAFmellanförhandlingarinleddes
1972AGSavtalsgruppsjukforsäkringöverenskommelsertill om

Ett1973.STPtilläggspensionsärskildförsäkringoch om
försäkringtecknamöjlighet utanarbetsgivarenför attattsystem ge

medskapadesförsäkringsbolagkapital ilång bindatidför ettatt
§ FRL,kap. 10idispensmöjligheter 1dåvarandetillämpning seav

erhållakunnaskullearbetsgivarenavsnitthärom 5.1.1, attgenom
ända-foråterlånet ikreditförsäkraSTP-lån och ettåterlånsk.

Arbetsmarknadsförsäkringar,institut;inrättatmålet särskilt
Trygghetsförsäkringenkreditforsäkringsbolag AMF K.ömsesidigt

mellan LO, PTKförhandlingareftertillkomarbetsskadavid TFA
arbetare.såväl tjänstemänomfattarochoch SAF 1974 som

kollektivavtalcentralaområdet träffadesPå kommunaladet om
vid slutetförelåg redanEmellertidårförst 1978.pensioner av

början 1950-ochdel,landstingensochstädernas1940-talet, för av
normalpensionsregle-enhetligadel,landskommunernasförtalet,

rekommendationsöveren-centralabaseradevilkamenten, var
Svenskakommunförbundendåvarandedeskommelser mellan tre -
Svenskaförbund ochlandskommunernasSvenskastadsforbundet,

organisationenrnafackligacentralaoch deLandstingsförbundet -
tidnonnalpensionsreglementenasområdet.kommunala Föredet var

hadestäderandranågrastad ochStockholmssplittrad.bilden
avgiñspensioneringoña i formsedan länge,pensionsfrågan löst av

fondering.lokalochavgifterberäknadeförsäkringsteknisktmed
årbildadesSKPPensionskassaKommunalanställdasSveriges

ochköpingarnågrastäder,medelstoraochmindreantal1922 ettav
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municipalsanthällen, landskommuner någraoch landsting förstörre
rationell lösning pensionsfrågan. Tillkomstenatt en av av

normalpensionsreglementena innebar enbart samtliga kommuneratt
och landsting fick likartade pensionsutfastelser. såoch iOm fall hur
dessa utfastelser skulle reglerades inte. de arbetsgivareFörtryggas

så önskade tillhandahöll SKP forsäkringslösning avseendesom en
reglementsenliga utfastelser. årF erbjöds de1956 kommunalar.o.m.
arbetsgivarna pensionsadministrationsservice för de skull kunnaatt
fullgöra sina direktfinansierade pensionsutfästelser. kom-De tre
munforbunden bildade för detta ändamål Kommunernas Pensions-
anstalt KPA, förvaltningen SKP. Avgiftsbe-även övertogsom av
talningama till SKP upphörde med utgången år blev1962. SKPav
således därmed s.k. fribrevskassa. Anledningen till avgiñsbe-atten
talningama upphörde den allmänna folkpensionen tillsam-attvar

med ATP, började tillämpas årfr.o.m. bedömdes1963,mans som
avlasta arbetsgivarna sådani omfattning de riskeratt som var
förenade med de reglementsenliga utfastelserna bekymmerutan
kunde bäras de kommunala arbetsgivarna själva. sålundaDeav
formellt ensidigt utfärdade normalpensionsreglementena ersattes
den april1 centrala kollektivavtal1978 pensionerna. Denav om

december1 upphörde1997 SKP:s verksamhet. Verksamheten
och skall i framtiden drivasövertogs nybildat försäkringsbo-ettav

lag, Pensionsforsäkringsalctiebolag.KPA Avsikten bolagetär att
aktivt vad skedde under tid skallSKP:s kunnaett sätt änmer som

erbjuda kommuner och kommunala bolag möjlighet försäkraatt
sina pensionsåtaganden. kommunaltDe anställda fick i likhet med
de statsanställda och det privata LO-kollektivet till tjänstegrup-rätt
plivförsäkring år 1963.

Gruppsakförsäkringens tillkomst

ÅrGruppsakförsäkringen datum. tecknade1943är av yngre
visserligen Stockholms kooperativa bostadsförening kollektiv
försäkring hos Folksam avseende brand-, inbrott- och vattenled-
ningsskada. Diskussionerna gruppsakforsäkring emellertidtogom
inte någon fart förrän i samband med Elektrikerförbundet hosatt
Folksam år 1983 tecknade obligatorisk kollektiv hemförsäkringen
for samtliga sina medlemmar. Se härom vidare; Bladini, Gruppska-
deförsäkring ff.59
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Gruppförsäkringar2.3

Gruppförsäkringsavtaletl2.3.

delgruppförsäkringentenninologinvedertagna utgördenEnligt en
meddelasGruppförsäkringförsäkring.kollektivkallasvad somav

avseendeförsäkringplan förutgörandegruppavtal enett engenom
Gruppförsäkringsavtalet ärangivenavtaleti personer.grupp

försäkringsbola-varigenomhandling,utfärdadensidigtvanligtvis en
avtaletmed ienlighetiförsäkringmeddelaförbinder sig attget

villkor.angivna
grundasformelltbrukarGruppförsäkringsavtalet en av

beräknings-offertenoffert.upprättad Iförsäkringsbolaget anges
måsteimångahurpremien,forgrunder somgruppenpersoner
regelstånd itillskall kommaförsäkringsavtalförsigansluta att

tillsiganslutaskallberättigadedeminst 75krävs procentatt av
personertiominstuppgår tillanslutnaantaletochförsäkringen att

förmånstagarförordnandenförsäkringsbelopp,hälsokrav,eventuella
kanVidareikrañträdande.försäkringensförtidpunktsamt

förutsättningbildadedenandra utgöramedverkan än engruppenav
medverka iskallarbetsgivareexempelvisgruppavtalet,för att en

premieredovisning.ochpremieinkasseringförrutinerna
diskussio-ingåendeföregås vanligenoffertFörsäkringsbolagets av

förföreträdareochförsäkringsbolagetmellanförhandlingarochner
förförsäkringgällerdetSärskilt storatilltänktaden närgruppen.

med högföreträdareförhandlingarsådanakollektiv förs av
exempelvisharfackföreningarochFackförbundkompetens. större

medlemmarnastillvaratasyftetillhar attpermanenta organ som
gruppförsäkringsavtaletÄven sedanförsäkringsfrågor.iintressen

försäkringsbolagetmedkontaktenupprätthållsståndtillkommit av
anmälaförsäkringsgivarentillgruppföreståndaren, har attsom

gruppavtalet harenligtförhållanden inomändrade somgruppen
administrati-fall kanvissagruppförsäkringen. I ävenbetydelse för

hälsoprövningochpremieinsamlingsåsomuppgiñer grupp-avva
gruppföreståndaren.tillöverlämnasmedlemmarna

förekommahänseendeadministrativtkan iGruppförsäkringarna
Försäkringsverk-begrepptill deanknytaflera olika former.i För att

indelningkani 1985:34sig SOUanvändesamhetskommittén av
Vidgruppförsäkringar.oäktarespektivei s.k. äktadärvid göras

ingårsåsom enhetdetgruppförsäkringäkta är somgruppen
gruppmedlemmarnaenskilda ärförsäkringsavtalet och de som

förståsgruppförsäkringoäkta attMed begreppetförsäkrade.
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premien och andra försäkringsvillkor har förhandlats fram mellan en
försäkringsgivare och organisation, organisationensatten men
medlemmar försäkringsavtal självaindividuellt sluter och ansvarar
för premien betalas.att

någraindelning i äkta och oäkta gruppförsäkringar kan i fall bliEn
missledande, eftersom försäkringsavtalvissa visserligen sluts mellan
gruppföreträdaren och försäkringsgivaren enskildeden likvälmen
i enlighet med försäkringsvillkoren blir försäkringstagare denneom
inte inom sigviss tid försäkringen. s.k.Dennamotreserverar

såledesreservationsmetod form negativ avtalsbindningutgör en av
och innebär enskilde därmedden avtalspartatt anses som som
förfogar försäkringen och för premieinbetalningöver ansvarar m.m.

Gruppförsäkringarna indelas i stället inom försäkringsbranschen
i obligatorisk frivilligrespektive gruppförsäkring. obligatoris-Den
ka gruppförsäkringen ingåttsinnebär gruppförsäkringsavtaletatt av
gruppföreträdaren samtliga bliroch gruppmedlemmaratt automa-
tiskt anslutna till försäkringen. Gruppmedlemmarna saknar därvid
möjlighet avstå från omfattas försäkringen sättatt att annatav

lämna den försäkrade för inbetalningAnsvaretän att attgruppen.
premier sker och kontakten med försäkringsgivaren upprät-attav

thålls i enlighet med vad överenskommits vid obligatorisksom
påtagitgruppförsäkring åvilar företrädaden sig uppdraget attsom

Med frivillig gruppförsäkring gruppmedlemmar-attgruppen. avses
ñivilligt kan avstå från försäkringen underlå-antingen attna genom

anmäla sig försäkringstagare eller, anslutningen skerta att som om
automatiskt, sig.attgenom reservera

Obligatorisk gruppförsäkring2.3.2

Obligatorisk förekommer skildagruppförsäkring i flera samman-
hang. Flertalet LO-förbund har träffat avtal med Folksam om
obligatorisk vidgrupplivförsäkring och gruppolycksfallsförsäkring
fritidsskador. allmänhet obligato-Vidare gruppförsäkringen igörs
risk arbetsgivaren skall för premieinbetalningen. Arbets-om svara
givarens eller gruppföreståndarens premieinbetal-medverkan vid
ningen skallför övrigt förutsättning för försäkringutgör atten en
kunna obligatorisk. de medlemsavgifter idrottsu-olikaIgöras som

betalar ingår premie förtill sina föreningar exempelvistövare en
obligatorisk olycksfallsförsäkring i föreningensvid sportutövning
regi. Normalt har de försäkrade vid försäkring inteobligatorisk
någon kontakt oñast intemed försäkringsgivaren, i sin tursom
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obligatoriskaförsäkradeenskilda Dedetill vilkakänner är.
några direktagruppmedlemmarnainteådrar vanligenförsäkringarna

exempel-Gruppmedlemmenförsäkringsgivaren. ärskyldigheter mot
avtalskonstruk-varförtill bolaget,premiebetalaskyldigvis inte att

tredjemansavtal därspeciell formuppfattationen är att avensom
företrä-behörighetnormala fall inteiavtalskontrahentema attäger

gruppmedlemmen.avtal föringå bindandeochda

gruppförsäkringFrivillig2.3.3

individuell anslutningmedGruppförsákring

handförstaåterfinns ianmälangruppförsäkringFrivillig genom
imedlemmarellerarbetsplatsvidanställdabland enengrupper av

också vanlig blandförening. Formen är personer somavgrupper
exempelviskunder ilåntagareelleregenskapi är ensparareav

föregås vanligenanslutningenindividuella att ettbank. Den av
arbetsgivaren,ochförsäkringsgivarenträffas mellanramavtal

uppstårförsäkringsavtalNågot bindandebanken.föreningen eller
ansökergruppmedlemmenenskildeförrän denemellertid inte om

försäkringstaga-blivilldenneforsäkringsgivaretilleller anmäler att
ramavtalet.enlighet medire

reservarionsmetodeizenligtGruppförsäkring

förekom-vanligtreservationsrättmedGruppersonförsäkring är en
Folksam harfackföreningsrörelsen.inomförsäkringsformmande

flertalet TCO-ochLO-förbundsamtligaingått avtal med i stort sett
får därvidmedlemenskildVarjesådana försäkringar.förbund om

ochsigmöjlighetensärskild information attatt reserveraom
underlåtitenskildedenförsäkringen kan attävensägas upp om

avståkanenskildedär denvid försäkringPremiensig.reservera
erläggasförsäkringsskydd kanfrån omfattasatt genom grupp-av

exempelvisocksåförsorg,medlemmarnas att engenommenegen
inbetalningen.och sköterlöneavdragarbetsgivare gör

gruppskadeförsäkringgruppsalcforsäkringsområdetBeträffande
skäl, bl.a.övervägandeFörsäkringsverksamhetskommitténansåg att
lösningarobligatoriskataladedubbelförsäkring,risken för attmot

idetdärför FRLmajoritet föreslogtillåtas. Kommitténsskulle att
reservationsrättinnebar kravbestämmelseskulle införas somen
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vid förslagetför varje enskild gruppmedlem gruppsakförsäkring. I
försäkringslös-till försäkringsavtalslag Ds 1993:39ny anges en

ning benämnd obligatorisk gruppskadeförsäkring här gruppsakför-
säkring gruppföreträdaren försäkringsgivarendär avtal medgenom
skall kunna ansluta samtliga medlemmar till försäkring-av gruppen

med vad enligtenskilde har i likhet redan gäller praxisDenen. som
därvid inget premieinbetalning sker, kanför atteget ansvar men
likväl försäkringen fackförbund ellersig sittmot gentemotreservera
sin förening praxis närvarande endastEnligt godtas företc.
försäkringslösningar gmppsakförsäkringsområdet där grupp-
medlemmarna försäkringen.har möjlighet ställa sig utanföratt
Någon avtalsbindning enligt reservationsmetoden detnegativ är

frågandock inte om.

Premieberäkningen2.3.4 m.m.

Vid enligtgruppförsäkring bestäms försäkringsbeloppet i allmänhet
generella regler. samtliga gruppmedlemmar har lika belopp,Om inte

civilstånd,fastställs detta kriterier ålder,grundval kön,av som
lön och personalkategori. Försäkringsbeloppet ställs ofta iäven
relation till basbeloppet enligt lagen allmän försäk-1962:381 om

också utgångspunk-ring. Premieberäkningen utifrånsker generella
försäkringsårInför försäkringsbolagetvarje görter. nytt

grundval uppgiñer gruppföreträdaren s.k.lämnarav som en
årsomräkning, året.varvid premier fastställs för det kommande I
samband såvitt ocksådärmed träffas, gäller livförsäkring, vanligen
överenskommer uppkomna skall användasöverskott i rörelsenom

framtida ersättningsnivåer.till premiereduceringar eller höjda
Genom försäkringsgivaren ändra försäkringenpremien förägeratt

för redan gällande försäkringar, kan säkerhetsmarginalernaäven
hållas låga. Begränsade anskaffningskostnader och kostnader för
marknadsföring också lågaenkel administration tillbidrarsamt
premier.

Gruppsammansättningama2.3.5

förutsättning förEn gruppförsäkring den skallär sagts attsom som
anslutas till försäkringen medlem i gruppförsäk-viss Tillär grupp.
ringen kan emellertid slutas, medförsäkras, haräven personer som

anknytning till gruppmedlemmen.närmare
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gruppför-vidgodtaskannaturligtEndast sammansatta grupper
måste tillhöraförsäkringensig tillanslutaönskarsäkring. De som

måsteVidareförsäkringen.oberoendeaktuelladen avgruppen
endastintesammansättning densådanha utgörsatt avengruppen

vuxit framgruppbildningarforsäkringsrisker. Demindre goda som
Sverigeintroducerades igrupplivförsäkringendå1940-taletsedan

cirkulär 1991:1.Försäkringsinspektionensdåvarandeåterspeglas i
gruppbildningarföljandeinspektionencirkulär hardettaI ansett att

kan godtas.

anställdarbetsgivarebestår visshosPersonalgrupper avsom-
arbetsgivare därhos olikaanställdapersonal eller ärsompersoner

branschorganisation ellerbransch,tillhörarbetsgivarna samma
koncern.

tillvilka harföreningsmedlemmarbeståendeFöreningsgmpper av-
främstlöntagare,intressemedlemmarnasändamål tillvarataatt som

anställda.fackföreningar för
egenskapibeståendeEkonomigrupper avsompersonerav-

penninginrättning.kunder ilåntagare eller är ensparare

speciellförekommerVid sidan dessa meragrupper avgrupperav
personal-härpå kanexempelsammansättning. Som nämnas att som

företagvid fleraanställdagodtagitsharföreningsgruppsamtgrupp
där denbranschsamhörighetsaknade nämnarengemensammasom

nykterhetsrörelsen. Somanställda tillhördei stället deattvar
pensionärsorganisa-imedlemmargodtagitsföreningsgrupp har en

sammanhangetikangruppbildningartion. Andra omnämnassom
elevkår, medlemmarieller medlemmarläroanstaltstuderande vidär

förtroendemän,kommunalavillaförening,bostadsrätts- elleri
understödsförening.imedlemmarbrandmän ellerdeltidsanställda en

sinagruppolycksfallsförsäkring förtecknaVidare kan varuhus
deltagareförförsäkringkan tecknaidrottsföreningarkunder, liksom

idrottsevenemang.och publik vid större
Försäkringsverksam-anfördefråga gruppbildningarlämpligaI om

personal-ochförenings-bl.a.hetskommittén i 1985:34SOU att
personförsäkringsåvälförnaturliga basersyntes somgrupper vara

ansåg Försäk-gällde ekonomigrupperdetskadeförsäkring. När
skadeför-sådana godtas vidkunderingsverksamhetskommittén att

förelåg.skälsärskildasäkring endast om



SOU 1998:7 41

2.4 Kollektivavtalsgrundade försäkringar

2.4.1 kollektivavtalsgmndadBegreppet försäkring

deFör olika försäkringar grundas kollektivavtal mellansom
arbetsmarknadens finns flera olika benämningar. Begreppetparter
kollektivavtalsgrundad försäkring ka-försäkring introducerades av

örsäkringsverksamhetskommitténF i betänkandet Soliditet och
skälighet i försäkringsverksamheten SOU 1986:8. Som synonym
till kollektivavtalsgmndad försäkring använde Försäkringsverksam-
hetskommittén arbetsmarknadsförsäkring. Finansinspektionen har
med ledning förslagen i SOU i1986:8 utfärdade föreskrif-av senare

se exempelvis BFFS 1991:20, FFF S ochter 1996:29 FFF S 1997:7
definierat ka-försäkringen enligt följande.

samtliga villkor för försäkringen skall grundas i villkorenen
angiven skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivareorganisa-en
tion eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation,en

försäkringen skall tecknas hos försäkringsbolag framgårsom av
överenskommelsen,

försäkringen skall tecknas arbetsgivaren för försäkrings-attav ge
skydd dennes anställda.
Till försäkringen ocksåkan anslutas har anknytningpersoner som
till arbetsgivarens verksamhet. Försäkringen kan gälla föräven
arbetsgivaren själv. kan vidare sådanaDen omfatta närstående till
de försäkrade i försäkringsvillkoren. Till ka-försäkringsom anges
hänförs sådan försäkring,även vissa yrkesgruppersom ger
motsvarande försäkringsskydd, försäkringen grundas iom en
villkoren angiven överenskommelse. Med ka-försäkring jämställs

sådan försäkringäven grund skriftlig överenskommelseav
mellan arbetsgivareorganisation eller arbetsgivare ochen en
arbetstagärorganisation, där

enskild tjänsteman bytt kompletterande ålderspension eller del
därav kompletteringspension med familjeskyddmot
eller

där alternativregler ålderspension,avseende kompletterande
ålderspension eller familjepension tillämpats efter överenskommel-

mellan arbetsgivare och tjänsteman med pensionsmedförandese en
lön överstigande tio basbelopp.
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Försäkringsavtalet2.4.2

i detbl.a.gruppförsäkringenfrånsigskiljerKa-försäkringen
arbetsmarknadsparternasidelingårdenhänseendet att som

vissgivetinteanställningsförhållanden. Det attäruppgörelser om
försäkrings-tillanvändasskalllöneutrymmettillgängligadetdel av
ekonomisktformgodo itillarbetstagarnaeller kommapremier av

inträffar. Dethändelser ärangivnasärskiltvissaellerskydd närom
arbetsmarknadspar-val försjälvklartellernödvändigthellerinte ett

skyddekonomisktframtidaöverenskommelsersådana omatttema
försäkringsbo-itecknasförsäkring ettgenomförasskall attgenom

efterordningarbetsrättsligitillkommerFörsäkringsvillkorenlag.
Arbetsmark-stridsåtgärder.hotunderiblandochkompromisser om

försäkringsgivarna,medavtalvidareträffarnadsparterna separata
iutrycktillkommersällanöverenskommelsersådanaoaktat att

kontraheringspliktharförsäkringsgivarnanågra dokument, attom
kommithararbetsmarknadspartema överensmed vadenligheti om.

arbetsgiva-enskildedenmellanemellertidslutsFörsäkringsavtalet
familjdenneselleranställdedenförsäkringsbolaget. Detoch ärren

försäkringser-tillförsäkringsbestämmelserna rättägerenligtsom
enligtharförsäkringsvillkorentillämpningochTolkningsättning. av

Försäkrings-principer.arbetsrättsligaefterhandförstaskett ipraxis
förgällerfrån vadolikaavviker sättvillkoren annarsäven som

finnsdetinnebärgarantivillkor attförekommerförsäkring, somt.ex.
skyldig-arbetsgivaren,försäkringsskydd atttrotsslags ävenett om

någontecknarintekollektivavtal,enligtföreliggerdärtillhet
såförsäkringintearbetsgivarenkanförsäkring. Vidare säga enupp

försäkringsskyddetochkollektivavtalet,bundendennelänge är av
försäkradesFrån denbetalas.premiernaoberoendegäller attav

försäkringkollektivavtalsgrundadfungerarsynpunkt sammaen
skillnadenmed denförsäkringtecknad attindividuelltsätt ensom

anställ-trygghetförstärkt attinnebärka-försäkringen genomen
ställning-ochförsäkringenförgrundningsförhållandet attutgör en

organisationernasäkerställsförsäkringsbolaget somgentemot aven
försäkringsgivarnasFrånförsäkringsvillkoren.förhandlar fram

de intedetspeciellaka-försäkringarna attsättetsynpunkt är
konkurrensiförsäkringarindividuellasaluförs sätt somsamma

konkurrenssituationvissdockförsäkringsgivare,andramed att en
pensionssparan-förvaltningengällerdetuppstått när avsenare

inflytandemed detsammanhängerka-försäkring.de vid Detta som
försäkringsgivare,valbeträffandehararbetsmarknadens parter av
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premiesättning återbäringsmedlensoch behandling i bolagen samt
utformningen försäkringsvillkoren och tillämpningen dessa.av av

Flertalet försäkringar enligt kollektivavtal personförsäkringar.är
Försäkringama förekommer i form tilläggspensionsförsäkringar,av
liv- och sjukförsäkringar, arbetsskadeförsäkringar avgångsbi-samt
dragsförsäkringar vid anställningsförhållandets upphörande
grund Såvittuppsägning eller sjukdom. gäller avtal pensionerav om

dessa oña utformade allmän pensionsplanär enligt lagsom en
1967: 531 tryggande pensionsutfästelseom av m.m.

Premieberäkningen2.4.3 m.m.

Vid ka-försälqing gäller i vissa fall jämfört med gruppförsäkring, se
2.3.4 i högre grad generella principer för premieberäk-änovan,
ningen. Premiebeloppen kan normalt vid behov fortlöpande ändras
under förutsättning arbetsmarknadsparterna kommeratt överens

detta. Premiens storlek viss mån beroende återbärings-hurärom av
medlen hanteras i bolagen. vissa fall användsI nämligen överskott
i försäkringsrörelsen till reducera premierna för försäkringsta-att

återbäringOm vid ka-försäkring, vidare avsnitt 3.3.2.garna. se
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3 Försäkringar arbetsmarknadenpå

3.1 Inledning

kollektiva försäkringarna,De särskilt ka-försäkringarna i stormen
utsträckning flertal gruppförsäkringar, elleräven ärett ett annat

starkt förknippade med arbetsmarknaden. Försäkringarnasätt
arbetsmarknaden emellertid inte sådanaendastutgörs ärav som

Ävengrundade kollektivavtal eller gruppavtal. individuella avtal
med försäkringsbolag kan förknippade med arbetsmarkna-ett vara

likasåden, försäkringar grundade lag. Inbördes kan de olika
försäkringsfomiema kopplade till varandra kan inslagsamtvara av
exempelvis återfinnasgruppförsäkringsprinciperna inom ka-
försäkringsområdet och vice versa.

Försäkringarna arbetsmarknaden upphov tillger enorma
kapitalansamlingar och har mycket ekonomisk och socialstor
betydelse. tillgångarnasammanlagdaDe hos de Allmännasex
pensionsfönderna AP-fonderna förvaltar ATP-medlensom
uppgick i början år till miljarder kr. Enbart de1997 700nästanav
tillgångar till följd överenskommelser mellan ochSAF LOsom av
respektive SAF och förvaltas i svenskaPTK liv- eller skadeförsäk-
ringsbolag uppgick, tidigare den oktober1 1997antytts,som per
till sammanlagt drygt miljarder kr. Tillgångarna i försäkringsbo-600
lagen och AP-fonderna förvaltas för försäkringarnasom
arbetsmarknaden överstiger hälften Stockholmsbörsens totalaav
värde.

