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Sammanfattning

Inledning

lagstiftningenUtredningen har haft till uppgift översyngöraatt en av
understödsfö-understödsföreningar. nuvarande regleringenDenom om

reningarnas verksamhet grundas huvudsakligen på lagen under-om
stödsföreningar från Till bakgrunden för utred-UFL år 1972.ärsom
ningsuppdraget förändringar skett i lagstiftningen bådehör att stora

betydelse för den verk-försäkringsområdet och på andra områden av
sedan trädde i kraft.samhet bedrivs understödsföreningar UFLsom av

internationaliseringen,gäller inte minst den genomgripandeDetta sär-
medskilt under det decenniet, försäkringsväsendet över-senaste enav

försäkringsmarknad tillgång från i delar nationell svenskstora enen
förändringar harintegrerad europeisk försäkringsmarknad. Dessa en-

i Alltjämt in-dast i mycket begränsad omfattning fått genomslag UFL.
till års lagnehåller exempelvis flertal hänvisningar 1951UFL ett om

den gällandeekonomiska föreningar, redan år 1988 ersattessom av nu
endast del-föreningar. Regelsystemet i harlagen ekonomiska UFLom

vis till direktiv försäkringsverksamhet.EG:sanpassats om
understödsföreningar sitt långt tillbaka i tidenMånga leder ursprung

annorlunda iförhållandena i avseenden fullständigtdå många änvar
den genomgripandedagens svenska samhälle. gäller inte minstDetta

sociala området, där understödsföreningarutvecklingen inom det ur-
utbyggnaden desprungligen kom fylla viktig funktion,att genom aven

socialförsäkringen harsociala trygghetssystemen. Förutom även ut-
bland för-vecklingen affärsmässiga försäkringsrörelsen, dvs.inom den

verksamhetsbetingelserna för understöds-säkringsbolagen, inverkat på
ellertillhandahålla pensionsförsäkring, kapitalförsäkringföreningar att

flera decen-sjukförsäkring. Understödsförsäkringsväsendet har under
orsaker härtill förbudetnier haft negativ utveckling. Bidragande ären

försäkringsrörelsen affärsmässigt ochför understödsföreningar drivaatt
registreringengrund för prövningen vidbehovsprincip ligger tillatt en

förening.av en ny
och andra si-sidan understödsföreningar åGränserna mellan å ena

blivit svårareaffärsmässiga försäkringsrörelsen har successivtdan den
understödsföreningarsfrämst med mångadra. sammanhängerDettaatt

utvecklingentraditionella till följdsvårigheter arbeta på det sättetatt av
försäkrings-och produktutbudet fråninom den allmänna försäkringen

bolagen inom enskild försäkring.
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Mot denna bakgrund har utredningen ställt sig frågan inte ut-om
vecklingen gått så långt understödsföreningarna spelat sin roll ochatt ut
därför inte bör särskild associationsform i fortsättningenutgöra utanen
ombildas till Försäkringsbolagömsesidiga eller likvideras. Utredningen
har dock efter överväganden funnit sådan radikal lös-närmare att en
ning inte bör väljas. En avveckling understödsföreningar, skulleav som
ske mindreeller tvångsvis, sig allmänt mindre tilltalandeter settmer
och det kan knappast förenligt med principen fri näringsutöv-anses om
ning här i landet inskränka etableringsmöjligheterna försäkrings-påatt
området begränsa de associationsformer för bedrivandeattgenom av
verksamhet f.n. står till buds. Dessutom har under de årensenastesom
visst intresse visats för etablering understödsföreningar. Såledesav re-
gistrerades under år 1992 understödsföreningar med inriktningtre nya

meddela kompletterande ålderspension och har antalatt ett stortsom
medlemmar. Nyetableringsintresset har främst sin grund i möjligheten

begränsa försäkringsverksamheten till vissaatt grupper av personer
understödsförening skall sluten. bl.a. dettaIattgenom en vara avseen-

de skiljer sig understödsföreningar från försäkringsbolagen ärsom
associationer och därför saknar möjlighet motsvarandeöppna sättatt

understödsförening begränsa verksamheten.som en
finns såledesDet fortfarande intresse kunna användaett attav un-

derstödsföreningens form för bedriva försäkringsrörelse. Härtillatt
kommer Sverige i samband med såväl ingåendet EES-avtaletatt av som
anslutningen till anmälde associationsformenEU understödsförening,
förutom försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag, som

tillåten form för drivande försäkringsrörelse. associations-De treen av
formerna finns angivna tillägg till förstaartikel 8 i livförsäk-ettsom
ringsdirektivet och till artikel 8 i första skadeförsäkringsdirektivet. En
avveckling understödsföreningen associationsform förutsätterav som
således ändring direktiven såvitt Sveriges förpliktelser nären av avser
det gäller formerna för drivande försäkringsrörelse.av

I utredningens förslag har anförda skäl understödsföreningar-av nu
bibehållits särskild institutskategori för bedrivande för-na som en av

säkringsverksamhet.
Understödsföreningarna mycket olika i storlek, karaktär och in-är

riktning. finns understödsföreningarDet med endast fåtal medlem-ett
låga eller obetydliga försäkringsbelopp och med mycket begrän-mar,

sad kapitalförvaltning medan andra understödsföreningar, främst
tjänstepensionskassor, har medlemsantal överstiger 100 000 samtsom

och för den enskilde betydelsefulla försäkringsåtaganden ochstora
fonder uppgår till flera miljarder kronor. Skyddsintressena, kravensom

verksamhetsregler och tillsynsbehovet varierar därför kraftigt bero-
ende på vilket slag förening det frågaärav om.
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inteförsäkringsverksamhet förutsätter attEG-direktivDe styrsom
medtill direktivenunderstödsföreningarregleringen avse-anpassasav

i frågaendastförutsättsAnpassningföreningar.samtligaende om
kriterierkriterier. Dessauppfyller vissaunderstödsföreningar tarsom

aspekter måsteandrastorlekförenings ävenenbart sikteinte utanen
demellangränsdragningenmedförvilketsammanhanget,beaktas i att

med EG:sharmoniserasbehöverintebehöverföreningar resp.som
intrikatregler är

beaktari detaljunderstödsföreningar nämn-regleringEn nusomav
svåröverskådlig. Iomfattande ochbli mycketskulleomständigheterda

framläggautredningen valtdärfördetaljreglering harförstället atten
pådelvis byggerlagunderstödsföreningarför alla somgemensamen

kännetecknarsärförhållandendesåväldispensförfarande därett som
deförsäkringsbolagentillförhållandeunderstödsföreningar i spe-som

beaktas.kanskilda föreningarfinns iförhållandenciella som
harmoniseravaritharutredningsarbetetförövergripande mål attEtt

utarbe-regler. Vidmed EG:sunderstödsföreningarlagstiftningen om
pågåendeandrahaft beaktautredningenlagförslaget hartandet attav

Finans-berederSåledesförsäkringsområdet.inomlagstiftningsarbeten
försäkringsrörelselagstiftningen.ändringarf.n. raddepartementet aven

försäkrings-lagenpågårJustitiedepartementet översynInom omaven
reglerrevideradetillförslagframnyligen lagtsVidare haravtal. ett om

Resultaten1998:7.försäkring SOUkollektivavtalsgrundad nuav
understödsföreningar. Ut-förrelevansharlagstiftningsarbetennämnda

lagstiftningenrevideraintebakgrund valtdennaharredningen attmot
förföremåli de delar översynunderstödsföreningar utanärsomom

resul-i avvaktantills vidaregällaföreslås härregleringnuvarande
lagstiftningsarbeten.pågåendetatet av

blyg-understödsföreningarna harregistreradede idagMånga enav
försäk-symboliskafalli vissameddelaromsättning och närmastsam

kommerföreningarsannolikt dessa attinteringsförmåner. Det är att
förening-ställasutredningen börenligtuppfylla de kravkunna som

övergångsperiodavsevärdharEmellertidframtiden.i reserve-enarna
verksam-föreningarnasde småanpassningellerför avvecklingrats av

området.föreslår påutredningenlagstiftningtill denhet somnya
försäkringsfö-skattehänseendeisärbehandlingennuvarandeDen av

utsträckningikonsekvensslopadföreslåsreningama att storavsom en
försäkringsföreningarförverksamhetsbetingelser införslikartade som

förslaget.enligtförsäkringsbolagenför
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Lagförslagets huvudsakliga innehåll

lagDen föreslås lagen försäkringsföreningar- special-ärsom om en-
författning reglerar försäkringsföreningars verksamhet. Lagensom
skall UFL. Begreppet försäkringsföreningersätta har väsentligen sam-

innebörd understödsförening i gällande lag.termenma som
Förslagets lagtekniska lösning har lagts fast i direktiven för utred-

ningen. Enligt direktiven bör lagteknik användas byggeren som
hänvisningar till andra relevanta näringsrättsliga, associationsrättsliga
och avtalsrättsliga lagar i kombination med sådana särbestämmelser

kan krävas med hänsyn till understödsföreningars speciella karak-som
Som skäl för dennatär. lagteknik i direktiven för utredningenanges

vissa negativa effekter parallell reglering frågor isom en av samma
olika lagar medför. Detta gäller enligt direktiven särskilt på rättsområ-

Ändringarden underkastade snabba förändringar.är måste då isom
varje fall ske i kanske flertal författningar i stället för principett att
kunna ske i central grundförfattning. Vidare framhålls i direktivenen

det finns tendens från börjanatt likalydande bestämmelseratt i olikaen
lagar tiden förändrasöver justeringar och omarbetningar sågenom att
de inte längre stämmer En sådanöverens. utveckling har skett i fråga

regleringen understödsföreningar. Till följd härav har omotive-om av
rade skillnader uppstått mellan UFL och dess referenslag, lagen
1987:667 ekonomiska föreningar, EFL.om

Mot den angivna bakgrunden har den föreslagna lagen för-nu om
säkringsföreningar inte konstruerats helt självständig författ-som en
ning bygger i delar på hänvisningsmetodik.utan stora Försäkrings-en
föreningar skall till följd EG-harmoniseringen i princip uppfyllaav

krav försäkringsbolag bedriverett motsvarande verk-samma som som
samhet. detNär gäller verksamhets- och solvensregler följer därför lag-
förslaget i tillämpliga delar motsvarande regelsystem för försäk-som
ringsbolagen enligt försäkringsrörelsen 1982:713, FRL. detNär gäller
försäkringsföreningarnas organisation den uppbyggd efterär mönster

ekonomiska föreningar och förslaget följer därför i den delen regler-av
i EFL företagsledning, föreningsstämma och revision. Redovis-na om

ningsbestämmelserna bygger enligt förslaget helt och hållet lagen
1995:1560 ÅRFL.årsredovisning i försäkringsföretag, Vidareom
gäller lagen 1989: 1079 livförsäkringar med anknytning till värde-om
pappersfonder vid sidan den föreslagna lagen försäkringsföre-av om
ningar för de föreningar tillhandahålla fondförsäkring.attsom avser
Som följd denna koppling till lagstiftning innehåller lag-en av annan
förslaget flera hänvisningsbestämmelser ÅRFL.till F RL, EFL och

Lagförslaget har utformats i huvudsak enligt systematiksamma som
EFL. Förslaget innehåller kapitel.ll Varje kapitel har sin egen para-
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iprinciperna EFLbeaktatslagförslaget har långtgrafnumrering. l rätt
och FRL.

grundläggandebestämmelsertagitsförslagets kap. har1I avupp
koncessions-Bestämmelsernatillämpning.betydelse för lagens avser

omständigheterandraoch vissadefinitioner, dispenser ärkrav, som av
med stödförsäkringsverksamhetför bedrivandeväsentlig betydelse av

föreslagna lagen.denav
huvud-försäkringsföreningar tilllagenhar denLiksom UFL omnya
lagför-syfte innehållerdettaintressen. Iskydda de försäkradessyfte att

säkerhetssystemförsäkringsdirektivslaget till EG:s anpassatett som
medjämförelsenyhet ivilketinnefattar koncessionskrav,bl.a. är en

grundförutsättningkapitel fastslåsinledandegällande lag. dettaI att en
konces-denna lagförsäkringsverksamhet enligtför etablering är attav

skall konces-Finansinspektionenföreslåssion beviljas. Det att vara
skallLiksom hittillsförsäkringsföreningar.försionsgivande myndighet

försäkringsförening-förha tillsynsansvaretFinansinspektionen också
verksamhet.arnas

försäkringsförening-bestämmelserförtsTill kapitlet har också om
defi-inte egentliginnefattarBestämmelsernajuridiska struktur. enens

grundläggande krite-vissaförsäkringsföreningnition men angerav en
klassificerasförening skallföruppfylldarier måste att somensom vara

försäk-bedrivamöjlighetoch därmed haförsäkringsförening atten
lag.enlighet med dennaringsverksamhet i

sådana före-undantag förskall medgällande lagLiksom enligt -
verksamhetenmedlemsavgifternafördär arbetsgivarenningar svarar -
meddela vissaändamålha tillinbördes bistånd ochavsedd för attvara

försäkringsförening kanförsäkringarförsäkringar.slag De som enav
ochsådan sjuk-livförsäkringarförslagettillhandahålla enligt är samt

försäkringsklasserindelningolycksfallsförsäkring enligt EG:s avsom
olycksfalls-ochkorta sjuk-skadeförsäkring, dvs. s.k.hänföra tillär att

Verksamhetsgrendär begreppetjämförelse medförsäkringar. UFL,I
utvidgningförslagetförsäkringsklass, innebärstället föranvänds i en

försäk-förmöjlighetlivförsäkringsområdetinom öppnasattgenom
denföreslåsfondförsäkring.meddela Dessutomringsföreningar attatt

slopas.kapitalförsäkringfrågabeloppsbegränsningen inuvarande om
begränsninginnebär förslagetskadeförsäkringområdetInom genomen

slopas.avgångsbidragsförsäkringtillhandahållamöjligheten attatt
verksamhetsbetingelsemahar vidareförhållande till gällande lagI

avskaf-affärsmässighetförbudetdet nuvarandeändrats motattgenom
begränsande för verk-onödigtföråldrat ochsåsomfas enligt förslaget

medlemsvärvning.formerna fördet gällersamheten särskilt när
före-hör ocksåförsäkringsföreningförTill kännetecknen atten

förpliktelserföreningensförpersonligenningsmedlemmarna inte svarar
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föreningen ansvarig för de förpliktelserutan är ingås i före-ensam som
ningens Liksom i gällande lag fastslås detta i lagförslaget.namn.

Av central betydelse definitionen i kapitlet försäkringsfö-är småav
reningar, eftersom små försäkringsföreningar tillsammans med före-
ningar administrerar avtalsbundna tilläggspensioner omfattassom av
det föreslagna dispenssystemet.

Genom lagförslaget införs regler innebär försäkringsföre-attsom
ningar på olika sig försäkringsbolagenssätt verksamhet.närmar För
försäkringsföreningar sålunda regler koncernbildning och kon-ges om
cernredovisning.

förslagetsI kap.2 behandlas förutsättningarna för bildandet av en
försäkringsförening.

Jämfört med UFL har kravet minstapå medlemsantal skärpts. Enligt
förslaget förutsätts minst 500 medlemmar för bilda försäkringsfö-att en
rening medan gällande lag kräver 100 medlemmar för bildandet vis-av

föreningar och 500 medlemmartyper med dispensmöjligheter försa av
bildandet andra slag föreningar. Förslagets krav minsta med-av av
lemsantal har sin grund i försäkringsbeståndet bör såatt stort attvara en
godtagbar försäkringsteknisk riskutjämning, skapar förutsättningarsom
för bedriva sund försäkringsrörelse, bliratt möjlig. När verksamhe-en

har inletts kan dock Finansinspektionen enligtten förslaget medge att
medlemsantalet tillfälligt får lägre 500 medlemmar.änvara

likhetI med vad gäller enligt UFL skall medlemmarna antasom
stadgar skall gälla för föreningens verksamhet styrelsesamtsom utse
och revisorer. Stadgama skall till Finansinspektionen för stad-ges
fästelse i samband med ansökan koncession.om

Någon motsvarighet till den i gällande lag intagna bestämmelsen,
med utgångspunkt i soliditets- och skälighetsprincipema ställersom

allmänna krav på förenings stadgar, har inte tagits i förslaget.en upp
Soliditetsprincipen kommer i den föreslagna lagen till uttryck genom
särskilda solvensregler medan skälighetsprincipen föreslås upphävd.