3.2 Försäkringar enligt lag

Socialförsäkringarna grundläggande skydd vid arbets-ett t.ex.ger
oförmåga ålder,grund skada eller sjukdom vid arbets-samtav
löshet. Alla bott i Sverige under årvisst antal omfattasettsom av
någon del Folkpension betalas till alla varitsystemet. utav som
bosattai Sverige åri minst eller tjänat minst med ATP-tre tre
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år.inkomståren minst 30bästade 15beräknasATP avpoäng.
årsfråntidigast 61arbetstidimöjlighetDelpension att nerger

föräldrapen-sjukpenning,tillomfattarSjukförsäkringenålder. rätt
Arbetsskadeförsäk-sjukvårdsutgiñerförersättningning m.m.samt

tillsjukvårdsutgifterförersättning samtockså tillringen rättger
begravningshjälp.ochefterlevandetillsåvällivränta somegen

viddagpenningtillarbetslöshetsförsäkringen rättSlutligen ger
finansieras,Försäkringarnaförutsättningar.vissaunderarbetslöshet

arbetslöshetsförsäkringen, uttagundantagmed avgenomav
medarbetsgivarna procentsats,hosarbetsgivaravgifter samma

bruttolönanställdasde oavsettsammanlagt drygt 30 procent, av
hosanställdatill dehänföraskanutbetalningarochriskervilka som

finansieringenskerdelmindreTill vissarbetsgivare.enskildviss
egenavgifter.uttagäven avgenom

ålderspen-införabeslutade 1994 nyttriksdag ettSveriges att
pensionssystemetdetbeslutadesUnder 1996sionssystem. att nya

detenligtpensionenden förstaochårkrañ 1999träda iskulle att
såsomfrågor,Vissaårjanuari rätt2001.ibetalasskall utsystemet

Enligtlösa.alltjämtkvarstår dockänkepension atttill m.m.,
skall1993/942250prop.pensionssystemtillförslaget nytt

delsocharbetsgivaravgifterviadelsfinansieraspensionema genom
Pensions-anställdes lön.från dendirektdrasegenavgifters.k. som

pensionensarbetsår ochvarjeförintjänasfortlöpandeskallrätten
varitenskildedenmångahurberoendesåledesstorlek avvara

justeraspensionenskall dessutomdetyrkesverksam. I systemetnya
inflatio-medtidigareoch inteinkomstutvecklingenmedi takt som

bruttolö-motsvarande 18,5pensionsavgiften, procentAv avnen.
premiereser-individuellatillprocentenhetertvåskall avsättasnen,

pensions-vanligförvaltadeföreslås bliPremiereserverna somver.
kapitalförvaltare.väljaskall kunnasjälvenskildeförsäkring där den

påberoendesuccessivtskall skedetInförandet systemetnyaav
pensionssystemetskallgamla ATP-systemetfödelseår. detLiksom

basbelopp.motsvarande 7,5tillinkomsteromfattaendast upp

kollektivavtalenligtFörsäkringar3.3

Inledning3.3.1

till dekomplementkollektivavtalenligtFörsäkringar utgör
jämför-hänseendeni fleraochsocialförsäkringarnalagstadgade är
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bara med dessa såvältill funktion historisk bakgrund. Försäk-som
ringar enligt kollektivavtal naturligtvis alltid knutna till arbets-är
marknaden och därmed till de särskilda förhållanden rådersom
denna. Svensk arbetsrätt och arbetsmarknadspolitik präglas sedan
lång tid tillbaka såi liten utsträckning möjligt skallatt statenav som
intervenera i arbetsmarknadsparternas fria förhandlingsrätt. LO:s

samhörighet och samarbete med det socialdemokratiska partietnära
har emellertid inneburit lagstiftningen för arbetstagarsidanatt
framstått viktigt alternativ till förhandling och avtal. Deettsom
intentioner och metoder arbetstagarna och arbetsgivarna enatssom

och härleda det sk. Saltsjöbadavtalet från årär 1938attom som ur
har dock i mångt och bibehållitsmycket åren. Lagstiñnings-genom
benägenheten framför allt anställningsavtals- och medbestäm-
mandeområdet har visserligen ökat år, lagstiftningensenare men
har därvid i viktiga delar endast gjorts halvtvingande så kollekti-att
vavtal skall kunna och komplettera lagreglerna. Omersätta
kollektivavtal har kommit ståndtill har inställning också härstatens
varit intervenera i minsta möjliga mån. Bl.a. uttalas det iatt
förarbetena till avtalslagen36 § det praktiska föratt utrymmet att
tillämpa generalklausulen kollektivavtal torde mycketvara
begränsat se 1975/76:81 113 Sigeman iävensamtprop. s.
festskrift till Hellner 587 628, 1984.-

kollektivavtalsförhållandenI disponerar således iparterna stort
fritt avtalet och kan ändringar helstöversett närgenom som

påverka exempelvis anställningsavtalens utformning. det gällerNär
försäkringsavtalens utformning eller ändringar däri kan detta
motsvarande inte vidare eftersom försäkringsavtaletsätt göras,utan
gäller i förhållandet mellan den försäkrade arbetstagaren och
försäkringsbolaget eftersom försäkringsgivaren inte står isamt
någon kollektivavtalsrelation till arbetsmarknadsparterna. Vid
utformning eller ändring försäkringsavtalen måste arbetsmark-av
nadsparterna vidare hänsyn till det försäkringsbolagta att som
meddelar försäkringen skall kunna driva sin verksamhet inom de

angivna i den gällande försäkringslagstiftningen.ärramar som
Särskilt det gäller de försäkringar meddelas försäkrings-när som av
bolag eller står under bestämmandeinflytandeägs arbets-som av
marknadsparterna själva, torde emellertid antagandet försäk-av
ringsvillkoren i realiteten formell förefallerDetnatur.vara av
naturligt arbetsmarknadsparterna i praktiken betraktat såvälatt
försäkringarna försäkringsbolagen endast instrument försom som
genomförande de överenskommelser de trälTat. Exempelvisav som

det sannolikt betrakta brott kollektiv-rent att ettvore motav som
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sittutnyttjaunderlåtaskulleavtalsparterna attavtalet om en av
motverkaindirektdärigenomoch ettförsäkringsbolagetinflytande i

avtalsvillkoren.antagande av

försäkringsavtalingåskyldighetKollektivavtalsenlig att3.3.2

Kollektivavtalet

framgått denhar,ka-försäkringamaförFörsäkringsvillkoren avsom
efterbestämtsbörjan1960-taletssedanredogörelsen,tidigare

nivå.central Förarbetsmarknadsparternamellanförhandlingar
krävska-försäkringskall betraktasförsäkringsprodukt somatt en

förvillkorenintedefinitionenvedertagnaden attenligtemellertid
organisationsmässigvissöverenskomnaskallförsäkringarna vara

också slutasnämligenkanförsäkringarKollektivavtalnivå. om
sluterarbetsgivareenskild ettförbundsnivå eller att engenom

Förhandlingsresultatetarbetstagarorganisation.sådant avtal med en
devarigenomkollektivavtalformennivåcentral ettavges

kollektivavtalssammanhang,vanligt iförbunden,anslutna ärsom
skyldighet föröverenskommelseträffarekommenderas omatt

försäkrings-försäkringar. Detecknaarbetsgivare gemensammaatt
kollektivavtalbindandegällerförsäkringarnaförvillkoren som

överenskommelserövrigaförgällerförbunden. Sammamellan om
såsomcentralademellanträffats parterna,försäkringarna som

tvistlösningsinstrument.tillämpningsreglerochtolknings- samt

arbetsmarknadendenpå privataTjänstemännen
områdetKSAIÖPT -

Försäkringarna

vidkommandearbetsmarknadensprivatadentjänstemännenFör
träffaskyldigaarbetsgivarekollektivavtalsbundna attärgäller att

SPPömsesidigt,Försäkringsbolaget SPP,försäkringsavtal hos om
ITP.tjänstemänförtilläggspensionhandelnsIndustrins och

blirarbetsgivarenredaninträderFörsäkringsskydd attgenom
därefterdennesåledesochkollektivavtalet ävenbunden omav

premierna. ITPbetalaförsäkringsavtal elleringåförsummar attatt
ålders- ochomfattarochförsäkringenden allmännakompletterar
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särskild garantitilläggspension ITPG, del-, familje- och sjukpen-
sion kompletteringspension ITPK-egenpension och familje-samt
skydd. tjänstemanFör med pensionsmedförande lön överstigande

basbelopp10 kan arbetsgivaren och tjänstemannen träffa överens-
kommelse pensionslösning avseende lönedelar mellan 7,5om annan
och basbelopp.30 Sådan överenskommelse kan såväl ålders-avse

eñerlevandepension. Företaget kan alternativ tillsom ettsom
försäkring utfästelser ålderspension skuldföringgöra iom genom
det bolaget. villkor för dettaEtt företaget tecknarär attegna en
kreditförsäkring registrerar pensionsutfastelsen i för ända-samt
målen särskilda bolag. Arbetsgivaren skall teckna tjänstegrup-även
plivförsäkring TGL Trygghetsförsäkring vid arbetsskadasamt
TFA. läkekostnadsförsälcringLFU, vid utlandstjänstgöring,
tecknar arbetsgivaren hos något de försäkringsbolagav som
tillhandahåller sådan försäkring. delägarskapNär i harSAF beviljats
ansluts företaget automatiskt till kollektivavtalsstiñelsen Trygghets-
rådet TRR handhar avgångsersättningar vid uppsägningsom
grund arbetsbrist AGE.av m.m.

mrnin frin ninm

bärandeDen idén med SPP:s verksamhet har frånredan början varit
vad arbetstagaren intjänat till sin pension hos vissatt arbetsgivare

inte skall förlorad exempelvis vid byte anställning. Förmåns-av
villkoren således utformade de försvårarinteär rörlighetenatt
arbetsmarknaden. övergångVid från ITP-ansluten arbetsgivareen
till fortsätter försäkringen med den arbetsgivarenen annan nya som
premieinbetalare och i övrigt inget hade hänt. Omsom om en
försäkrad byter anställning gåroch till arbetsgivare inteen som
tillämpar ITP-planen väl likvärdig pensionsordning,men en annan
samordnas den intjänade pensionsrätten från med denITP totala
pension bestäms enligt den anställningen. Samordningsom nya
mellan ITP och individuella pensionsförsäkringar sker emellertid
inte. Om den anställde lämnar sin pensionsgrundande anställning
och i stället tecknar privat pensionsförsäkring, ändras ITP-försäk-
ringen till s.k. fribrev belopp beräknas basis försäk-ett vars av
ringens premiereserv.
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nPrmi r" m

familjepen-ochålders-förförsäkringarnaingåendeITP-planeniDe
tillupphovpremiereservsystemsåledesbyggersion gerett som

denOmkonstant.pensionavtaladvissför ärPremiensparande.ett
löneförhöjninggrundexempelvisstigerpensionenavtalade enav

till lönenförhållande ärstorlek iPensionensockså premien.stiger
iuttrycktpremienårliga procentlöner. Denolika höga avförolika

pensionsbeloppetgångvarjestigerpensionenårligaavtaladeden
förhållandeiökarlönlöneförhöjning. Närgrundökar enenav

premienökarbasbelopp7,5och liggerbasbeloppgällande övertill
löneniuttrycktPremienstarkt. procenttill lönenförhållande avi

överstiga 100 procent.kunnateoretisktfalli vissaskulle rent av
särskildfinnsförsäkringspremierhögasådanaförhindra enFör att

Premieninförd i ITP-systemet.premieutjämningbestämmelse om
ålders-genomsnittligagånger dentillmaximerad 1,5nämligenär

försäkrade,samtligaförlönernaipensionspremien procent av
premieintäk-premieutjämningsregeln. Detillhänsynberäknad utan
täckspremieutjämningenbortfallerdärmed genomgenomter som

betalararbetsgivareallamaximeringsavgift,premie, somextraen
pensionsmedfö-försäkradsvarjemed visssolidariskt procentsats
ITP-premiernatillmedverkatåtgärd attlön.rande En somannan

reglernaökarlönernaomfattning ärmotsvarande näristigerinte
tilllederpensionsrätt,intjänadhöjningåterbäring somavgenomom

arbetsgivarna.förpremiereduceringar
ochlönenbestämd procentsatsförPremien ITPK utgör aven

skallförsäkringsbolagvilketväljabl.a.självkan somtjänstemarmen
mellanväljasjälvochkapitaletinsatta ävensomförvalta det

pension.ochlivsvarig temporär
särskildsjukpensiondelpension,riskförsäkringamaförPrerniema , vidavgiñsbefrielseITPGänklingspension, samtrespektiveänke-

delpensionstid inomellerpensionsavgångförtidaarbetsoförmåga,
denochförsäkrade procentsatsallaför avITP sammaär en
förreservbildningmedför ingenochpensionsgrundande lönen

försäk-dåförstinträffat. Reserv avsattesinteförsäkringsfall som
kostnader iframtidabolagetstäckasyñeiinträffatringsfall att

ITP-Närmareförsäkringsfallet.inträffadedetanledning omav
pensionerberäknaUnneryd, Attprernieberäkning,ochplanen se -

ff.teknik 22ochprodukterSPPs s.om
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Inflationsskyddet m.m.

åtagandenDe pension försäkringsavtalen innebär medförom som
hänsyn till förändringarna i penningvärdet. den utfästaOmatt tas

ålderspensionen uppgår till exempelvis den anställ-65 procent av
des slutlön kan tyckas pensionären under hela sin pensionstidatt
borde kunna räkna med 65 procentig köpkraft slutlönensen av
köpkraft. uppnå sådantFör resultat skulle pensionerna haatt ett
behövt värdesäkras det vid varje tidpunkt rådande penningvär-mot
det. sådan fullständigEn garanti emellertid omöjlig attsynes
åstadkomma sådanoch skulle under förhållandenalla krävaen
ytterligare beräkningsgrund vid premieberäkningen, nämligen etten
antagande den årliga inflationen med de negativa effekterom
inflationsbekämpningen sådana antaganden skulle kunna medföra.
ITP-planen fungerar pensionens storlek garanterad för denatt är
tidpunkt då pensionen börjar utbetalas pensionensätt att
uppgår till viss procentandel slutlönen. Om lönen justerats underav
aktivtiden, exempelvis med hänsyn till inflationen, påverkas således
pensionens storlek direkt till följd forsäkringsavtalets ordalydel-av

Värdesäkring i form pensionstillägg lämnas för de fortsattase. av
pensionsutbetalningarna pensionerna för den skull kanutan att

garanterade. helt eller delvis utgåendeFör kunnaattanses anpassa
pensioner till prisutvecklingen har uppkomna överskott i försäk-
ringsrörelsen lösning för övrigt funnits medanvänts, en som som en
realistisk möjlighet frånredan den första överenskommelsen om

VidITP. förhandlingar ändringar i årITP-planen from. 1977,om
föranleddes vissa förändringar uppmärksammadeATP,som av av

arbetsmarknadsparterna återbäringskapacitetSPP:s sannoliktatt
inte skulle tillräcklig för fortsatt värdesäkringfullvara en av
utgående pensioner återbäring i form pensionstillägg.genom av
Arbetsmarknadsparterna kom därför vid behovöverens attom
själva bidra med särskilda medel för förhållandevisvid högävenatt
inflation kunna lämna ñall Värdesäkring. ändamåldetta skapadesFör
särskilda värdesäkringsmedel arbetsgivarna, delattgenom som en

ITP-premien, årligen skulle inbetala värdesäkringsavgiftav en
utgörande viss procentandel de försäkrades pensionsmedfo-en av
rande löner. Enligt överenskommelsen skulle årsSPP, vid varje
beslut det kommande årets pensionstillägg, anmäla tillom parterna

SPP:s överskottsmedel beräknades förslå till full värdesäk-om egna
ring eller inte. detI fallet skulle enligt särskilt beslutparternasenare
för varje enskilt tillfälle kunna tillskjuta vad enligt SPP:ssom
beräkning fattades använda de särskilda värdesäkrings-attgenom
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bildaintevärdesäkringsmedlenskäl kom attpraktiskamedlen. Av
blev deställetredovisning. Ifrån SPP:sskildfristående fondnågon
förfogakanintestyrelseåterbäringsfond SPP:sdel SPP:s somaven
anspråkvärdesäkringsmedlen ibeslutatNär att taöver. parterna

dettaåterbäringsfondiöverföring SPP:s attutan"intern"sker en
värdesäk-Bestämmelsernaredovisning.oñiciellai SPP:s omsyns

för-dels i SPP:sochkollektivavtaletidelsfinnsringsmedlen
återbäring.ochpremierberäkningförgrundersåkringstekniska av
värdesäk-överenskommakollektivavtali attoch kanPTKSAF

ändamålpensionsfrämjandeandraföranvändasskallringsmedlen
värdesäkrings-ändamål harursprungligasittvärdesäkring. Förän

år 1981.tillfällen,vidmedlen senastanvänts tre
förpremieberäkningenvidgjortsharriskantagandenDe som

överskottbetydandemedförtharinom ITPriskförsäkringarna att
räntevinsterochöverskottSådanauppstått premiereserven.i

sjukpen-lyñerförsäkradetill detillägghardessa använts somsom
användauteslutetvarithellerintehar attdelpension Detsion, etc.

ålderspensionsförsäk-aktivtidenunderuppkommnaöverskott
riskförsäkringarna.utbetalningarökadetillbidragringen som

Försäkringsgivarna

handförstasåledes imeddelasITP-planenenligtFörsäkiingama av
ochförsäkringsbolagömsesidigtsåsomregistreratSPP. SPP ettär

arbetsgiva-debolagetidelägare ärbolagsordningi SPP:s attanges
försäkrade.debolagetpensioneringsavtal medingått samtsomre

vidnågonemellertid intemedför rösträttiDelägarskap SPP
dessställetii SPPbeslutande ärbolagstämma. Högsta organ

suppleanter.8ledamöterbestår 38överstyrelse, samtavsom
näringslivetsuppleanternaochledamöternaHälften utses avav

ochhandelskamraroch riketsIndustriförbundSverigesSAF,
Industritjän-Svenskaarbetstagarorganisationernaandra hälñen av

Handelstjänstemannaförbundet, HTF,stemannaförbundet, SIF,
Civilingen-SverigesLEDARNA,Arbetsledareförbund,Sveriges

förbestår femStyrelsen representanterjörsförbund och PTK. av
vartillarbetstagarsidanrespektivearbetsgivaresidanvardera

tvådirektörverkställandeordförande, representanterkommer samt
anställda iför de SPP.

utbetalningombesörjerPRIPensiozrsregistreringsinstiturer av
föranledsuppgiñeradministrativaandraoch vissapensioner avsom

iMedlemmarpensionsutfastelser.registreringITP-avtalet, bl.a. av
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den ideella föreningen SAF, Handelns och TjänsteforetagensPRI är
Arbetsgivarorganisation, SIF, ochLEDARNA, HTF. PRI:s
verksamhet bedrivs integrerad med SPP:s verksamhet.

Försäkringsbolaget Pensionsgarmzti, ömsesidig1 FPG kreditför-

ålderspensionsutfastelsersäkrar arbetsgivarnas och deägs av
försäkrade företagen. högsta beslutandeFPG:s bolags-ärorgan

stycken fullmäktige.20 Hälñenstämman utgörssom av av
fullmäktige och andraSAF hälften lottning. Vidutses av genom
utlottningen tilldelas varje lott därutöver ytterligareägare samten
lotter i förhållande till varje försäkrade FPG:sägares engagemang.

bestårstyrelse sju ledamöter fem bolagsstämman,utsesav varav av
SIF och LEDARNA.en av en av

ÖmsesidigtFörenade Liv Gruppförsäkrirzgsbolag Förenade Liv
har meddelat ITPK-Familjepension i samförsäkring med ochSPP

iTGL samförsäkring med Skandia, ochTrygg-Hansa Wasa samt
administrerat tjänstemännens ITPK-val och förmedlat premier till
de försäkringsbolag meddelar ITPK-egenpension. Vidsom
bolagstännna i Förenade Liv respektiveSAF PTKrepresenteras av

delegerade vardera. februari ansöktes koncession forI 1997sex om
helägt dotterbolag till det ömsesidiga bolaget, Förenade Livett

Kollektivavtalsforsäkring AB, skall meddela kollektivavtalatsom
familjeskydd och meddelasTGL TGL för tjänstemännens vidkom-
mande Handelsbanken Liv och Folksam. försäk-Detäven av nya
ringsaktiebolaget skall vidare uppgiften administreraöverta att
kollektivavtalade försäkringar. Försäkringsaktiebolagets styrelse
skall för SAF respektive PTK.utgöras representanterav

TFA meddelas rrygghersförsäkrirzg,AMF försäkringsaktiebo-av
lag se härom nedan.mer

År 1990 öppnades delar för konkurrens.ITP-planenstora av
Förändringen ålderspensionen,innebar del ITPK,att en av numera
kan tecknas i princip i vilket livförsäkringsbolag helst.som
Dessutom varje enskild tjänsteman möjlighet utnyttja delattgavs en

premien för tecknande familjepension. Vidare öppnadesav av en
möjlighet för arbetsgivare avtala årslönmed tjänstemän medatt en
överstigande basbelopp den pensionen10 delatt trygga av som

löncdelar överstigande basbelopp inom vissa7,5 ettavser ramar
fritt s.k. tiotaggarförsäkring. innebar dessaSammantagetsätt
förändringar hälften ITP-verksamheten iatt mättca av
premier/PRI-avsättningar konkurrensutsattes.

Enligt SPP:s balansräkning den december uppgick31 1996per
bolagets samlade tillgångar till drygt kr denmiljarder medan270
sammanlagda föravsättningen FPG/PRI-premier i arbetsgivarnas
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tidpunktvidPRI-skuldensk.denbalansräkningar samma--
årför 1996Resultaträkningarnakr.miljarderuppgick till 75ca

sammanlagtuppgick tillför bolagenpremieinkomsternaattanger
miljarder kr.drygt 15

arbetsmarknadendenArbetarna på privata
områdetSAF/LO -

Försäkringarna

försäkrings-arbetsmarknadenprivatadenarbetare utgörsFör
arbetsgiva-Kollektivavtalsbundna-försälcringamaskyddet AMFav

-försäkringarna;försäkringsavtal AMFingåskyldigaär att omre
AGS,AvtalsgruppsjukförsäkringAvgångsbidrag AGB,

Tjänstegrupplivförsäkring TGLochAvtalspension SAF-LO samt
såvälomfattararbetsskada TFATrygghetsförsäkring vid som

försäkringslik-finns ytterligaretjänstemän.arbetare Dessutomsom
särskiltenligtbundnaföretagdeföreteelser förnande ärsom

TSLSAF-LOTrygghetsfondenexempelvisdärom,kollektivavtal
Försäk-permitteringslöneersättning P.PLEPartsavtaladsamt

försäkringsbekräñel-fårarbetsgivarenmedringsavtal sluts i och att
träder iochCentralenAktiebolagfrån Centralen AMFAMFse

kollektivavta-förfrån och med dagenverkanretroaktivkraft med
måste-försäkringNyteckning AMFlets ikraftträdande. avseav

också generellmåsteAnslutningensamtliga fem försäkringar. vara
skallarbetareanställdaarbetsgivarensså samtligasätt att om-

omfattarAnslutningsskyldighetenfattas försäkringarna. ävenav
anslutningstidpunkten.efteranställs förstsådana arbetstagare som

måste arbetsgivaretjänstemänEñersom omfattarTFA även som
tecknasamtidigtanställdabåde och arbetarehar tjänstemän

för allaoch TFAarbetareför allasamtliga AMF-försäkringar
styrelseleda-ochförautomatiskttjänstemän. gällerTFA ägareäven

sådana defall samboende tilloch vissamake i ävenmöter samt om
inteanställda kanFörsäkring förinte anställda i företaget. sägasär

så längeförsäkringsgivarenellersig försäkringstagarenupp vare av
gällerFörsäkringenkollektivavtal.arbetsgivaren bundenär av
betalaunderlåtersåledes arbetsgivarenfor de anställda attäven om

innebärgarantiregelpremierna. finns dessutomDet attsomen
underlåterförsäkringsskyddet arbetsgivarengäller attäven om

skyldighetkollektivavtalsenligteckna AMF-försäkringarna trots att
därtill föreligger.



55SOU 1998:7

Premi er"knin nm.m.

arbetsgi--försäkiingar erläggs premiersamtligaFör AMF attgenom
årslönesumma.företagets beräknadebetalar viss procent avvaren

grundade sig företagetspreliminära premien förDen 1996
årslönesumma Arbetsgi-för uppräknad med procent.1994, 12

år försäkringsuppgiñ, avseendelämnar i början varjevaren av
föregående år personuppgifterslutlig lönesumma från vissasamt

slutliga premienunderlag för pensionsberäkningar. denNärsom
vad preliminärt har inbetalats,beräknats sker avräkning mot som

varefter underskott och överskott regleras. Sammaeventuellt
varje försäkringpremiesats tillämpas för samtliga arbetsgivare. För

alla personalkategorier, med detgäller premiesats församma
arbetare ochundantaget TFA-premien bestäms olika föratt

således till vadPremieberäkningen anslutertjänstemän. nära som
någon relationdär det helt saknasgäller för socialförsäkringarna,
och de försäk-mellan arbetsgivare betalarden "premie" ensom

ålderssammansättning ochringsbelopp med hänsyn tillsom
de anställda i visstyrkeskategori tänkas bli utbetalt tillkanmm.

inomföretag. Jfr beträffande det pensionssystemetdock nyaovan
bestämmadär skall ha möjlighet självAMF arbetstagaren att var

premien skall placeras.
Ålderspensionssystemet Särskildinom utgjordes tidigareAMF av

kommer gälla för antaltilläggspension STP. Systemet ett stortatt
många några nyteckningar skerförsäkrade under framöver,är men

har finansieratsinte längre härom nedan. STP-pensionse mer
vilket innebär de premiers.k. kapitaltäckningssystem,ett attgenom

kalenderårunder används till byggatas ut ett attsom upp en
årsklass år uppnår pensionsåldernpremiereserv för den som samma

fråntillerkänns således och medoch PremiereservenSTP. tryggar
någrapensionsåldern pensionsutbetalningar och pensions-framtida

uppnått pensionsåldern harfonder för de arbetare inteännusom
således inte byggts upp

Inflationsskyddet

Överskott tilli STP-verksamheten har i första hand använts att
Tilläggsutbetalning-värdesäkra pensionema pensiönstillägg.genom

år Pensionstilläggenhar skett ända sedan STP:s 1973. tasstartar
återbäringsfonden får detdirekt och högst höjningenmotsvara avur

pensionsåldern uppnåddes.allmänna prisläget sedan
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pçnsignsg"verenskgmmelsenDen nya

snabbtarbetstagarenkapitaltäckningssystemetmedFördelen är att
stabiltemellertidförutsätterförmåner.uppnå Systemetfullakan ett

för allaoch lönesummanpensionärerantaletförhållande mellan nya
deemellertid ökatpensionärer harAntaletinomarbetare systemet.

ökatroligenframtidenåren ioch kommer ännuatt mer.senaste
olikamellanrörlighetökadpräglas vidarearbetslivDagens av

funnitdärförharoch SAFanställningar. LOocharbetsuppgifter att
pensionssystemfungerandevälförförutsättningarna ett genom

denharochföreligger. LO SAFlängrekapitaltäckning inte av
pensionsöverenskom-träffatden 1996,anledningen, 6 en nymars

STP. Den-LO,Avtalspension SAFmelse, ersätter nyasom
såliknar ITP-systemetpensionsöverenskommelsen sätt

från kapital-övergånginnebärtjänstemannasidan systemetatt en
förhanddärpremiereservsystem,tilltäckningssystemet ett en

försäkrad.varje Föröronmärks forochfonderasbestämd premie att
frånväxlauppstår det gällerövergångsproblemlösa de attnärsom

och LOhar SAFprerniereservsystemettillkapitaltäckningssystemet
inomfinnsanvända det överskottkommit överens att somom

uppstått tillöverskottskall dehandförstaAMF-systemet. I som
byggakunnaanvändas.pensionsforsäkringama Förföljd att uppav

vissunderfor depensioneravseendepremiereserv sompersoneren
överenskommitocharbetsskadade, har SAFLOsjuka ellertid varit

ochsjuk-uppstått till följdöverskottenanvända ävenatt avsom
bristerdeså överbryggaochtrygghetsförsäkringarna sätt som

övergångsperioden.underuppstår ålderspensionssystemeti
sådankommitoch LOAnledningen till SAF överensatt om en

gamla STPenligtpensionsberäkningengrund forordning är att som
ersättningarutbetaldalöninte lades endast arbetstagarens ävenutan

trygghetsförsäkringarna.från ochjust sjuk-
påta försjälv sigNågon arbetsgivarenförmöjlighet ansvaretatt

FPG/PRI-enligtmöjlighetenålderspension motsvarandearbetarnas
arbetsgivarestället kundefanns inte inom STP. Isystemet som

ochmedpremiebeloppenerhållit betalakreditförsäkring revers
avbetalningsplan. Somkoppladenligt till antytts ovanen reversen

-LO,Pensionsnämnden SAFgodkännadearbetsgivaren, efterkan av
alternativ tillpensionsöverenskommelsenenligt den ettsomnya

detpensionsmedlen viaförvaltningerbjudapensionsförsäkring av
innefattaskallarbetsgivarenSådant åtagandeföretaget. avegna

pensionsrättenregler uppräkning tryggassamt genomavom
företaget.skuldföring iellerpensionsstiñelseavsättning till genom
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Alternativet skuldföring förutsätter åtagandet kreditförsäkrat.att är
Vidare förutsätts avdragsrätt föreligger, vilket för övrigt i sinatt tur
kräver ändring kommunalskattelagen.en av

örsäkringsgivarnaF

-försäkringarnaAMF tecknas fyrai olika speciella försäkringsbolag:
Arbetsmar/aiadyförsäkriiIgar, sjukförsäkriiigsakriebolag AMF-
.gu/dörsäkring meddelar AGS; Arbetsmarknadsförsäkringar,som
perisioiisförsäkringsaktiebolag AMF Pension handhar densom
konkurrensutsatta Avtalspension SAF -LO och tidigare meddelade
STP; AFA, Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebøilag AFA som
meddelar AGB och TGL sköter finansförvaltningen TSLsamt
och hela förvaltningen PLE-P-stiñelsen AMF tijygghetsför-samtav
.säkringz försäkringsaktiebolag AMF -nygghetsförsäkring som
meddelar TFA. Till sfären -bolag ocksåAMF hör Arbetsmark-av
nadsförsäkringar, ömsesidigt Irreditförsäkringsbolag AMFK som
meddelar direkt kreditförsäkring för arbetsgivarens STP-lån samt
tidigare omnämnda CentralenAMF utför försäkringstjänstersom
för AlVIF-försäkringsgivama AMF Centralen sluter försäkringsavta-
len och sköter beräkning, fakturering, uppbörd och inkassering

betalningsförmedling försäkringspremier och avgiñer församt av
försäkringarna m.m.

-sjukförsäluing,AMF PensionAMF och AFA ochLO SAFägs av
med hälften aktierna vardera. Styrelsen i och bolagenvart ettav av
består åtta ordinarie ledamöter och suppleanter vilkaav sex av
hälften ochSAF andra hälñen LO. Därtillrepresenteras av av
kommer styrelsens ordförande arbetsmarknadsparter-utsessom av

gemensamt.na
AMF-trygghetsförsäkring grundades år och har övertagit1995

TFA-beståndet från försäkringskonsortium beståendeett av
Folksam, Skandia och Trygg-Hansa. Försäkringskonsortiet
administrerade tidigare TFA under firma Arbetsmarknadsförsäk-
ringar, trygghetsförsäkring, upplöstes under till följd1995men

konkurrenslagstiftningen. Hälften aktierna i -trygghets-AMFav av
försäkring SAF, medan andra hälften fördeladeägs mellan LOärav
40 ochprocent 10PTK procent.

AMF Centralen har övertagit AMF Debiteringscentrals funktion
inom AMF Debiteringscentralen någoninte självstän--systemet var
dig juridisk och dess arbetsuppgifter utfördes inom AMFperson
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inomförändringardeanledningMedorganisation.Pensions av
pensionsöverens-denföranletts-försäkringarnaAMF nyaavsom
debiteringscentra-i juni 1997och LObestämde SAF attkommelsen

aktiebolag,självständigt ägasattskulleuppgifterlens ettövertas av
finnspensionsplanendelar. denmed lika Ioch LOSAF nyaav

med denfrån och 1anställdedensånyhetnämligen sätt atten
skallpensionsmedelhansbestämmaskallsjälvjanuari 1998 om
skallmedlenanställd, ellerdennedet företagförvaltas i är om-
ellerförsäkringsbolagvilketiförsäkringsgivareförvaltas av -

Centralenmeddelas. AMFskallförsäkringenpensionskassa som
understödsföreningbolag ellermedadministrationsavtalsluter som
arbetsmarknadsparternaochförsäkringsådanmeddelavill som

förvaltningerbjudaönskararbetsgivarefalldetgodkänt. För av
admini-motsvarandeskallföretagetdetviapensionsmedlen egna

AMFföretaget.ochCentralenmellan AMFstrationsavtal slutas
arbetstagarensbeträffandeadministrationenhandharCentralen även
hafthittillsPension har ensamrättpensionsförvaltare. AMFval av

framti-iskallinom AMF,pensionsplanenadministrera menatt
försäkringsbolag.andramedkonkurrensisåledes arbetaden

decemberiuppgick-bolagenAMFtillgångarna inomsamladeDe
utgjordeshälñenvilkakr,miljardertill 220 av1996 caavca

Pension.pensionsmedlen i AMF

kommunernaochlandstingenAnställda inom

kollektivavtalomfattasoch kommunlandstinganställda inomDe av
SvenskaLandstingsförbundet,å sidanmellanslutits enasom

ochförsamlings-Svenska kyrkans pastorat-kommunförbundet och
Kommunalarbetareförbundet,Svenskaå andra sidanförbund och

förbundsområden AllmänTCO-OF:sochSACO-organisationerna
Arbetsgiva-sjukvård och lärare.ochHälso-kommunal verksamhet,

försäkringartecknaskyldig motsvarardärigenom att somärren
området benämnskommunaladetoch TGL. InomAGSTFA,
Försäkringsvillko-och TGL-KL.AGS-KLförsäkringarna TFA-KL,

-försäkringarmotsvarande AMFförvillkorentilliansluter stortren
AMFdessameddelasoch AGS-KLSåvitt gäller TFA-KL av -

medan TGL--sjukförsäkringrespektive AMFtrygghetsförsäkring
försäkringsaktiebolag KFA. Demeddelas KommunernasKL av

ochtill pensions-kollektivavtalgrund rättanställda har ävenav
AGF-KL.respektiveanställda PA-KLavgångsförmåner deför
förhandsfi-någonochförsäkringinteFörmånerna tryggas genom
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betydelse förekommer inte.nansiering praktisk Kommunernaav
således direkt för anställdasoch Landstingen sinaansvarar av-

avgångsfonnåner, vilket innebär de fortlöpan-talspensioner och att
förmånernautgående med medel budgeten.de betalar de över
kommunala avtalspensioneringen, d.v.s.Administrationen denav

beräkningregistreringen och deras anställningsdata,arbetstagareav
samordningen med allmänoch utbetalningar pensionerna samtav
konkurrensutsatt marknadfolkpension och ATP utgör numera en

med Pension AktiebolagKommunsektorns KPAKPA, som
i samarbeteaktör och löne- och pensionsverk SPV,största statens

Skandia Svenska Pensionsbola-med försäkringsbolagen ochSPP,
avgångsförmånerna harkonkurrent. Administrationenget, som av

de kollektivavtalsslutande uppdragits KPA. KPA ägsparternaav
Svenska kommunförbundetLandstingsförbundet och ettgenomav

holdingbolag. i sin KFA.KPA äger tur

Arzställda kooperationeninom

försäkringsskyddomfattasArbetare inom kooperationen ettav
förhandlings-fastlagt träffat mellan Kooperationensi kollektivavtal

Förmånerna i kollektivavtalenorganisation ochKFO, LO PTK.
Förmånernaförsäkringar. i pensions-pensionsplaner ochutgörs av

pensionsutfästel-planema tryggade enligt lagen tryggandeär om av
Konsumentkooperationensförsäkring iantingenser mm., genom

tillpensionskassa, forsäkringsförening avsättningareller genom
pensionsstiftelse. PensionsplanernaKonsumentkooperationens

såväl Förmå-kooperationen.arbetare tjänstemän inomavser som
Kooperationens tilläggspension, särskild tilläggs-utgörsnerna av

pension pensionsplaner for funktionärer inom LOKTP, samt
individuell vidkommandekompletterande försäkring. arbetarnasFör
sker ochavsättningar för d.v.s. motsvarande AGB,AGL TGL
vilka försäkringar tecknas itecknas i Folksam, för AGSsamt som

SåvälAMF-sjukförsäkring. arbetare tjänstemän inom koopera-som
tionen omfattas meddelasdessutom TFA AMF-trygg-av som av
hetsförsäkring. Försäkringsvillkoren ansluter i till vadstort som
gäller för och-försäkringarna Samtliga pensionsplanerAIVH
försäkringar Pensionsanstaltadministreras Kooperationens KP,av

verksamhet ochomfattar aktiva100 000 55 000vars ca personer
pensionärer.
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anställdastatligtförÖnsäkrittgsfrørnzetF m.

avtalsförmånermeddelarsocialförsäkringarna ävenstatenFörutom
pensionser-tjänstegrupplivförsäkring,tjänstepensioner,formi av

statligiarbetstagareförpersonskadeersättningarochsättningar
arbetsmarknadsutbildningar,imfl., deltagarevärnpliktigatjänst,

lokalanställdavissautbildningsbidraguppbärdoktorander samtsom
Avtalsförmånernautlandsmyndigheter. ävenvid svenska avser

personalkostnaderarbetsgivareicke-statligaanställda hos vissa vars
finansieras staten.av

försäkringarifrågasättaskan ärifrågasatts ochhar statensDet om
någoneftersombemärkelse,egentligiförsäkringarbetraktaatt som

tjänstemännenenskildedenoch varkenskerpremieberäkning inte
för försäk-premienågonbetalararbetsgivarmyndigheternaeller
och andratjänstepensionerstatsanställdasringsskyddet. De

lönekostnads-nämligennärvarandeförmåner förfinansieras genom
deiemellertidregeringenbeslutade attpålägg. 1997Den 20 mars

för debetalaskallmyndigheternaocharbetsgivarnafrågavarande
januariFrån den 1avtalsförsäkringarnastatliga sätt.ett nytt

avgiftbetalaarbetsgivarevarje motskall1998 ensvararsomen
premieberäkningPreliminärpremie.beräknadförsäkringstekniskt

pensionsverk SPV.ochlöne-debiteringoch statensgörs av
administrationskostnader.omfatta SPV:sjämvälskallAvgiften

SPVkommerlöneuppgiñeröverföringenårliga attdenEfter av
avstämningvarefterdefinitiva premier,åretsgångnadetfastställa

definitivochpreliminärmellankommeroch justering görasatt
arbetsgivarnaochmyndigheternapremier/avgifterpremie. De som

ochstatsbudgeten,tillförastidigareliksomkommerbetalar
fonderingNågondärifrån.med medelforrnånema sedanbetalas ut

Försäkrings-ske.således intekommerutbetalningarför framtida att
det gällernågon förändringhellermodellen innebär inte när

kommertidigareLiksomförmånssystemen.administrationen av
personskadeförsäkringen,såvitt gällerochhandhasdenna SPV,av

-trygghetsförsäkring.AMFav
tjänstepensionsför-ocksåforsäkringsområdet hörstatligaTill det

tilläggspensions-ochinklusive ITPK-P,Kåpan Tjänste,säkringen
fördelsgällerFörsäkringarnaKåpan Plus.försäkringen personer

vilketPA-91,pensionerkollektivavtalomfattas ett omavsom
arbetsgivarorganisationå sidanmellantecknats statensena
arbetstagarorganisatio-å sidanandraochArbetsgivarverket AV

Kommunikation SEKOochServiceförfacketSACO-S,nerna
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och dels för omfattasTCO-OF/S, O,Psamt avpersoner som
tillmellan andra träffade pensionsavtal knyter PA-91.parter ansom

förvaltas FörsäkringsföreningenFörsäkringarna meddelas och av
KåpanOmrådet ochfor det Statliga FSO administreras SPV.av

de statsanställdas motsvarighet till ITPK-försäkringenTjänste är
anställdaden privata sidan. Premien för allaär en gemensam

uppnått års ålderanställd ochlönen. Varje 28procentsats somav
kompletterandefödd eller intjänar1934är senare ensom

inbetala-ålderspension direkt beroende för dennestorlek är avvars
år intjänar dockde premier. Anställd född eller tidigare1933 en

vederbörande inbetaladehögre pension de förän motsvararsom
förde premier betalaspremierna. finansierasDetta genom som

någon pension.dessa inte intjänaranställda under 28 atttrots
och de extrabe-Skillnaden vad betalas för dessamellan yngresom

i särskildlopp gottskrives de äldsta redovisas FSO ensom av
anspråki förpremieregleringsfond i förekommande fall kan tassom

ändamål de kollektivav-pensionsfrämjande enligt beslutannat av
Kåpan pensionsförsäkringtalsslutande Plus privatärparterna. en

erläggaför själv ansluta sig tillvilken varje anställd äger samt
premier för.

verksamheterBolagiseringen 1990-talet tidigare statligaunder av
har försäkringsskydd harmedfört for vissa anställdasatt ansvaret

frånöverförts till näringslivet. träffade i börjanAV 1990-staten av
organisa-talet bolagsavtal med de till knutna fackligaBOA staten

tionerna. för de fackligaBolagsavtalen utgjorde förutsättning atten
bolagiseringenorganisationerna skulle godta nyordningen. Vid av

olika bolagVattenfallskoncernen bildade koncernens1992, en
arbetsgivareorganisation. Organisationen BOAnamnetgavsegen

antalmed hänvisning anslöt sigtill bolagsavtalen. Till BOA även ett
bolagiseratsteleverketbolag inom televerket och sedermera sedan

mindrejuli ytterligareden hela teliakoncernen jämte1 1993, ett
tecknadeantal arbetsgivareorganisationföretag. egenskapI av

Kollektivavta-kollektivavtalBOA med SACO, SF TCO-OF.samt
tillinnefattade anslutnalen skyldighet för de arbetsgivare som var

meddeladesBOA teckna vanlig TFA-försäkring ettatt avsom
bestående TGL-"försäk-konsortie SkandiaFolksam och samtav

skulle arbetsgi-ring" erlägga avgift till VidareSPV.attgenom en
detteckna eller Skandia, iförsäkringar hos antingen SPPvarna

ifallet enlighet medmed administratör, iSPV ensenare som
kollektivavtalet BOA-P-planen.angiven pensionsplan BOA-P-

liknar privata tjänste-planen i väsentliga delar ITP-planen den
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mfl. underVattenfalls-koncernernaochTelia-Sedanmannasidan.
arbetsgivar-ladesunderförbund SAFolikasig tillanslutit1994

år. Under denutgångenvidnedorganisationen BOA sammaav
BOA-P-planen,tillämpasövergångsperiodenpågåendealltjämt

VattenfallochTeliadelarolikainomnyanställningar,vidäven av
försäkrings-Skandiaellermed SPPbolagandravissa somsamt av

givare.

Övriga anställda

ytterligareförekommeromnämndahittills ettVid sidan parterav
denarbetstagarorganisationerocharbetsgivar-friståendeantal

kollektivavtalträffardessaFlertaletarbetsmarknaden.svenska av
eller ITP--försäkringarnamotsvarande AMFförsäkringarom
årsedan 1993Arbetsgivaralliansen, ärExempelvis harplanen. som

idrottsrörelsenfolkhögskolor,för etc.,arbetsgivarorganisation
såväl PTKLOkollektivavtal medcentralabla.träffat omsom

gälleriMotsvarandeITP-planen.respektive-försäkringarnaAMF
utanför SAF.arbetsgivarorganisationerandrabeträffandeävenstort

kollektivavtalenenligtpensionsutfastelserna tryggatsfall harvissaI
beträffandeexempelvisSå falletstiftelseavsättningar. ärgenom

BankinstitutensmellanITP-planenmotsvarandeavtalet om
fall harandraFinansförbundet. IochArbetsgivareorganisation
försäk-pensionernamöjligheterlämnat att trygga genomparterna
mellanITP-avtalethärpåExempelunderstödsförening.i ärring en

åochTidningsutgivarnaarbetsgivarorganisationenå sidanena
ochJournalistförbundet HTF.andra sidan

kollektivavtalenligtförsäkringartill utanAnslutning3.3.3

skyldighetkollektivavtalsenlig

anställdaörsäkrizzgsslj/dd förF

-försäkringar-och AMFITP-planen TGLsåvälAnslutning till som
älv tecknararbetsgivarenskekan, attantytts genomovan,na som

ingårdärefterocharbetstagarorganisationnågonkollektivavtal med
tillämpaskollektivavtalet.med Därutöverenlighetförsäkringsavtal i

sinakollektivavtal försaknarföretagförsäkringsplanerna somav
kollektivav-någotomfattasintearbetsgivaretjänstemän. En avsom

iförsäkringarnatillsignämligen ansluta setttal kan stort samma
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villkor gäller för de arbetsgivare omfattas kollektivav-som som av
företaget bundet kollektivavtal eller kantal. sigVare är av

förmånernaföretaget träffa avtal enbartinte välja vissaatt om av
enligt ITP-planen eller -försäkringarna icke kollektivav-AMF Ett
talsbundet måste såledesföretag välja detta vill träffa avtalom

avstå frånenligt de villkor följer planen i dess helhet eller attsom av
förmånerna. frånavtala Till skillnad gäller för devadom som

kollektivavtalsbundna kan ingåttsföretagen försäkringsavtal som
kollektivavtalsenlig skyldighet därtill förelegat sägasutan att upp av

försäkringsbolaget underlåtenhettill följd betala premie.attav
ocksåFörsäkringsavtalet kan försäkringstagaren själv.sägas upp av

"frivilligt"Eftersom försäkringen tecknas arbetsgivare saknasav en
underlåtenhetdet vidare naturligtvis särskilda skyddsregler vid att

teckna försäkring.
Totalt omfattas arbetsgivare vilka omkring36 000 ITP,ca av av

tredjedel SAF-företag, tredjedel företagutgörsen av en av som
någotsjälva träffat kollektivavtal med tjänstemannaförbund och en

tredjedel kollektivavtal.företag Beträffande -försäk-AMFutanav
ringarna femförsäkringsavtalen har totalt90 000 195 000ca av
försäkringsavtal slutits arbetsgivare saknar kollektivavtal.av som
Premieintäkten de arbetsgivare kollektivavtalför inte harsom

tvåomfattar emellertid endast totala premieintäk-denprocentca av
för ITP-planen och AlvlF-försäkringarna.ten

F örsäkringsskydd för företagaren :själv och dennes familj

Egenföretagaren sådanoch maken till omfattas, nedan angivetmed
undantag, inte kollektivavtaladeautomatiskt de försäkringarnaav
för arbetare respektive tjänstemän. föreligger dock möjligheterDet
också för egenföretagare ansluta sig till vissa försäkringarna.att av

företagareSom betraktas i dessa sammanhang samtliga ägare av
handelsbolag den själv eller tillsammans barnmed make,samt som
eller förälder minst tredjedel aktierna i aktiebolag.äger etten av
Egenföretagare kan teckna AMF -försäkringarna och förAGS TGL

del ingåttföretaget redan försäkringsavtal med förAMFegen om
anställda, eller anställda saknas, s.k. beredskapsförsäkring.om en
Vidare omfattas egenföretagare automatiskt och kostnadutan av

företagetTFA har tecknat -försäkringarAMF Egenföretagaresom
maka eller make verksam i företaget ocksåkan ansluta sigärsom
till dessa AMF-försäkringar. AGB och Avtalspension kanSAF-LO
inte tecknas företagare. Till skillnad från vad gälldeav egen som
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denomfattassåledes inteegenföretagarekanSTP-planenenligt av
pensionspla-tillanslutit sigföretagarepensionsplanen. De somnya

inom detkvarbliemellertidenligt STP rätt attinom AMF ägernen
bolagetdetanställd iegenföretagareEndast är egnasystemet. som

tillansluta sig ITP. Förfrån kandettauppbär lönaktiebolagoch
tillsammansendastkan anslutasföretagarengällerenskild firma att
kollektivav-degäller förvadskillnadTillmed tjänstemän. mot som
försäkringaregenföretagarenskanarbetstagarnaanslutnatalsenligt

premiebetalning.uteblivengrundexempelvissägas avupp
inomförsäkringaregenföretagareomfattas 000Totalt 55 avca

inom SPP.och 51 000AMF ca

Gruppförsäkringar3.4

försäkringslösningsamladbehoviföretagNystartade är enavsom
ika-försäkringarnatillförsäkringsbolagenhänvisas vanligen av

deförsäkringsbehovetsåvitt-bolagenrespektive AMFSPP avser
försäkrings-motsvarandeNågratrygghet.grundläggandeanställdas

för ka-Ersättningsprodukterinte.nämligenfinnsprodukter
försäkringsmarkna-uteslutnaemellertid inteförsäkringarna är

lönuppbärinteanledningarolikayrkeskategorierden. För avsom
ersättningarerhålleri ställetfrån arbetsgivare genomutanen

mellanharprisregleringssystem,statligabestämmelser isärskilda
avtalträffatsförsäkringsbolagenochintresseorganisationer om
liknandeFörsäkringarka-försäkringarna.motsvarandeförsäkringar

yrkesfiskarna,lantbrukarna,tillkommit för-försälciingama harAMF
renskötarnaskogsbrukarna och

löntagareför andrarygghetspaketenT än

Lantbrukarnassedantillkomtrygghetspaket 1978Lantbrukmvlas
svenskamedprisförhandlingarvid statenriksförbund LRF

träffadeförsäkringar. LRFkollektivamedel förförhandlat fram
försäkringskonsortietrespektiveAlVlF-sjukförsäkringavtal med

ochAGStrygghetsförsäkringArbetsmarknadsförsäkringar, om
beståendeförsäkringskonsortiummedTFA annat avettsamt
avtal GLA.grupplivförsäkringoch SkandiaFolksam genomom

företagaresåsomallaautomatisktomfattadeFörsäkringarna egna
förutsättningunderochmellan 65 att16aktiva lantbrukare
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verksamhetens bruttointäkt och lantbrukarens nettointäktegen av
jordbruket uppgick till vissa miniminivåer. Nystartande lantbrukare
omfattades försäkringarna under två hela beskattningsårav om
produktionen och arbetsinsatsen så inkomstkraven förstor attvar
försäkringarna förväntades bli uppfyllda. Yrkesjiskarrza, skogsbru-
karna och renskötarna erhöll därefter trygghetspaket motsvarade
lantbrukamas respektive yrkesgrupps riksförbund ingickattgenom
avtal med AMF och grupplivkonsortiet försäkringarna. Medelom
till premierna till försäkringarna efter pris- och avgiñsför-avsattes
handlingar med svenska och försäkringsvillkoren förhandla-staten,
des inte fram det grundstenama för ka-sätt utgörsom en av
försäkringarna, d.v.s. mellan arbetstagarorganisation ochen en
arbetsgivareorganisation. Samtliga avtal trygghetspaketen harom

upphört gälla, sedan finansieringen försäkringarnaattnumera av
prisregleringssystemen upphört till följd riksdags-genom ettav

beslut därom.
detNär gäller lantbrukarna och skogsbrukarna bildades år 1993

Lantbrukama Trygghetsförsäkring Försäkringsaktiebolag LTF av
LRF för administrera och utveckla LRF medlemsförsäkringar.att :s
Från och årmed har medlemmarna1995 själva bekostat sina
försäkringar innefattande liv-, sjuk-, olycksfalls- och ersättarförsäk-
ring. Såvitt gäller yrkesfiskarna ingick Sveriges Fiskares Riksför-
bund SFR i juli avtal1995 med AMF fortsatt TFA-nytt om
försäkring för förbundets aktiva medlemmar och avtal med WASA

gruppliv- och gruppolycksfallsförsäkring. Medlemmen måsteom
själv betala försäkringspremien för försäkringen skallnumera att

gällande. För renskötarnas vidkommande har Samernasvara
Riksförbund SSR för tiden efter den december31 träffat1995
ramavtal med Trygg-Hansa gruppliv- gruppsjuk- ochsamtom
olycksfallsförsäkring. Premieinbetalning handhas ävenm.m.
beträffande renskötarna varje enskild medlem.numera av
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utanförFörsäkringar arbetsmarknaden4

Inledning1

Någon klar skiljelinje mellan försäkringar och utanför arbets-
svårmarknaden dra. Socialförsäkringarna och de kollektivaär att

personförsäkringarna och förknippade medvis alltidsättär
dåarbetsmarknaden, eftersom de upphov till ekonomiskt skyddger

närståendeden enskilde drabbats tilleller dennes skulle haannars
följd den grund eller olycksfall inteenskilde sjukdomattav av

ålderkan, alternativt grund inte behöva, försörja sigav anses
eller sin familj arbete.egetgenom

framhållitsGruppförsäkringarna ofta utformadetidigare,är, som
komplement för arbetstagarna till ka-försäkringarna änsnarare som

alternativ för och anställda, intearbetsgivare, dennessom som
omfattas olycksfalls-,kollektivavtal. pensions-, liv-,En extraav

framståreller sjukförsäkring i allmänhet för deninte onyttigsom
frånenskilde eftersom belopp fleradenne har avtaladerätt att ut

försäkringar såvida inte innebärsamtidigt, försäkringsavtalen att
försäkringsbolaget skall de verkliga utgifter och förlusterersätta

försäkringsfallet såledesorsakat. örsäkringsskyddet kanFsom avse
olycksfall inträffar under arbetstid eller sjukdom medförsom som
oförmåga något förutföra arbete. Vidare kan förutsättningatt en
gruppförsäkringen prerniein-arbetsgivaren medverkar vidattvara
samlingen. försäkrade oftadessutomDen utgörsgruppen av
anställda hos fackligarbetsgivare eller medlemmar ien av en
organisation, kan lika medlemmarna i vilkengärna utgörasmen av

någonförening helst eller i naturligt sammansattannan som annan
kollektiv. såledesSjälva grunden för försäkringen återfinns vanligen
exempelvis i föreningsrätten och kan hänföras tillsällan eller aldrig

avtal träffats arbetsmarknaden.ett som
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Gruppersonförsäkringar4.2

Gruppliiförsäkriirg

efterle-skyddariskförsäkring avseddGrupplivförsäkring attär en
år,ålder, i allmänhetdödsfall före viss 65dödsfall. Vidvande vid

eller registre-formånstagaren. Maketillkapitalbelopputbetalas ett
vidaretill försäkringenansluta sigrad sambo kanpartner samt som

förtidskapitalenkelt eller dubbeltmedkan kompletteras som
ålder, grundårsnormalt foreden försäkrade,utbetalas 62 avom

halvtförtidspension ellerminst halvbeviljassjukdom eller olycksfall
försäkringsbo-något mellan olikavarierasjukkapital villkoren kan

försäkrade sedanockså denutbetalaslag. Förtidskapitalet kan om
arbetsoförmågan beräknas bliochtvå år arbetsoförmögenär

bamskydd,ofta medkombinerasbestående. Förtidskapitalet ett
innefat-sjukförsäkringomfattasbarnd.v.s. den försäkrades av en

dödsfallsersättning.ochtande endast invaliditets-
grupplivförsälcringanslutningsformen viddominerande ärDen
Exempelvis 75reservationsrätt.anslutning medautomatisk är ca

anslutningsfor-grupplivbestånd baserat denFolksamsprocent av
de bolagavseendepremieintäkten församlade 1995Denmen.

till drygtgrupplivförsäkring uppgick 3,5meddelat frivilligsom
Somsvarade förkr, Folksam 45miljarder procent.caensamvarav

medlemmarexempelvisframgått redogörelsen kanden tidigareav
livförsäkring.tecknakani sparinrättning utgöra en grupp somen

verksamhet,härpå Livförsäkringsaktiebolaget LIVIA:sExempel är
grupplivför-består individuell livförsäkring ochi meddelaattsom

med grupplivför-Nordbanken. kombinationsäkring till kunder i I
sparande tillinnebärsäkring kan gruppsparförsäkring tecknas, som

försäkringsbelopplivsvarig individuell livförsäkring med som
års ålder.utbetalas vid dödsfall efter 67

förekommerKompletterande gruppensionsförsäkringar
också till följdkollektivavtalmarknaden inte bara till följd utanav

ingått ramavtalenskilda fackliga organisationerexempelvisattav
skallorganisationens medlemmarmed försäkringsbolag ägaattom

individuell anslutning.till försäkring eñerrätt

Gruppsjuk- och gruppolyckyallyörsäkrirzg

Gruppsjuk- gmppolycksfallsförsäloingama avseddaoch är att ettge
sjukförmåner vidmindre tillskott och avtalsenligatill sociala
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arbetsoförmåga grund sjukdom eller olycksfall. Gruppsjukför-av
säkringen kan gälla med fast karens eller med s.k. ATP-karens,
d.v.s. den försäkrade blir berättigad till ersättning vid samma
tidpunkt till sjukbidrag/förtidspension enligt lagennär rättsom om
allmän försäkring föreligger. Såväl obligatorisk frivilligsom
anslutning till gruppsjuk- och gruppolycksfallsförsäkring vanligtär
förekommande. Maka/make, registrerad och sambo kanpartner
medförsäkras i olycksfallsförsäkringen inte i sjukförsäkringen.men
Kommunerna i Sverige tecknar gruppolycksfallsförsäkringar för
elever under skoltid i grund- och gymnasieskola kommunalsamt
vuxenutbildning, barn under skoltid i förskoleverksamhet församt
ungdomar i kommunalt uppfoljningsansvar mfl. Gruppolycksfalls-
försäkringarna uppträder i olika tidsmässiga avtalsformer bl.a.även
heltid, arbetstid/skoltid och fritid. Fritidsförsäkringarna avser
olycksfall inte förknippade med arbetet, varför det kanärsom
tyckas dessa försäkringar inte någotheller har eller endastatt
mycket lite med arbetsmarknaden. Dock fritidsförsäk-göraatt är
ringen avsedd komplement till ka-försäkringen TFAett rentsom -
trygghetsförsäkring vid arbetsskada innehålleroch i stort motsva--
rande ersättningsmoment denna. Barnolycksfallsförsäkringarsom
förekommer också, vilka tecknas individuellt exempelvis förälderav

har försäkring baserad medlemskap i facklig organisa-som en
tion. Folksam meddelar gruppolycksfallsförsäkringen Trygghets-
försäkring Fritidsskador TFF. Försäkringen tvåmeddelas i delar
varför antalet försäkringsuppdrag miljoner uppdrag.3,2är stort,
Försäkringen tecknas ofta dels i obligatorisk form fackför-ettav
bund betalar premien dels enligt reservationsmeto-även samtsom
den beträffande påbyggnadsförsäkring den enskildeen som
medlemmen betalar. miljonerCa försäkringsuppdragen2 av avser
obligatoriska försäkringar. -försäkringen svarade förTFF ensam ca
40 eller miljoner kr, den totala premieintäkten700procent, ca av

försäkringsmarknaden under såvitt gäller1995 gruppsjuk- och
gruppolycksfallsförsäkringar.