Enligt EG:s regler får förhandsgodkännande eller löpande anmäl-
ningar inte krävas allmänna eller särskilda försäkringsvillkor,av pre-
mietariffer, tekniska grunder särskilt används för beräkningsom av
premietariffer eller tekniska avsättningar eller formulär och andra
tryckta handlingar Försäkringsgivare använda i sina mel-attsom avser
lanhavanden med försäkringstagama. För det föreslagnaatt systemet
med stadfästelse stadgar inte skall stå i strid med dessa regler harav
vissa de nuvarande föreskrifterna obligatorisk reglering före-iav om
ningarnas stadgar Detta gäller denutmönstrats. nuvarande föreskriften

stadgarna måste försäkringsförmånemasatt beskaffenhet ochange
storlek eller grunder för beräknande förmånema, tid och villkor förav
utbetalning försäkringsbelopp. obligatoriskAnnan reglering i stad-av
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föreskrifternaskälnämndautmönstradföreslås är omavgarna som
för belåningvillkoreneller återköp,till fribrevavgifter,fasta rätten av

fondbildning.föroch grundernaförsäkringsbrev
till-fonder inteavseende friaplaceringsreglerfårreglerEnligt EG:s

Föreskriftennuvarandedenanledning hardenna attlämpas. Av om
försäkringsfond, skalliingårmedel,skall hurstadgarna somange

föreskrift iobligatoriskharhelleri förslaget.slopatsanvändas som
inte be-medelhurkravetnuvarandetagits detstadgarna somomupp

skallvärdehandlingarochskall placerasuppgifterför löpandehövs
förvaras.

utredning harförsäkringstekniskbestämmelserGällande lags om
lagförsla-införts isolvensreglersärskildaochupphävts ersatts somav

föreskriftenobligatoriskanuvarandemotsvarighet till denNågonget.
försäkringstekniskverkställandeförtiderskallstadgarnaatt avange

förslaget.därför inteinnehållerutredning
bildandetbestämmelsernagällerreformen detviktigasteDen när om

föreningställs påkapitalkravförsäkringsförening är att somenav en
inne-regler ochEG:sföranlettdenna delFörslaget iskall bildas. är av

uppgåskallföreningenbildandetstorlek vidkapitalbasensbär att av
rörelsen endast000motsvarande 300till beloppminst avserett ecu om

livförsäkring.innefattarrörelsenoch 000skadeförsäkring 800 ecu om
EG:s in-grundar sig pålivförsäkringochskadeförsäkringBegreppen

i lagförslagetskadeförsäkringMedförsäkringsklasser.delning i avses
försäkrings-olycksfallsförsäkring. Närsjuk- ochendast s.k. kortdock

storlekkapitalbasensdimensionerasverksamheteninlettföreningen har
aldrigkapitalbasendock fårbedrivs,försäkringsrörelseenligt den som

nämnda belopp.understiga nyss
finansiering behövautomståendekapitalkraven kanuppfyllaFör att

i försäk-kapitaltillskotttillmöjlighetsyfte har införtsdettaanlitas. I
vid utform-förebildgarantikapital.s.k. Somi formringsföreningar av

garantika-bestämmelsernadel hari dennaregelsystemetningen omav
tjänat.försäkringsbolagömsesidigagällerdetpital i FRL när

konces-bestämmelserförtskapitel harTill detta närmareäven om
bildandettillinitiativtagarnaregel tordesionsförfarandet. Som av en

konstituerandekalla tillmöjligtförsäkringsförening så ettsnart som
praktiskaföreslåsvälja styrelse. Detskallbl.a.sammanträde avsom

koncession föransökastyrelsenankomma pådet skallskäl attatt om
enligtkoncessionsärendehandlingar iObligatoriska ärföreningen. ett

planerade verk-plan för denföreningen ochförstadgarnaförslaget en
detaljerad förteck-inte någonlagförslagetinnehållerövrigtsamheten. I

fogas till konces-skallutredningarochde handlingarning över ensom
med-Finansinspektionenellerregeringen rättsionsansökan attutan ges

föreskrifter härom.dela närmare
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Koncessionsvillkoren enligt förslagetär delvis desamma för försäk-
ringsföreningar för försäkringsbolag. En grundförutsättning försom
koncession det kanär sannoliktatt försäkringsföreningen i sinattanses
verksamhet följer sunda affårsprinciper och Föreningen uppfylleratt
nämnda kapitalkrav. En förutsättning för beviljandet konces-annan av
sion försäkringsföreningenär faktisktatt skall ledas medav personer
lämpliga yrkesmässiga kvalifikationer och lämplig yrkesmässig erfa-
renhet. Vidare bör den ingår i ledningen för föreningen ha desom per-
sonliga egenskaper i fråga omdömesgillhet uppgiften kräver.om som
Koncession skall inte beviljas för försäkringsrörelse i allmänhet iutan
enlighet med den indelning i försäkringsklasser EG:s försäkrings-som
direktiv förutsätter. Koncession kan enligt förslaget beviljas tills vidare
eller tidsbegränsas.

På basis beviljad koncession kan försäkringsförening be-av en en
driva försäkringsverksamhet i land inom EESett Sverigeannat iän
enlighet med principen enda koncession enligt EG:s regler. Förom en

få inleda verksamhetatt i främmande EES-land frånett etableringen
eller gränsöverskridande verksamhet krävs särskiltgenom att ett an-
mälningsförfarande iakttas. Detta förfarande anknyter till motsvarande
reglering i FRL. En grundförutsättning för såväl verksamhet från en
etablering i främmande EES-landett gränsöverskridande verk-som
samhet från Sverige försäkringsföreningenär inteatt har beviljats en
dispens från regelsystemet i den föreslagna lagen inte förenligärsom
med EG:s rättsakter.

Att möjlighet för försäkringsföreningaröppnas bedriva verksam-att
het i andra EES-länder Sverige har främstän samband med anpass-
ningen till EG:s försäkringsdirektiv. Något intressestörre kunnaattav
bedriva sådan verksamhet torde f.n. inte finnas bland föreningarna. En-
ligt tredje generationens försäkringsdirektiv gäller koncession be-som
viljas försäkringsgivare inom hela EES. Rätten på basisen kon-att av
cessionen bedriva verksamhet inom något EES-land Sverigeannat än
kan följaktligen inte begränsas under förutsättning det nämndaatt nyss
anmälningsförfarandet har iakttagits.

En försäkringsförening skall anmälas för registrering må-senast sex
nader efter det koncession har beviljats.att Förslagets registreringsbe-
stämmelser bygger på principer registrering FRL ochsamma om som
EFL. I och med registreringen blir försäkringsföreningen juridisken
person.

förslagetsI kap.3 finns bl.a. bestämmelser medlemskapom som an-
sluter sig till gällande ordning i avvaktan på resultatet det arbeteav som
sker inom Justitiedepartementet med utarbetandet försäkrings-av en ny
avtalslag. Ett inträde i understödsförening kan jämställas meden att
ingå försäkringsavtal medett försäkringsbolag. denAttett nuvarande
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försäkringsföreningenbl.a.innebärtills vidarebibehållsordningen att
medlem iskallbeträffandefri prövningsrätthar antas somsomvem
kan såle-försäkringsföreninginträde iföreningen. Den vägrats ensom

medlem kan gåutomstående Enfå dettades inte prövat ett urorgan.av
grundhan inteönskar,såmedlemmenhelstföreningen när avom

skyldigheterMedlemsföreningen.tillhöraskyldiganställningsin är att
gällandeenligtväsentligen desammavid avgångrättigheteroch är som

lag.
förastyrelsendet påankommergällande lagenligtLiksom att en

medlemsförteckning.
verk-försäkringsföreningarnasregleringenbetydelse icentralAv av

Avsik-kap.i förslagetsingår 4solvensbestämmelsernasamhet är som
försäkringsföre-säkerställasolvensbestämmelsernamed är attten en

försäk-föranledsförbindelserför deförmåganings att avsomsvara
väsentligenförslagetenligtSolvenskraven ärringsförhållandena. av
försäkringsfö-såledesinnebärinnehåll i FRL. Detta att ensomsamma

förhål-risktäckningskapacitet imotsvarandeenligt förslaget harrening
försäkringsbolagen. Somförsäkringsförbindelserlande till sina som

möjlighetervissaförslagetenligtFinansinspektionen attharnämnts
solvensbestämmelserna.dispens frånlämna

medi samklangstårsolvensbestämmelserna,föreslagnaDe som
konsoliderings-särskiltinförs kravdetinnebär bl.a.regler,EG:s att

för-föravsättningar,försäkringstekniskakapital, dvs. utöverreserver
påkrav ställsbestämmelsernainnebärVidaresäkringsföreningar. att

försäk-motsvarandetillgångarlokaliseringvärdering ochtäckning, av
avsättningar.ringstekniska

påockså kravsolvensbestämmelserna hörTill de föreslagna att upp-
premiere-försäkringspremier ochberäkningarför bl.a.grunderrätta av
betalaunderlåtenhetverkanoch fribrev,till återköp atträtt av-avserv,

medlemmar.tillåterbäringgift samt
försäkrings-förslagetenligtåläggsförsäkringsbolagenmedlikhetI

de tillgångarplaceringförriktlinjerföreningar upprättaatt som an-av
tidpunktvid varjeregisterföraskuldtäckning ochförvänds ettatt som

och tillgångamasskuldtäckningföranvändstillgångarutvisar de som
värde.

föreslåsförsäkringsbolagförvad gäller attEfter mönster ensomav
säkerhetställatill ellerpenninglåninte får lämnaförsäkringsförening

i före-aktuarienellerdirektörenverkställandestyrelseledamötema,för
omfattarFörbudetkoncern.företag ieller i någotningen annat samma
ansvarigmedtill dessanärståendevissa äräven personerpersoner som

ställning.
fempro-den s.k.aktieförvärv,begränsningennuvarandeDen av

resultatetpåkonkurrensskäl i avvaktanbibehållitscentsregeln, har av
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den denna begränsningsregelöversyn föremål för detärav närsom
gäller försäkringsbolag bakgrund EG:s regler inte medgermot attav
medlemsstaterna fastställa regler i den nationella lagstiftningen föratt
valet tillgångar ingår i fria fonder. Femprocentsregeln harav som
kompletterats med koncernregel och regel avseende förvärven en av
organisationsaktier i finansiella företag.

En nyhet det föreslås försäkringsföreningarär i likhetatt medatt
försäkringsbolag får använda optioner, terminskontrakt och andra lik-
nande finansiella instrument bl.a. för sänka den finansiella risken.att

förslagetsI kap.5 ingår bestämmelser försäkringsföreningensom
organisation. föreslagnaDen regleringen innehåller med EFL i stora
delar överensstämmande stadganden ledningen för försäkrings-om en
förening, föreningsstämma och revision.

En nyhet det gäller forsäkringsforeningensnär ledning verk-är att
ställande direktör enligt huvudregeln skall i vissa försäk-utses stora
ringsföreningar. Dock får enligt förslaget undantag medges från kravet

verkställande direktör, särskildaatt skäl föreligger.utse om
frågaI styrelsens och verkställande direktörens uppgifter följerom

förslaget den allmänna associationsrättsliga principen styrelsen äratt
ansvarig för försäkringsforeningens organisation förvaltningenoch av
föreningens angelägenheter. Finns verkställande direktör utsedd har
han hand den löpande förvaltningen. Till denna hör alla åtgärderom

inte med hänsyn till eller omfattningen föreningens verk-artensom av
samhet osedvanlig beskaffenhetär eller betydelse. Verkställan-storav
de direktören eller anställd försäkringsföreningeni får inteannan vara
styrelseordförande.

Lagförslaget i fråga föreningsstämma i överensstämmelseom avser
med EFL foreningsmedlemmarnas möjligheteratt trygga delta vidatt

och sigstämma på den. Liksom enligt gällande lag detyttra möjligtär
överföra medlemmarnas beslutanderättatt åt särskilt valda fullmäktige.
Förslaget i denna del innehåller också regler befogenheterom som

tillkommer dvs. tillskjuter garantikapital vidgaranter, personer som
bildande försäkringsförening. Reglerna har förenhetligats med deav en
bestämmelser i FRL gäller garanter.som

Förslaget till revision bygger i huvudsak på den nuvarande regle-
ringen i UFL. försäkringsföreningEn skall ha minst tvâ revisorer. Till
skillnad från gällande lag behöver revisionsuppdrag inte tids-ett vara
begränsat kan gälla tills vidare. Som grundläggande kravutan i fråga

revisors kompetens gäller revisorn i försäkringsföreningenattom en
skall ha insikt i och erfarenhet redovisning och ekonomiska förhål-av
landen fordras för uppdragets fullgörande. kravDetta såtillvidaärsom
flexibelt dess innebörd beroende försäkringsföreningensatt är stor-av
lek och dess verksamhet.arten av



Sammanfattning 211998:82SOU

förslagetsingår iupplösningochlikvidationBestämmelser om
förening-upplösningmedallmänhetiavslutaslikvidationkap.6 En av

ellerkonkursiförsättsföreningensåockså avslutasden kan attmenen
med gäl-jämförelseförsäkringsförening. Imedfusionernas annanen

självaochlikvidationsförfarandetbestämmelsernalag harlande om
beaktandemedrevideratsdelvis mot-föreningenupplösningen avav

och FRL.i EFLregelsystemsvarande
i förslagetsharförsäkringsföreningarlagenföreslagnaTill den om

försäkringsföreningar.mellanfusionbestämmelserfogatskap.7 om
inne-Förslagetlagstiftning.gällandeförhållande tillinyhetDetta är en

huvudformerförebild tvåassociationslagstiftningövrigmedhåller som
försäkringsföre-tvåmellanfusiondemför fusion. Den avseravena

absorption.fusioniförening gårdärningar genomannanupp enen
försäk-överlåtandefleraellertvåinnebärfusionsformenandra attDen

fusionförsäkringsföreningnybildadiförenasringsföreningar ge-en
defusionsförfandet hartillkomplementkombination. Som ettnom

bibehållits.försäkringsbeståndöverlåtelsereglernanuvarande avom
försäkringsföreningöverlåtelseförfarande kandettaMed stöd enav

delvisellerheltförsäkringsföreningmedgåattutan annanensamman
ocksåMöjlighetföreningen.till attförsäkringsbeståndsittöverlåta ges

tillbeståndetöverlåtadelviseller ettförfarande heltdettagenom
harförsäkringsgivareutländskellerförsäkringsbolagsvenskt somen

EES.land inomiauktoriseradSverige elleri ettkoncession ärsom
rörandeskadeståndsbestämmelsersärskildafinnskap.förslagets 8I

bestämmelserna, utgör ettföreslagnaförsäkringsföreningar. De som
påskadeståndslagstiftningen, byggerallmännadentillkomplement

Regle-lagar.associationsrättsligaövrigaansvarsprinciper somsamma
verkställandestyrelseledamöter,förskadeståndsskyldighetringen avser

röstberättigade.ochföreningsmedlemmarrevisorer,aktuarie,direktör,
skadeståndsskyl-jämkningreglerkapitletinnehållerDessutom avom