4.3 Gruppskadeförsäkringar

Gruppförsäkringsmodellen har kommit tillämpas ävenatt
skadeförsäkringsornrådet. första handI har modellen föranvänts
sakförsäkring i form kollektiv hemförsäkring för medlemmarnaav
i facklig organisation. Gruppen således alltid möjligär nästanen att
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Gruppsakförsäkring-undantag.inteförhand, utanavgränsa men
koppladeockså vid försäkringarexempelvis ärförekommer somar

försäkradedendär köparnaprodukterolikatill köp utgörav
gruppföreståndare.fungeraråterförsäljarenoch somgruppen

Försäk-föranleddeshemförsäkringenkollektivaBeträffande den
1985:34SOUutredning därom seringsverksamhetskommitténs

enighetfullfannsLO-kongressen 1981 attviddet omattav
skullehemförsäkringar,såsom görasförsäkringar,nytillkommande

årunderElektrikerförbundetmedlemsförsäkringartill attsamt av
lanseradeunderMålarförbundet 1984därefteroch1983

förFolksamireservationsrätthemförsäkringobligatorisk utan
medlemmar.sinsamtliga

med-i denså detfungerarhemförsäkringenkollektiva attDen
ingårfackförbundbetalar till sittlemsavgiñ medlemmen ensom

automatiskt tillanslutsVarje medlemförsäkringen.avgift förextra
villdennesigharförsäkringen, rätt att omreserveranumeramen

sådanpraktikenIhemförsäkring görslösa sin sätt.annat
försäkringsbolaget. Närmaretilloch inteförbundettillreservation

debattenochhemförsäkringenkollektivadenbeskrivning omav
hemförsäk-kollektivförGenombrottetintroduktion;dessrunt se
beståndFolksamsFolksam.i Sverige,ring ut avavgessom

styckentilljanuari 306uppgick i 1997hemförsäkringarkollektiva
sammanlagdmedförsäkrademiljoneromfattande drygtavtal 1,3 en

kr.miljonerårspremie drygt 600
tillgängliga förocksåfinnsförsäkringarmotsvarandeI stort sett

Skandia eller Trygg-Hansamedförbundenoch SACO-TCO- som
Folksamhosfrån gällervadskillnadTillförsäkringsgivare. som

hemförsäkring,endastdock inteförsäkringar utandessaavser
båtar.eller Enmotorfordonockså exempelvisinnefattar annan

individuellsker eftertill försäkringarnaanslutningskillnad är att
ansökan.



SOU 1998:7

bestämmelserNuvarande5 m.m.

Svensk5.1 rätt

försäkringsbolagSvenska5.1. 1

försäkringsrörel-återfinns iförsäkringsbolagsvenskaReglerna för
inteförsäkringsrörelseselagen FRL. Begreppetl982:713, är

Vissaförsäkringslagar.eller tidigaredefinierat sig i FRLvare
försäk-förarbeten.dock i lagarnas Envägledande uttalanden finns

inågon yrkesmässigtallmänhetkännetecknas iringsrörelse attav
vederlagsärskilda avtalsyfte ochiiskutjämnande ettmottargenom

någon formersättning eller utföraför utfästelse utgeatt aven om
motivut-bl.a.då händelse inträffari förväg oviss seprestation en

tillståndsbestäm-iårs lagstiftning ändringartalandena till 1985 om
påpekasff. skall dockmelserna, 1984/85:77 39 Det atts.prop.

dessainnefattari samhälletflera företeelser förekommer som
kommitskullföreteelserna för denrörelsekännetecken attutan att

ochomfattningförsäkringsrörelse. Verksamhetensbetraktas som
ocksåde tilltänkta kundernaekonomiska betydelse för är av

sådant skydds-betydelse vid bedömningen kunderna har ettav om
stå kontroll.bör under samhälletsbehov verksamhetenatt

kap.försäkringsrörelse krävs det enligt § FRLdriva 2 3För att
eftertillstånd, meddelas regeringenkoncession, en gran-som av
Finansinspek-i Finansinspektionen.skning huvudsakligen skersom

huruvidaförhandsbeskedtionen kan efter ansökan lämnaäven om
Försäkrings-planerad verksamhet.koncession nödvändigt förär en

för försäkringsrö-bolagets stiftare vid ansökan koncessionskall om
regeringen förbolagsordning underställsrelse upprätta somen

verksam-stadfástelse. koncession skall fogasTill ansökan enom
Finansinspektionenshetsplan utformats i enlighet medsom

tills vidare ellerutfärdade Koncession beviljasföreskrifter därom.
verksamheten kanför bestämd år, den planeradetid, högst tio om

försäkringsverksamhetkomma uppfylla kraven sundantas att en
kan inteoch kvalificerat innehav i bolagetden har antasettom som

stycket.bolaget kap. fjärdemotverka sund utveckling §2 3aven
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koncession ändringändringVid förlängning eller samt avav
måste dettabolagsordning ansökan göras.om

d.v.s.kunder försäkringstagarna,Försäkringsbolagets utgörs av
försäkringen.försäkringsgivaren Enträffar avtal medde omsom

i lagenförsäkringstagare finns §legaldefinition begreppet 2av
konsumentförsäkringslagenförsäkringsavtal och i §21927:77 om

Försäkringstagarenilagförslagen 1993:39.Ds1980:38; ävense
i vissa fallockså till försäkringen och kanblir i allmänhet ägare

överlåta den tillförfoga försäkringen ägareöver att ny somgenom
Försäkradskyldigheter.rättigheter ochförsäkringstagarensövertar

jfr §hälsa försäkringsavtaletden intresse, liv eller 2är avservars
Medoch lagförslagen i 1993:39.konsumentförsäkringslagen Ds
delsförsäkringsaktiebolag,enligt delsförsäkringsbolag FRLavses

försäkringsbolag.ömsesidiga
kap.försäkringsaktiebolag dess aktieägare. I 1Delägare i ärett

försäkringsaktie-delägarna iförsta stycket stadgas§6 FRL att ett
Bestämmel-bolagets förpliktelser.bolag inte personligen försvarar

bolagsordningenockså förbud iinnebär taattett motsen
138.tillskottsplikt 1981/82:bestämmelser se 180prop.om

inteförsäkringstagarnaförsäkringsbolag däremotömsesidigaI är
Återförsäkrings-också bolagetsbara kunder till bolaget ägare.utan

återförsäkring-delägare till följdemellertid intetagare avsomanses
olycksfallsförsäk-lång ochfråga livförsäkring, s.k. sjuk-Ien. om

för längre tidolycksfallsförsäkring gällerring d.v.s. sjuk- och som
uppnått vissförsäkradeår, tid eller tills denfem under obestämdän
underålder får försäkringsbolagetoch inte sägas annansom upp av

ochförhållanden föreliggaförutsättning särskilda kanän att anses
avgångsbidragsförsäk-dessutom försäkringsavtalet,angivits isom

tillgångar för dessåterförsäkring endast bolagetsring samt svarar
idelägarnaförpliktelser. försäkringar slagFör annat svararav

förpliktelserömsesidigt bolag personligen subsidiärt för bolagets
kap.begränsning begränsning till visst belopp 1eller medutan

sådan försäkringsverksamhet kan§. förluster uppkomna i7 För
kap.i enlighet med föreskrifterna iuttaxering delägarna ske 13

FRL.
också livförsäkringsbolagFörsäkringsbolagen idelas upp

anknyter till de olikarespektive skadeförsäkringsbolag. Indelningen
livförsäkringsbolagförsäkringsklasser i lagen. Medangessom

såförstås ellerenligt sådant bolag uteslutandekap. §1 4 gottsom
försäk-utbetalninguteslutande meddelar försäkringar därsom av

tilläggsför-ringsbelopp liv,beroende eller fleraär en personersav
tillanknytersäkringar anknyter därtill försäkringar somsom ,



SOU 731998:7

giftermål och födelse lång sjuk- eller olycksfallsförsäkring.samt
Övriga bolag räknas skadeförsäkringsbolag.som

livförsäkringarDe livförsäkringsbolagen meddelar kan delassom
i grundbundna och grundñia livförsäkringar. Med grundbundenupp

livförsäkring försäkringar för vilka det finns till regeringenavses
eller Finansinspektionen anmälda grunder för beräkning premierav
och premiereserv m.m.

Övergripande för konswmentskyddetprinciper

Som i det föregående präglas detFRL övergripandeantytts av
syftet skydda de enskilda konsumenterna, vilket huvudsakligenatt
sker bestämmelser syftar till försäk-att garantera attgenom som
nngsbolagen effektiva och solida meddelar försäkringar tillär samt
rimliga villkor.

betydelsefullaDe principerna införts i den svenskamest som
lagstiftningen för skydda försäkringstagarna soliditersprizrci-att är

och skälighetsprirzclperø. frågaI livförsäkring ochpen om -
skadeförsäkring meddelas för längre tid år återfinnstio deänsom -
fundamentala reglerna soliditet och skälighet i kap.7 4om
Kravet bolagens förmåga fullgöra sina förpliktelseratt trygga att

starkt det gäller långa avtalstider,är extra när vanligt särskiltärsom
vid grundbunden livförsäkring. Soliditetskravet gäller emellertid

för livförsäkringar drivesäven grunder. Soliditeten vidutansom
livförsäkring säkerställs bl.a. de grunder d.v.s. beräk-attgenom -
ningsantagandena för premie och premiereserv för tekniskasamt
återköpsvärden och återbäring försäkringsbolagen har attsom-

betryggande deär överskottsmedelanta normaltsamt att som
uppstår i rörelsen kan användas för konsolidering i avvaktan att

återförsde till försäkringstagarna återbäring. Samtligagenom
försäkringsbolag måste vidare enligt kap.7 § försäkringstek-1 göra
niska avsättningar, vilka skall de belopp erfordras förmotsvara som

bolaget vid varje tidpunkt skall kunna uppfylla alla åtagandenatt
skäligen kan förväntas uppkomma med anledning ingångnasom av

försäkringsavtal. För förhindra försäkringsbolagen föratt att tar
risker vid sin placering medlen gäller de försäkringstek-stora attav

niska avsättningarna skall redovisas i vissa slag tillgångarav
skuldtäckning, kap.7 9 § FRL. Den övergripande placeringsre-se

återñnnsgeln i kap. och7 § innebär9 försäkringsbolag vidatt etta
placering medel tillgångari används för skuldtäckning skallav som
välja tillgångar med beaktande bolagets försäkringsåtagandenav
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lämpligtriskerna sättspridaochmatch:ringspriizclperü
tillräckligthamåste bolagenDärtilldiversifieririgsprirzclperü. en

kapitalbasensbeträffande§kap. 8kapitalbas se 1 samtstor
§§.28kap. 22nivå, 7ochomfattning se -

skälighet.principenkompletterassoliditetPrincipen omavom
intesoliditetensåtillräckligtmåste attstortPremieuttaget vara
prisförsäkringenssamtidigt intefår stort attvaraäventyras, men

medockså skemåsteavvägningrimligt. Envadöverstiger ärsom
kostnadernasåförsäkringstagare attolikatillhänsyn grupper

någotuttrycktSkälighetsprincipen äremellan.demskäligtfördelas
Vidskada.ellerlivförsäkringenberoendeolika avserom

kostnadtillmeddelasskallförsäkringengällerlivförsäkring enatt
skadeförsäkringVidförsäkringenstillhänsynmed art.skäligärsom

skäligtskallpremiesättningen§kap. 5enligt varagäller 19 att
täcka,avseddförsäkringenrisk attden ärtillmed hänsynavvägd

omständigheternaförsäkringenfordriftskostnader samtnödvändiga
vidaregällerskadeförsäkringlivförsäkringsåväli övrigt. För som

skallpremienförsäkringsavtaleti änvillkor varaandraävenatt
ochavseddförsäkringenskydd attdet ärtill gemed hänsynskäliga,

Skälighetsprincipen§ .kap. 6övrigt 19iomständigheterna
ochsjälvbärande attmåsteförsäkringsgren envarjeinnebär varaatt

Avsubventionerafårintesåledesförsäkringsform annan.en
livförsäkrings-iöverskottallavidareföljerskälighetsprincipen att

tillhänföraskanöverskottsådana renad.v.s.rörelse, även som
ochförsäkringstagarnaåtergå tillskallverksamheten,iaffärsvinster
vidfördelarLivförsäkringsbolagendem.mellanskäligtfördelas

kontribu-s.k.denenligtöverskottendärvidförsäkringindividuell
enskildadetillfördelningentillsyftarvilkentionsmetoden, att

försäkringensenskildadenskallförsäkringstagarna motsvaras av
försäkringkollektivVidöverskott.samladebolagetstillbidrag

denbeaktandemedinteöverskottenvanligenfördelas avdäremot
3.3.2.underseöverskottentillbidragenskildes ovan

tillsyftar garanterakap. FRLtillsynsreglernai att19särskildaDe
skälighetochsoliditetprincipernabeskrivnade omatt ovan

förövergripande attansvaretförsäkringsbolagen. Detefterföljs av
Finansin-åliggerverksamhetförsäkringsbolagenstillsyn överutöva

utveck-sundförverkaskallkap. §1enligt 19spektionen, ensom
Försundhetsprirzclpeiz.försäkringsväsendet merenling av

ochskälighetsoliditet,principernaredogörelse förutförlig om
1995:87.och SOU1986:8sundhet; SOUse
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Undantag och till dispensmöjligheter från försäkringsrörelselagerz

Undantags- och dispensbestämmelserna ocksåi präglasFRL av
tillhänsyn den enskilde konsumenten. Exempelvis gäller beträffande

sjö- och transportförsäkring i Sverige skälighetsprincipenatt
tillämpas endast för reseförsäkring båtförsäkringoch konsu-som

tecknar för ändamål.huvudsakligen enskilt Skälighetsprinci-ment
gäller för förövrigt inte svenska försäkringsbolag ärpen som

verksamma i utlandet med livförsäkring kap. och19 5änannat se
§§. Försäkringsbolag driver försäkringsrörelse6 fåri utlandetsom

dessutom enligt kap. § tredje stycket medgesl 10 ytterligare
avvikelser från awikelserna föranleds hänsynFRL tillom av
utländsk eller rättstillämpning.rätt

Dispens enligt kap. kan frågamedges i livförsäkringar,1 10 § om
gäller endast för dödsfall och meddelas för tid högstsom som en av

fem eller premie beräknad och bestämd för längstärmot en som
årfem i återförsäkringar skadeförsäkringartaget, mottagna samt
meddelas ömsesidiga försäkringsbolag eller lokalt skadeför-som av

säkringsbolag under vissa förutsättningar. Några särbestämmelser
sikte kollektiva försäkringar endast finns inte i FRLtarsom men

möjlighet för regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen enligt kap. första§ stycket medge1 10att
undantag fråneller avvikelser vissa lagens bestämmelser har,av

tidigare fåttberörts, betydelse för förstai hand grupplivförsäk-som
ringar. Syftet frågamed den dispensmöjligheten främst iär att om
tekniskt enkla livförsäkring sparande det möjligttyper görautanav
för försäkringsbolagen driva verksamheten de försäkrings-att utan
tekniska grunder förknippade sådanmed försäkringärsom annars
se l981/82:180 erhållen dispens innebär för143 Enprop.
försäkringsbolaget rationaliseringar och kostnadsbesparingaratt
kan och eftersom premien kan ändras varje godgöras, anses
soliditets- och skälighetsövervakning kunna utövas trots att
försäkringen drives grunder.utan

till innehöllFram kap.1994 §FRL dispensbestämmelse1 10 en
innebörd tjänstepensionsförsäkringar, de tecknatsatt oavsettav om
följdtill kollektivavtal eller teoretiskt kunde medges undantagav

från FRL:s samtliga bestämmelser. Undantagsbestämmelsen för
tjänstepensionsförsäkringama har fått utgåemellertid medFRLur
hänsyn till bestämmelsen för allmänt utformad och därmedatt var
kunde komma i konflikt med områdetEES-reglerna se prop.
1992/93:257 Enligt övergångsreglema185. till ändringen gäller
dock tidigare meddelade dispenser fortfarande. Beträffande
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enligt kap.någonalltså dispens 1intekantjänstepensionsförsäküng
försäkrings-detkrävssådan försäkringoch förmeddelas att§10

bestämmelserna ienligtoch anmälsgrundertekniska upprättas
FRL.

ofta, förharverksamhetengrundfriadenDetaljreglering egnaav
iuttryckaskommitka-försäkring,medverksamhet attänannan

försäk-betecknasvilka brukardokument,gmndliknandespeciella
tillåtnaexempelvisreglerdessaregler.ringstekniska I anges

storlek,antalsmässiga närkravgruppbildningar, gruppens
ochpremieberäkningenförekomma,skallhälsoprövning av

till fortsätt-förförutsättningarstorlek,försäkringsbeloppets rätt
antagandenförtid,upphör iförsäkringende fallningsförsäkring i

till denåterbäring. förarbetenaför Iprinciperriskmått samtom
förförutsättningframhållsdispensbestämmelsennuvarande att en

erhållaförsäkrade kanerhållas deskall kunnadispens är attatt
gruppmedlemmarförd.v.s.fortsättningsförsäkring att utanrätt-

efterförsäkringindividuelltecknahälsoprövningindividuell en
får medföraintefrån grunderfrihetutträde attsamtut gruppen -

De1981/822180 143gruppbildningar seolämpliga s.prop.
framvuxit1940-talet harpraxis sedanenligtgruppbildningar som

sådanaendastinspektionen ärgodtagitsoch är somgrupperav
långsiktigaochstabilaförhandavgränsade ärsamt som av

sådansammansättningmåsteVidare attkaraktärer. varagruppens
underlag förförsäkringsriskergodamindreinte endast utgör

andelvissminstkrävsdet bl.a.försäkringen, varför att aven
Försäkringsin-dåvarandeförsäkringen.till Iansluter siggruppen

grupplivför-angående270/88,Hspektionens cirkulär :l, Dnr1991
gruppbildningarvilkagäller,alltjämtsäkring somangesm.m., som

minstaforsäkringsbelopp ochförgrundtillkan godtas samt att
läggasutredningförsäkringstekniskanslutningsgrad skall somen

utredningenavsnitt 2.3.5. Idispensansökan sebifogas tillskall
skallbolagetriskvariationden högstaskall vilken är somanges som

forsäkringsbeloppvilka kravenskildtillämpa för samtgruppen
leder till.riskvariationenangivnaanslutningsgrad denoch

försäkringvid kollektivFinansinspektionens praxisNärmare om

såvittupprätthållandeskälighetsprincipensgällerdetNär avser
effektivi-ochsparsamhetkravetförsäkringarkollektiva attanses

strävande-rutinerförenkladedeuppfylls mycket vältet somgenom
försäkrings-årsRedanmedför. 1945premierenhetligamotna
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utredning uttalade den besparing kunnat uppnåatt som gruppen
bilda försäkringsinrättningatt borde kunna kommagenom en egen

kollektivets medlemmar till godo lägre premier eller högregenom
återbäring Åse SOU 1949:25 161 andra sidan står den
solidariska premiesättningen och den enhetliga hanteringen av

återbäringsmedeleventuella i strikt formell mening i direkt motsats
till kravet kostnaden för försäkringen skallatt denmotsvara

risken. Kravet kostnadernaövertagna för försäkringarna skallatt
fördelas skäligt mellan olika försäkringstagare har i praxis som
framgått ändå inte förhindrat framtagandet flertal gruppför-ettav
säkringslösningar med eller mindre enhetliga premier. praxisImer
har också godtagits återbäring vid grupplivförsäkring tilldelas deatt
försäkrade beaktande den enskildes bidrag tillutan överskotten.av
Vidare har den för inämnarengemensamma personerna en grupp

kan teckna gruppförsäkring minskat med tiden.som avsevärt
Gruppersonförsäkringens i dessa avseenden snabba utveckling
under har bl.a. lett till inspektionenattsenare övervägt att
upphäva cirkulär för1991:1 detta med författningatt ersätta ny
med anknytning till förslaget till försäkringsavtalslag. Om dettany
förslag, Ds Finansinspektionen1993:39. har inte funnitse att
utvecklingen, och de avvikelser från tidigare riktlinjer legat tillsom
grund för grupplivförsäkring följt därav, strider soliditets-,motsom
skälighets- övervägandeneller sundhetsprinciperna i FRL. inom
inspektionen har därför gjorts lämna försäkringsbolagenäven att
ökad frihet utformaatt försäkringsbola-sättettgrupperna som

finner ändamålsenligt och försäkringstekniskt möjligt. Somgen
konsekvens inspektionens uppfattning i dessa avseenden skulleav
försäkringsbolagen i framtiden vid ansökan dispens enligt kap.1om
10 §FRL inte behöva precisera den avsedda gruppbildningen, och
inspektionens prövning skulle koncentreras till de försäkringsteknis-
ka reglerna.

delDen F örsäkringsverksamhetskommitténs utredningsupp-av
drag resulterade i betänkandet SOU föranleddes1985:34som av
frågan obligatoriska lösningar kunde tillåtas för gruppsakforsäk-om
ringar. Försäkringsverksamhetskomittén kom fram till övervä-att
gande skäl, bl.a. risken för dubbelförsäkring för denutan nytta
försäkrade, talade sådana lösningar och enskildmot gruppmed-att
lem därför alltid skulle ha i fallrätt sigatt vart motreservera en
anslutning till försäkringen. detNär gäller gruppförsäkringar där
den enskilde själv har för premieinbetalningen har såvälatt svara av
inspektionen Konsumentverket sedan länge upprätthållitssom ett
krav frivillig anmälan från den enskildes sida. särskild frågaEn
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detskullehurFörsälcringsverksamhetskommittén semanför var
försäkringarföravgifter utanorganisation utförhållandet togatt en

konstatera-Kommitténmedlemmarna.mellandifferentieringnågon
tillutsträckaskunde attinteskälighetsprincipen avsedärvidde att

tillbetalaskulleorganisationimedlemmarnaavgifterde ensom
kommitténenligthadeinspektionen prövaVad attorganisationen.

försäkringsbolagettillpremieorganisationens varendast omvar
utvidgamotiverathellerinte attdetfannKommitténskälig.

erinradessammanhangettillämpningsområde. Iskälighetsprincipens
premiernaföljaharskälighetsprincipen attansettsintedetatt avom

måsteanslutningsformerindividuellamedgrupplösningi en
individuellförgällervadmedöverenstämmelseiditferentieras som

frågaitillsyninspektionensdetpåpekades omVidare attförsäkring.
villkorsut-gruppförsäkring, attavsågocksåvillkorsskälighet men

konsumentförsäk-tillbordedelartillämpligaifonnningen anpassas
angåendeförslagFörsäkringsverksamhetskommitténsringslagen.

tillvälproposition, attnågontillinteleddegruppförsäkring men
gruppsakförsäk-Obligatoriskdärmed.enlighetiutveckladespraxis

gruppsakför-tillAnslutninglängre.således inteförekommerring
omfattasgruppmedlemmarnavisserligensker attsäkring genom

avtalingåttgruppföreträdarenförsäkringdenautomatiskt somav
väljadockkan attGruppmedlemmarnaförsäkringsgivarenmed om.

praktikenivilketsig,försäkringenutanför attstå reserveragenom
skälighets-vidarepraxis hargruppföreträdaren. Ihosskervanligen

totaladentillbegränsatsgruppförsäkring attvid avsebedömningen
betala.hargruppföreträdare attpremie ensom

kollektivavtal harsiggrundarförsäkringargällerdetNär som
vadgodtagitskälighetshänseendeiundantaginspektionen utan
ochpremierfrågaikommitarbetsmarknadspartema överens omom

sammanhangskildaiinspektionenharVidareåterbäring m.m.
förhållanden,speciellaråderförsäkringarsådanaförattpoängterat

hänynmåsteskälighetsprincipen tastillämpningenviddetvarför av
ställningsta-Sådantbeaktas.demfaktorerandratill än annarssom
den 12Försäkringsinspektionendåvarande marsgjordesgande av

PensionärsförbundSverigesanledningmed92/91, attDnr1991, av
kritikriktathade motskälighetsprincipenbl.a.åberopandeunder av
understigaskulleår 1991förpensionstilläggenbeslutSPP:s att

septemberperiodenunderkonsumentprisindexförändringen av
Motsvarandeprocentenheter.3med knapptseptember 19901989 - undersökningFinansinspektionensviduttryck avtillkomsynsätt
anledningmed954-95-314,Dnroktober 1995, avdenAFA 2

styrning,avseende1994:36FFFSrådallmännainspektionens
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intern information och intern kontroll inom försäkringsbolag och
understödsföreningar. Undersökningen ingick led iettsom
inspektionens operativa tillsyn hur försäkringsbolag ochav
understödsföreningar utarbetar och upprätthåller försystem
kontroll och uppföljning de risker förekommer i institutensav som
verksamhet. Finansinspektionen kom i undersökningen fram till
slutsatsen de rekommendationer lämnas i de allmännaatt som
råden, med hänsyn till de speciella förhållanden råder försom
kollektivavtalsgrundade försäkringar, inte i alla delar tillämpligavar
för AF Azs verksamhet.

Konsunøerzts/ydder enligt örsákrirIgsutredzzizigerzsF förslag m. m.

Enligt Försäkringsutredningen bör det övergripande syñet med
tillsynslagstiñningen till ingångna försäkringsavtalatt attvara se
kan fullföljas. bör tillsynsreglernaDäremot inte innebära en
detaljerad kontroll premiesättning och produktutformning.av
Försäkringsutredningen har i sitt slutbetänkande därför föreslagit att
skälighetsprincipen skall upphävas. Bl.a. till följd därav har
Försäkringsutredningen vidare föreslagit viss del överskottetatt av
i livförsäkringsrörelse skall kunna utdelas till bolagets iägareen
form vinst. För bolagens Soliditet och försäkrings-att garanteraav

del överskotten har, bland andra bestämmelser,tagarnas av
föreslagits krav försäkringsbolaget skall riktlinjerett att upprätta
för de försäkringstekniska avsättningarna. riktlinjer skallDessa
inkludera bl.a. principerna för beräkningen försäkringstagarnasav

återbäringtill bonus. föreslåsDet förbudrätt för försäkrings-ett
bolagen väsentligt sänka bonusens andel i överskottenatt i
förhållande till vad dessförinnan gällt under följdsom en av
räkenskapsår, det inte följer riktlinjerna eller finnsom av annars
särskilda skäl för det. Som skäl för sitt ställningstagande att
upphäva skälighetsprincipen anförde utredningen bl.a. kravenatt
försäkringar till rimliga priser kostnadseffektivt drivnasamt
försäkringsverksamheter kan tillgodoses bättre andra sätt,
framför allt konkurrens mellan försäkringsbolagen. Degenom
marknads- och konkurrensrättsliga regelverken innebär enligt
Försäkringsutredningen i dessa avseenden tillräckligt skyddett även
for forsäkringskonsumenter. Enligt förslaget Övergångsbestäm-till
melser skall kravet skälig kostnad dock gälla i fortsättning-även

för äldre livförsäkringar. Se SOU bl.a.1995:87, 107 135,en s. -
150 151 295.samt-
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obligatoriskadetföreslagitvidareharFörsäkringsutredningen att
skall slopas.försäkringsbolagömsesidigaidelägaransvarkravet

bliföreslås ställetiuttaxeringochdelägaransvarFrågor om
bestämmasjälvabolagen över.överlämnade till att

garantisysteminförandeutredningsarbete ettpågårVidare avom
direktivutredningensdenEnligt13.Fi 1996:försäkringstagareför

genomförandeförlösningtekniskutarbetasskall bl.a. aven
konsumentskyddsamordnatförslagFörsäkringsutredningens ettom

inrättadsärskiltobeståndförsäkñngsgivareshändelsei engenomav
skyddsordning.

SverigeiförsäkringsgivareUtländska5.1.2

försäkringsgi-bedrivsSverigeiförsäkringsverksamhetFör avsom
Europeiskaavtaletomfattaslandimed omannatsäte avsomvare

vissaförundantagmedsamarbetsområdet EES,ekonomiska
gäller lagenförsäkringsgivare,lokalaochömsesidigamindre

Sverige. IiverksamhetEES-försäkringsgivares1993:1302 om
EGinomförsäkringsdirektivgenerationenstredjesamband med att

flertaletbl.a.lagenutmönstradessvenskinkorporerades i rätt, ur
EES-försäkrings-bedrivande.försäkringsrörelsensangåenderegler

huvudsaksåledes ireglerasSverigeiverksamhetgivarnas av
Utgångspunktenområdet. ärlagarhemlandsförsäkringsgivarens

försäkringsrörel-drivatillståndharförsäkringsgivare, attatt somen
Finansinspek-sedanSverigeverksamhet ifår drivahemland,sittsei

försäk-imyndighetfrån behörighäromfått underrättelsetionen
tillsyns-vissahar kvarFinansinspektionenhemland.ringsgivarens

samarbeteiinspektionen,gårhuvudsakiuppgifter attutsom
skallhemland,försäkringsgivarensimyndighetenbehörigamed den

Sverige.iverksamhetenutvecklingsundförverka aven
inteSverige,verksamhet iforsäkringsgivaresUtländska som

Sverige,iverksamhetEES-försäkringsgivaresomfattas lagen omav
försäkringsföretagutländskaför1950:272regleras i lag rättom

tillansluterreglerSverige. närai Dessaförsäkringsrörelsedrivaatt
skillnadviktigföreskrifterna i EnFRL.medeller överensstämmer

utländskadeförgällerskälighet intenågot kravdockär att
försäkringsgivarna.
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berörda föremållagarna har varit förDe översynnu av en av
regeringen tillkallad utredare, i sitt betänkade, SOU 1996:77,som
föreslagit bl.a. bestämmelserna skall inrymmas under lag,att en ny
lagen utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige.om
Beredningen pågårdet betänkandet inom Finansdepartementet.av

Understödsföreningamas5.1.3 försäkringsverksamhet

Understödsföreningar föreningar biståndfor inbördes vidär
sjukdom, dödsfall, ålderdom eller liknande sina medlemmar eller
deras anhöriga. Föreningarna bedriver försäkringsverksamhet och

i princip uppbyggda ekonomiska föreningar. Medlemmarnaär som
i understödsforening personalgrupper,utgörsen av personer
tillhörande viss yrkeskategori eller medlemmar i sammanslutningen

sådanmed intressegemenskap samverkan för personför-att ävenen
säkring naturlig.är

understödsförening kan meddelaEn pensionsförsälcring, kapital-
försäkring eller sjukförsäkring. Beroende vilken försäk-typ av
ring föreningen meddelar indelas de i pensionskassor, sjukkas-som

begravningskassor sjuk- och begravningskassor. fåtalEttsamtsor,
pensionskassor meddelar tjänstepensionsförsäkring i enlighet med
pensionsuppgörelser mellan den svenska arbetsmarkna-parter
den. föreningar har emellertid fåttDessa ojämförligt betydelsestörst
i allmänt ekonomiskt hänseende. Av det samlade fonderade
kapitalet i understödsforeningama för drygt miljarder1997 40
kr, svarade tjänstepensionskassorna för 75 procent.ensamma ca

Verksamhetsreglerna för understödsföreningar finns i lagen
1972:262 understödsföreningar. omfattar föreningarLagenom
för inbördes bistånd, affärsmässigt drivande försäk-utansom av
ringsrörelse meddelar personförsäkring arbetslöshetsför-änannan
säkring. dock inte tillämpligLagen för försäkringsutfästelserär som

eller kommun ansvarig för. Understödsföreningama stårstat är
under tillsyn Finansinspektionen och skall registrerade där.av vara
Soliditets- och skälighetsprinciperna gäller för understödsförening-

och kommer till uttryck föreningarnas stadgar skallattarna genom
ägnade föreningarna kan fullgöra sina försäk-att trygga attvara

ringsutfästelser och samtidigt tillgodose medlemmarnas intresse av
kostnader och villkor i försäkringarna skäliga iatt är ävensamt

övrigt ha för verksamheten lämpligt innehåll. understödsföre-Enett
ning skall minst femte verkställa forsäkringstekniskvart en
utredning. Föreningar endast meddelar sjukpenning for högstsom
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utredning. Omsådanemellertid intebehöverdagar upprätta180
101SOUvidare 1990:understödsföreningar se

föremål förÄven understödsföreningar översyn.lagen ärom
beräknasFiFörsäkringsföreningsutredningen, 1996:07, varasom

enligt sinaskall1997/98,årsskiftetviduppdragmed sittfärdig
medharmonisering EG:suppnåförföreslå ändringardirektiv att en

tillsyns-ochverksamhets-utreda bl.a.områdetregler samt om
tillskallhänsynsärskildvarvideffektiviseras, taskanreglerna

skyddsintressen.föreliggande

förhållandenUtländska5.2

Inledning5.2.1

Finland,Danmark, Norge,rörelsebestämmelserna iöversiktEn av
NederländernaÖsterrike, ochStorbritannienFrankrike,Tyskland,

hänvisningar.med De3191995:87bilagan till SOUiges
inteför kommersålunda redogjortsförhållanden attutländska som

beröras här.närmare
radinnefattarEU-länderde flestaFörsäkringsrörelsereglerna i en

soliditet,försäkringrörelsernassikteskyddsbestämmelser tarsom
formiinvesteringarsäkrakravtillsynsregler ochsåsom av

situationdenstatsobligationer attinhemska samt enm.m.,
lagfästa kravNågraobestånd.hamnarförsäkringsgivare

dock kravbrukliga,inteförsäkringsverksamheteni attskälighet är
ställslivförsäkringsrörelseiöverskottrimlig fördelning av

håll.flera
förekommande,vanligtgruppförsäkringarOckså utomlands är

ländernasolikai debestämmelserregel saknasdet itrots att
kollektivalagbestämdasikte ickerörelselagstiñningar tarsom

uniktsåledes intetlagstiftningendast. Svensk sättförsäkringar är
anställnings-formipensionerAvtaldetta avseende.i avm.m.om

andranaturligtvisförekommerförmåner för olika ävengrupper
tillämpadei Sverigesvenska. Detarbetsmarknader den systemetän

medförsäkringtillanslutningobligatorisklagbestämdmed icke en
emellertid inteförekommerersättningsbeloppförhand bestämdai

arbetsmarknadernautländskadeländer. Avtali jämförbara om
förpensionsfondersärskildaallmänhet ipensioner i somtryggas

EG-inomlivförsäkringsdirektivennärvarande inte omfattas av
rätten.
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EG-rätten5.2.2

föregående medfördeSom i det bl.a. Sveriges medlemskapantytts
Ändringarnai ändringar i svenska försäkringslagstiñningen.EU den

i med undantag trädde i kraft den julivissa seFRL 1 1995som,
1994/95: handSFS och 184, betingades i första1995:779 avprop.

Ändringartredje generationens försäkringsdirektiv inom EG-rätten.
med anledning EES-avtalet infördes den januari SFS1994 se1av

och 1992/931257. Andra viktiga ändringar1993:1302-1311 prop.
iden svenska lagstiftningen för svenska och utländska försäkrings-
företag gjordes den januari till följd inkorporeringen1995l av av

allmänna 1994/95:EG:s bolagsrätt SFS ochse 1994: 1941 prop.
170

EG:s arbete med införa etablerings- och tjänstefrihetatt
försäkringsområdet Såvittinleddes redan gäller1960-talet.
direkt försäkring genomfördes harmoniseringen medlemsländer-av

lagstiftning i Etableringsfrihet grundläggandeetapper. samtnas
harmonisering såvitt gäller solvens-, och vissa koncessions-tillsyn-
regler inom gemenskapen kom till uttryck i den första generationens
direktiv livförsäkringsområdet från årskade- och 1973;

år73/239/EEG, säljarespektive 79/267/EEG. Möjlighet1979; att
försäkringar nationsgränsema mottagarlandetetablering iöver utan
infördes andra generationens direktiv 88/357/EEG ochgenom
90/619/EEG. RådetsTredje generationens försäkringsdirektiv
direktiv 92/49/EEG samordning författning-lagar och andraom av

direktförsäkring livförsäkring och ändringaränar som avser annan
direktiven 73/239/EEG och 88/357/ Rådets direktivEEG samtav

92/96/EEG samordning lagar författningaroch andraom av som
direkt livförsäkring och ändringar direktivenavser om av

79/267/EEG och 90/619/EEG behandlar inkorporeringen
försäkringsområdet de grundläggande EG-rättsliga principernaav

gäller för övriga finansiella tjänster. principerDesom som avses
härmed kan i korthet beskrivas enligt följande.

harmonisering de väsentligaste delarna tillsynslagstiñningenav av-
ömsesidigt erkännande övriga tillsynsregler beviljandeochav av-

koncessioner samtav
principen beviljad koncession ochskall gälla inom hela EUatt en-

tillsynen skall myndigheten i hemlandet.att utövas av
Bestämmelserna inget hinder för medlemsländerna ställautgör att
krav godkännade stiftelseurkund vidoch bolagsordningav
beviljande koncession. bl.a. avtalsvillkor inom skade-För samtav
försäkring, premietarilfer, och inom livförsäkring, tekniska grunder
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emellertid intefår detpremiereserv,ochpremierför beräkning av
någon allmänförhandsgodkännande ellernågra kravfinnas

tillsynsmyndigheten.till Detuppgifter häromskyldighet lämnaatt
förskyldighetinnebärbestämmelserfår inte heller finnas som en

premiehöjning-anmälatillsynsmyndighetenförväg tillbolagen iatt
finnaslagbestämmelserfår dockförsäkringarobligatoriskaFörar.

avtalsvill-skall granskai förvägtillsynsmyndigheteninnebörd attav
uppfyller kravenförsäkringsavtalensäkerställandetillkoren attav

sådana försäkringar.för
olikadehand siktei förstadirektivbolagsrättsligaEG:s tar

denomfattaraktiebolagslagar,medlemsländernas ävenmen
Åndringarna ifinansmarknaden.förlagstiftningenbolagsrättsliga

allmännadenmedförtföljd har FRLtill häravFRL närmatsatt
bildandetbestämmelserhuvudsakiaktiebolagslagen och omavser

ochaktiernahanteringbolagetsförsäkringsaktiebolag,ett avav
företrädare.bolagetsochbolagstämmanaktiekapitalet samt om

respektive78/660/EEGbolagsdirektivsjundefjärde ochEG:s
ochårsbokslutskyldighetbehandlar83/349/EEG upprättaatt

med begränsatkoncerneri bolag ochförvaltningsberättelse
direktivhar dessadelförsäkringsföretagensFörägaransvar.

december 1991rådets direktiv den 19kompletterats omgenom
försäkringsföretagårsredovisning förårsbokslut sammanställdoch

januaridenvidkommande har fr.o.m 1svenskt91/674/EEG. För
tillföromarbetatsredovisningslagstiñningen helt1996 att anpassas

och1567därvid upphävts SFS 1995:direktiven. kap. har11 FRL
försäkringsfö-årsredovisning imed lagen 15601995:ersatts om

del 4.l995/96:10,Se ävenretag. prop.
framhållsförsäkringsföretagredovisningsdirektivet förI att en

redovisningsreglermedlemsländernasolikasamordning de ärav
betydel-försäkringsföretagensangelägen dels med hänsyn till stora

konkurrerande verk-bedriverdels med hänsyn till företagenattse,
borgenärer,juridisk Församheter i olika form över gränserna.

rådgivare detoch derasgäldenärer, försäkringstagaredelägare, är
årsbokslutsåledes försäkringsföretagensbetydelsestörsta attav

jämföra. redovis-blir lättare Ioch sammanställda redovisning att
iförsäkringsföretagalladärför bl.a.ningsdirektivet föreskrivs att

uppställningsformerangivnadirektivetgemenskapen skall tillämpa i
resultaträkningarna.ochbalans-och benämningar iposterna

och desamordnade inom EUför trygghetSystemen social är
anställ-byterEES-avtalet.länder omfattas När personensom av

också socialför-såledesfrån dennening land bytertillett ett annat
utnyttjar dearbetstagare,säkringssystem. tillförsäkraFör att som
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möjligheterna fri rörlighet arbetsmarknaden inom EUsom
innebär, fortsatt social Rådettrygghet har utfärdat förordningen
EEG 1408/71 tillämpningen för social trygghetsystemennr om av

anställda, egenföretagare och deras familjemedlemmar flyttarnär
inom gemenskapen. Förordningen tillämplig alla generella ochär
speciella förutom särskilda för statligt anställda,system, systern

de bygger avgiñsbetalning eller inte.oavsett om
Samordningsreglema inom gällerEU emellertid endast lagstadga-

de socialförsäkringssystem. pågårArbete inom med försökaEU att
åstadkomma viss samordning kompletterande tjänstepensions-av

för såväl privat offentligt anställda. diskussionDensystem som som
pågår inom i dettaEU avseende vidare bl.a. i vilken omfatt-avser
ning de olika ländernas investeringsregler i praktiken begränsar
investeringsstrategin, de enskilda lån frånbehovstaternas av
försäkringsbolagen statsobligationer, de olika europeiskagenom om
ländernas pensionsfonder skall erbjuda sina tjänster i andra EU-
länder, huruvida investeringar i livförsäkringar skall behandlas

investeringar i pensionsfonder svårigheternasätt samtsamma som
i överföra till skatteavdrag mellan EU-länderna.att Närmarerätten
härom, European Commission; Supplementary Pensions these
Single Market, frånA Green årPaper, juni 1997.

5.2.3 Ordningen i vissa andra länder

Pensionssystemen inom OECD-området består, liksom i Sverige,
allmänna offentliga pensionsordningar, tjänstepensionsordningarav

i privat och offentlig sektor privata individuella lösningar.samt
allmännaDen pensionsordningen i de olika länderna oñaär

avgörande för tjänstepensioneringen obligatorisk ellerärom
frivillig. de länderI där pensionsutbetalningarna från det allmänna

beroende den enskilde pensionärens förvärvade inkomstär av egen
under de aktiva åren, tjänstepensionen vanligen frivillig. deIär
länder där den allmänna pensionen huvudsakligen inte avhängigär

tidigare intäkter tjänstepensionen i stället obligatorisk.ärav
Pensionens storlek baseras i vissa fall genomsnittslönen under ett
antal alternativt slutlönens storlek. Premiernas storlek bestäms
därvid garanterad utbetalning kan ske vid pensioneringstid-att en
punkten. Vidare förekommer änstepensionsordningar där pensio-

storlek inte bestäms någoni direkt relation till lönen. ställetInens
betalas bestämd lönen och pensionens storlek blirprocentsatsen av
beroende hur inbetalningar gjorts avkastning-stora samtav som av
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till lönenförhållandeibestämspensionenmedel. Närdessaen av
bestämd talarpremieni ställetbeneft. Omdefined ärtalar man om

debenefitDeñned ärcontribution. systemendefinedomman
ingårendastcontributiondefinedvariförekommande,vanligast som

tjänstemän-svenskahärpå deexempeldärtill. Ett ärkomplement
idenmedanplan",pensionbenefit"definedITP, är ensomnens

contribution-definedITPK-ålderspensioningående utgörITP en
lösning.

Finland

lagstad-viktigaskötselnanförtrottsamhället harfinländskaDet av
arbetsoför-ålderdom,vidtrygghetsåsomförsäkringsgrenar,gade

arbetslös-långvarigfallvissaellerdödfamiljeförsörjarensmåga, av
pensionsord-finländskaförsäkringsbolagen. Denprivatahet, de

detochfolkpensionssystemetoffentligabestår detningen av
Statsektorn.privatadenförarbetspensionssystemetlagstadgade

anställda.sinaförpensionernasjälvaombesörjeroch kommun
Folkpensions-statligadetadministrerasFolkpensionen organetav

administrerasarbetspensionendelenmedananstalten, avstörre av
premier,arbetspensionsbolag,försäkringsbolag, mottarprivata som

lagregleradedetUnderpensioner.utbetalarochmedlenförvaltar
stiftelser. Förochpensionskassorantaldessutomfaller ettsystemet

specialinrättning-desspensionersektornsoffentligaden egnasvarar
Statskonto-ochpensionsförsäkringexempelvis Kommunernasar,

försäkringspre-lagstadgadefinansierasArbetspensionenret. genom
arbetstagarnaochArbetsgivarnalönen.sigbaserarmier som

År uppgickpremien. 1997delsinför sig för avvarsvarar var
medanlönentillpremien 16,8delarbetsgivarnas procent avav

tillgenomsnitt 4,5uppgick i procent.delarbetstagarnas egen
Årfondering.delvisFinland byggeriArbetspensionssystemet
tillintäktertotalaarbetspensionsbolagensgick 731994 procent av
fördelresterandemedandriftskostnader, avsattespensioner och

siggrundararbetspensionenlönframtida pensioner. Den som
deunderfrån lönenutgåendeanställning,varjesärskilt förfastställs

årsnivå enligttillhöjsanställningsåren. ettfyra sista Lönema samma
mellerstastorlekentvå tilldebeaktasdärefterAPL-index ochs.k.

pensionsgrundandedenuträknasårslönema. Från och med 1996
utgåendeanställningvarjetill den förmed hänsyni ställetlönen

komplementanställningsåren. Somsistafor de tiogenomsnittslönen
pensionsförsäkringar.frivilligatecknaslagstadgadetillde systemen
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Såvitt arbetsolyckor och yrkessjukdomar arbetsgivaregäller är
sektor tecknainom privat och kommunal skyldiga enligt lag att

försäkring försäkringsbolag för sina anställda. Premien,i som
tvåbetalas arbetsgivaren, bestäms efter huvudprinciper. Förav

försäkringsbolagen premiemindre företag beräknar en gemensam
bakgrund landsomfattande olycksfalls- och sjukdomssta-mot av en

premientistik for olika yrkeskategorier. företag beräknasFör större
med det finländskahänsyn till statistiken i företaget. Deegna
jordbrukarna har försäkringssystem administrerasett eget som av

särskild pensionsanstalt, och beträffande ersättningar för deen
arbetsolyckor eller yrkessjukdomar drabbar anställda i statensom

förför. Arbetsgivare och enskilda näringsidkare kanstatensvarar
frivilliga försäkringar, liggerdel vidare teckna dessaegen men

utanför det lagstadgade vidare Försäkring i Finland,Sesystemet.
utgiven Försäkringsbolagens CentralförbundFinska samtav

NårOffentlige Velferdsordninger bør de markedsba-erstattes av-
Forsikringsløsninger, fra arbeidsgruppe nedsattserte rapport en av

forsikringsforbundene nordiske orsikringsfor-i de land, Norges F
bund, 1996.

Enligt omfattas den lagstadgade pensionsförsäkringenEES-avtalet
inte livforsäkiingsdirektiv. Finland har vidare vid tolkning-EG:sav

artikel d första skadeförsäkringsdirektivet gjortpunkt i2 1en av
bedömningen lagstadgade olycksfallsförsäkringenden utgöratt en
del socialförsäkringssystemet och därmed faller utanförav ramen

tillämpningsområde.for EG:s skadeförsäkringsdirektivs följdSom
härav gäller enligt finländsk särskilda bestämmelser förrätt
försäkringsföretag handhar förvaltningen lagstadgadedesom av
försäkringarna ansökanbl.a. vid och beviljande koncession,av
fastställande beräkningsgrunder överlåtelsevid livförsäkring, vidav

försäkringsbestånd beträffande tillsynen verksamheter-översamtav
bestämmelser långtgåendeDessa dem gäller förär änna. mer som

försäkring. finländska försäkringsrörelselagstiñningenDenannan
innehåller några såvittemellertid inte särbestämmler gäller icke
lagstadgad kollektiv försäkring. lagenSe den december 197928

försäkringsbolag 1062/79 kap. andra och tredje§1 3om a
styckena, proposition rd1994 330.RPsamt -

Danmark

offentliga bestårDen delen det danska pensionssystemet denav av
allmänna folkpensionen Arbeidsmarkedets Tilleggspensjonsamt
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ocksåDyrtidsfond LDLønmodttagernesoch ärATP som
arbetsmarknaden.tillmed anknytningallalagreglerade och omfattar

arbetsmarknadsavtalfinnsoffentligadetUtöver systemet om
Pensionsavtalenpensionsförsäkringar.individuellapensioner samt

arbets-avtal mellanfrivilligaarbetsmarknaden parternaär
arbetstagarorganisationernarepresenteradeoñamarknaden, av

andra.den Förarbetsgivarorganisationernasidan ochden ena
obligatorisk delavtaleninnebärden enskilde arbetstagaren aven

DanmarkilöntagarnaOmkringanställningsavtalet. 80 procent av
Försäkringsersätt-arbetsmarknaden.pensionsavtal viaomfattas av

ochpremiernade inbetaldaberoendestorlekningens är enav
beräknasPremiernafonduppbyggnad.efterföljande som en

försäkringsersättningenden framtidaochprocentdel lönenav
inkomstförhållandenden enskildesavspegladärvidkommer att

livforsäkringsbolagmeddelasFörsäkringamaarbetslivet igenom. av
ireglerasverksamhetertvärgående pensionskassor,eller s.k. vars

aflovbekendtgørelse 746forsikringsvirksomhedlov nr.om
området.EG-direktivenomfattasoch1996 ävenaugust av

defineds.k.huvudsakipensionsplanerna,Eftersom utgörs avsom
infördadanskarför majoritetenplans,pensioncontribution är

kollektivavtaladeförgenombrottetnyligen detrelativt stora-
skeddeLOunder danskai förbundpensioner för medlemmar

årenarbetsgivarna 1989överenskommelser medcentralagenom
såpensionsplanernaföljdtillutbetalningarnaoch ännu1991 är av-

intentionsavtalingåttsmå. har dockförhållandevislänge Parterna
kunnasiktpremieinbetalningama förgradvis öka ävenattattom

pensionsöverenskommelser-delmindreutbetalningarna.öka En av
anställda i visstför dearbetsmarknaden gällerden danskana

iSådana överenskommelser,företag eller koncern. tryggassom
defined benefit-vanligen baseradefrrmapensionskassor,s.k. är
gäller lagen inteforsikringsvirksomhedEnligt lovmetoden. §2 om

omfattas EG:svilka inte hellersådanaför pensionskassor, av
verksamhet reglerasFirmapensionskassornaslivförsälcringsdirelctiv.

i stället i särskild lag.en
arbetsgivarnaobligatoriskt förenligt lagdet vidareDanmarkI är
yrkessjukdo-ocharbetsskadorförsäkra arbetstagaresina motatt

Försäkring-lagen.storlek bestämda iErsättningsbeloppens ärmar.
privatanärvarandetillhandahålls administreras föroch avarna

försäkringsbolag.
inteNågra för kollektiva försäkringarsärbestämmelser som

danska rörelselagstiftningen. Närmareregleras i lag finns inte i den
åbenhedförhållandena exempelvis DemokratiDanmark;i ogseom
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pensionsinstitutternes investeringsbeslutninger, betaenkningom nr.
økonomiministeriet,1306, december 1995, Rapport om gennem-

førelsen af skadesforsikringsdirektiv livsforsikringsdirektiv,og
inanstilsynet,F december 1993, den tidigare omnämndasamt

den nordiska arbetsgruppen; Offentlige Velferdsord-rapporten av
ninger.