Ska-talerätt.preskriptionochskadeståndstalanväckandedighet, avav
ibestämmelserna UFL.delvis pågrundasdeståndsreglerna

firmalagenifirmabestämmelsernagrundläggandeDe om
förslagetsfinna.försäkringsförenings Ipåtillämpasskall1974:156

gälla förskallfirmalagensidanvidvillkordebl.a.kap.9 avsomanges
nyhet ifirma. Enförsäkringsforeningsregistreringerhållarätten att av

väljaskall kunnainteföreninggällande lagtillförhållande är att en
försäkringsföreningochunderstödsförening utanuttrycketmellan

tillMotiveti sin firma.försäkringsföreninguttrycketanvändaalltid
föråldratunderstödsföreningordet ärdel bl.a.förslaget i denna är att

försäkrings-bedriverföreningtilltankarnalederoch knappast somen
före-ideellaochstiftelserallmännyttigatillverksamhet utan snarare
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ningar. Möjlighet dock för redan etablerade understödsföreningarges
bibehålla sitt firmanamn.att
Efter vadmönster gäller enligt EFL föreslås försäk-av som att en

ringsförening skall kunna bifirma särskild benämninganta försom en
del verksamheten.av

I förslagets kap.10 finns bestämmelser tillsynen försäk-överom
ringsföreningar. Liksom hittills skall Finansinspektionen ha huvudan-

för tillsynen. Inspektionenssvaret övervakningsuppgifter, fårätten att
uppgifter och granska verksamheten möjligheten ingripa medsamt att
tvångsmedel har preciseratsnärmare i förslaget. Ett väsentligt inslag i
denna tillsynsfunktion kontrollenär försäkringsföreningarnaattav upp-
fyller solvenskraven enligt denna lag. I skall försäkringsföre-stort sett
ningar granskas på motsvarande försäkringsbolagsätt bedri-som som

verksamhet enligt FRL.ver
Förslagets kap.11 innehåller bestämmelser registrering ut-om som

går från principer motsvarande föreskrifter i FRL.samma Dettasom
innebär vissa ändringar i jämförelse med UFL bl.a. krav in-attgenom
förs kungörande uppgifter Finansinspektionen registrerar.av som

Avsikten den lagenär försäkringsföreningaratt skall träda inya om
kraft den januari1 1999. Som framgått ingår i lagförslaget avsevärda
ändringar Övergångeni förhållande till gällande lag. till den lagennya
kräver därför detaljerade bestämmelser. Dessa bestämmelser finns
samlade i särskild promulgationslag.en

Mindre understödsföreningar uppfyller vissa kriterier skall hasom
ansökt koncession enligt den lagen före utgångenom år 2009. Inya av

fall måste verksamhetenannat avvecklas.
För försäkringsföreningar omfattas EG:s försäkringsdirektivsom av

föreslås inte någon längre övergångsperiod med hänsyn till regle-att
ringen sådana föreningar redan borde ha harmoniserats iav enlighet
med EG:s försäkringsdirektiv. Av konkurrensskäl har heller vissa

föreningarstörre inte omfattas EG:s försäkringsdirektiv med-som av
någon längre övergångstid.getts För bl.a. uppfylla kapitalkraven,att

stadgarna och ansöka koncession enligt denanpassa lagen harom nya
dock övergångstid på år dvs. föreett utgångenen årreserverats, av
1999 måste dessaföreningar ha ansökt koncession enligt denom nya
lagen. I fall måste verksamhetenannat avvecklas.

Omprövningen verksamhetstillståndet för redan etablerade före-av
ningar syftar till modernisering understödsföreningsväsendet.en av
Motsvarande ordning har Finansinspektionen tillämpat på försäkrings-
bolagen vid anpassningen FRL till EG:s regler.av
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Författningsförslag

tillFörslag1.1

försäkringsföreningarLag om

följande.föreskrivsHärigenom

bestämmelserInledandekap.1

försäkringsrörelsedrivaFörsäkringsförenings rätt att m.m.

Finansinspektionenkoncessionefterförsäkringsförening får§1 En av
lag.med dennaenlighetförsäkringsrörelse ibedriva

förhandsbeskedansökan lämnaefterskallFinansinspektionen om
verk-planeradförkrävsförsta stycketenligtkoncessionhuruvida en

samhet.
Finansinspektio-tillsynunderskall ståFörsäkringsföreningarna av

hos denna.registreradeoch varanen
Sverige.ihuvudkontorfinnasskallförsäkringsföreningvarje ettFör

livförsäkringSkadeförsäkring och

försäkringsådanlagi dennaskadeförsäkring förståsMed§2 av-som
försäkringsrörelsela-och 2stycket klasserna 1första§i kap. 32 ases

1982:713.gen
iförsäkringlag sådani dennaförståslivförsäkringMed avsessom

försäkringsrörelselagen.bkap. 3 §2
förmed undantaglivförsäkring,i denna lagBestämmelserna om

skadeförsäkringarpåtillämpasfåroch kap. 1kap. § 442
förundantag 2medlivförsäkring,lagi dennaBestämmelserna om

tillämpasintebehöverstycket,andraoch §kap. § 24 1kap. §4 samt
klas-första stycket3bkap. §i 2livförsäkringarsådanapå som avses

ochberäknadpremienförsäkringsrörelselagen ärochlb 4 omserna
fem år.för längstbestämd



24 ÖrfattningsförslagF SOU 1998:82

Livränta och sjukränta

§3 Ersättning betalas i form livränta eller sjukränta tillhör liv-som av
försäkring, ersättningen betalas från livförsäkring, och skadeför-om en
säkring, ersättningen betalas från skadeförsäkring.om en

sådanFör livränta eller sjukränta tillhör skadeförsäkring gällersom
de särskilda bestämmelserna livförsäkring i kap.4 2 § andra styck-om

kap.5 3 § och kap.6 28et,

Försäkringsförening

4 § Med försäkringsförening förstås förening för inbördes bistånden
har till ändamål meddela sådan försäkring i 2 §attsom som avses

första och andra styckena. Meddelas försäkringar huvudsakligen på
grund anställning, föreningen försäkringsförening, ävenav anses som

medlemsavgifterna betalas arbetsgivaren.om av
Försäkringsforeningen skall sluten det den huvud-sättet attvara

sakligen avsedd förär
anställda i visst eller vissa företag,ett

tillhör viss yrkesgrupp, ellerpersoner som en
medlemmar i sammanslutning med sådan intressegemenskapen en

samverkan för försäkring naturlig.ävenatt ären

kap.I 2 första2 § stycket finns bestämmelser5 försäk-attom en
ringsförenings stadgar skall de villkor skall gälla för inträde iange som
föreningen.

Ansvar för försäkringsförenings förpliktelser

§ försäkringsförenings5 För förpliktelser endast föreningensen svarar
tillgångar. tillgångarnaI inräknas avgifter har förfallit till betal-som
ning, de inte haräven betalats.ännuom

Annan verksamhet försäkringsrörelseän m.m.

6 § försäkringsföreningEn får inte driva rörelse försäkrings-änannan
rörelse, det inte finns särskilda skäl för det.om

Livförsäkringsrörelse och skadeförsäkringsrörelse bedrivs isom
försäkringsforening skall hållas åtskilda hos föreningen.samma

småDefinition försäkringsföreningarav

§ Med försäkringsföreningar7 små i denna lagavses
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skadeförsäkring,endast meddelarförsäkringsföreningara omsom
minskning fönnåner,bidrag ellermedgerstadgarna uttag extra avav

motsvarandebeloppmedlemsavgiftema inte överstigerårligade ett
från med-avgifterna kommerminst hälftenmiljon och aven ecu

lemmarna,
kapitalförsäkring förmeddelarendastförsäkringsföreningarb som

överstigerinteförsäkringsförmånernadödsfall, storleken ettavom
all-1962:831basbelopp enligt lagenmotsvarandebelopp ett om

förmånerna utgår ieller därFörsäkring för medlem natura,män en
livförsäkringmeddelarförsäkringsföreningar änc somannansom

minsk-bidrag ellerstadgarna medgeri b, uttag extraavavses om
inte överstigermedlemsavgiftemaförmåner och de årliganing ettav

motsvarandebelopp 500 000 ecu.

Dispenser

i andrade begränsningarFinansinspektionen får, med§8 som anges
från bestämmel-eller avvikelsermedge undantagoch tredje styckena,

i frågai denna lag om,serna
försäkringsföreningar,små

huvud-i föreningenförsäkringsföreningarandra än avses omsom
grund anställning.försäkring påsakligen meddelar av

bestämmelserna,får medges fråneller avvikelserUndantag om
koncernförhâllanden i 9

försäkringsförening i kap.2 4kapitalkrav vid bildandet av en
i kap.utövande verksamheten 4 lkapitalkrav vid av

i kapförsäkringstekniska avsättningar 4 2
motsvarande för-tillgångaroch lokaliseringtäckning, värdering av

avsättningar i kap. 3säkringstekniska 4
upprättande grunder i 4 kap. 4av

riktlinjer i kap.försäkringstekniska 4 7
skuldtäckning i kap. 8register för 4
tillsyn i kap.reglerna 10om

förelig-hinder inteavvikelse får endast medgesUndantag eller om
till förening-med hänsynsynpunkt och det lämpligtfrån allmän ärger

förhållanden.ens
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Koncernförhållanden

9 § Bestämmelserna koncerner i kap.1 9 § försäkringsrörelselagenom
1982:713 skall tillämpas på försäkringsföreningar.

Nära förbindelser mellan försäkringsförening och ett annaten
företag

10 § Bestämmelserna förbindelser i kap.l 9 § första stycketnäraom c
försäkringsrörelselagen 1982:713 skall tillämpas på försäkringsföre-
ningar.

Bestämmelser redovisningom

11 § Bestämmelser försäkringsföreningars redovisning finns i lagenom
1995: 1560 årsredovisning i försäkringsföretag.om

Vid tillämpningen lagen årsredovisning i försäkringsföretagav om
skall försäkringsförening uteslutande eller så uteslutandegottsom som
meddelar försäkring i 2 § andra stycket livförsäk-som avses anses som
ringsföretag. Andra föreningar skall.anses skadeförsäkringsföre-som
tag.

Bestämmelser livförsäkring med anknytning tillom
värdepappersfonder

12 § Försäkringsföreningar meddelar sådan försäkring isom som avses
kap.2 3 b § första stycket försäkringsrörelselagen3 1982:713 skall

tillämpa bestämmelserna i lagen 1989:1079 livförsäkringar medom
anknytning till värdepappersfonder.

Hänvisningar till försäkringsrörelselagen och lagen om
livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder

13 § det iNär denna lag hänvisas till bestämmelser i försäkringsrörel-
selagen 1982:713 eller till lagen 1989:1079 livförsäkringar medom
anknytning till värdepappersfonder skall vid tillämpningen bestäm-av
melserna iakttas, vad där sägsatt om
a försäkringsbolag i stället skall försäkringsförening,avse
b försäkringstagare i stället skall medlemmar i försäkringsföre-avse

ning,
c premie i stället skall medlemsavgift.avse
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bestämmelse i försäkringsrörelselagen eller lagen livför-Om en om
säkringar värdepappersfonder hänvisar tillmed anknytning till en an-

bestämmelse skall hänvisningen tillämpas, inte föl-även annatnan om
jer denna lag.av

Hänvisningar till lagen ekonomiska föreningarom

i lagen14 § När det i denna lag hänvisas till bestämmelser 1987:667
ekonomiska föreningar bestämmelsernaskall vid tillämpningenom av

iakttas, vad där ekonomiska föreningar i stället skallsägsatt avseom
försäkringsföreningar.

Om bestämmelse i lagen ekonomiska föreningar hänvisar tillen om
bestämmelse skall hänvisningen tillämpas, inteäven annaten annan om

följer denna lag.av

kap. Bildandet försäkringsförening2 av en m.m.

Förutsättningar för bildandet försäkringsföreningav en

försäkringsföreningl § En skall ha minst 500 medlemmar.
Medlemmarna skall stadgar välja styrelse och revisorer.anta samt
Bestämmelser kapitalkrav vid bildandet försäkringsföre-om enav

ning finns i 4
den försäkringsförening skall bildas skall ansökan kon-För som om

cession hos Finansinspektionen enligt bestämmelserna i 5göras
Anmälan för registrering skall enligt bestämmelserna i 8göras

Stadgar

försäkringsförenings stadgar skall2 § En ange
föreningens firma,
den i föreningens sittSverige där styrelse skall ha säte,ort
ändamålet med föreningens verksamhet de försäkringsklasseroch

verksamheten avsedd omfatta,är attsom
föreningen skall driva försäkringsrörelse utanför Europeiskaom

ekonomiska samarbetsområdet EES,
de villkor skall gälla för inträde i föreningen,som
antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter, revisorer
och eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag någonsamt om

dem skall på i denna lag, hur det isätt änutses annatav som anges
så fall skall ske,
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för det fall fullmäktige skall finnas, hur de skall de-att utses, samt
befogenhet och mandattid,ras

tid for ordinarie föreningsstämma,
inom vilken tid och hur föreningsstämma skall sammankallas samt
hur andra meddelanden skall bringas till full-medlemmarnas eller
mäktiges kännedom,
vilka ärenden förekomma10. skall ordinarie stämma,som
hur det skall förfaras föreningens före-l med behållna tillgångar när
ningen upplöses,
for det fall12. garantikapital i skall förekomma, vad3 §att avsessom

skall gälla därom och i vilken utsträckning skall till-rösträttsom
komma garanterna, samt

13. ordningen för beslut särskild uttaxering och grunderna för dessom
verkställande, sådan uttaxering få förekomma.skallom

Bestämmelserna i första gällerstycket 6 inte arbetstagarrepresentanter
har enligt lagen för1987:1245 styrelserepresentationutsettssom om

de privatanställda.

Garantikapital

3 § försäkringsförening kan i stadgarna föreskriva kapital fårEn att
tillskjutas vid bildandet föreningen garantikapital och sådantattav
kapital får tillskjutas andra medlemmar Garanti-garanter.även änav
kapitalet skall betalas med inom från dagen förtvå årsenastpengar
beslutet föreningens bildande. Garantikapitalet skall återbetalas närom
det inte längre behövs för rörelsens ändamålsenliga bedrivande och en
återbetalning förenlig med bestämmelserna kapitalkrav vidär utöv-om
andet verksamheten enligt 4 kap. lav

Beslut återbetalning garantikapitalet fattas föreningsstäm-om av av
och får inte verkställas Finansinspektionens tillstånd. Verk-utanman

ställd återbetalning skall styrelsen eller verkställande direktörenav ge-
anmälas för registrering.nast

Kapitalkrav vid bildandet försäkringsföreningav en

§ försäkringsförening bildas4 När skall föreningen ha kapitalbasen en
inte får understiga minimibelopp garantibelopp. Garantibe-ettsom

loppet är
800 rörelsen000 livförsäkring, ochecu, om avser
300 000 rörelsen endast skadeforsäkring.ecu, om avser

Garantibeloppet skall kapital.motsvaras egetav
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Koncessionsansökan

§ för5 Styrelsen försäkringsföreningen skall ansöka koncessionom
underställa Finansinspektionen stadgarna för stadfästelse. Tillsamt an-

sökningen skall fogas plan för den tilltänkta verksamhetenen
verksamhetsplan. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen får meddela föreskrifter vad verksam-närmare om
hetsplanen skall innehålla och vilka ytterligare handlingar skallsom
fogas till ansökningen.

Beviljande koncessionav m.m.

6 § Finansinspektionen skall stadfästa stadgarna och bevilja konces-
sion, om

stadgarna uppfyller de krav ställs i denna lag,som
den planerade verksamheten kan komma uppfylla kravenantas att

försäkringsverksamhet,sunden
styrelseledamötema, verkställande direktören och dennes ställföre-
trädare har sådan allmän kännedom försäkringsverksamhetom som

behövlig med beaktande och omfattningen försäk-artenanses av av
ringsföreningens verksamhet i övrigt lämpliga förävensamt är upp-
giften,
försäkringsföreningen upprätthåller sådan kapitalbas ien som anges
4 § första stycket.

Koncession får inte det skälet det inte behövs någonvägras att ytter-av
ligare försäkringsgivare.

Om forsäkringsföreningen kommer ha förbindelser med nå-näraatt
företag, får stadgarna stadfästas och koncession beviljasgot annat en-

dast förbindelserna inte hindrar effektiv tillsyn försäkringsfö-om en av
reningen.