Norge

Folketrygden grunden i det norska pensionssystemet. Vidutgör
sidan denna allmänna folkpension finns kollektiva tjänste-av
pensionsavtal, omfattar samtliga offentligt anställda 40samtsom ca

de anställda i den privata sektorn, individuellaprocent samtav
pensionsförsäkringar. Såväl tjänstepensionerna de individuellasom
pensionsforsäkringarna komplement till folketrygden.utgör
Tjänstepensionema inte obligatoriska för sig arbetstagarenär vare
eller arbetsgivaren ingåroch del de samlade löne- ochsom en av
arbetsvillkoren. Pensionsplanerna baserade defined benefit-är
principen. Angående den politiska debatten i detta avseende; se
Nordisk Försäkringstidskrift /973 244nr s.

Arbetsgivama i skyldigaNorge enligt lag teckna försäkringär att
i försäkringsbolag for sina anställda arbetsolyckor ochmot
yrkessjukdomar. Folketrygden täcker grundbeloppett ersätt-av
ningsutbetalningama. resterande beloppenDe täcks försäkrings-av
bolagen. Prerniesättningen för försäkringarna differentieras och är
avhängig risken for skada/sjukdom i de olika arbetsgivarnas
verksamheter. Angående förhållandena i bl.a. Velferds-Norge; se
meldingen, St meld 1994-95,35 Sosial- helsedepartementetnr og

Offentlige Velferdsordninger.samt
Lov den juni10 1988 39 forsikringsvirksomhet inne-av nr. om

håller inga regler sikte enbart kollektiva försäkringar.tar Isom
förarbetena till lagen se Ot.prp. 42, 1986-87 fördes ettnr.

huruvida särskilda bestämmelser skulle införasresonemang om
beträffande användandet överskott vid kollektiv försäkring. denIav
utredning låg till forgrund lagstiftningen hade föreslagits bl.a.som

lagregel skulle införas innebördenatt de medelen attav som
samlades vid kollektivpersonförsäkring skulle komma arbetstagarna
till godo vid pensioneringen. Den norska regeringen ansåg emeller-
tid frågor användandet överskott iatt kollektiv pensionsför-om av
säkring hörde hemma i försäkringsavtalslagstiñningen, någravarför
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till lovpropositioneniföreslogsavseendet intedetregler i om
forsikringsvirksomhet.
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6 Särförhållanden för kollektiva försäkringar

6.1 Inledning

kollektivaDe försäkringarna, framför allt de grundar sigsom
kollektivavtal, uppvisar i vissa fall så betydande särdrag deatt
knappast jämförbara med de individuella försäkringarna.är De
kollektiva försäkringarna särbehandlas därför i flera skilda författ-
ningssammanhang. Särbehandlingen har gjorts främst civilrättens
område. Konsumentförsäkringslagen gäller1980:38 inte för
försäkringar grundas kollektivavtal eller gruppavtalsom som
handhas företrädare för sådanFör kollektiv försäkringav gruppen.
gäller vidare särskilda regler vid skiljeförfarande mellan konsument
och näringsidkare enligt lag 1929: skiljemän.145 Beträffandeom
kollektivavtal tillämpningsområdet för avtalslagen36 § begränsatär
och enligt kap. § stiftelselagen11 4 1994: endast1221 delarär av
stiñelselagens bestämmelser tillämpliga för kollektivavtalsstiñelse.
Slutligen föreslås särskilda regler för de kollektiva försäkringarna
i förslaget till försäkringsavtalslag, Ds 1993:39.ny

befintligaDen försäkringsrörelselagstiftningen, motiven härför,
jämte andra regler påverkar försäkringsverksamheten harsom
utformats med tanke främst individuell försäkring, vilket för
övrigt gäller de Försäkringsutredningen iäven SOU 1995:87av
föreslagna ändringarna. Rörelselagstiñningen mycket grundär

mångadärav gånger opraktisk då den skall tillämpas de kollekti-
försäkringarna. Delar de kollektiva lösningarna kan formelliva av

mening strida bestämmelserF RL:s skälighetrent motav anses om
i försäkringsverksamheten. Motsvarande olägenheter beträffande
lagstiftningens krav soliditet i verksamheten föreligger emellertid
inte. tillHänsyn de kollektiva försäkringarnas har tagits isärart
praxis, varför de den gällande lagstiftningen till utgörtrots en
mycket och väl fungerande del den svenska försäkrings-stor av
marknaden.
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särdragGrundläggande6.2

försäkringKollektivavtalsgrznrdad

särställ-flerakollektivavtal intargrundad sättFörsäkring en
andrafrån allaheltdenskiljerförsäkring.till Detning somannan

till arbetsrätten.anknytningendenförsäkringsformer näraär
ocharbetsgivaremellanförsäkringsavtaletingåsVisserligen

arbets-itillkommerförsäkringsvillkorenförsäkringsbolag enmen
kollektivavtalsslutandedeoch det parternaordningrättslig är som

försäkringsverksamhe-förriktlinjerochstrategiermål,bestämmer
partsnämnder,särskilt tillsatta representanterGenom varsten.

detkollektivavtalspart,respektiveför ärföreträdarebestår av
ochförsäkringsavtalentolkarkollektivavtalsparternavidare som

frånuttalande HögstaEnligtärendentvistigasig i ettyttrar m.m.
utifråntolkashandi förstaförsäkringsvillkoren ettdomstolen bör

och1205NJA ävenperspektiv 1981searbetsrättsligt
arbetsrättsligagrupplivskyddochKollektivavtalVictorin, om-

villkorenmed hurbl.a.hari forsäkringsrätten. Dettainslag göraatt
skallförsäkringsvillkorgällerförsäkringtill. Vidkommer attannan

tilltolkasvillkoroklaraoklarhetsregeln, d.v.s.den s.k.tolkas enligt
för-intenackdelförsäkringsgivarensnäringsidkandeden om
kanframtagandeavtalsvillkorensvidnågotsäkringstagaren sätt

ka-försäkringVidförsäkringsgivaren.jämbördig ärha varitanses
ochavtalsvillkorenbestämmerkollektivavtalsparternadet som

tolkning.villkorensbestämmerdessadärför överparter som
förhandlingarnai de allmännadelaringårFörsäkringarna som

anställningsförmånerochlöner ytterstarbetsmarknaden somom
valtlagstiftarenTraditionellt harstridsåtgärder.förs under hot om

arbetsmarknaden,uppgörelsersådanalägga sig i utaninteatt
desigförlitatochtillbeslutanderättenöverlämnat parterna

Genomarbetsrätten.finns inomförhandlingsprocesser som
anställningsförhållan-olikaarbetsmarknadenuppgörelsema om

enskilde arbetsta-således denkollektivavtalden i form ett ansesav
ytterligaremånsådanibli tillvaratagnaintressen attgarens

erforderliga.lagstiñningsåtgärder inteskyddsregler ärgenom
någramedgerforsäkringsrörelselagstiftningen inteSå länge

emellertid,detfinnsförsäkringarkollektivavtaladeförundantag
vidarbetstagarnaskydd förlagstadgadeanförda,det tidigaretrots

Försäkringsrö-förhandlingsprocesserna.arbetsrättsligasidan deav
för vadockså vissadärmedrelselagstiftningen gränsersätter

Försäkringsrörel-får kommaarbetsmarknadsparterna överens om.
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selagstiftningens skyddsbestämmelser kan således, under vissa
förutsättningar beroende vad kollektivavtalsparterna beslutat,
komma i konflikt med den arbetsrättsliga principen arbetsmark-om
nadspartemas fria förhandlingsrätt. Till följd arbetsmarknadspar-av

inflytande försäkringarnasternas utformningöver och tillämpning
kan därmed de försäkringsbolag meddelar försäkringarnasom
svårigheter följa sådana bestämmelser iatt försäkringsrörelselag-
stiftningen tillkommit främst för skydda den enskildessom att
intressen vid traditionell individuell försäkring.

Gruppförsäkriizg

Vissa gruppförsäkringar, framför allt det den enskilde självnär är
faktiskt har ingått försäkringsavtalet, jämförasom är snarast att

med individuella försäkringar. Vidare de försäkradeär grupperna
ibland i sådant kompetensmässigtett underläge försäk-gentemot
ringsgivaren de har minst lika skyddsbehovatt individuel-stort som

försäkringstagare.
Ett särdrag föreligger beträffande antal gruppförsäk-som ett stort

ringar emellertid just de försäkradeär företrädsatt avigrupperna
försäkringshänseende mycket kompetenta organisationer, exempel-
vis olika fackliga förbund, förhandlar fram försäkringsvillkorensom
med försäkringsgivarna. enskildesDen skyddsbehov vid sådan
gruppförsäkring därför många gångerär mindre uttalat vidän
individuell försäkring. kanDet tyckas exempelvisrent attav en
facklig organisation borde kunna tillvarata sina medlemmars
intressen forsäkringsmässigt bättreett förhandlingarsätt genom
med försäkringsgivaren förhandlingarän och kompromissergenom
med arbetsgivareorganisation inom för kollektivavtal,en ettramen
där hänsyn måste till andra omständighetertas även sådanaän som

förknippadeär med försäkringsfrågan. En avgörande skillnad mot
vad gäller vid kollektivavtalsgrundad försäkringsom är att grupp-
försäkringarna inte knutna till arbetsrättenär desättsamma som
kollektivavtalsgrundade försäkringarna. Vidare saknar organisatio-

det inflytande försäkringsgivarnaövernerna arbetsmarknads-som
har vid försäkringparterna grundar sig kollektivavtal.som

Särskilt de obligatoriska gruppförsäkringarna uppvisar flera
likheter med de kollektivavtalsgrundade försäkringarna och skiljer
sig därigenom från individuella försäkringar. Det exempelvisär
gruppföreståndaren och inte den försäkrade ingår försäkrings-som
avtal ikläder sig skyldighetersamt försäkringsgivaren.gentemot
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inskrän-försäkringsgivarenskyldigheter gentemotförsäkradesDen
försäk-medsambandiuppgiñer attvissalämnatilloftasigker att

inträffar.ringsfall

Premiesättning6.3 m.m.

försäkringKollektivavtalsgrznrdad

frånsärskiltdelartillsigskiljerinnehåll storaFörsäkringsvillkorens
arbets-Så längeförsäkringar.individuellaför engällervad som

förförsäkringsskyddetkollektivavtal gällerbundengivare ettär av
Försäkrings-kollektivavtaletanställdadennessamtliga avser.som

skullearbetsgivarenoinskränktvidarekvarstår ävenskyddet om
uppstår redanFörsäkringsskyddetpremierna.betalaunderlåta att

ochkollektivavtalbundenblir ettarbetsgivaren avattgenom
försäkringsavtal.ingåunderlåtaskulledenne attsåledes även om

kollektivav-garantiåtagandetsistnämndadetBeträffande som
skyddethuruvida är attifrågasättasdetkangjorttalsparterna

Försäk-7.2.avsnittvidareinte,ellerförsäkringbeteckna sesom
försäk-ellerarbetsgivarensigintekanringen sägas avvareupp,

skyldighe-andranågrainteförsäkradedenharVidareringsgivaren.
dåuppgiftervissalämnaförsäkringsgivaren än attgentemotter

arbetsgivaren ärdeteftersominträffat, är somförsäkringsfall
kommunikationenochskerpremieinbetalning attföransvarig att

upprätthålls.försäkringsgivarenmed
prisgivettillförsäkringenteckna etthararbetsgivare rätt attEn

vilkenoaktatkontraheringsplikt,harförsäkringsgivaren,hos som
innebärFörmånsvillkoren attinnebär.försäkñngsåtagandetrisk som

tidigaremedocharbetskraftäldre personert.ex.utsatta grupper -
lönebidragsanställ-anställda,tillfälligthälsotillståndetibrister samt

andra,medlikabehandlasdeltidsanställdaväsentligti alltda och -
vidgällermeningdenskälighetsprincipen istrider somvilket mot

STP-försäk-ursprungligadenBeträffandeförsäkring.individuell
sambandheltdetsaknasaweckling, t.o.m.underringen, ärsom

ochförsäkringarnaföravgifterarbetsgivarensenskildedenmellan
Premienanställda.dennestillkommerpensionerdevärdet somav

kollektivav-enligtförsäkradförskallinom ITPålderspensionför en
denprocenttalangivetvisstöverstigagrunder inte avtal och SPP:s

företrädesvisförsäkrade,vissaFör enpensionsgrundande lönen.
försäkringsteknisktdenöverstigeräldreminoritet personer,
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"riktiga" premien beräknad grundval antaganden ränta,av om-
dödlighet och drittskostnader jämte generellt säkerhetstilläggett -
den angivna kollektivaDen utjämningspremieprocentsatsen. som
skall erläggas för alla försäkrade inom ITP för "subventio-tas ut att
nera" denna minoritets premieandelar, varför arbetsgivare med
många äldre försäkrade betalar med hänsyn till skälighetsprincipens
formella betydelse vid individuell försäkring förhållandevis lågen
premie jämfört med de arbetsgivare har många anställda.som yngre
Motsvarande fenomen återfinns inom den kollektiva riskförsäkring-

inom ITP. strikt försäkringsteknisktDen beräknade riskpremienen
för sjukpension naturligtvis starkt åldersberoende.är Totalpremien
för försäkringspaketet emellertid åldersutjämnat,heltär varför
arbetsgivare med anställda i praktiken subventioneraryngre
arbetsgivare med äldre anställda. heller återbäringenInte till följd

uppkomna överskott i försäkringsverksamheten vid tjänstepen-av
sionsförsäkring uppfyller kraven på skälighet enligt den tolkning av
skälighetsprincipen används för individuell försäkring.som
Huvuddelen uppkomna överskott i försäkringsrörelsen tillförsav
de försäkrade from pensionsåldern i form indexuppräkning. Iav
princip tilldelas pensionärerna alltså återbäringlika detrots att
skilda ålderspensionsförsäkringarna i högst olika omfattning
bidragit till de uppkomna överskotten. På motsvarande tilldelassätt
återbäring familjepensionsförsäkringar med likvärdiga belopp

i vilken grad försäkringen vid tidpunktenoavsett för den försäkra-
des död har bidragit till överskotten. Vidare används del deen av
uppkomna överskotten till reducera kommande premier för vissaatt

försäkringarna. Nettopremien tillämpas därvid ibland förav även
helt nytillkomna försäkringar huvud inte medverkatöver tagetsom
till de uppkomna överskotten.

Storleken försäkringsersättningarna vid försäkringsfall inom
ka-försäkring i allmänhet bestämdaär i förväg defined benefit.
Utbetalningarna från bolagen således inte tillgångenstyrs av
kapital, till skillnad från vad gäller vid defined contribution därsom
just det fonderade kapitalets storlek avgörande för hurär stor
försäkringsersättningen blir. Bolagens soliditet behövenemellertid
inte äventyras exempelvis de beräkningsantagandenens om som
gjorts angående premiens storlek skulle visa sig otillräckligavara
for klara utbetalningarna till deatt ersättningsberättigade. Anled-
ningen härtill arbetsmarknadensär kan förfogaatt parter över
kollektivavtalet och således i princip fortlöpande kan komma

ändra försäkringsvillkoren,överens nedanatt under 6.4.om se
Kollektivavtalspartema kan därmed helst besluta exempel-när som
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soliditetgodupprätthållasåforhöja premiema sättvis att enatt
försäkringsgivaren.hos

Gruppförsäkrirlg

stårförsäkringkollektivavtalsgrundad strävan-vidfalletLiksom är
tilldirektigmppforsäkring motsatsvidpremierenhetligaefterdena

försäkring.individuellvidbetydelseformellaskälighetsprincipens
tilldelningenenhetligabeträffande denMotsvarande gäller av

premieberäkningforPrincipernagmpplivförsäkring.återbäring vid
praxisitidigare,framhållitsvilkethar,gruppforsäkringvidm.m.

proposition,någontilllettintelagförslag,framlagdaioch som
skälighetsprincipen.medförenligaansetts

Försäkringsgivarna6.4

försäkringKollektivmrralsgrundad

ka-försäkringarnakommitkollektivavtalsparter överensDe omsom
meddelafåskallforsäkringsgivarevilkaellervilkenbestämmer som

konkurrens-harÄven avseendemarknaden i dettaförsäkringen. om
valthuvudsakligenkollektivavtalsparternatid, harutsatts senare

bestämmandedirektharellerantingendelåta bolag ägeratt som
kanKollektivavtalsparternaförsäkringarna.meddelainflytande över

utform-försäkringarnaspåverkaönskarhelst deexempelvis när
-försäkring-för AMFförsäkringsvillkorendening. I gemensamma

innebärandeändringsklausul § 29 attallmänfinns enarna
försäkringsvillkoren.ändrahelstförsäkringsgivaren ägernär som

från denanställdarbetsgivaresåvälförgällerSådan ändring som
inomfinnsändringsklausulMotsvarandebeslutas.tidpunkt som

för ITPK-försäkringsvillkorenexempelvis §19ITP-planen, se
motsvarandeinte sättförsäkringsbolagfamiljeskydd. De som

kollektivavtalsparterna,inflytandebestämmandestår under menav
harförsäkring,kollektivavtalsgrundadändå meddelar genomsom

villkortill deförsäkringarnameddelaåtagit sigavtal attseparata
försäk-Någrabestämmer.kollektivavtalsslutandede parternasom

enskildaframtagnakollektivavtalsparternaförringsprodukter av
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försäkringsbolag förekommer därmed någoninte egentlig
försäkringsmarknad fallet vid individuell försäkring.ärsom

internationelltI perspektiv de bolag förvaltar ka-ett är som
försäkringama jämföra med sådana pensionsfonder vilkaattsnarast
i andra länder förvaltar pensionsmedel har sin grund i överens-som
kommelser arbetsmarknaderna. De svenska fondförvaltarna
arbetar emellertid i jämförelse med sina utländska kollegor under
andra konkurrensmässiga förutsättningar. Olika regler gäller i de
skilda länderna, för de utländska pensionsfondernagemensamtmen

de, till skillnad från de svenska bolagär verksammaatt medärsom
ka-försäkring, för närvarande inte omfattas livförsäkringsdirekti-av

inom EG-rätten. innebärDetta de utländska fonder, iattven som
placeringshänseende lyder under liberal lagstiftning vadänmer som
gäller enligt EG:s livförsäkringsdirektiv, kan välja mellan de globalt

fördelaktiga placeringama de svenskasett mest sättett som
försäkringsbolagen förhindradeär göra.att

Gruppförsäkring

Vid gruppförsäkring ligger det i sakens det dennatur äratt
organisation företräder den försäkringsgiva-utsersom gruppen som

förhandlingar skall inledas med och därefter försäkringsav-re som
tal skall ingås med. Sedan avtal har ingåtts inskränker sig organisa-
tionernas formella möjligheter påverka försäkringsgivaren iatt

omfattning gäller för individuella försäkringstagare. Ensamma som
sak någon, de individuella försäkringsta-är attannan om ens av
har möjlighet påverka försäkringsgivarnaattgarna sättsamma

fackförbund kan exempelvis uttalandenett stort görasom genom
överväganden byta försäkringsgivare har skett.att attom

Gruppförsäkring också i andra länder underkastadär EG:s
försäkringsdirektiv.
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överväganden och förslag7

7.1 Inledning

särförhållandenDe de kollektiva försäkringarna harsom omger
sedan tidigare medfört och kommer framöver medföraäven att

Särförhållan-särbehandling i civilrättsliga lagstiñningssammanhang.
dena sådantemellertid slag de kan föranleda speciellär attav
reglering också Någon sådannäringsrättsligt perspektiv.ettur
särbehandling har inte tidigare kommit till uttryck i lag. praxis harI
emellertid och tagits hänsyn till de kollektiva försäk-accepterats
ringarnas Försäkringsrörelselagstiñningen såledeskan försärart.
närvarande någrainte innefatta bestämmelser i praktikenanses som
hämmar verksamheten med kollektiva framhållitsförsäkringar. Som
i detta betänkandes inledningskapitel, utredningensvar en av
utgångspunkter från början särbestämmelser för de kollektivaatt
försäkringarna bör införas endast beträffande för försäkringsbola-

direkt hämmande regler. den bakgrunden kan tyckasMot attgen
utredningen bort avstå från föreslå några regeländringar. Detatt
framstår dock angeläget tillämpningen reglerna vidattsom av
kollektiv försäkring i framtiden inte skall beroende attvara av
innebörden lagreglerna tolkas olika beroende vilken formav av
försäkring lagen på.skall tillämpassom

Enligt direktiven skall i stället för dispensregler eftersträvas en
lösning innebär uttryckliga undantag från de materiella reglernasom
i lagstiftningen. del utredningsarbetet försvåras någonDenna iav
mån flera de gällande bestämmelserna därvid kanattav av som
komma i fråga har föreslagits bli föremål för genomgripande
förändringar, det vid ändringsförslagen har beaktas deutan att
kollektiva försäkringarnas dessa förslag till genomgri--Hursärart.
pande förändringar slutligen kommer till uttryck i förslag tillett
riksdagen svårt uttala sig varför utredningen inteär att om, anser
sig kunna lämna några konkreta lagförslag i dessa delar. Utredning-

synpunkter får i stället beaktas vid den fortsatta beredningenens av
förslagen avseende ändringar i forsäkringsrörelselagstiftningen som
gjorts örsäkringsutredningenF och Utredningen översynav om av
lagstiftningen utländska försäkringsgivares verksamhet iom
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kommerbestämmelsersåvittgällerMotsvarandeSverige. somavser
Försäk-respektiveFörsäkringsföreningsutredningenföreslåsatt av

ringsgarantiutredningen.

skyddsbehovförsäkrades7.2 De

KollektivavtalsgrzIndadförsä/Ting

för deskyddetkapitelföregående, 5.1.1, utgöranförts i detSom se
regleringförmotivetgrundläggandedetenskilda konsumenterna

naturligtvisgällerförsäkringsverksamheten. Dettaoch tillsyn av
Skyddsbehovetförsäkring.kollektivavtalsgrundad ärvidäven

kollektivav-gällerdetframträdandelikanormalt inteemellertid när
tillgodosettblirskydd delvisbehovettalsförhållanden, eftersom av

enskildedenarbetsgivarensenskildesåväl den somattgenom
organisationerdetillvaratasintressenarbetstagarens somav
försäkringsvillkorenÅ tillkommersidanandradem.företräder

delarendastförsäkringarnaochkompromisser utgöreftervanligen
anställningsförmåneröverenskommelser parternade somomav

förstaför detdärvidutgångspunkt attträffar. ärEn antagen
anställningsvill-förhandlingarvidanställdaoch dearbetsgivaren om

dethuruppfattningalltid har stortsannolikt intekor omsamma
frånlönediskussionernaDärtill förslöneutrymmettillgängliga är.

intresseradtordeanställdehåll.skattemässigatvå Denolika vara
skallprivatekonomidennesnettobeloppdetframför allt somav

jämtebruttolönanställdesdenhararbetsgivarenmed, medanutökas
arbetstaga-diskussionen. Förförutgångspunktavgiftersociala som

förränförsäkringarnainkomstskattnågonintedel uttasrens
gällersåvittochbetalasförsäkringsersättningenden tidpunkt utvid
tordegrund häravRedanintehuvudskattTGL ut.tagetövertas

med betydligtlockakunna störreförhandlingarnavidarbetsgivaren
kommerDärtilllönehöjningar.förförsäkringarföravsättningar än

löneutbetal-arbetsgivaravgifterarbetsgivarensdet faktumet att
särskildmedanlönesumman,uppgår tillningar 32,92 procent av

dåochförsäkringarförkanlöneskatt 22,42 tas utprocent
Med hänsynpensioner.sådana avsättningarendast avsersom

varkenskälsåledesfinnseffekterskatterättsligatill attbl.a. antaatt
någotsig hari och föranställdade attarbetsgivaren eller emot en

används tilltillgängliga löneutrymmetdetförhållandevis delstor av
emellertidtordeallmänhetArbetsgivare iförförsäkringar.premier

storlekförsäkringsersättningarnasintresseradesamtidigt attavvara
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hålls ned, eñersom det kan tänkas falli de uppfatt-äratt vart av
ningen exempelvis hög ersättning vid sjukdom eller vid pensio-att
nering i förtid dålig drivkrañ för åarbete. anställda sin sidaDeger

såeftersannolikt i stället höga ersättningsbeloppsträvar som
möjligt. Arbetsgivarorganisationema och arbetstagarorganisationer-

torde vidare ha intresse i exempelvis denett gemensamt attna
svenska industrin konkurrenskraftig i internationellt perspek-är ett
tiv och därmed industrins kostnadsnivåer hållaskan ned iatt största

mån.möjliga kollektivavtalsförhandlingförInom ettenramen ryms
frågor mångfald måsteantal och skilda aspekterEnstort argument.

läggas de grundläggande intressen arbetsgivarorganisa-som en
tion respektive arbetstagarorganisation därvid har tillvarata.atten
Flera frågor också föremålkan därmed bli för kompromisser,stora
varför det skulle kunna hävdas det finns risk för det försäk-att att
ringsmässiga resultatet kollektivavtalsförhandlingar kan bli sämreav

utifrånförhandlat endast försäkringssynpunkt.än parternaom
Erfarenheten emellertid inte stöd för vad kollektivavtalspar-attger

hittills någrakommit inneburit nackdelar för deöverensterna om
Någraförsäkrade. alternativ till ka-försäkringarna med mer

förmånliga villkor finns inte heller.

örsäkringama mycket viktigF del det trygghetssystemutgör en av
skapats för anställda framför allt den privata arbetsmarkna-som

den för anställda i offentlig tjänst. Enbart tjänstepensions-ävenmen
marknaden mycket del den försäkringsmark-totalautgör storen av
naden. Tjänstepensionsmarknaden dessutom deär mesten av
expansiva marknaderna i Sverige. Tillväxten och de allt större
möjligheterna till fria val försäkringslösningar, till följd olikaav av
avregleringar, konkurrensen tjänstepensionerna under degör att om

åren sannolikt kraftigt kommer öka. omständighe-Dennärmaste att
försäkringarna betydelsehar för det svenska samhälletattten stor

medför naturligtvis intentionen bör alla eventuella hinderatt attvara
Åfortsatt utveckling verksamheten andraundanröjs.mot en av

sidan finns frågadet skäl i obligatoriska anslutningar tillsättaatt om
försäkringar med ekonomisk betydelse, omfattar istor stortsom

hela svenska folket, och där den enskilde i mycket litensett
omfattning kan påverka försäkringsvillkorens utformning, bör vara
föremål för mindre rigorös kontroll de försäkringar där denänen
enskilde själv väljer ingådenne önskar försäkringsavtal ellerom
inte.

anförda lederDet till slutsatsen det också vid kollektivavtals-att
grundad försäkring finns behov lag tillvarata deett attav genom
försäkrades särförhållandenintressen. fårföreliggerDe störstsom
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mindredärför iområdet och börcivilrättsligadetbetydelse
däröver.tillsynenrörelsen ochreglernapåverkautsträckning om

Gruppförsäkriilg

förhållandevisföremålÄven förvarithargruppförsäkringarna en
svenskadetdelockså deochutvecklingsnabb utgör stor aven

dedärgruppförsäkringarbeträffande deSärskilttrygghetssystemet.
derastillvaratarorganisationföreträdsförsäkrade somsammaav

gruppmed-enskildedenkan intekollektivavtalsförhållanden,irätt
detSannolikt finnsuttalat.särskiltskyddsbehovlemmens sägas vara

såbesittersammanslutningarrad andra storenäven somen
gruppmedlem-enskildedenförsäkringsrättvad gällerkompetens att

tillgodosettvälskydd kan även utanbehov enansesmens av
förnaturligtvisgällerdärom. Samma ävenreglering i lagsärskild

motsvarande deskydd,Någotförsäkringstagare.enskildavissa
eventuelladenka-försäkring,vidarbetsrättsliga principerna utöver
emellertidexisterarfinns inomsamlade kompetens gruppensom

inte.
fårgruppförsäkringargäller föromständigheterspeciellaDe som

område.avtalsrättensbetydelseka-försäkringvidliksom störst
igällermed vadvälbedömningDenna överensstämmer som

alls lettknappastgruppförsäkringensdärjämförliga länder, särart
tillsynslagstiñningen.ochrörelse-särskilda regler itill

Soliditetskravet7.3

försäkringKollektivavtalsgrznldad

-försäkringarnameddelar AMFde bolaginomPremiesättningen som
antagandenbetryggandekravetfall stridakan tyckas i visst mot

försäkrings-skallsoliditetsprincipenEnligtpremieberäkningen.vid
ochriskmått,antagandenmedpremierna beräknas räntesatsom

tillsammanssäkerhetstilläggmed ärdriftskostnader samt som
Även otillräck-formelltpremierbetryggande. ärsettuttaget avom

soliditetbolagetsemellertid inteligt för visst äventyras om
bolagetkrävs förvadkonsolidering högrebolagets attänär som

enligtåtagandeninfria sinakunnaskallbetryggande sättett anses
uppståkanSådan "överkonsolidering"ingångna försäkringsavtal.
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oavsiktligenelleravsiktligensäkerhetsmarginalema sattsattgenom
försäkrings-säkra tryggheten. Attförerfordratshögre attän som

med denuppnå hängerdetta ikunnatbolagen har samman snarare
hanteringöverskottsmedlensvidskälighetsprincipentolkning av

Överskotten frånsoliditetsprincipen.ka-försäkringförgäller änsom
förpremiereduceringtillharårgångar försäkringaräldre använts
deti praxisskillnaderNågra egentligaförsäkringar. närsenare

individuellmellantillämplighet finns intesoliditetsprincipensgäller
konsumentskyddsintressenförsäkring.kollektivförsäkring och De

försäkring,vidka-försäkring, liksomföreligger vid ärannansom
Vid ka-tillämpning.den principenshänförliga tillockså framför allt

soliditetsproblem,någrainteuppstår normala falliförsäkring även
angåendegjortsberäkningsantagandendeexempelvis somom

arbets-eftersomotillräckliga,visa sigstorlek skullepremiens vara
ochförsäkringsvillkorenfortlöpande ändramarknadens ägerparter

sammanhang börpremierna. dettahöjasåledes helst kan Inär som
uppstår ihellernormalt intesoliditetsproblemanmärkas att annan

reglernafrämsttillgodosesSoliditetenförsäkringsrörelse. omav
kapitalkravochskuldtäckningavsättningar,försäkringstekniska

såledestillkommerka-försäkringarnabolag.gäller alla Försom
vid akutpremienhöjakollektivavtalspartemamöjligheten för ettatt

behov.eller för framtidabehov
medför inteka-försäkringföreligger vidsärförhållandenDe som

därföroch börsoliditetsprincipenuppstår mednågon konfliktatt
jämförtavseendetnågra medges i detheller föranledainte avstegatt
soliditetförsäkring.individuell Kravetgäller förmed vad som

inskränk-kvarstå i lagstiftningendärförbörvid ka-försäkring utan
innebäradäremotka-försäkring kanSärförhållandena vidning.

frågangarantiordning. Denutformningensärbehandling vid av en
Försäkringsgarantiutred-utredning,emellertidavgörs annanenav

här.vidareningen, och berörs inte
långa skadeförsäk-och för s.k.livförsäkringlänge gäller förSedan
beloppinnebärandeplaceringsreglersärskildaringar motsvaran-att

slagi vissaredovisasavsättningarna skallförsäkringstelqiiskade de
placeringsregelallmäntillgångar. gäller vidareårSedan 1994 enav

Ändringarna deltilliskadeförsälçringar. FRL,för övriga storsom
bl.a.innebarSFSträdde kraft den juli 1995, 1995:779,i 1 att
områdetregleranpassades till EG:splaceringsbestämmelserna

1994/95:184.se prop.
svenskaUtländska dekanpensionsfonder, sägas motsvarasom

underkastadeinteka-försäkring,meddelarförsäkringsbolag ärsom
Placeringskravenförsäkringsföretag.förgällerden lagstiftning som
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fall kanoch i vissaolika ländermellanskiñarför pensionsfonderna
medfriaretillgångar placeraspensionsfondemas sättett

kollektivavtalsslutandemånden deavkastning.till Imöjlighet större
överenskom-sinaförförsäkringslösningarväljer att tryggaparterna

omfattasvaltförsäkxingsgivaredemelser, kommer attparternasom
konkurrenshänseendemed den iförsäkringar,regelverk förEG:sav

pågår förinnebära.detta kan EUnackdelen Inombeskrivnaovan
regler iangående huruvidadiskussionnärvarande sammaen

livförsäkringsbolag.ochpensionsfonderförframtiden skall gälla
gäller förvadka-försäkringarna ochJämförelsen mellan som
uppdrag.utredningsutanför dennaliggerutländska pensionsfonder

placeraskallde bolagkonkurrenssituationen förrådandeDen som
ochendastdärförka-försäkringarnatillgångar till följd noterasav

särbestämmel-något förlämnarfrågan EG-direktiven utrymmeom
inteavseenden berörsi dessa närmare.ser

Gruppförsäkrirzg

kangruppförsäkringvidkollektivvissaomständighetenDen att
sinasjälva tillvarataförutsättningar andrabättreha än attantas

speciellai sig inteförsäkringssammanhang motiverarintressen i
individuella försäk-gäller förmed vadsoliditetsregler jämfört som

i dettalagstiftningenNågra skäl för ändrabäranderingar. att
således inte.avseende föreligger

Skälighetskravet7.4

Kollektivavtalsgrznrdad försäkring

försäkringarfrån individuellaVad ka-försäkringarnaskiljer närsom
försäkringsrörelselagstiftningendet gäller tillämpningen ärav

delvisgivitsskälighetsprincipen i praxisframför allt att annanen
motsvarande skillnaderföreligger inteinnebörd. anförtsSom ovan

tillämplighet.det gäller soliditetsprincipensnär
svårförenligaregler kananförda innebär deDet att som ansesnu
Försäkrings-till del undanröjsmed gällande kollektivavtal stor om

skälighetsprinci-utredningens förslagi SOU 1995:87 utmönstraatt
godtas.och ochnuvarande kap. kap. FRL§ 19 5 67 4pen ur
vid ka-innebörd skälighetsprincipenMed hänsyn till den getts
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försäkring bör den, några konsumentintressenutan träds förnär,att
vidare kunna upphävas för sådanutan försäkring såvitt gäller

kostnaden för försäkringen. Således bör i enlighet med nuvarande
praxis frågor premiens skälighet och återbäring vid ka-försäk-om
ring kunna överlämnas till kollektivavtalsparterna beslutaatt om.

Försäkringsutredningens förslag innehåller visserligen övergångs-
bestämmelser innebörd skälighetsprincipen skall tillämpasattav

i fortsättningen livförsäkringaräven meddelats innan desom nya
bestämmelserna träder i kraft. denMen omständigheten innebär inte

Finansinspektionen i framtiden böratt ändra sin praxis beträffande
skälighetsprincipens innebörd såvitt gäller äldre kollektivavtalsgrun-
dade försäkringar. Att införa undantagsbestämmelse i över-en
gångsreglerna innebörd endast legitimitet den redanattav ge
rådande tolkningen skälighetsprincipen framstår inteav som
meningsfullt. Till detta kommer det bl.a. med hänsyn tillatt
konstitutionell praxis knappast kan komma i fråga upphävaatt
skälighetsregeln för redan ingångna avtal häromse SOU 1995:87

173s.
Försäkringsutredningen anförde till stöd för uppfattningen att

skälighetsprincipen bör upphävas bl.a. konkurrensen mellanatt
försäkringsbolagen skulle medföra kraven på rimliga priser ochatt
effektivt drivna verksamheter skulle tillgodoses även utan upprätt-
hållande skälighetsprincipen i FRL. Detta Försäkringsutredning-av

motiv kan emellertid inte appliceras kollektivavtalsgrundadens
försäkring. Försäkringsvillkoren vid kollektivavtalsgrundad
försäkring granskas inte någon marknad och försäkringarnaav är
i det hänseendet inte för någon konkurrens, varförutsatta de inte
heller kan underkastas marknadsmässig reglering. Vidare ansågen
Försäkringsutredningen skälighetsprincipenatt utmönstrasom ur
FRL, och således tillsynen bolagen meddelaröver försäkringaratt
till skäliga villkor inte längre skall handhas Finansinspektionen,av
så bör i stället den lagstiftning gäller för andra avtalsom vara
tillämplig också försäkringsavtalet. Försäkringsutredningen har
därför bl.a. föreslagit undantagsregeln för försäkringstjänsteratt i
lagen 1984:292 avtalsvillkor mellan näringsidkare skallom
upphävas. framstårDet emellertid inte rimligt Marknads-attsom
domstolen i framtiden skulle granska kollektivavtalsvillkor. kanDet
därför också ifrågasättas Försäkringsutredningens förslagom att
upphäva undantagsregeln för försäkringstjänster i lagen om
avtalsvillkor mellan näringsidkare till den del dessa försäkringstjän-

kollektivavtalsgrundadster försäkring bör genomföras.avser
Möjligen bör dock eventuella undantag från den lagen i ettses
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Tillämpningsområdetkollektivavtal.gällersåvittperspektivvidare
nämligen,tordenäringsidkaremellanavtalsvillkorlagenför om

gällerdetbegränsat näravtalslagen, ytterstför §36liksom vara
huvudkollektivavtalsförhållanden taget.över

Gruppförsäkring

tankarnadel iingårövrigtförGruppförsäkringsidén, ensomsom
administrationskostnadernaminskaka-försäkringama,bakom är att

försäkringspremi-delmotsvarandedärmedochförsäkringen,for av
konsumentsenskildvarjegranskaindividuelltinteattgenomen,

frågauppstått ipraxisförutsättningar. Denförsäkringsmässiga som
hargruppförsäkringartillämplighetskälighetsprincipensom

utvecklinggruppförsäkringensförförutsättningvaritsåledes en
deundanröjska-försäkringvidfalletLiksomhuvud ärtaget.över

skälig-ochpraxismellanföreliggermotstridigheterformella som
försäkringsrörelselagstiñ-gällandei denutformninghetsprincipens

skälig-upphävaförslagFörsäkringsutredningens attningen om
föreslagitFörsäkringsutredningenVadgenomförs.hetsprincipen

någonföranledagruppförsäkringvidhellerinteövergångsvis bör
avseendet.detipraxisförändring av

införainnebörden ettlagstiñningsåtgärder attFrågan avom
gruppskadeförsäkringtill utananslutningobligatoriskförbud mot

Justitiedeparte-inomhandläggningföremål förreservationsrätt är
försäkringsavtalslag.tillförslagetanledningmed nymentet av

utfalletföljdtillforsäkringsrörelselageniändringar avEventuella av
1985:34.och SOU1993:39Sehär. Dsintebehandlasarbetetdet

FörsäkringsutredningensenligtVerksamhetsregler7.5

förslag

försäkringKollektivavtalsgrzmdad

motivochnyheternågraföreslagitharFörsäkringsutredningen
kollektivavtalsförhållanden.applicerbaraintehärför ärsom

införasLUFoch §11 ett§ FRLkap.i 4skall 7förslagetEnligt
försäk-förriktlinjerskallförsäkringsföretag upprättakrav att

också skalllivförsäkringvidavsättningar,ringstekniska angesom
benämntåterbäringfördelningochberäkningförprinciperna av
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bonus i förslaget. syftarKravet visserligen främst Soliditeten,
får vissa konsekvenser i skälighetshänseende. Enligtävenmen

lagförslaget får försäkringsföretag inte väsentligt sänka bonusensett
andel i överskotten i förhållande till vad dessförinnan gälltsom
under följd räkenskapsår, det inte följer riktlinjernaen av om av
eller finns särskilda skäl till det. Försäkringsutredningen hararmars
därvid vikten de principerpoängterat enskilt bolagatt ettav som
tillämpar vid fördelningen tydliga, fastställda i förvägär och inte
kan ändras i efterhand se SOU 1995:87 152.s.

Vid ka-försäkdng kan återbäring tillfalla försäkringstagarna jämte
försäkradede och förmånstagarna. Riktlinjer och grunder för

återbäring förutsätts följa vad avtalsparterna kommit iöverens om
kollektivavtalen eller löpande uttryck för, i förekommande fallger

särskilda förhandlingar mellan En eventuellgenom parterna.
framtida återbäring till försäkrade och försäkringstagare kommer
således i regel föremål för förhandlingar mellan kollektivav-att vara
talsparterna, varför preciserade principer i detta avseende skulle
inkräkta kollektivavtalspartemas fria förhandlingsrätt.

Avgörande för beslut tilldelning återbäring inte endastärom av
tillgången överskottsmedel ändamålet med tilldelning-ävenutan

förstaI hand tilldelas återbäring försäkrade och förmånstagareen.
indextillägg utgåendetill försäkringsersättning. Arbetsmark-som

nadspartemas åtgärder för värdesäkra försäkringsersättningamaatt
inflation kan med hänsyn till variationermot i inflationen, om

inflationen år betydligt lägre året innan,är komma ståett iän att
strid med det föreslagna förbudet sänka återbäringen frånmot att

år till Förett SPP gällerett överskottenannat. i försäk-attex.
ringsrörelsen i betydande utsträckning används för värdesäkraatt
utgående pensioner inflation. Kapitalvärdet de utgåendemot av
pensionstilläggen återbäringsfonden,redovisas i d.v.s. återbäringen
tilldelas löpande samtidigt pensionstilläggen utbetalas. Omsom
kapitalvärdet de utgående pensionstilläggen skall tilldelas deav
försäkrade i form bonus och beloppet därmed redovisas iav
premiereserven, kommer den årliga tilldelningen variera medatt
inflationen, d.v.s. lägre bonus vid lägre inflation. Värdesäkring vid
Avtalsgruppsjukförsäkring AGS och Trygghetsförsäkring vid
arbetsskada TFA sker avsättning till försäkringstekniskagenom
skulder. Eftersom arbetsmarknadsparterna påverkakan dessa
avsättningar med hänsyn till variationer i inflationen, kan dessaäven
värdesäkringsåtgärder komma i konflikt med förbudet sänkningmot

återbäring. Det inte uteslutet den gång uppnåddaärav att en
pensionsnivån kan komma sjunka vid deflation.rent Prisindexattav
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medfördeintedock attvilketår 1997,gångenförstaförsjönk
sjönk.återbäringen

år tillfrånsåledes annatettkanåterbäring ettTilldelningen av
tillgäng-tillförhållandeifaktisktsåvälvarierakomma rent somatt

överskott.ligt
kanvärdesäkringförerforderligtbedömsinteöverskottAv som

återbäringsparande,innefattarpensionsförsäkring, ettvid som
ålderaktivifortfarandeförsäkrade är genomdetilldelas som

Omfribrevsvärde.försäkringenspensionsrättintjänadhöjning av
såledesochtjänst,pensionsgrundandesinförsäkrade slutatden

överskottendelvederbörandefår genomñibrevshavare,redan avär
iÄr kvarförsäkradedendenne.tillfallerdirektåterbäringenatt

i förstafribrevsvärdethöjninglederpensionsgrundande tjänst aven
återbäringenvarförpremier,framtidasänkningtillhand aven

riskför-Också vidarbetsgivaren.tillkommakan renasåledes anses
premiereduk-tilldelasåterbäringkansparandesäkringar somutan

iblanddärmedkanTilldelningensänder.idå förochtion ett
ellerkonstantskallnettopremienönskan varaattstyras enav

Återbäringens mellanfördelningnivå.bestämdhållasättannat en
kandettavariera,således attkananställda utanocharbetsgivare

medenligtisker ettTilldelningennågototillbörligt sätt.anses
föröverskottenintelåg behövsinflationenochkollektivavtal ärom

premiereduktio-föranvändaskunnaställetbör ivärdesäkring utan

ner.
följdkanka-försäkringvidåterbäringtilldelningårs ensomEtt av

Bolagetöverskott.åretsunderstigakommaanfördadet attävenav
kapitaletdetökarvinstredovisadärvid egnakommer att somen

återbäring atttilldelningframtidaföranvändas genomkan avsom
återbäringdå behovetårunderuppkommenförlusttäcka aven

överskott.åretsöverstiger
bakgrundbonussänkning motärförbudetföreslagna motDet av

försäk-kollektivavtalsgrundadtillämpasvårtanfördadet attav
vid ka-börgrundernaochriktlinjernaförsäkringstekniskaring. De

ochåterbäringenså allmäntutformas attstället kunnaiförsäkring
behovsärskildatill dekanpremiesättningen somdärmed anpassas

skallriktlinjernadetka-försäkring. Kravuppstå vid attkan av
dockböråterbäringframtidaföranvändaskanframgå överskottatt

ställas.
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Gruppförsäkring

De Försäkringsutredningen föreslagna ändringarna inteärav av
sådan karaktär förutsättningarna för gruppförsäkring ändras.att
Liksom vid ka-försäkring återbäringenkan komma frånsänkasatt

år till Försäkringsbolagen dockett oförhindradeett annat. är att
detta förhållande i riktlinjerna för försäkringsverksamheten.ange

Grupplivförsäkringsavtalen gäller vidare normalt endast för ett
i sänder, varför överskottshanteringen sällan någotinnebär problem
för försäkringsbolagen. Några särbestämmelser såvitt gäller
gruppförsäkringar med anledning Försäkringsutredningensav
förslag därför inte erforderliga.är

7.6 Delägare i ömsesidigt försäkringsbolag m.m.

Kollektivavtalsgrzlndad försäkring

Kollektivavtalsparternas inflytande de försäkringsbolagöver som
skall meddela försäkring får vissa konsekvenser för betydelsen av
begreppet försäkringstagare i FRL. Att arbetsgivarsidan respektive
arbetstagarsidan får lika inflytande i bolagen säkerställsstort
antingen direkt delägarskap hos försäkringsgivaren ellergenom
indirekt avtal. direktaDet inflytandet i ömsesidigtgenom ett
försäkringsbolag kommer till uttryck såväl arbetsgivarna,attgenom
vilka försäkringstagare, arbetstagarna,är vilka försäkrade,ärsom

delägare i bolaget. Enligt iär § SPP:s bolagsordning3 detanges
således delägare i bolaget de arbetsgivare ingåttatt pensio-är som
neringsavtal med bolaget de i bolaget försäkrade. Enligt kap.1samt

§7 FRL det emellertid endast försäkringstagamaär delägareärsom
i ömsesidiga försäkringsbolag. För SPP definition i enlighetatt per
med kap.1 7 §FRL skall uppfattas såsom ömsesidigt bolag har de
försäkrade således försäkringstagare, de inteansetts trots attsom
ingått något försäkringsavtal. Motsvarande gäller för bl.a. Folksam,

till skillnad från bolagsordningenSPP i det endastsom angett äratt
försäkringstagama delägare arbetstagarorgani-är trots ävenattsom
sationerna vid bolagstämmautövar delegation.rösträtt genom
Förenade Livs bolagsordning innehåller i detta avseende endast
bestämmelser arbetsmarknadsparternas delege-rösträttom genom
rade och ingenting uttryckligt vilka delägare i bolaget.ärom som
Delägarkretsen har alltså i praxis vidgats förhållandei till vad som
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utveckling.ka-försäkringarnasgrundenligt lagtextengäller av
såledeskanförsäkrade,deframför alltförsäkringstagaren,Andra än

ömsesidigtiförsäkringsrörelsentill ettanknytningdirektha en
kunnaanledningendenbör ävenoch somförsäkringsbolag ansesav

sindelegerakunnaförsäkringstagarenskulleVisserligendelägare.
viddeteftersomförsäkrade,deförföreträdaretill menrösträtt även

ochförsäkringstagarearbetsgivare ärka-försäkring är somen
svårordningsådan attförsäkradearbetstagarna är ensynessom

bestämmelserkunnadärförbörFörsäkringsbolaget tagenomföra.
försäkringstagaresåvälka-försäkringvidibolagsordningen attom

innebäraintekandelägare. Dettaskallförsäkrade ansesvarasom
andrafleraömsesidigheten. Ibakomgrundtankenfrånnågot avsteg

bolagenömsesidigaöverlåtits de attharNorge,länder, t.ex.
konsekvensSomdelägare.bolagetsvilka avsjälva äravgöra som

fallvissaföljer iförsäkringsbolag ettömsesidigtidelägarskap ett
uttaxering. Dennakravochförpliktelserbolagetsför ettansvar

vidaretordedenochlivförsäkringvidintedockföljerkonsekvens
SOUhäromdel seskadeförsäkringensförbetydelsepraktisksakna

föreslagitdessutomharFörsäkringsutredningen1671995:87
uttaxeringochdelägaransvarobligatorisktbestämmelsernaatt om

slopas.skallförsäkringsbolagömsesidigai

Gruppförsäkrirzg

bolagensoch§ FRLkap. 7mellan 1diskrepenserMotsvarande
försäkradegruppförsäkring. Denviduppstår intebolagsordningar

gruppförsäkringobligatoriskvidförsäkringstagarenoch utgörs
obligatoriskVidrättssubjekt.ochintevisserligen ett sammaav

falletvadskillnadtill äremellertid,det motgruppförsäkring somär
företräda denförsäkringstagaren ägerjustka-försäkring,vid som

försäkringssammanhanget.aktuelladetförsäkrade i

Övrigt

föranleder förförsäkringkollektivvidförsäkringstagareBegreppet
bestämmelsernagrundställningstagandeliknandeövrigt omav

LUF§15§ FRL,kap.enligt 11förmånsrätt 7försäkringstagamas a
försäkringkollektivVid är1970:979.förmånsrättslagenoch §4 a

denförsäkringstagaren ärframgått vanligt ändet att annansom
försäkringsersättning.tillförsäkrad eller rättägerär annarssom
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Följaktligen borde försäkringstagaren ha förmånsrättäven änannan
vid händelse obeståndssituation uppstår hos försäkringsgi-attav en

Reglerna för förmånsrätt har dock föremålvarit förvaren. översyn
inom Finansdepartementet, varvid ändringsförslag i bl.a. de nu
berörda hänseendena redan har lämnats se Ds 1993: 101. Utred-
ningen ansluter sig till det förslaget, således börsom nu genom-
föras.

7 Redovisningsprinciper

Av det hittills anförda framgår det nödvändigt med vissäratt
särbehandling de kollektiva försäkringarna i näringsrättsligtav
hänseende. Om Försäkringsutredningens förslag upphävaatt
skälighetsprincipen genomförs det emellertid endast underär en
övergångsperiod nödvändigt med näringsrättslig särbehandlingen

gruppförsäkringar, kan ske Finansinspektionenav attsom genom
upprätthåller den praxis råder det gäller innebördennärsom av
begreppet skälighetsprincipen vid gruppförsäkring. Motsvarande
särbehandling nödvändig för ka-försäkringarna.är Såvittäven gäller
ka-försäkringarna råder emellertid speciella förhållanden iäven
andra avseenden motiverar särskilda regler införs i rörelse-attsom
lagstiftningen.