Koncession skall meddelas i enlighet med den indelning isom anges
2 kap. 3 § första stycket klasserna och1 2 b första3 § stycketsamta
försäkringsrörelselagen 1982:713.

Koncession beviljas tills vidare eller, särskilda omständigheterom
föranleder detta, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver till det lö-
pande räkenskapsårets slut.

Ändring koncessionav m.m.

§ Om försäkringsförening7 ändra stadgarna elleratt ansö-atten avser
ka förlängning tidsbegränsad koncession eller utvidgaattom av en
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verksamheten till försäkringsklass inte omfattas den gällandeen som av
koncessionen, skall bestämmelserna i och5 6 tillämpas.

Registrering

försäkringsförening8 § En skall anmälas för registrering senast sex
månader efter det koncession beviljats.haratt

Om föreningen enligt stadgarna eller enligt beslut fattatsharsom
vid sammanträde med medlemmarna inte skall börja sin verksamhet
förrän visst villkor har uppfyllts, räknas tiden för föranmälan registre-
ring i stället från den tidpunkt då villkoret uppfyllt. Registrering fårär
inte föreske denna tidpunkt.

För registrering försäkringsförening där garantikapital skallav en
finnas, krävs

minst hälften garantikapitalet har betalats ochatt av
har lämnat till föreningen ställda skriftliga förbindel-att garanterna

de belopp inte har betalats.ser som

Frågan föreningens bildande har fallit, anmälan för registreringom om
skettinte inom den tid i första eller andra stycket ellersom anges om

Finansinspektionen beslut vunnit laga kraft har avskrivitgenom som
sådan anmälan eller registrering. Styrelseledamöternavägrat svarar
solidariskt för återbetalningen de belopp tecknats garanti-av som som
kapital eller avgifter jämte uppkommen avkastning, med avdrag för
kostnader på grund åtgärder i första9 § stycket andraav som avses
meningen.

Rättssubjektivitet och personlig ansvarighet

Sedan9 § försäkringsförening har registrerats kan förvärvaden rät-en
tigheter och ikläda sig skyldigheter föra talan inför domstol ochsamt
andra myndigheter. Styrelsen får dock före registreringen föra talan i
mål rörande föreningens bildande och i övrigt vidta åtgärder föräven

erhålla de belopp tecknats garantikapital eller utfästaatt som som av-
gifter ansöka koncession.samt om

förpliktelseOm uppkommer åtgärd föreningensen genom en
före registreringen, de harvägnar beslutat eller deltagit isvarar som

åtgärden solidariskt för förpliktelsen. Vid registreringen övergår ansva-
på föreningen, förpliktelsen följer stadgarna eller har till-ret om av

kommit efter det föreningen bildats.att
föreHar registreringen avtal för föreningen slutits med med-ett en

kontrahent visste föreningen Oregistrerad kan denne, såvidaattsom var
inte följer avtalet, frånträda detta endast frågan före-annat av om om
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ningens bildande har fallit enligt 8 fjärde§ stycket. Om medkontra-
henten inte visste föreningen Oregistrerad, kan han frånträdaatt var av-
talet innan föreningen har registrerats.

frånVerksamhet etablering i främmande land inometten
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet EES

10 § försäkringsföreningEn filial,upprättaatt agentursom avser en
eller liknande driftställe sekundäretablering i främmandeannat ett
land inom EES, skall underrätta Finansinspektionen det. under-Förom
rättelsen gäller vad föreskrivs i 2 kap. § andra1 stycket försäk-som a
ringsrörelselagen 1982:713.

Finansinspektionen skall, förutsättningarna enligt första stycketom
andra meningen uppfyllda, lämna meddelandeär underrättelsen tillom
den behöriga myndigheten i det land där sekundäretableringen skall

Därvid skall bestämmelsernaupprättas. i 2 kap. 2 § första tredjea -
styckena försäkringsrörelselagen tillämpas, dock med den avvikelsen

vad där kapitalbas enligt försäkringsrörelselagenatt sägs i ställetom
skall kapitalbas enligt 4 § och kap.4 1 § denna lag. Om Finansin-avse
spektionen finner förutsättningar sekundäretableringatt upprättaatt en
inte föreligger skall inspektionen meddela beslut det inom må-treom
nader från det inspektionen tagit underrättelsen enligtatt förstaemot
stycket.

Vid ändring något förhållande angivits i underrättelseav som en en-
ligt första stycket skall bestämmelserna i 2 kap. 3 § försäkringsrörel-a
selagen tillämpas.

Gränsöverskridande verksamhet inom Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet EES

11 § försäkringsföreningEn från Sverige eller frånattsom avser en
sekundäretablering i land inom EES meddela försäkringarett förannat
risker belägna i eller för åtaganden skall fullgöras i landett annatsom
inom EES, och detta skall ske på sekundäreta-sätt änannat genom en
blering i det landet gränsöverskridande verksamhet skall underrätta
Finansinspektionen det. I underrättelsen skall det vilket ellerom anges
vilka slag risker eller åtaganden försäkringarna skall omfatta.av

Finansinspektionen skall lämna meddelande underrättelsen tillom
den behöriga myndigheten i det land där den gränsöverskridande verk-
samheten skall bedrivas. Därvid skall bestämmelserna i kap.2 5 §a
försäkringsrörelselagen 1982:713 tillämpas, dock med den avvikelsen

vad där kapitalbas enligt försäkringsrörelselagensägsatt i ställetom
skall kapitalbas enligt 4 § och 4 kap. denna1 § lag.avse
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Vid ändring förhållandenågot angivits i underrättelseav som en en-
ligt första stycket, skall bestämmelserna i första och andra styckena
tillämpas.

kap. Medlemskap3 m.m.

Inträde

§ Fråga antagande medlem i forsäkringsförening1 avgörsom av en av
styrelsen med iakttagande vad föreskrivet i stadgarna.ärav som

innehållFörsäkringsbrevets m.m.

§ försäkringsbrev skall innehålla uppgifter både2 Ett de allmännaom
försäkringsvillkoren och de särskilda villkoren för försäkringdenom

i brevet.som avses
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-

får meddela föreskrifter vilken informationnärmarenen om som en
försäkringsförening skall lämna till medlemmarna och till den som an-
sökt medlemskap i föreningen.om

Avgång

får försäkringsförening,3 § Medlem utträda medlemmen inteenur om
grund sin anställning skyldig tillhöra denna. Anmälanär ut-av om

träde skall skriftligen.göras
Medlem får inte uteslutas försäkringsföreningen orsakur av annan
stadgarna fråga uteslutning styrelsenEnän prövasanger. om omav

inte bestämt i stadgarna.ärannat

avgångMedlems skyldigheter vidoch rättigheter

Även uteslutits4 § medlem avgått eller försäkringsföre-om en ur en
ning eller avlidit, har föreningen, inte framgår försäkrings-annatom av
villkoren, till dels avgift för tidsperiod,den varunder avgången harrätt

dels vad belöper den avgångnepå enligt beslutägt sär-rum, som om
skild uttaxering fattats före avgången.som

avgångne eller hans rättsinnehavare har inte före-Den tillrättannan
ningens tillgångar framgår försäkringsvillkoren.än som av
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återköpochFribrev

livförsäk-vidhanförsäkringsförening harmedlemAvgår§5 ur enen
föl-inskränkningardock med deeller återköp,fribrevtillring rätt som

stycket.andrajer av
villkor iendastinskränkasfåreller återköpfribrevtillRätten genom

fråga om
ha gällt,skallförsäkringenunder vilkentidminstaden

försäkringen,föri avgiftererlagtsskall habelopplägstadet som
skall uppgå.återköpsvärdeellervilket fribrevs-tilllägsta beloppdet

Avgifter

bedrivandeverksamhetenstillskallförsäkringsförening ta ut§6 En
försäk-fleraförsäkring inomföreningenmedlemsavgifter. Meddelar

försäkringsklass.för varjeavgiftsärskildskallringsklasser, uttagas
försäkringsfallberoendefår inteavgifterUttagande göras attavav

föreningen.inträffat inom
skeendastfår sådanuttaxering, närsärskildmedgerstadgarnaOm

behörigaverksamhetensotillräckliga för utöv-föreningens tillgångar är
ande.

Medlemsförteckning

medlemsförteckning.skall föraStyrelsen7 § en
Finansinspektio-bemyndigande,regeringenseftereller,Regeringen

förasskalluppgiftervilkaföreskriftermeddelar närmare somomnen,
ordnad.skallFörteckningenhurochi förteckningen varaom

Rörelsenkap.4

verksamhetenutövandevidKapitalkrav av

försäk-motsvarandetillgångarskall,försäkringsförening utöver1 § En
tillräckligtidpunkt havid varjeenligtavsättningar 2ringstekniska en

minstskallKapitalbasenverksamheten.utövandetvidkapitalbas av
verksamhetensutgångspunkt imedberäknastill nivå artuppgå somen

aldrigkapitalbasendock fårsolvensmarginal,omfattningoch vara
förstycket 1förstai kap. 4 §2garantibeloppdetmindre än angessom

skadeförsäk-förstycketförsta 2kap. §livförsäkringsrörelse och i 2 4
livförsäkring enligtförberäknasSolvensmarginalen skallringsrörelse.

2 17-1169
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kap. försäkringsrörelselagen7 23 § och för1982:713 skadeförsäkring
enligt kap. 25 § nämnda7 lag."

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-
meddelar föreskrifter vilka får ingå i kapitalbasen.posternen om som

Dock skall i fråga livförsäkring sjättedel solvensmarginalenom en av
eller garantibeloppet, det kapital.är större, motsvaras egetom av

livförsäkringsrörelseOm och skadeförsäkringsrörelse drivs i samma
försäkringsförening skall kapitalbasen för livförsäkringsrörelsen re-
spektive skadeförsäkringsrörelsen redovisas Om båda verk-separat.
samhetsformerna uppfyller kraven kapitalbasens storlek enligt första
stycket får dock hänförliga till den kapitalbasen, till deldenposter ena
den överstiger den föreskrivna storleken, räknas i den andra kapital-
basen. Finansinspektionen skall underrättas sådant förfarande.ettom

Försäkringstekniska avsättningar

försäkringsförenings2 § En försäkringstekniska avsättningar skall mot-
belopp erfordras för föreningen vid varje tidpunkt skallattsvara som

kunna uppfylla alla åtaganden skäligen förväntaskan uppkommasom
med anledning ingångna försäkringsavtal. De försäkringstekniskaav
avsättningarna skall försäkringsföreningens ansvarighet förmotsvara

löpande försäkringar premiereserv,
inträffade oreglerade försäkringsfall, kostnader beräknassom upp-
komma för regleringen dessa tilldelad återbäring för-samtav som
fallit till betalning inte betalats avsättning för oregleradeutmen
skador,
sådan tilldelad återbäring inom livförsäkringsrörelsen inte harsom
förfallit till betalning,
sådan tilldelad återbäring inom skadeförsäkringsrörelsen intesom
har förfallit till betalning.

Vid beräkning premiereserv skall bestämmelserna i för-kap.7 2 §av
säkringsrörelselagen 1982:713 eller föreskrifter meddelas medsom
stöd någon dessa bestämmelser tillämpas.av av

Avsättning för oreglerade skador skall beräknas särskilt för varje
försäkringsfall. För skadeförsäkringsrörelse får statistiska metoder an-
vändas de leder till tillräcklig avsättning med beaktande ska-om en av
domas art.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-
får meddela föreskrifter beräkning försäkringstek-närmarenen om av

niska avsättningar.
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tillgångar motsvarandeoch lokaliseringTäckning, värdering av
försäkringstekniska avsättningar

skallavsättningarförsäkringstekniskaförsäkringsförenings3 § En
enligtskuldtäckningdettillgångar påtäckas med sägssätt omsom

och10 §10 §§,fjärde styckena, 9forsta, tredje ochkap. 9 §7 eca -
fö-eller enligt1982:713forsäkringsrörelselagenf§ första stycket10

bestämmelser.dessastöd någonmeddelats medreskrifter avavsom
stycketförstaskuldtäckning enligtföranvändstillgångarDe som

försäkringsrö-styckenaf tredje sjättekap. §skall värderas enligt 7 10 -
hänförför skuldervärderingen skall avdragrelselagen. Vid göras som

till förvärvet tillgången.sig av
bestämmel-gällerskuldtäckninganvänds förtillgångardeFör som

försäk-stycketd förstai kap. 10 §lokalisering tillgångar 7avserna om
ringsrörelselagen.

grunderUpprättande av

försäkringar-tillinte med hänsynskall, detlivförsäkringar§ För4 om
grunderanledning till undantag,beskaffenhet finnssärskilda upp-nas

förrättas
beräkning avgifter,av
beräkning premiereserv,av

fribrev,till återköp ochmedlems rätt
försäkringsföreningen,belåning försäkringsbrev hosav

avgift,underlåtenhet betalaverkan attav
i eller3 5i andra fallförsäkringenmedlems änrätt när avsessom

inte harförsäkringsforeningen i övrigti förtid ellerupphör ansvar
försäkringsfallet,för

till medlemmarna,återbäring
ochåterförsäkringskyldighet tecknaatt

förfallit till betalning.försäkringsbeloppförräntning somav

försäkringsföreningens förmågaGrunderna skall attatt tryggaavse
försäkringsavtal. Omförpliktelser enligt ingångnafullgöra sina grun-

och verk-skall styrelsenavsedda ändamåletfyller detderna inte längre
ändras.till grundernadirektörenställande attgenast se

bestämmelsernaoch skalli första stycket l 2grunderFör avsessom
1982:713försäkringsrörelselageni kap. §grundernas innehåll 57om

tillämpas.
regler för be-skall innehållaförsta stycketi 7Grunder avsessom

återbärings-användningåterbäringfördelningräkning och samt avav
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fonden. Utfastelse återbäring får inte pågöras sätt änannatom som
följer reglerna tilldelning återbäring.av om av

sådanFör livränta eller sjukränta enligt kap. första stycket1 3 §som
tillhör skadeförsäkring skall förgrunder beräkning premie-upprättas av

och till återköp.rättreserv
Regeringen eftereller, regeringens bemyndigande, Finansinspektio-

får meddela föreskrifter hur grunderna redaktionelltnärmarenen om
skall ställas och vad redogörelsen enligt femte skallstycketupp om
innehålla.

Övergångsgrunder

§ För livförsäkring för5 eller sådan livränta eller sjukränta enligtsom
kap. första1 3 § stycket tillhör skadeförsäkring får särskilda premiere-

servgrunder övergångsgrunder enligt föreskrivsvad iupprättas som
kap. försäkringsrörelselagen7 6 § 1982:713.

Skyldighet tillställa Finansinspektionen grunderatt m.m.

6 § Senast grunder för livförsäkring börjar användas skall de till-när
ställas Finansinspektionen. Till grunderna skall fogas redogörelseen
för de konsekvenser grunderna får för medlemmarna försäkrings-och
föreningen. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finan-
sinspektionen får meddela föreskrifter vad redogörelsennärmare om
skall innehålla.

Bestämmelserna i första stycket gäller också vid ändring grunder.av

Försäkringstekniska riktlinjer

försäkringsförening7 § En skall riktlinjer för placeringupprätta me-av
del används för skuldtäckning.som

Medlemmar och den ansöka medlemskap i före-attsom avser om
ningen skall informeras det huvudsakliga innehållet i riktlinjerna,om

det inte med hänsyn försäkringenstill särskilda beskaffenhet saknasom
anledning till sådan information.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-
skall meddela föreskrifter skyldigheten lämna informationattnen om

och vilka försäkringar omfattasinte skall informationsskyl-om som av
digheten.
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skuldtäckningförRegister

tidpunktvid varjeföra registerförsäkringsförening skall8 § En ett som
tillgångarnasskuldtäckning ochanvänds fördeutvisar tillgångar som

värde.
med sådanregistret har upplåtitsantecknats itillgång,Om somen
skall dettaFör skuldtäckning,utnyttjasfulla värde inte kandessrätt att

antecknas i registret.

ingåFörbud borgenatt m.m.

säker-eller ställafår inte ingå borgenFörsäkringsförening§9 En annan
för visst fall.medger detFinansinspektionenhet, inteom

påTillstånd från medlemsantalminstakravetavvikaatt

kan Finansin-sin verksamhetFörsäkringsförening har inlett10 § När en
föreningen tillfäl-medlemmar iantaletminstaspektionen bestämma att

första stycket, detkap.i 2 l §får lägre vadligt än omangessomvara
förfinns särskilda skäl det.

Kreditj äv

kreditjävbestämmelsernaskall tillämpaFörsäkringsföreningar§11 om
försäkringsrörelselagen 1982:713.ochi 12 kap. 12 13

aktierförsäkringsförenings rätt ägaBegränsning att m.m.av

medgi-Finansinspektionensinteförsäkringsförening får12 § En utan
utländskt ak-svenskt ellertjugondel aktierna ivande äga än avmer en

antalröstvärde,har olikatiebolag eller, röste-större än attrösternaom
samtliga ak-röstetalet förtjugondelhögsttalet för aktierna utgör aven

bestämmelsenskallkoncern,försäkringsföreningentier. Tillhör en
gälla koncernen.

fö-eller andelar iaktierförsäkringsföreningsBeträffande ägarätt att
kap.verksamhet gällerfinansiell 7formdriver någonretag avsom

be-tillämpningenVidförsäkringsrörelselagen 1982:713.17a§ av
livförsäkringsbolag ivad därskall iakttas,stämmelserna sägsatt om

uteslutande eller såförsäkringsföreningstället skall gott somsomavse
stycket.andrai kap. 2 §meddelar försäkring 1uteslutande som avses

bestämmelsernavid tillämpningenförsäkringsföreningar skallAndra av
skadeförsäkringsbolag.anses som
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Användning finansiella instrumentav

13 § Optioner och terminskontrakt eller andra liknande finansiella in-
får användas förstrument sänka den finansiella risken i försäk-att en

ringsförening. Sådana instrument får dessutom användas för effekti-att
visera förvaltningen föreningens tillgångar detta kan skeav utan attom
föreningens risker överstiger risknivå förenlig med kravenär påen som

sund försäkringsverksamhet.en
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-

får meddela föreskrifter tillämpningen bestämmelserna inen om av
första stycket.

Intressegemenskap mellan försäkringsförening och aktiebolag eller
ekonomisk förening

14 § Om det föreligger intressegemenskap mellan å sidan för-ena en
säkringsförening och å andra sidan aktiebolag eller ekonomiskett en
förening, får Finansinspektionen förelägga aktiebolaget eller förening-

särskild redovisningatt intressegemenskapen.över Sådanten avge en
föreläggande får dock meddelas endast det behövs med hänsyn tillom
tillsynen försäkringsverksamhetenöver och regeringen lämnat sittom
samtycke till det. Redovisningen skall enligt anvisningar Fi-avges av
nansinspektionen.

kap.5 F örsäkringsföreningens organisation

Försäkringsföreningens ledning

1 § Följande bestämmelser förenings ledning i kap.6 lagenom
1987:667 ekonomiska föreningar skall tillämpas försäkringsfö-om
reningar:
1 § styrelseledamöternas antal, deras tillsättande, mandattiden,om

suppleanter och arbetstagarrepresentanter, dock med den avvikel-
minst hälften styrelsens ledamöteratt skall väljas på före-sen av

ningsstämma eller organisation kanutses företrädaav som anses
medlemmarna,

2 § styrelseuppdragets upphörande i förtid,om
3 § utseendet verkställande direktör och vice verkställande di-om av

rektör,
§4 behörighetsvillkor för verkställande direktör och styrelseleda-om

möter,
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aktieinnehav,anmälan5 § om av
koncemförhållanden,iinformationsskyldighet§7 om

styrelseproto-styrelsesammanträden ochstyrelseordförande,8 § om
skallordförandeförbudetden avvikelsenkoll, dock med attatt vara

försäkringsförening,anställda igälla för samtliga en
undertecknandestyrelsebeslut ochbeslutförhet,styrelsens9 § avom

handlingar,
jäv,§om10

och firmateckning,ställföreträdare§om1 1
och teck-företräda föreningenverkställande direktörens§om12 rätt att

firma,dessna
lydnadsplikt,åtgärder ochotillåtna13 §om

ställföreträdares befogenhet,överskridande14 §om av
bestäm-dock skall vid tillämpningenregistreringsanmälan,§om15 av

itill kap. 3 §i andra stycket 2hänvisningeniakttasmelserna att
lag.kap. dennastället skall 8 §2avse

uppgifterverkställande direktörensStyrelsens och

förorganisation ochförsäkringsföreningensförStyrelsen§2 svarar
Verkställandeangelägenheter.försäkringsföreningensförvaltningen av

riktlinjer ochenligt delöpande förvaltningendendirektören skall sköta
får dess-Verkställande direktörenmeddelar.styrelsenanvisningar som

tillmed hänsynåtgärderbemyndigande vidtastyrelsensutom utan som
osed-verksamhetförsäkringsföreningensomfattningen och ärarten av

avvaktasbeslut inte kanbetydelse, styrelsensellervanliga stor omav
så-verksamhet. Iförsäkringsföreningensolägenhet förväsentligutan

åtgärden.underrättasmöjligtskall styrelsen sådant fall snart omsom
ochbokföringenorganisationen i frågatillStyrelsen skall att omse

kontroll.tillfredsställandeinnefattarmedelsförvaltningen även en
försäkringsföreningens bok-skall sörja förVerkställande direktören att

årsredo-med lagen 1995:1560överensstämmelseföring fullgörs i om
medelsför-ochandra författningarförsäkringsföretag ochvisning i att

betryggandevaltningen sköts på sätt.ett
i kap. §riktlinjer 4 7fastställa sådanaStyrelsen skall angessom

fortlöpandeStyrelsen skallde följs.stycket och till prövaförsta attse
ändras.riktlinjerna behöverom

styckettredjeuppgifter enligt kap. 2 §för 10Styrelsen attansvarar
stycketandraenligt kap. §informationsskyldigheten 4 7ochlämnas att

fullgörs.
styrelsen.grunder fattasoch ändringBeslut antagande avavom
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Aktuarie

försäkringsföreningar3 § l meddelar livförsäkring skall de försäk-som
ringstekniska utredningarna och beräkningarna utföras under överinse-
ende aktuarie.av en

Finansinspektionen meddelar föreskrifter villkoren för behörig-om
het tjänstgöra aktuarie. Inspektionen kan iatt särskilt fall medgesom
undantag från dessa villkor.

Styrelsen eller verkställande direktören skall, aktuarienär anta-en
gits eller frånträtt sin befattning, anmäla detta för registrering.genast
Sådan anmälan kan också aktuarien.göras av

Rätt delta i föreningsstämmanatt

4 § Föreningsmedlemmars och besluta i försäkringsfö-rättgaranters att
reningens angelägenheter vid föreningsstämman.utövas

Varje medlem har inte i stadgarna.röst, annaten om anges
framgårAv 5 § föreningsstämmans befogenheter kan helt elleratt

delvis överlämnas åt särskilt valda fullmäktige.

Ombud och biträde för medlemmar och garanter

5 § Medlemmarnas och vid föreningsstämmanrättgaranternas utövas
dessa personligen eller ombud med skriftlig fullmakt. Sådanav genom

fullmakt gäller högst år från utfärdandet. Om stadgarna innehållerett
bestämmelser medlemmarnas besluta forsäkringsföre-att rätt att om
ningens angelägenheter skall tillkomma särskilt valda fullmäktige, får
medlemmarna inte någon beslutanderätt vidutöva föreningsstämma.
Minst hälften fullmäktige skall föreningens medlemmarutsesav av
eller organisation kan företräda medlemmarna. Fullmäk-av som anses
tige får inte ombud.rösta genom

Varje medlem, fullmäktige eller kan vid föreningsstämmangarant
medföra högst biträde.ett

Övriga bestämmelser föreningsstämmanom

6 § Följande bestämmelser föreningsstämma i kap.7 lagenom
1987:667 ekonomiska föreningar skall tillämpas försäkringsfö-påom
reningar:
3 § jäv, dock skall vad där medlemsägs ävenom garantom avse som

röstberättigad,är
4§ tid för ordinarie föreningsstämma och obligatoriska ärendenom

på stämman,



örfattningsförslag 41F1998:82SOU

föreningsstämma,5 § extraom
behandlat vid föreningsstämma,få ärendemedlems6 § rätt att enom

vid till-dock skallföreningsstämma,skyldighet kalla till7§ attom
vad däriakttasbestämmelsernalämpningen sägsatt omsomav

Finansinspektionen,länsstyrelsen i stället skall avse
med dendockkallelse till föreningsstämma,tid och för8§ sättom

iförlagsandelarinnehavarnavad däravvikelsen sägsatt avom
vid till-röstberätttigadeskallstället är attsamtgaranter somavse
stycketi andraskall hänvisningenbestämmelsernalämpningen av

första ellerstycket i stället 7 §första eller andratill §2 a 15 avse
kapitel,andra stycket detta

föreningsstämmakallelse tillbestämmelsernaverkan9 § att omom av
tillhandahållande inte iakttas,handlingarsoch

stämmoprotokoll,ochöppnande, röstlängdföreningsstämmans§10 om
för-innehavarnavad därmed den avvikelsendock sägsatt avom

röstberättigade,i stället skalllagsandelar ärgaranteravse som
föreningsstämma,frågerätt påmedlems1 l § om

tillämp-dock skall vidföreningsstämma,beslutsfattande på13 § om
styckethänvisningen i andraiakttasbestämmelsernaningen attav

kapitel,skall § dettaoch i stället 7till 14 15 §§ avse
otillåtna beslut,16 § om

med den avvikelsenföreningsstämmobeslut, docktalan§ att17 motom
skallförlagsandelar i ställetinnehavarevad där sägs avseavom

röstberättigade,ärgaranter som
skiljeklausul i stadgarna,ochföreningenstyrelsetalan18 § motom

stället skallförlagsandel iinnehavarevad därdock sägsatt avom
röstberättigad.ärgarant somavse

Ändring försäkringsfdrenings stadgarav

Beslutetföreningsstämman.fattasBeslut ändra stadgarna är§7 att av
det.förenat sigi föreningen harröstberättigadegiltigt samtliga omom

varandra följandetvå pådet har fattats pågiltigt,Beslutet är även om
tredjedelarminst tvåbiträttspå denoch stämmanstämmor avavsenare

upphörandemedlemskapsgrund förbeslutetröstande. Innebärde att ny
föreningenimedlemmargälla deminförs, och skall det även ärsom

denbeslutetgiltigt endastbeslutet dockfrågan avgörs, ärnär om
röstande.samtligabiträttsstämman avsenare

be-innebärstadgarnaändringbeslut sådanEtt nyasomavom en
upplösningföreningsvidfördelning tillgångarnastämmelser enavom

enligt 6 kap.ordning beslut 1skall fattas i somsamma
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Har i stadgarna tagits ytterligare villkor för ändring stadgarnaav
gäller det villkoret.

Ett beslut ändring stadgarna skall anmälas för registre-genastom av
ring sedan ändringen har stadfästs. Beslutet får inte verkställas förrän
registrering har skett.

Allmänna bestämmelser revisionom

8 § Följande bestämmelser revision i 8 kap. lagen 1987:667om om
ekonomiska föreningar skall tillämpas på försäkringsforeningar:
1 § revisorernas antal, deras tillsättande, mandattiden, underrättelseom

och revisorssuppleanter, dock med den avvikelsen försäk-att en
ringsförening skall ha minst två revisorer,

3 § allmänna behörighetskrav och allmänna kvalifikationskrav forom
revisorer, revisionsbolag revisor i koncern,samtom om

5 § auktoriserad och godkänd revisor,om
7 § revisorsjäv,om
8 § revisorsuppdragets upphörande, dock med den avvikelsenom att

styrelsen för försäkringsförening får, revisors uppdragnären en
upphör i förtid eller revisorn anledning inte kan sittutövaav annan
uppdrag, i stället för vidta åtgärder för tillsättandeatt av en ny re-
visor, anmäla förhållandet för Finansinspektionen förslagsom

styrelsen skall revisor under tiden framutse tillav nästaen ny 0r-
dinarie föreningsstämma,

10 §om revisorernas granskning och dess omfattning,
11 §om revisorernas till upplysningarrätt och biträde,
12 §om revisorernas påteckning på årsredovisningen och koncernredo-

visningen,
15 §om revisorernas och skyldigheträtt vid föreningsstäm-närvaraatt

ma,
16 §om revisorernas tystnadsplikt och upplysningsskyldighet, dock

med den avvikelsen upplysningsskyldigheten enligt andraatt styck-
inte2 skall granskare.et avse

Revisionsberättelse

9 § Revisorerna skall för varje räkenskapsår revisionsberättelseavge
till föreningsstämman. Berättelsen skall överlämnas till föreningens
styrelse två veckor före den ordinariesenast föreningsstämman.

Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande, huruvida årsredo-ett
visningen iupprättats överensstämmelse med lagen 1995:1560 om
årsredovisning i försäkringsföretag. Innehåller inte årsredovisningen
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reviso-enligt nämnda lag, skallupplysningar skall lämnassådana som
ibehövliga upplysningardet kan ske, lämnadetta och, omrerna ange

sin berättelse.
åtgärd eller för-granskning funnit någonrevisorerna vid sinHar att

styrelse-ersättningsskyldighet, liggerkan föranledasummelse, ensom
styrelseleda-till last ellereller verkställande direktörenledamot att en

med den-handlat i stridverkställande direktören påeller sättannatmot
stadgarna,försäkringsföretag ellerårsredovisning ilag, lagen omna

inne-Revisionsberättelsen skallanmärkas i berättelsen.skall det även
ochansvarsfrihet för styrelseledamöternai frågahålla uttalandeett om

berättelseni övrigt idirektören. Revisorerna kanverkställande även
meddela medlemmarna ochde önskaranteckna de upplysningar som

garanterna.
fast-uttalandeninnehålla särskildaRevisionsberättelsen skall om
för-det iresultaträkningenbalansräkningen ochställande samt omav

beträffandeförslaget till dispositionervaltningsberättelsen framställda
föreningens vinst eller förlust.

revisionsberättel-särskildmoderförening skall revisorernaI avge en
beträffande fjärde styckena tilläm-skall förstakoncernen. Härvidse -

pas.

erinringarRevisors

eller verkställan-framställt till styrelsenerinringar revisor10 § De som
handlingelleri protokoll någonde direktören skall antecknas ett annan

bevaras denna på betryggan-till styrelsen ochskall överlämnas avsom
de sätt.

revisorssuppleantrevisor ellerAnmälan utsettsattom

skall anmälan dettarevisor eller revisorssuppleant11 § När utsetts om
han valts föreningsstäm-Finansinspektionen. Omtillgörasgenast

fall skallstyrelsens försorg.skall anmälan I annatgöras genomman
föreskrifter så-honom.anmälan den Närmaregöras utsett omsomav

inspektionen.dan anmälan meddelas av

FinansinspektionenRevisorer förordnade av

revisorer medförordna eller fleraFinansinspektionen får12 § atten
helst åter-Inspektionen kanövriga revisorer delta i revisionen. när som

förordnandet.kalla
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En revisor förordnats Finansinspektionen skall iaktta fö-desom av
reskrifter inspektionen meddelar. Arvode skall betalas försäk-som av
ringsforeningen med belopp inspektionen bestämmer.som

Anmälan till Finansinspektionen när reglerna utseendeom av
åsidosattsrevisor

13 § Styrelsen skall, inte rättelse dröjsmål sker denutanom genom som
revisor, anmälan hos Finansinspektionengörautser

auktoriserad eller godkänd revisor inte utsedd enligt 8ärom
revisor obehörig enligt 8ärom en
bestämmelse i stadgarna antalet revisorer eller reviso-om en om om

behörighet ha åsidosatts.rers

Anmälan enligt första stycket kan göras av envar.