Huvuddelen alla försäkringar bygger kollektivavtalav som
meddelas särskilda försäkringsbolag i princip inte meddelarav som
några andra försäkringar. Försäkringsverksamheterna i antalett
understödsföreningar bygger också huvudsakligen kollektivavtal.
Vidare meddelar vissa traditionella livförsäkringsbolag ka-försäk-
ring vid sidan sin ordinarie verksamhet.av

Försäkringsgivarna bedriver således verksamhet med ka-försäk-
ring parallellt med försäkringsverksamhet. Undantagsbestäm-annan
melser för ka-försäkringar förutsätter verksamheten med sådanatt
försäkring går identifiera i försäkringsgivarnasatt resultatanalyser
och balansräkningar. såFör skall kunna måsteske ocksåatt
redovisning verksamheten ske särskilt. årFram 1995av t.o.m.
gällde enligt dåvarande kap.11 §FRL8 rörelsens kostnader ochatt
intäkter skulle redovisas särskilt i till resultaträkningen fogaden
resultatanalys för varje Verksamhetsgren. Enligt kap.11 skulle19 §

de försäkringstekniskaäven skulderna återförsäkraresoch andelar
i dessa redovisas särskilt i balansräkningen för varje verksamhets-
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Försäkringsin-dåvarandeochpraxisöverlämnadesDetgren.
Verksamhetsgrenbegreppetinnebördenbestämmaspektionen avatt

definitionerdeEnligtoch 254.253243,1981/82: 180se prop.
livförsäkringsbola-isamtligadärvidskulle postervaltinspektionen

balansräk-iskulderförsäkringstekniskaresultatanalyser samtgens
olikatiovilkaverksamhetsgrenar, varfördelasningarna av

försäkring.kollektivavtalsgrundadförformer
försäkringsföretag,förredovisningbeträffandedirektivEG:s

årsbokslut1991decemberden 1991/674/EEGdirektiv omRådets
försäkrings-försäkringsföretagförredovisningsammanställdoch

klassindelningdetaljeradmindreföreskriverredovisningsdirektivet,
harmonise-Försvenskigällde atträtt.vadinformationoch än som

redovisningsområ-utvecklingentilllagstiftningenoch anpassara
lagenjanuari 1996den 1FRLkap.upphävdes genom11det

seförsäkringsföretagiårsredovisning prop.15601995: om
debehöverreglertill EG:sanpassningenföljdTill1995/96: 10. av

intelivförsäkringsavsättningarnaskuldernaförsäkringstekniska
längreinteka-försäkringoch utgörverksamhetsgrenarfördelas

resultatanalysen. Dei grenarnahuvudgrupp sexnågon numera -
arbetslöshetsförsäkringochavgångsbidragsförsäkringsedan

medsammanslagnaskadeförsäkringsrörelse ärtillöverförts -
kollektivavtals-integruppförsäkring ärformotsvarande somgrenar

ka-bildarskadeförsåkringsrörelseinomhellergrundad. Inte
Finansin-seellerVerksamhetsgrenenskildnågonförsäkiing grupp

iårsredovisningrådallmännaochföreskrifterspektionens om
Svenskaexempelvisjfroch1996:29FFFSförsäkringsföretag

årenförFörsäkring""SvenskårsböckerFörsäkringsföreningens
1997.och1996

kollektivavtalsgrundadeförsärreglerkonsekvens attEn av
åter bildarresultatanalysenibolageninförs börförsäkringar attvara

medSyftetförsäkringar.sådanaförverksamhetsgrenarsärskilda
jämförbarhetenökabl.a.försäkringsredovisningsdirektivet attär

tillämpaskallgemenskapeniförsäkringsföretagsamtligaattgenom
olikabenämningarochuppställningsformer sammasamma

ofören-dock interesultaträkningar. Detochbalans-i synesposter
Finansinspektionensförsäkringsredovisningsdirektivet attmedligt

sidanvidförsäkringsgivarnainnehåller krav avföreskrifter att
försäkringindividuellförpremiernatotaladeandeloch avsom

förpremientotaladenredovisargruppförsäkring ävenrespektive
ka-försäkring.
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8 Dispens- eller undantagsregler

det gäller frågavarandeNär de i försäkringstypema föreligger vissa
avgränsningsproblem beträffande framför allt vilka försäkringar som

hänföra till arbetsmarknaden vilka dessaär böratt samt av som
omfattas särbehandling i lagstiñningen. inte uteslutetDet ärav en

särskild och mindre rigorös tillämpning försäkringsrörelse-att en av
lagens bestämmelser skulle kunna motiverad i fortsättningenvara
för gråzon,den består försäkringar arbetsmarknadensom av
vilka varken betrakta ka-försäkringar eller direktär att som
jämförbara med dessa. har tidigare i skildaDet sammanhang

lagstiftningen inte hunnit med i den snabba utvecklingnoterats att
skett beträffande de kollektiva försäkringarna. Med tankesom

den förväntade fortsatta utvecklingen det gäller ka-försäkringar-när
och andra kollektiva försäkringar framför allt arbetsmarkna-na

den finns det fogvidare för lagstiñningsproblematt anta att
kommer uppstå. Med hänsyn härtill finns skäl för förordaatt att en
lösning dispensregler. Enligt utredningens direktiv börgenom
emellertid sådan undvikaslösning och i stället eftersträvas atten
nödvändiga särregler införs i de enskilda materiella bestämmelserna
i försäkringsrörelselagstiftningen. framstårDet vidare lagtek-som
niskt möjligt införa undantagsbestämmelser. Allmäntatt ärsett
undantagsregler föredra framför dispensregler och starkaatt
rättssäkerhetsskäl såsom kravet förutsebarhet i rättstillämpning-

talar också för sådan lösning. Med hänsyn till det anfördaen en
föreslås undantagsbestämmelser för ka-försäkring införs iatt
försäkringsrörelselagstiñningen. Några Övergångsbestämmelser är
inte erforderliga.

Tillämpningsområdet7.9

särbehandlingEn i fonn undantagsbestämmelser i försäkringsrö-av
relselagstiñningen föreslås försäkringarförnämntssom som
grundar sig kollektivavtal. sådan särbehandling förutsätterEn att

entydig avgränsning sker beträffande de försäkringstyperen som
särbestämmelserna skall vidare ochDet naturligt önskvärtäravse.

avgränsning i kommande försäkringsavtalslagatt görssamma en
andra tillämpliga författningar försäkringsområdet. Jfr medsamt

pågåendede utredningar understödsföreningar, Fi och1996:07,om
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tillförslagFi 13,1996:försäkringstagare, samtförgarantisystem ny
1996:77.SOUSverige,iförsäkringsgivareutländskalag för

vilkaförklardramedsvårigheter gränsfleraföreligger attDet en
förstadetsärbestämmelser. Föromfattasbörförsäkringar avsom
tillknutenskallförsäkring ettvilketmåste sättavgöras varaen

skallbestämmelserfrån lagensundantagkollektivavtal för att
föreliggafalli vissadet ettkanandradetmedges. merFör anses

försäkring-enskildedenför attskyddsbehov trotsänuttalat annars
varförkollektivavtal,tillhänföraskaneller ettsättannatettarna

förekom-Vidaremedges.inte börförsäkringarsådanaförundantag
exempelvis intearbetsmarknadenförsäkringarvissadet sommer

väsentligtlikväl i alltkollektivavtal,grund isinhakan ett menanses
bördärförochmed dessaförsäkringsvillkoröverensstämmandehar

arbetsmarknaden.utanförförsäkringarannorlundabehandlas än

kategori-olikaiarbetsmarknaden kanFörsäkringama grupperas
följande.enligter

AKategori

följande krav:uppfyllerFörsäkringar som
organisatio-mellankollektivavtalivillkorföljerFörsäkringen ett

arbetsmarknaden.ner
försäkring-bolagvilkaellervilketiKollektivavtalspartema anger

tecknas.skallen
inflytandeavgörandeharkollektivavtalsslutandeDe parterna

försäkringsvillkoren.tillämpningenöver av
förpliktelsekollektivavtal med attbundenArbetsgivaren är av
partsorganisa-kollektivavtalsslutandeoch deförsäkringsavtalingå

följskollektivavtaletanställdedentionema attgentemotgaranterar
försäkringsavtal.ingåförsummararbetsgivare attom en

anställdaförarbetsgivaretecknad attFörsäkringen geär enav
försäkringsskydd.

och§ 19kap. 110föreslås sei 1993:39DsavgränsningDen som
ochpunkterna 2och 78lagförslaget, 41kap. § motsvararl s.
allahuvuddelenvillkorgäller 3praktikenI5 avovanovan.

Innehållet idefinitionen.nämndadenuppfyllerförsäkringar som
villkorocksåbyggerförsäkringsavtalssidan attlagförslagen

uppfyllt.4 är
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Exempel försäkringar enligt kategori A -försäkringarnaAMFär
ochITP för tjänstemänTGL till den del dessa försäkringarsamt

gäller för anställda, tecknas arbetsgivare skyldiga därtillärav som
enligt kollektivavtal helt följer villkoren i respektive kollektiv-samt
avtal. kategori ingårI inteA s.k "tiotaggarförsäkring" set.ex. ovan

och53 ITPK- egenpension i form gruppension kans. av som
tecknas i olika försäkringsbolag dessa bolags villkor. Däremot
ingår ITPK-familjepension i form gruppension med villkorav
fastställda i kollektivavtal.

Kategori B

Arbetsgivare kollektivavtalsenlig skyldighet ansluter sinautansom
anställda till försäkring i övrigt innehållsmässigt överens-en som

med definitionen enligt kategoristämmer A.

Kategori C

Försäkring för arbetsgivaren själv fysisk person vid avtal isom
övrigt någontillhör kategorierna ellerA förB samtav ovan
politiskt valda förtroendemän i kommuner.

Kategori D

Försäkring uppfyller kriterierna enligt A 2 A 4 Isamtsom -
stället för A och kan gälla1 eller3 mindre vida förmer ramar
försäkringsvillkorens utformning. härpåExempel denär ovan
nämnda "tiotaggarförsäkringen" och ITPK-egenpension.

Kategori E

Försäkring för fackliga fortroendemän har reducerad lön hossom
huvudarbetsgivaren och i stället uppbär frånarvode den fackliga
organisationen.

Kategori F

Försäkring för lantbrukare, skogsbrukare, yrkesfiskare och
renskötare enligt central överenskommelse.
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GKategori

försäk-medavtalarsjälvanställdedenFortsättningsförsäkring som
ka-försäkrings-densedanpremier förbetalarochringsgivaren om

vilkentecknasellerupphörtanställningengrundande annanavsom
föruppfyller kravenlängreinteanledning attnågon annanav

försäkringen.ursprungligadenomfattas av
anställdedenmedochsituationen inågon mån förändras attI

tillförsäkringsersättningtillintjänadetjänst.slutar sin Den rätten
tillA Fkategoriernaangivnadeenligtförsäkringföljd ovanav
eller,pensionutbetalningantingennämligenaktualiseras avgenom

fribrev.s.k.idokumentationbetalasbörjarpension ettinnan ut,

grupperingenenligtförsäkringar utangällandeDe ovansomnu
tillhördeka-försäkringföruppfylla kraven ärbörtvekan somanses

kollektiv-demellanöverenskommelsesärskildkategori OmA.
försäk-bördäromträffatsorganisationerna ävenavtalsslutande

försäkrings-tillmed hänsyndithänföraskategorienligt attringar B
väsentligtallti överensstämmerförsäkringarför dessavillkoren

Försäkringarnakategori A.enligtförsäkringarförmed villkoren
någotgrund isinhainteoch kanGkategorierna C,enligt E anses
dockÄven försäkringarsådana överensstämmerförkollektivavtal.

försäk-förgällervadmedväsentligenförsäkringsvillkoren som
behand-sammanhangdettadärför ide börochkategoriringar i A,

s.k. tiotag-kategorienligt D,Försäkringarka-försäkring.las som
ha sinvisserligenmåsteITPK-egenpension,ochgarförsälcring anses

mindreellerdetillmed hänsynkollektivavtal,grund i ett mermen
tillinomutformasförsäkringsvillkoren attvida samtsomramar

s.k.utfalletpåverkakunnabörintekollektivavtalsparterna av
ändraexempelvisplanspensioncontributiondefined attgenom

varkenförsäkringarföreslås sådanaåterbäring,förförutsättningarna
någotellerka-försäkring sättbegreppet annatfalla under

varkentecknaskategorii Fsådan. Försäkringarnajämställas med
och börkollektivavtaltill följdellernågon arbetsgivare ettavav

ka-försäkring.inte heller klassasdärför som
tillämpnings-avgränsninganförda börbakgrund detMot avenav
försäkrings-iförsäkringkollektivavtalsgrundadområdet för göras
kanlagtextenUtformningen görasrörelselagstiñningen. av

försäkrings-tilli förslagetgjortshuvudsakligen det sätt nysom
tilläggmedkap. 1993:39,och §, Dskap. 1avtalslag § 19 ett10 1

fortsättningsförsäkring.siktetarsom
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örfattningskommentar8 F

8.1 Förslaget till lag ändring iom

försäkringsrörelselagen 1982:713

kap.l

§ Bestämmelserna5 denna lag kollektirzivtcrlsgrundcidia om
/Ziizsiikring tilläintpcis för fot :wiki ingar som

tecknasl cirbetsgivcire.for fotsakriiigszskr ddatt atav ge an-.ställda och deszsz/toiii kan ontfatta arbetsgivaren s/ilv, Indra.som
har cmknvtniir till arbetsgivarens verksxciniliet ellersom .vadå/iatillnaizstzieiicle risñ/.sz&#39;ik/&#39;t.s;sapasom

meddelas enligt ;Yirszilrriiigswil/kor följer vad harsom som
ÖleIeII.S&#39;lIIlIIIlI.S&#39; villkoren kollektivavtali angivetettgenom
nte/lan cirbetsgiraroIganiszition och arlwtstcrgcrroiganisci-en en

ochtion
meddelas arr/örsäkiingsbolag har utsetts gemensamt.som av

kollektirzivtcilspzi/ternri enlighet med vad hari angivits isom
kolleklivavtalet.

Bestcimmeserna denna lag kollektivavtcilsgrzindcidi om
foi.sz"ikring tillämpas ocksa/oi /ortszittiii/igyfo/:siilc/it:gar till

.stycket/Zirszikringt enligt fors/crir
in/örszikiingsxslçriddet enligt kollektivavtal iett .so/n civses

foiastci .stvcket skc ill galla ockszr/ir cmstáillda hos .vadana cirbets-
hargivare /Zirszilrritigsavtal deinte haringa/t varittrots attson:

skall.skvldiga det, ittbetaladgöra e/:siittiiiiigatt ctnses som
erszittiiingfizm kollektivcirtalsgrmtdc föizszikring.en

paragrafen,I vad i kollektiv-lagen medärsom ny, anges som avses
avtalsgrtrndad försäkring. Avgränsningen i huvudsakmotsvarar
den bestämning gjorts i förslaget till försäkringsavtalslag,som ny
med tillägg avseende fortsättningsförsäkring. Med fortsättnings-ett
försäkring förstås individuell försäkring underförsäkrad vissasom
förutsättningar har hälsoprövning frånteckna denratt att utan
tidpunkt då denne utträder det kollektiv de försäkradeur som

Enligt förslaget till törsäkringsavtalslag skallutgörsannars av.
fortsättningsförsäkring i avtalshanseende inte kollektiv-anses som
avtalsgrundad försäkring.
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överenskommits11askallförsäkringsvillkorenNågot krav att
identisktskallnivå ellerorganisationsmässignågon viss vara

dettillMed hänsynuppställs inte.kollektivavtaletfrån attåtergivna
justeranödvändigttänkaskanfrån tid till attvaraannanenen

ipremiernaexaktadeexempelvis intebehöverpremierna anges
efterskedärmed kunnaskallPremiejusteringkollektivavtalet.

träffardekollektivavtalsparternaöverenskommelse mellan attutan
överenskommelser kollektivav-mellankollektivavtal.ett nytt

skallförsäkringsbolagvilkaangående ellervilkettalsparterna som
skehellerintebehöverförsäkringarnameddela ettkunna genom

vilkaskallkollektivavtalet sättdockkollektivavtal, att ange
avsnittvidare 7.9.träffas.kan Seöverenskommelsersådana

siktebestämmelseföreslås endastföljandedet tarl somen
anledningdockfinnsförsäkring.kollektivavtalsgrundad Det antaatt

erforderligasådan försäkringsärbestämmelser förytterligare äratt
förslag.Försäkringsutredningenstill följdlagstiftningvid avny

försäkringstagar-försäkringsbolagömsesidigtiDelä§ är7 ettare
ö/zsáikradedeocksåkan bess/i/nmascrgsøldnizrgerzboI allna.
terförsäk-de/cigtlre.f0r.scikringkolleklivaiIalsgrundadvid är

aterförsäkringrunddock inteskallrin anses somstagare enav
allsförsäkringolyckssjuk- ochlivförsäkring,frågade Iägare. om

avgångs-ochklassernastycket lförstai §32 ap. asom avses
bolagetsendaståterförsäkrinbidragsförsäkring samt svararförsäkringar slagförpliktelser. Förtillgångar för dess annatav

förpliktelserbolapersonligen fördelägarna utanetssvarar
belopp.visstbegränsningmedbegränsning eller ett

detendastgällandefåransvarighet sättDelägarnas göras
lag.föreskrivs i dennasom

delägare iendastkapitlenföljandededelä i ettMed avsesare
örsäkringsbolag.ömsesidigt

syfteregel iintagitsstycke harförsta attparagrafens1 en ny
meddelarförsäkringsbolag,ömsesidigamöjliggöra för som
låtaförsäkringsådanvidförsäkring, ävenkollektivavtalsgrundad att
delägareskall bliförsäkradedeförsäkrade delägare.de För attvara

bolagsordningen.iintasbestämmelse däromsärskildfordras att en
försäk-ömsesidigtidelägareblirförsäkradeföljdEn ettattav

bolagetsföromfattaskommaringsbolag de kan attär att ansvarav
förpliktelser.

örsäkringsutredning-ocksåändrad Fhar föreslagitsParagrafen av

en.



IWSUU l998z7

kap.7

enligt förmånsrättslagen§ lr71a/›.s&#39;riIIl l 4 § 1970:979a a
föler med fordran grundas avtallivförsäkringsom om

och skadeförsäkring för vilken bestämmelserna om
livförsäkring tillämpas med stöd kap.l 5av

år,skadeförsäkring meddelats tid tioför längre änannan som
eller

återförsäkring sådanavseende försäkring i 0cl1lsägssom
Förmånsrätten ångar detomfattar de till finns upptagna lsom

konkurs ellerbo försättsl §lregister när agetsom anges 1 l
utmätning äger rum.

enligtFordran enligt eller har företräde framför fordranl 2

föreslåsParagrafens första stycke ändrat klargöraför att att
förmånsrätten förmånsrättslagenenligt kan omfatta andra4 §a
ersättningsberättigade grund försäkringsavtal försäkrings-änav

vidare förslaget till ändring i den lagen.Setagarna.

lkraftträdandebestämmelser

lag träder i kraft den januariDenna 1999.
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förmånsrättslagenändringFörslaget till lag i8.2 om

1970:979

och andraFörmånsrätt följer med försäkringstagares4 §a
försäkrmgscrvtal hosfordran grundersättningsberättigades på av

egendom och i den omfattningförsäknn sföretag i den angessom
ochförsäkringsrörelselagen ii kap. 1982:713 15§7 1 a
utländsförtredje-femte styckena lagen 721950: rätt aom

örsäkringsrörelse i Sverige.försäkringsföretag drivaatt

försäkringsföretagkan hosAndra försäkringstagare ägaän ett
försäkringsavtal ochfordringar grundar sig ärett somsom
förmånstagare livforsäk-förmånsrätt, framför vidförenade med allt

förhållande paragrafen.i Sering. klargörande dettaEtt görsav
vidare Ds 1993:101 92.

Ikraftträdandebestämmelser

kraft den januarilag träder i 1999.Denna 1
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Bilaga

a,
WWKommittédirektiv

W

Översyn rörelse- tillsynsregler Dir.och för kol-av
1997:57lektiva försäkringar

Beslut vid regeringssammanträde den april3 1997.

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall utreda behovet speciella rörelse- och tillsynsreg-av
ler för kollektiva försäkringar förslaglämna till lämplig lagreglering.samt

Utredaren skall
beskriva de olika slag kollektiva försäkringar finns den svenskapäav som-

försäkringsmarknaden,
undersöka särförhållandena för kollektivavtalsgmndade försäkringarom-

motiverar speciella rörelse- tillsynsregleroch jämfört med individuella
försäkringsavtal,

undersöka detsamma gäller för andra slag gruppförsäkringar,om samtav-
lämna förslag till den lagreglering behövs.som-

Utredarens arbete skall slutfört före utgången 1997.årvara av

Bakgrund

Rörelse- och tillsynsregler för enskilda försäkringsbolag finns försäkringsrö-i
relselagen l982:7 l FRL. Motsvarande regler för utländska försäkringsgi-

finns i lagen l 9502272 för utländska försäkringsföretag drivavare rätt attom
rörelse i Sverige och i lagen 1993:1302 EES-försäkringsgivaresom
verksamhet i Sverige. Verksamhetsreglema för understödsföreningar
försäkringsföreningar finns i lagen 1972:262 understödsföreningar.om

De kollektiva försäkringarna betydelsefull försäkringsgruppär meden
flera särdrag. Med kollektiva försäkringar i detta sammanhang delsavses
kollektivavtalsgrundade försäkringar, dvs. försäkring tecknassom av
arbetsgivare till skydd för anställda mfl. och där villkoren bestäms genom
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försäkringskategoriSistnämndagruppförsäkringar.kollektivavtal, dels
förramavtalellerenligtstandardiserade villkoromfattar avtal med engrupp-

gäller för deGruppförsäkringsavtaletförhand avgränsadpå personer.grupp
tillhörförsäkrade delängeså gruppen.

kollektivtomfattar olika formerförsäkringarKollektivavtalsgrundade av
l regelarbetsmarknadensmellantill följd avtal parter. ärförsäkringsskydd av

följdoch tillförsäkringsbolagförsäkringar enskildasådant skydd täckt genom
försäkringarförfalleti Sådärav gäller bestämmelserna FRL. är t.ex. som

pensionlTP,tjänstemäntilläggspension förhandelnsindustrins ochavser
LO,avtalsgruppsjukförsäkring AGS,SAF ochenligt avtalet mellandet nya

änstegrupplivförsälcringochvid arbetsskada TFAtrygghetsförsäkring
område.försäkringsgivare dettapåTGL. SPP och AMF storaär

försäkrings-kollektivtÄven slaginnehålla olikagruppförsälcringar kan av
förtecknadeochföreningsmedlemmarpersonalgrupper ellerskydd för vara

Gruppförsäkringarfackförening.arbetsgivare ellerderas räkning t.ex. enenav
bank.ieller låntagarekollektivkan andra såsomäven ensparareavse

särbestärnrnel-principiförsäkringsrörelselagstiñning saknasnuvarandeI
för vissafinnsFRLstycketförstakap. lO §kollektiva försäkringar. l lförser

kommitdispenstillmöjlighet attlivförsäkringar dockslag somenav
detutnyttjats bl.a.harmöjlighetgrupplivförsälçringar. Denna närbetydelse för

jfrgrunderförsäkringstekniskaupprättandegäller kravet på prop.av
skälig-sk.från deni praxisVidare har1981/82:l80, 143-144. avstegs.

ochförsäkringkollektivavtalsgrundadförhetsprincipen godtagbaraansetts
jfr 1995:87, 112.frivillig gruppförsäkring SOU s.

kommittéregeringentillsatte1990beslut septemberGenom den 20 en
försäkringsrörelselag-moderniserauppgiftmedörsäkringsutredningenF att

finansmarkna-utvecklingen påsnabbabakgrund bl.a. denstittningen mot av
förrörelselagstiñningenförslagåtskilligaUtredningen har lämnatdema. om

Utred-försäkringar.kollektivainte belyst frågorförsäkringsbolag, ommen
införasbörsärskilddet i avvaktanningen dock påhar översyn enansett att en
vissa fallavtalsförsäkringar imeddelarmöjlighet till dispens bolagså att som

ireglerenstakafrånundantagprövning kan medgessärskildoch efter
frågorTidigare har84.1995:87,försäkringsrörelselagstiñningen SOU s.

Försäkringsverksamhetskommitténsibl.a.gruppförsälding behandlatsom
Gruppförsäkring 1985:34.delbetänkande SOU

slutbetänkande SOUFörsäkringsutredningensremissyttrandenI över
tagitoch LOSAFFörsäkringsförbundet,Finansinspektionen,har1995:87

kollektivavtalsgrundadeförbestämmelseravvikandebehovet avupp
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försäkringar Fidnr. 95/507 l. Vidare har Arbetsmarknadens Försäkrings-
aktiebolag AFA, mfl. i särskild skrivelse till Finansdepartementeten
hemställt möjlighet till dispens för avtalsförsälaingsbolags.k.att införs ien
FRL dnr. Fi 96/1064. Som skäl har åberopats kollektivavtalsförsäkringamas
arbetsrättsliga anknytning och särskilda konstruktion sådanasamt att
försäkringar hanteras awikerpå från andra slag försäkringar.sätt som av

Uppdraget

En särskild utredare skall utreda särskilda rörelse- och tillsynsreglerom
behövs för kollektiva försäkringar.

De kollektiva försäkringarna täcker område. Den särskildaett stort
utredaren skall inledningsvis kartlägga de olika slag kollektiva försäkringarav

i dag förekommer den svenska försäkringsmarknaden.påsom
I olika sammanhang har behovet särregler för kollektivavtalsgrundadeav

försäkringar framhållits. Utredaren skall analysera vilka särförhâllanden som
finns för dessa försäkringar ställning till i vilkasamt avseenden undantagta
eller anpassningar motiverade i Ävenrörelse- tillsynsreglema.är och
gruppförsälcringar hanteras på awiker från individuellasätt försäkrings-som
avtal. Utredaren skall därför motsvarande analys och ställningstagandengöra
för gruppförsäkringar. Utredaren inteskall undersöka avtalsrättsliga frågor
hänförliga till den pågående lagen l 927277 försäkringsav-översynen av om
tal.

Utredaren skall i sitt arbete inte bara beakta den gällande försäkringsrö-nu
relselagstiñningen också ställning till åtgärderutan motiveradeta medärom
anledning Försäkringsutredningens förslag. Utredaren skallav överväga om
det krävs särskilda regler för de aktuella försäkringarna. En sådan särreglering
kan, förutom i RFL, aktuell i lagstiftningen för utländska försäkringsföre-vara

bedriver verksamhet häritag landet och i rörelse- och tillsynslagstiftning-som
för understödsföreningar. l det förra fallet skall förslagen från Utredningenen

lagstiñningen utländskaöversyn försäkringsgivaresom verksamhet iav om
Sverige SOU 1996:77 beaktas.

justeringarDe i försäkringsrörelsereglema kan komma i fråga skallsom
dock inte rubba de försäkrades och förmånstagarnas grundläggande skydd

soliditets- och placeringsregler o.d.genom
En utgångspunkt för utredningsarbetet reglerna skall förenligaär att vara

med EG:s försäkringsdirektiv. En utgångspunkt skall avvikelserattannan vara
för kollektiva försäkringar i förhållande till individuella försäkringar endast
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svårigheterinnebärförsäkringarför individuellareglernabör föreskrivas om
eller detkaraktärsärskildakollektiva avtalensvid tillämpningen de omgenom

lösningundvikaskäl. Utredaren ocksåfinns vägande börandra tungt genomen
införs i desärreglernödvändigai stället efterdispensregler och sträva att

försäkringsrörelselagstiftningen.imateriella bestämmelsemaenskilda
i lagstiñ-följdändringarskall till nödvändigaFörslag lämnasäven annan

ning.

Utredningsarbetet

garantisystem för försäk-samråda med UtredningenUtredaren skall ettom
örsäkringsföreningsutredningen dir.ringsfordringar dir. 1996:88 och F

ocksåarbete. Detsamordna förslagenmöjligt med deras1996:66 ärsamt om
myndigheter.ochsamráder med berörda organisationervikt utredarenattav

Finansinspektionen,arbetsmarknadensBland de berörda finns centrala parter,
Utredaren skall ocksåFörsäkringsförbund och konsumentföreträdare.Sveriges

Försäkringsutredningens slutbetän-beredningenhålla sig underrättad om av
JustitiedepartementetsFinansdepartementetkande sker inom och omsom

försäkringsavtalslag.arbete med utarbetandet av en ny
regeringens direktivgällerVid utredarende överväganden skall görasom

offentligaprövningtill samtliga kommittéer och särskilda utredare avom
dir. 1992:50,regionalpolitiska konsekvenseråtaganden dir. 1994:23, om

redovisningjämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:121, samt omom
brottsförebyggande arbetet dir.för brottsligheten ochkonsekvenserna detav

1996:49.
1997.slutfört ärUtredarens uppdrag skall före utgången avvara

Finansdepartementet

å
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Kronologisk förteckning

Omstruktureringarochbeskattning.Fi.. Tänderhela livet
ersättningssystemför vuxentandvård.nytt-

Välfärdensgenusansikte.A.. Män alltid Nivå- och organisationsspeciñkapassar. medexempelfrånhandeln.A.processer
Vårt liv kön. Kärlek,ekonomiska ochsom resurser. maktdiskurser.A.
Ty makten din Mytenär det rationellaom. arbetslivetoch detjämställdaSverige.A.
ÖversynI rörelse-och tillsynsreglerför kollektivaav. försäkringar.Fi
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