Revisors rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen

14 § Om revisorn vid fullgörandet sitt uppdrag försäkringsföre-iav
ningen får kännedom förhållandenom som

kan väsentlig överträdelse författningardeutgöra regleraren av som
försäkringsföreningars verksamhet,
kan påverka försäkringsföreningens fortsatta drift negativt, eller
kan leda till revisorn avstyrker balansräkningen eller resul-att att
taträkningen fastställs eller till anmärkning enligt tredje9 § stycket
skall revisorn omgående detta till Finansinspektionen.rapportera

6 kap. Likvidation och upplösning

Frivillig likvidation

§ Föreningsstämmanl kan besluta försäkringsföreningen skall trädaatt
i likvidation.

beslutEtt likvidation giltigt endast samtliga röstberättiga-ärom om
de har förenat sig beslutet eller detta har fattats två på varandraom
följande föreningsstämmor och på den biträtts minststämmansenare av
två tredjedelar de röstande.av

Längre gående villkor för beslutet skall bli giltigt får föreskrivas iatt
stadgarna. Likvidationen inträder omedelbart eller den dagsenare som
föreningsstämman beslutar.
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majoritet,enkelmedfattasalltiddocklikvidation kanbeslutEtt om
föreliggerdetellerstycketandra§enligt 23beslutgällerdet omettom

röstetallika utgörsVideller 4enligt 2tvångslikvidationgrund för
beslutbiträder. Ettordförandenmeningdenbeslutstämmans somav

verkan.omedelbarstycke hardettaenligtlikvidationom

nedgår minimumunderdå medlemsantaletTvångslikvidation

antallägstadetundernedgårföreningsmedlemmar somantalet§ Om2
be-Finansinspektionenellerstycketförsta§i kap. lföreskrivs 2 som
tilldettaanmälaomedelbartstyrelsenskall10enligt kap.4stämt

skallförsäkringsföreningenskallInspektionen prövainspektionen. om
tillmedgivandelämnarinspektionenverksamhet. Omsinfå fortsätta

och be-gällaskallvillkordeföreskrivainspektionenskalldetta, som
inspektionenOmföreningen.förmedlemmarminstaantalstämma nytt

fö-skallverksamheten,fortsättaföreningenmedgeinte attbeslutar att
likvidation.iträdareningen

betalningsansvarPersonligt

åliggervadfullgöraunderlåterstyrelseledamöterna att som§ Om3
under-dennavetskapmedandraochdeenligt 2 §dem omsomsvarar

förpliktelserför desolidarisktföreningenspå vägnarhandlarlåtenhet
dockundgårstyrelseledamotföreningen. Enför an-uppkommersom

försummelseberorinteunderlåtenhetenvisar avhan attomsvar,
fö-föruppkommerförpliktelserför deSolidariskthonom. somansvar

likvidations-medlemmar närsådanaförinträderreningen även som,
ideltarlikvidationspliktenvetskapmedenligt 2föreliggerplikt om

verksamhet.föreningensfortsättabeslut att

Övriga tvångslikvidationfall av

likvida-iträdaskallförsäkringsföreningenförordnaskall att4 § Rätten
tion, om

nå-ochstadgarnaellerenligt 2 §föreliggerlikvidationsskyldighet
försäk-iinförslikvidation inteiföreningen trättuppgift attomgon

skyldig-dennadetfrånveckor attinomringsföreningsregistret sex
inträtt,het

inominteöverskottmedavslutatskonkursefterföreningen somen
ellerenligt 23likvidationbeslutfattathartidföreskriven om

koncessionen.återkallatFinansinspektionen
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Beslut likvidation skall dock inte meddelas, det styrksom attom
likvidationsgrunden har upphört under ärendets handläggning i första
instans.

Frågor likvidation enligt första stycket på anmälan Fi-prövasom av
nansinspektionen eller på ansökan styrelsen, styrelseledamot, verk-av
ställande direktören, Föreningsmedlem eller röstberättigad inte ärsom
medlem. de falll i första stycket 2 fråganprövas ävensom avses
ansökan borgenär eller kan beroenderättav attav annan vars vara av
det finns någon kan företräda föreningen.som

Förfarandet hos rätten

5 § Görs ansökan eller anmälan i 4 § tredje stycket, skallsom avses
bestämmelserna förfarandet hos i kap.ll lagenrätten 5 §om
1987:667 ekonomiska föreningar tillämpas, dock skall Fi-om även
nansinspektionen kallas till då fråganrätten, skyldighet för försäk-om
ringsföreningen träda i likvidation skallatt prövas.

Kostnader för delgivning m.m.

6 § Har sökanden haft kostnader för delgivning eller kungörelse samt
för expeditioner i ärende enligt 2 eller 4 skall kostnadernaett betalas

försäkringsföreningens medel, föreningen förpliktas träda i lik-av om
vidation eller i fall finnerrätten det skäligt.annat När anmälan har
gjorts Finansinspektionen, skall dessa kostnader betalas försäk-av av
ringsföreningen eller, föreningen saknar tillgångar,om staten.av

Utseende likvidatorerav

7 § Föreningsstämman eller den domstol fattar beslut försäk-attsom
ringsföreningen skall träda i likvidation enligt första4 § stycket skall
samtidigt eller flera likvidatorer. fallutse I i 4 § förstaen som avses
stycket 1 och skall2 domstolen i stället förelägga föreningen inomatt
viss tid, dock minst veckor, till domstolen inkomma med bevissex om

föreningsstämman har likvidator.att Har något beslututsett dettaom
inte registrerats inom denna tid skall domstolen likvidator. I stad-utse

kan föreskrivas dessutom eller flera likvidatoreratt skall till-garna en
någotsättas sätt.annat

Likvidatorerna träder i styrelsens och verkställande direktörens
ställe och har i uppgift genomföra likvidationen.att

Saknar försäkringsförening i likvidation, till registretträtten som
anmälda behöriga likvidatorer, skall förordna ellerrätten flera likvi-en
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med-på ansökanFinansinspektionen ellerefter anmälandatorer avav
ellereller borgenärmedleminteröstberättigadellerlem är annansom

företrädakanfinns någondetberoendekan atträtt somavvaravars
föreningen.

för registre-likvidationsbeslutetanmälaskallLikvidatorerna genast
ring.

FinansinspektionenförordnadLikvidator av

likvidatorförordnabehövsdetskallFinansinspektionen att§8 enom
likvidationen. Närgenomföralikvidatorernaövrigamed detillsammans

likvidation,ilivförsäkringmeddelarförsäkringsförening trättsomen
tecknasfirmaFöreningensförordnas.alltidsådan likvidatorskall aven

medi föreningförordnatinspektionenlikvidatorden annan somsom
firman.tecknaäger

dentillämpasskalllikvidatorlagBestämmelserna i denna om
fårlikvidatorFinansinspektionen. Sådanharlikvidator utsetts avsom

förordnasfår inteinspektionen. rätten.entledigas Ersättareendast avav
tillFinansinspektionen harförordnats rättharlikvidatorEn avsom

inspektionen.Arvodet bestämsföreningen.arvode avav

Likvidatorerna m.m.

ochlagstyrelseledamöter i dennastyrelse ochBestämmelserna§9 om
skall tilläm-försäkringsföretagiårsredovisning1995:1560lagen om

kapitel.dettaföljerintei den månlikvidatorerna, annat avpas
träderföreningeninterevisor upphöruppdragEtt attatt genomvara
underskall tillämpasi kap. 8 14Bestämmelserna 5i likvidation. -

huruvi-uttalandeinnehållaskallRevisionsberättelsenlikvidationen. ett
fördröjs.onödigtlikvidationenmeningenligt revisorernasda

likvidationenunderFöreningsstämma

bestämmel-skalllikvidationenunderföreningsstämmafråga10 § I om
mån intei dentillämpas,föreningsstämmalag annati denna omserna

kapitel.följer dettaav

redovisningsskyldighetFöreningsledningens

ochskall styrelsenlikvidationiharförsäkringsföreningen§ trätt11 När
förvaltningsinredovisning forverkställande direktören genast enavge

redovisnings-vilkentid forunder denangelägenheterföreningensav
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handlingar inte förut har lagts fram på föreningsstämma. Redovisning-
skall läggas fram på föreningsstämma såen det kan ske. Bestäm-snart

melserna årsredovisning och revisionsberättelse skall tillämpas.om
Om tiden omfattaräven det föregående räkenskapsåret, skall sär-en

skild redovisning för detta år. l moderförening skall dennaavges en
särskilda redovisning omfattaäven koncernredovisning.

påKallelse okända borgenärer

12 § Likvidatorerna skall söka kallelse försäkringsförening-genast
okända borgenärer.ens

Avyttring egendomav m.m.

13 § Vid förvaltningen under likvidationen skall bestämmelserna i 11
kap. 11 första§ stycket lagen 1987:667 ekonomiska föreningarom
tillämpas.

Årsredovisning, revision och föreningsstämma under likvidationen

14 § Likvidatorerna skall för varje räkenskapsår årsredovis-avge en
ning, skall läggas fram pâ den ordinarie föreningsstämmansom för
godkännande. frågaI och redovisningenstämman skall bestämmel-om

i kap.5 6 § fastställelse resultaträkningarserna och balansräk-om av
ningar dispositioner vinstsamt eller förlust inte tillämpas. Bestäm-av
melserna i 5 kap. 17 23 och 6 kap. 2 § årsredovisningslagen-
1995:1554 kap.5 2 §samt 7-8 och 6 kap. 2 och 3 §§ lagen
1995:1560 årsredovisning i försäkringsforetag behöver inteom heller
tillämpas.

I balansräkningen det kapitalettas iegna post.upp en
Tillgångarna får inte till högretas värde de beräknasett in-änupp

bringa efter avdrag för försäljningskostnaderna. Om tillgång kanen
beräknas inbringa väsentligt högre beloppett det i balansräkningenän

värdet ellerupptagna för skuld och likvidationskostnad kanom en en
beräknas åtgå belopp väsentligtett avviker från den redovisadesom
avsättningen eller skulden, skall vid tillgångs-, avsättnings- eller skuld-

det beräknade beloppetposten inom linjen.anges

Förbud att anta medlemmarnya m.m.

15 § Om försäkringsförening i likvidationträtt eller försattsen i kon-
kurs får inte medlemmar eller förskott på framtidaantas förmånernya
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få delföreningensin avgångmedlem har vid rättlämnas. En att ut avur
likvida-beslutetinnanavgåttmedlemmenendasttillgångarna omom

meddelatsellerföreningenfattats rätten.eller konkurstion avav
förening-fattatseller konkursenlikvidationenSedan beslutet avom

försäkringsfor-deavgifterfår inte demeddelatseller rätten samtaven
ellerutkrävastidpunktefter dennabetalningförfaller tillmåner som

likvi-efter beslutetbetalningförfallit tillLivräntebelopputges. omsom
likvida-inträffat innanförsäkringsfalletfår utbetalas,dation dock om

de övrigaborgenärernas,kan skeoch utbetalningtionsbeslutet utan
försämras.förmånsberättigadesellermedlemmarnas rätt

gällerflera foreningsstämmorfattats pålikvidationbeslutetHar om
beslu-stycketoch andrameningenstycket andrai förstavad sagtssom

sista stämman.tet

tillgångarbehållnaförsäkringsföreningensSkifte av

skall be-behållna tillgångarförsäkringsforeningensVid skifte§16 av
stycketförstakap. 13 §tillgångar i 11skiftandestämmelserna om av

tillämpas.föreningarekonomiska1987:667lagen om

Återbäringsskyldighet

enligttill någonöverlämnatsellerfördelatstillgångarna§ Om17 som
för skuldbetalningberättigad demstadgarna överta utan attär att er-

bor-nackdel förtilluppburit någotinnehållits, denellerlagts är ensom
intefått föreningendärigenomvad hanåterbetalaskyldiggenär att om

innehållnadegällerförpliktelser.fullgöra sina Detsammakan om
betala skulderna.till förmedlen inte räcker att

andra styck-tillämpning §15betalas medLivräntebelopp ut avsom
utbetalningen med-nackdel för borgenär,tillåterbetalas,skall äret om

förmånsberättigad.ellerlem annan
återbetalas lik-skallbeloppuppkommabrist kan ärdenFör närsom

skadeståndsskyldighetgrunder förefter deansvarigavidatorerna som
ochi kap. 4 §§.8 1anges

skiftadtillförlorad rättförsäkringsföreningenTalan samtmot
egendom

talanskall väckaklandra skiftetvillföreningsmedlemmar18 § De som
slutredovis-efter detmånaderförsäkringsföreningen attsenast tremot

föreningsstämman.fram påning lades
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frågaI återbetalningsskyldighet och likvidators ansvarighetom om
skall § tillämpas.17

Om medlem inte inom fem år efter det slutredovisning ladesatten
fram föreningsstämman har anmält sig för lyfta vad han erhållitatt
vid skiftet, har han förlorat sin till detta. Om medlen ringa i för-rätt är
hållande till de skiftade tillgångarna, kan anmälan likvida-rätten av

och efter hörande Finansinspektionen förordnatorema medlenattav
skall tillfalla allmänna arvsfonden. fallI skall 21 § tillämpas.annat

Likvidatorernas slutredovisning och revisionsberättelse m.m.

Vid19 § slutredovisningen likvidatoremas förvaltning skall be-av
stämmelserna i kap. första11 14 § stycket lagen 1987:667 eko-om
nomiska föreningar tillämpas.

Efter det revisionsberättelsen har avlämnats till likvidatoremaatt
skall dessa kalla röstberättigade till föreningsstämma förgenast en
granskning slutredovisningen. Slutredovisningen med bifogadeav re-
dovisningshandlingar och revisionsberättelsen skall hållas tillgängliga
och sändas till röstberättigade enligt bestämmelserna i kap.5 6 § samt
läggas fram Föreskrifterna i kap.stämman. 5 6 § beslut före-om
ningsstämma ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställan-om
de direktören skall tillämpas på likvidatorema.

Upplösning föreningen slutredovisningav genom m.m.

20 § När likvidatorema har lagt fram slutredovisningen, försäkrings-är
föreningen upplöst. Detta förhållande skall anmälas för registre-genast
ring.

tiondelEn samtliga röstberättigade kan dock begära hos likvida-av
föreningsstämma inkallas för behandla frågantorerna huruvi-att atten

da talan skall väckas enligt kap8 5 Om sådan intestämmaen sam-
mankallas i föreskriven ordning, skall Finansinspektionen anmälan

styrelseledamot, verkställande direktören, revisor eller någonav en en
röstberättigad pâ föreningens bekostnad sammankalla igenast stämman
den ordning i kap.5 6sägssom

likvidatoremaOm finner försäkringsföreningen på obeståndatt är
och inte kan betala likvidationskostnaderna skall de ansöka fö-attom
reningen försätts i konkurs.
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likvidationFortsatt

försäkringsföreningenslikvidationsåtgärd efterVid behov§21 av
tredje mening-förstakap. 16 §bestämmelserna i 11upplösning skall -

tillämpas.ekonomiska föreningar1987:667lagen omarna

återupptagandelikvidationen ochUpphörande avav
verksamhetförsäkringsiöreningens

grund före-likvidation påiförsäkringsförening har22 § Om trätt aven
revisorerna harsedanbeslut, kanningsstämmans avgett ytt-stämman

föreningens verksam-upphöra ochlikvidationen skallbeslutarande att
finnsdetinte fattas,beslut får docksådanthet återupptas. Ett an-om

stadgarna ellerellergrund denna laglikvidation påledning till omav
verksamheten får inteåterupptaBeslututskiftning har ägt attomrum.

förpliktelser.föreningenstäckning förfinns fullfattas det inteom
styrelse samtidigtskallfattas,enligt första stycketbeslutNär en

väljas.
upphörande och vallikvidationensbeslutFöreningsstämmans avom

fårregistrering. Beslutetanmäla förlikvidatorernastyrelse skall genast
skett.registrering harverkställas förräninte

bliviteller § hari 2 4likvidationsbeslutOm ett upp-som avses
har vunnit lagadomstolbeslutdom ellerhävt ett somavengenom

registreringdetta föranmälalikvidatorernakraft, skall samtgenast
styrelse.för valtill föreningsstämmakalla av

skall tilläm-paragraf, 19 §enligt dennahar upphörtlikvidationNär

pas.

Konkurs

avslutasoch dennai konkursförsäkringsförening försatt§ Om23 ären
avslutas.konkursenföreningen upplöstöverskott, närärutan

frånmånadinomskall föreningsstämmanöverskott,det finnsOm en
skall träda i likvida-föreningenbeslutakonkursen avslutadesdet attatt

gällerbeslut fattas 4inte sådanttion. Om ett
skall likvi-i konkursden försatteslikvidationföreningen iVar när

överskott.avslutas medkonkursenenligtdationen fortsättas 21 om

beslut konkursRegistrering m.m.omav

skall förkonkursförsäkringsförening försätts i rätten24 § Om re-en
harbeslutet,Finansinspektionenunderrättagistrering ut-vem somom
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till konkursförvaltare och vilken tillsynsmyndighetsetts utövarsom
tillsyn förvaltningen.över

Under konkursen företräds föreningen konkursgäldenär densom av
styrelse och verkställande direktör eller de likvidatorer finns vidsom

Ävenkonkursens början. under konkursen gäller dock bestämmelserna
i denna lag avgå, entledigande och nytillsättning.rätt attom om om

När konkurs har avslutats skall för registreringrätten genasten un-
derrätta Finansinspektionen något finnsöverskott ellersamt ange om
inte. Rätten skall för registrering underrätta Finansinspektionenäven

högre har upphävt beslutnär försätta föreningenrätt i konkurs.ett att

Allmänt ombud

25 § forsäkringsföreningNär i konkurs kan Finansinspektionenären
förordna allmänt ombud. Det allmänna ombudet skall konkurs-ett som
förvaltare delta i konkursboets förvaltning tillsammans med den eller
de förvaltare enligt konkurslagen 1987:672.utsessom

Det allmänna ombudet kan beträffande medförvaltare sådangöra en
framställning i 7 kap. konkurslagen.5 §som avses

Även beslut delning boets förvaltning har fattats, får detom om av
allmänna ombudet delta i förvaltningen i dess helhet.

Om arvode till det allmänna ombudet gäller bestämmelserna i kon-
kurslagen arvode till konkursförvaltare.om

Betalning till i iörsäkringsföreningargaranter

26 § Vid försäkringsförenings likvidation eller konkurs får garanten en
inte erhålla betalning föreningens tillgångar för fordran avseendeav
inbetalt garantikapital förrän föreningens övriga skulder har blivit fullt
betalda eller erforderliga medel till detta.avsatts

Ombud för bevakning panträttav

27 § Ett allmänt ombud skall till medlemmarna i försäkrings-attse en
förening kommer i åtnjutande den förmånsrätt följer med med-av som
lemskapet.
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ellerförsäkringsbestånd likvidationvidöverlåtelseAvtal avom
konkurs

iförsattsellerlikvidationiharförsäkringsförening trätt28 § När en
tillöverlåtasmöjligtlivförsäkringarbeståndetskallkonkurs, enomav

antingenFörsäkringsgivare ärandrafleraeller som
försäkringsförening,svensken

ellerförsäkringsbolag,svensktett
ellerSverigekoncession iharförsäkringsgivareutländsk somen

EES.land inomauktoriserad i ettärsom

förFinansinspektionen attskall godkännasöverlåtelseavtalEtt avom
giltigt.bli

beståndsöverlåtelsenGenomförandet av

Finansin-skall28 §enligtförsäkringsbeståndöverlåtelseVid29 § av
försäkrings-26b §§26ai kap.föreskrivs 14vadiakttaspektionen som -

1982:713.rörelselagen

beståndsöverlåtelseUtebliven

överlåtitshari 28 §i fallförsäkringsbeståndetinteOm30 § avsessom
får tillgångarnakonkursbeslutet,ellerlikvidations-frånårinom ett

medlemmarna.mellanfördelasmedlenochsäljas
plan,Över skallfördelningen upprättasochavvecklingen somen

Finansinspektionen.godkännasskall av

försäkringsbeståndöverlåtelsefrivilligFusion,kap.7 av
dotteraktiebolagiaktierinlösenoch av

absorptionFusion genom

överlå-denförsäkringsföreningfusion kanavtal§ Genom1 ett enom
denförsäkringsförening överta-iföreningentande annanupp en

denimedlemmarnainnebärfusionsådanföreningen. En attgande
föreningen,Övertagandei denmedlemmarblirföreningenöverlåtande

desslikvidationupplösesföreningen samt attöverlåtandeden utanatt
denskulder överta-ochtillgångarmed övertasförsäkringsrörelse av

före-godkännasgiltigtbliskall förAvtaletföreningen.gande att av
föreningen.överlåtandedeniningsstämman
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Fusion kan ske, den överlåtandetrots föreningenatt har i likvi-trätt
dation. I sådant fall skall likvidationenett avslutas godkännandenär av
fusionen enligt § har7 registrerats.

Handlingar hållasskall tillgängliga för de röstberättigadesom

2 § Följande handlingar skall hållas tillgängliga för de röstberättigade i
den överlåtande föreningen under minst vecka före den förenings-en

vid vilkenstämma frågan godkännande fusionsavtalet skall be-om av
handlas läggas fram påsamt stämman:

förslag till föreningsstämmans beslut,
fusionsavtalet,

redogörelse styrelsen i den överlåtande föreningenen för deav om-
ständigheter kan vikt vid bedömningen förslagetssom vara av av
lämplighet för föreningen,

4. yttrande revisorernaett styrelsensöver redogörelse enligtav samt
avskrift den Övertagande föreningens årsredovisning för detav se-

räkenskapsåret, förseddnaste med anteckning föreningsstäm-om
beslut rörande föreningens vinst eller förlust,mans avskriftsamt av

revisionsberättelsen för räkenskapsår.samma

Skall den överlåtande föreningens årsredovisning inte behandlas den
stämma i första stycket eller har den Övertagande förening-som anges

årsredovisning för det räkenskapsåret inteens behandlatssenaste på en
i den föreningen,stämma skall i stället för de handlingar isom anges

första stycket följande5 handlingar hållas tillgängliga och läggas fram
på den förstnämnda i enlighetstämman med vad i förstasom anges
stycket:

avskrift föreningens årsredovisning, förseddsenaste medav anteck-
ning föreningsstämmans beslut rörande föreningens vinst ellerom
förlust, avskrift revisionsberättelsensamt för det år årsredovis-av
ningen avser,

föreningens styrelse undertecknad redogörelseen av för händelser
väsentlig betydelse för föreningens ställningav har inträffatsom

efter det årsredovisningen haratt avgetts, samt
revisorerna avgivetett yttrande styrelsensöver redogörelseav enligt

Handlingar skall sändas till sådan röstberättigadgenast begär detsom
och sin postadress.uppger
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kombinationFusion genom

försäkringsföreningarfleratvå ellerfusion kanavtal3 § Genom ett om
föreningbildaförenasföreningarnaöverlåtandede att en nygenom

medlemmar-innebärfusionsådanföreningen. Enden Övertagande att
föreningen,i denmedlemmarbliröverlåtande föreningarnai de nyana

deraslikvidationupplösesföreningarnaöverlåtandede samt attutanatt
denskulderochtillgångarjämte övriga övertasförsäkringsrörelse av

förenings-giltigt godkännasför bliAvtalet skallföreningen. att avnya
andrai §Bestämmelserna 1förening.överlåtandei varjestämman

skall därvid tillämpas.stycket
stycketandraochförsta stycket 1-4i §2handlingarDe som anges

till-skall hållasöverlåtande förening. Deför varjeskall1-3 upprättas
förening underöverlåtanderespektiveiröstberättigadegängliga för de

god-fråganvid vilkenföre den föreningsstämmaminst vecka omen
skallbehandlas. Handlingarnafusionsavtalet skallkännande genastav

sindet ochbegärröstberättigadsändas till sådan pos-uppgersom
fram påskall läggastadress. Handlingarna stämmorna.

fö-för dentill stadgarförslagskall innehållaFusionsavtalet ett nya
deOmrevisorer skalloch över-hur styrelsereningen och utses.ange

samtidigt iskall defusionsavtalet,godkännerlåtande föreningarna en-
revisorer iochstyrelsebestämmelserfusionsavtaletslighet med utse

föreningen.den nya

fusionsavtalgodkännandeFöreningsstämmans av

endastgiltigtfusionsavtaletgodkännandebeslut är§ Ett4 omavom
fattatsröstberättigade eller hardenio tiondelardet har biträtts avav

och denföljande föreningsstämmor stämmanvarandratvå på senare
får före-stadgarnaröstande.tredjedelar de ltvåbiträtts minsthar avav

går längre.skrivas villkor som

fusionsavtalRegistrering av

skallföreningsstämmanslutligt godkäntsfusionsavtalet har§ När5 av
fusion enligtVidFinansinspektionen.hosför registreringdet anmälas
registrering.anmälas förrevisorerstyrelse ochskall valet3 § även av

ellerbeslutmånader frånfyrahar skett inomdetta inte stämmansOm
sådanavskrivitharlagakraftägande beslutinspektionen engenomom

fallit.fusionfråganavtalet, harregistreringelleranmälan vägrat omav
enligtförbjuditsfusionen harregistreringHinder möter,mot om

lagen.enligt denprövning pågåreller1993:20konkurrenslagen om
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Finansinspektionens tillstånd

6 § Senast två månader efter det avtalet fusion har registreratsatt om
skall såväl överlåtande Övertagande föreningar ansöka Finan-som om
sinspektionens tillstånd verkställa avtalet. Vid fusion enligt 3 skallatt §
föreningarna därjämte underställa inspektionen stadgarna för den ny-
bildade föreningen för stadfästelse och koncession enligt 2 kap. S

Ansökan skall avslås de fusionerande försäkringsföreningarnasom
ekonomiska förhållanden sådana fusionen inteär kan förenligatt anses
med medlemmars eller andra fordringsägares intressen. Vid denna
prövning skall inspektionen tillse dessa borgenärer tillförsäkrasatt en
betryggande säkerhet, sådant skydd behövs med hänsyn till deettom
fusionerande föreningarnas ekonomiska förhållanden och borgenärerna
inte redan har sådan säkerhet.en

Finansinspektionen kan förelägga försäkringsföreningarna kom-att
in med den utredning nödvändig för inspektionenär skallma attsom

kunna fastställa hinder fusion inte föreligger.att mot

Ansvar för pensionsutfástelse vid fusion

§ Om7 pensionsstiftelse eller personalstiftelse hör till denen över-en
låtande föreningen, gäller stiftelsens överförande till den överta-om
gande föreningen bestämmelserna i lagen 1967:531 tryggandeom av
pensionsutfástelse

Registrering tillstånd till verkställighetav m.m.

8 § Sedan tillstånd verkställa fusionsavtalet lämnats,att skall Finansin-
spektionen registrera beslutet. När registrering hargenast skett, anses
fusionen Överlåtandegenomförd och överlåtande förening upplöst.
förenings medlemmar blir då medlemmar i den Övertagande förening-

Samtidigt övergår överlåtande förenings tillgångar och skulder meden.
undantag för skadeståndsanspråk enligt kap.8 l till4 den överta--
gande föreningen.

Finansinspektionen skall förklara frågan fusion har fallit,att om om
någon ansökan enligt 6 inte§ har gjorts inom föreskriven tid eller om

sådan ansökan har avslagits.en
Även förening upplöst enligt första stycket, kan ti-om en anses en

ondel samtliga röstberättigade hos styrelsen begära det hållsav att
föreningsstämma för behandling fråga talan enligt kap.8 5av om
Om beslutarstämman väcka talan, skall den samtidigt förordnaatt att
föreningen skall träda i likvidation. Beträffande genomförandet lik-av
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söka kal-dock intebehöverLikvidatorernakap.tillämpas 6vidationen
borgenärer.okändalelse

helägtforsäkringsförening ochmellan ettFusion en
dotteraktiebolag

dotteraktiebo-aktier isamtligaförsäkringsförening§ Om äger ett9 en
fusionsavtalträffastyrelserbolagetsföreningens ochkanlag, ett som

skall anmälaStyrelsemaföreningen.iskall gåinnebär bolagetatt upp
iDärvid gäller 5-7Finansinspektionen.registrering hosföravtalet

tillämpliga delar.
Finansinspektionens beslutupplöstDotteraktiebolaget är när om

har registrerats.godkännande enligt §5

dotteraktiebolagaktier iInlösen ettav

dotteraktiebolag iaktier iinlösenBestämmelserna§10 ettavom
skall tillämpasförsäkringsrörelselagen 1982:713kap. 8-1215

försäkringsföreningar.

Överlåtelse försäkringsbeståndav

Fi-får medföreningenöverlåtandeförsäkringsförening den11 § En
försäkringsbe-överlåta sitteller delvistillstånd heltnansinspektionens

försäkringsgiva-ÖvertagandeFörsäkringsgivare denstånd till en annan
Överlåtelse ske tillfårren.

försäkringsförening,svensken
ellerförsäkringsbolag,svensktett

elleri SverigekoncessionharFörsäkringsgivareutländsk somen
land inom EES.auktoriserad iär ettsom

kap.bestämmelserna i 15försäkringsbestånd skallöverlåtelseVid av
försäkringsrörelselagenoch 2 7fjärde styckenaandra1§ --

skall iakt-bestämmelsernatillämpningenVidtillämpas.1982:713 av
förenings-skalli ställetbolagsstämmandärvad sägsatttas, avseom

stämman.
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kap. Skadeståndsskyldighet8 m.m.

skadeståndsansvar för styrelseledamot m.fl.

l § Styrelseledamot, verkställande direktören och aktuarien skyldigaär
skada han i sitt uppdrag uppsåtligenersätta eller oaktsamhetatt som av

har förorsakat försäkringsföreningen. Detsamma gäller skadan till-när
fogas Föreningsmedlem eller någon överträdelseen annan genom av
denna lag, lagen 1995:1560 årsredovisning forsäkringsforetag,iom
stadgarna eller grunderna.

skadeståndsansvar för revisor och revisionsbolag

2 § En revisor ersättningsskyldig enligt de grunder iär 1som anges
Han for skada uppsåtligen eller oaktsamhetävenansvarar som av orsa-
kas hans medhjälpare.av

Om revisionsbolag revisor, åligger ersättningsskyldighetenärett
detta bolag och den huvudansvarig for revisionen.ärsom

Medlems skadeståndsansvaroch röstberättigadsannan

§ Föreningsmedlem3 En eller röstberättigad inte medlemär ären som
skyldig den skada han medverka tillersättaatt överträ-attsom genom
delse denna lag, lagen 1995:1560 årsredovisning i försäkrings-av om
företag, stadgarna eller grunderna uppsåtligen eller oaktsamhetav grov
tillfogar försäkringsforeningen, medlem eller någonen annan.

Jämkning, solidariskt ochansvar regress

4 § Om någon ersättningsskyldig enligt 1-3 §§, kan skadeståndetär
jämkas efter vad skäligt med hänsyn till handlingens beskaffen-ärsom
het, skadans storlek och omständigheterna i övrigt.

Skall flera skada, de solidariskt för skadestån-ersätta samma svarar
det i den mån inte skadeståndsskyldigheten har jämkats för någon av
dem enligt första stycket. Vad någon har i skadestånd får krävasutgett
tillbaka från de andra efter vad skäligt med hänsyn tillär omstän-som
digheterna.

Skadeståndstalan

5 § Beslut väckande talan skadestånd till försäkringsföre-om av om
ningen med stöd fattas1-3 föreningsstämman. Därvid skallav av
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bestämmelserna i kap.13 5 § lagen 1987:667 ekonomiska före-om
ningar iakttas.

Preskriptionstider

6 § Sådan talan för försäkringsföreningens räkning enligt 1-3 §§ som
inte grundas på brott kan inte väckas mot

styrelseledamot, verkställande direktören eller aktuarien sedan årtre
har förflutit från utgången det räkenskapsår då det beslut ellerav
den åtgärd, ligger till grund för talan fattades eller vidtogs,som
revisor sedan år har förflutit från det revisionsberättelsen la-tre att
des fram på föreningsstämman eller yttrande lagi dennasom avses
avgavs,
föreningsmedlem eller röstberättigad, inte föreningsmedlem,ärsom
sedan två har förflutitår från det beslut eller den åtgärd liggersom
till grund för talan.

Försätts föreningen i konkurs ansökan gjorts innan den tiden som
i första stycket har gått kan konkursboet föra talan enligtut,som anges

1-3 frihet från skadeståndsansvar har inträtt Efterenligt 5trots att
utgången den nämnda tiden kan sådan talan dock inte väckasav en se-

månader från edgångssammanträdet.ännare sex

kap. Firma9

Försäkringsföreningens firma

försäkringsförenings1 § En firma skall innehålla ordet försäkrings-
förening. Firma skall registreras i försäkringsföreningsregistret. Den
skall tydligt skilja sig från andra bestående firmor införda iännu ärsom
försäkringsföreningsregistret. övrigt finnsI bestämmelser registre-om
ringen i firmalagen 1974:156.

Om försäkringsföreningens firma skall registreras flerapå två eller
språk, skall varje lydelse i stadgarna.anges

Biñrma

2 § Försäkringsföreningens styrelse kan bifirma. Vad sägsanta som om
firma i första stycket1 § gäller bifirma. Uttrycket försäkringsfö-även
rening eller förkortning därav får dock inte in i biñrma.tas en
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Firmateckning

3 § Vid firmateckning skall bestämmelserna i kap. lagen14 2 §
1987:667 ekonomiska föreningar tillämpas.om

kap. Tillsyn10

Allmänna tillsynsuppgifter

Finansinspektionen verk-1 § skall verka för sund utveckling denen av
samhet försäkringsföreningar bedriver. Inspektionen skall i sinsom
tillsynsverksamhet samarbeta med motsvarande utländska tillsynsmyn-
digheter i den utsträckning följer Sveriges medlemskap i Euro-som av
peiska unionen.

F örsäkringsföreningarnas uppgiftsskyldighet

2 § Styrelsen försäkringsföreningoch verkställande direktören i en
skall, föreningen börjat underrätta Fi-har sin verksamhet,när genast
nansinspektionen det.om

Styrelsen, verkställande direktören och andra befattningshavare i
ansvarig ställning i försäkringsföreningar lämna Finansinspektio-skall

de upplysningar verksamheten inspektionen begär. Omnen om som
försäkringsföreningen driver verksamhet i land inom EES,ett annat
skall de, i den utsträckning följer Sveriges medlemskap i Euro-som av
peiska unionen, lämna de upplysningar till behörig myndighet i det lan-
det den myndigheten fullgöra uppgifter.behöver för sinaattsom

En försäkringsförening skall till Finansinspektionen lämna uppgift
de försäkringstekniska avsättningarnas storlek, hur dessa har beräk-om

avgiven återförsäkring och dess storlek.nats samt
Finansinspektionen föreskrifter uppgifts-skall meddela närmare om

skyldigheten.

Granskning verksamhetenav

3 § Styrelsen och verkställande direktören skall tid Finansin-på som
spektionen bestämmer hålla försäkringsföreningens kassa, övriga till-
gångar, räkenskapsmaterial och handlingar tillgängliga förandra
granskning befattningshavare inspektionen ellerhos någonav av annan

inspektionen har förordnat.som
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Uppgiftsskyldighet för likvidatorer

4 § Senast månad efter sådan föreningsstämma i kap.6en som avses
ll, 14, 19 och skall likvidatorerna till Finansinspektionen sända22

avskrifter de vid framlagda handlingar i des-stämman nämnsav som
lagrum.sa

Finansinspektionens kalla tillrätt styrelsesammanträde ochatt
föreningsstämma

Finansinspektionen5 § kan kalla till föreningsstämma och tillextra
styrelsesammanträde.

Finansinspektionens rätt närvara och delta vidatt
föreningsstämma m.m.

6 § Företrädare för Finansinspektionen får ioch deltanärvara över-
läggningarna vid föreningsstämma eller vid sådant styrelsesammanträ-
de utlysts inspektionen.som av

Insyn i sidoordnade organ

§ Skyldigheten enligt och hålla7 2 3 lämna upplysningar ochatt
tillgångar och handlingar tillgängliga för gäller förgranskning även

styrelsen och verkställande direktören eller motsvarande iorgan
företag verksamhet uteslutande försäk-skall biträdaattvars vara
ringsförening försäkringsföreningeller har bestämmande in-ettsom
flytande
ordförande och verkställande direktör befatt-eller motsvarande
ningshavare skaderegleringsnämnd,i villkorsnämnd eller i annat
liknande biträder försäkringsförening, samtorgan som en
styrelsen och verkställande direktör i aktiebolag, meddetett om
bolagets föreskrivitssamtycke sådan skyldighet villkor fören som
medgivande inneha aktier bolageti enligt kap.4 12att

Tvångsmedel

8 § Finansinspektionen får meddela de erinringar i fråga försäk-om
ringsföreningens verksamhet inspektionen behövliga.som anser

Finansinspektionen skall förelägga föreningen eller styrelsen att
vidta rättelse inspektionen finner attom
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avvikelse skett från denna lag, lagen 1995:1560 årsredovisningom
i försäkringsföretag eller föreskrifter har meddelats med stödsom av
dessa lagar eller från föreningens stadgar eller grunder, sådanaom
finns,
stadgarna eller grunderna inte längre tillfredsställande med hän-är

till omfattningen och beskaffenheten föreningens rörelse,syn av
föreningens riktlinjer för placering tillgångar används förav som
skuldtäckning inte tillfredsställande med hänsynär till innehållet i
4 kap. 3
de tillgångar används för skuldtäckning inte tillräckliga ellerärsom
inte placerade enligt kap.är 4 3
försäkringsbeståndet inte tillräckligt for erforderligär riskutjämning,
någon dem ingår i försäkringsföreningens styrelse eller ärav som
verkställande direktör inte uppfyller de krav i kap.2 6 §som anges
första stycket eller
det i övrigt finns allvarliga anmärkningar försäkringsförening-mot

verksamhet.ens

Saneringsplan och finansieringsplan

Finansinspektionen9 § skall förelägga försäkringsföreningen eller dess
styrelse och for godkännandeupprätta överlämna plan föratt atten

återställa sund finansiell ställning, föreningens kapitalbasen om
understiger solvensmarginalen enligt kap.4 1 § första stycket,
skyndsamt återställa kapitalbasen, kapitalbasen understigerom en
tredjedel solvensmarginalen eller garantibeloppet enligt kap.2av

första4 § stycket andra meningen eller kapitalbasen inte har denom
sammansättning i kap.4 l § andra stycket.som anges

Verksamhet i främmande land inomett EES

10 § Om försäkringsförening driver verksamhet i främmandeetten
land inom EES och föreningen inte sig efter Finansinspektionensrättar
eller behörig utländsk myndighets anmodan rättelse, skall inspek-om
tionen vidta de åtgärder behövs for förhindra fortsattaatt överträ-som
delser. Inspektionen skall underrätta den behöriga utländska myndig-
heten vilka åtgärder vidtas.om som
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tillgångarFörbud eller begränsning i förfogarätten överatt

§ Finansinspektionen får försäkringsföreningens förfogan-ll begränsa
derätt eller förbjuda föreningen förfoga Sveri-sina tillgångar iöveratt
ge, om

föreningen inte följer gällande bestämmelser skuldtäckningom en-
ligt kap första stycket,4 3 §
föreningens kapitalbas understiger solvensmargina-tredjedelen av
len eller inte uppfyller kap.gällande krav garantibelopp enligt 4

§ förstal stycket,
föreningens kapitalbas understiger solvensmarginalen enligt 4 kap.

första1 § stycket och det finns särskilda skäl föreningensatt anta att
finansiella ställning ytterligare kommer försämras, elleratt
det bedöms nödvändigt för skydda de försäkrades intresseattvara
vid beslut återkallelse föreningens koncession enligt 12om av

Finansinspektionen får besluta hur försäkringsverksamheten skall dri-
efter sådant beslut i första stycket.ettvas som avses

försäkringsföreningenOm enligt underrättelse bedriver försäkrings-
verksamhet enligt kap. eller eller har tillgångar placerade i2 10 11 § ett

EES-land Sverige, skall Finansinspektionen underrätta denänannat
behöriga myndigheten i det landet beslut fattats i enlighet medom som
första stycket och, det behövs, myndighetenbegära den behörigaattom
i samarbete med inspektionen, vidtar motsvarande åtgärder.

Återkallelse koncessionav

12 § koncession förEn försäkringsförening skall återkallas Fi-en av
nansinspektionen, om

föreningen inte har anmälts för registrering inom den tid som anges
i 2 kap. första8 § stycket,
föreningen inte har börjat sin inom från detverksamhet månadertre
föreningen registrerades,
anmälningen för föreningens registrering lagakraftägandegenom
beslut blivit avskriven eller avslagen, eller
föreningen under längre tid verksamhet.månader inte drivitän sex

koncessionEn kan återkallas Finansinspektionen, föreningenav om
inte längre uppfyller kraven för koncession,
inte inom angiven tid har vidtagit åtgärder i har god-planen som
känts enligt eller9
i fall allvarligt åsidosätter verk-gällande bestämmelser förannat
samheten.
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återkallelseAnmälan beslut koncessionav om av

13 § Finansinspektionen skall anmäla beslut återkallelse konces-om av
sion till de behöriga myndigheterna i de EES-länder försäkringsfö-där
reningen enligt underrättelse bedriver försäkringsverksamhet enligt

kap.2 eller Inspektionen får i samband härmed begära den10 11 att
utländska myndigheten i samarbete med inspektionen vidtar de åtgär-
der, behövs för skydda försäkradesde intressen.attsom

Upplysningsskyldighet viss rörelseom

14 § det kan omfattasOm någon driver verksamhetantas att en som av
denna lag, får Finansinspektionen förelägga denne lämna de upplys-att
ningar verksamheten behövs till inspektionen för den skallattom som
kunna bedöma lagen tillämplig.ärom

Om Finansinspektionen finner någon driver verksamhet enligtatt
denna föreskrivenlag koncession, skall inspektionen föreläggautan
denne inom bestämd tid ändra verksamheten enligt inspektionensatt
anvisningar eller upphöra med verksamheten.

Vite

§ Finansinspektionen15 Om meddelar föreläggande eller förbud enligt
denna lag, får inspektionen förelägga vite.

inspektionen förelagtHar vite skall den vilken föreläggandetmot
riktas skriftligen underrättas detta.genast om

Överklagande beslutav

16 Finansinspektionens§ beslut enligt kap. eller får överkla-2 10 11 §
hos kammarrätten. Inspektionens beslut förelägga vite enligtattgas om

får15 § överklagas hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten länsrättens avgörande. Inspektionensav
beslut i övrigt får överklagas hos regeringen.

Inspektionen får bestämma föreläggandebeslut elleratt ett om om
verksamhetens drivande enligt skall11 § andra stycket gälla omedel-
bart.

Förklaring kammarrättenav

§ Finansinspektionen17 Har inte fattat beslut
i ärende koncession månader efter det ansökan in,ett om sex gavs-
i ärende enligt kap. andra stycket inom2 lO § månader,ett tre-
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i ärende enligt kap. tredje stycket eller stycket2 10 § § andrallett-
eller tredje inom månad, fårstycket sökanden begära förklaringen

kammarrätten ärendet onödigt uppehålls.attav

Efter det kammarrätten sådan förklaring skall ansökanatt avgett anses
ha avslagits Finansinspektionen beslut inte har meddelatsomav

inom månader i ärende koncession,ettsex om-
inom månader i ärende enligt kap.2 10 § andra stycket, ellertre ett-
inom månad i ärende enligt 2 kap. tredje stycket eller10 §etten-

andra ellerll § tredje stycket.

frågaFinansinspektionens befogenhet i likvidatorerom

18 Finansinspektionen försäkringsförenings i§ har under likvidationen
fråga likvidatorerna befogenhet inspektionen enligtom samma som
denna lag har beträffande styrelsen.

Tillsynsbidrag

Varje försäkringsförening19 § skall med årliga avgifter Finan-bekosta
sinspektionens verksamhet enligt de föreskrifter regering-närmare som

meddelar.en

kap. Registrering1 1

Försäkringsföreningsregistret

1 § Finansinspektionen skall förasHos försäkringsföreningsregisterett
för registrering enligt denna lag.

Kungörande i försäkringsföreningsregistret införda uppgifterav

2 § Finansinspektionen dröjsmålskall kungöra i och InrikesPost-utan
Tidningar vad införs i försäkringsföreningsregistret med undantagsom
för registrering underrättelser enligt kap.6 24 kungörelseEnav som

ändring i förhållande tidigare skallhar införts i registretettavser som
endast ändringens art.ange

3 17-1169
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Verkan registrering och kungörandeav

§3 Det enligt denna lag eller särskilda bestämmelser har införts isom
försäkringsföreningsregistret skall ha kommit till tredjeanses mans
kännedom, införandet har kungjorts i och InrikesPost- Tidningarom
enligt och2 § det inte omständigheterna han varken kände tillattav
eller borde ha känt till det kungjorts.som

Brister i anmälan för registrering

§4 Om sökande vid anmälan för registrering inte har iakttagit vaden
föreskrivet anmälan, skall sökanden föreläggas inom vissär attsom om

tid yttrande eller vidta rättelse. Detsamma gäller, Finansin-avge om
spektionen finner beslut anmäls för registrering elleratt ett som en
handling bifogas anmälningensom

inte har tillkommit i behörig ordning,
till sitt innehåll strider denna lag eller författning ellermot annan
stadgarna eller grunderna, eller
i något viktigare hänseende har otydlig eller vilseledande avfatt-en
ning.

Om sökande inte sig efter föreläggandet, skall anmälan avskrivas.rättar
underrättelseEn denna påföljd skall in i föreläggandet. Finns dettasom

efter det yttrandet har något hinder registreringäven ochatt avgetts mot
har sökanden haft tillfälle sig hindret, skall registreringöveratt yttra

det inte finns anledning sökanden föreläggan-vägras, att ett nyttom ge
de.

Bestämmelserna i första stycket inte hinder registreringutgör mot av
beslut föreningsstämman, till talan beslutet har gåttett rätten motav om

förlorad enligt kap.5 6 § talan föreningsstämmobeslut.motom
Finansinspektionen skall skriftligen underrätta föreningen närgenast

inspektionen har förklarat frågan fusion fallithar enligt kap.7att om
8 § andra stycket eller förelagt eller vite enligt kap.10 15

Hävande ñrmaregistreringav m.m.

§5 Bestämmelser avföra firma registret sedan domattom en ur en om
hävande firmaregistreringen har vunnit laga kraft finns i firmalagenav
1974: 156.
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Överklagande registreringsärendenvissa beslut iav

anmälaninnebärbeslut Finansinspektionen6 § Ett att av-ensomav
stycket fårenligt § andraskrivits eller registrering 4 över-vägratsen

månader från beslutetsförvaltningsdomstol inom tvåklagas hos allmän
i 4 §Finansinspektionendag. gäller beslutDetsamma som avsesav

enligt kap.tredje stycket med undantag beslut 10 15av
överklagande till kammarrätten.Prövningstillstånd krävs vid

särskildbestämmelser iikraftträdandet denna lag finnsOm enav
lag.
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1.2 Förslag till
införandeLag lagenom av om

försäkringsföreningar

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Lagen l9X:0OO försäkringsföreningar och denna lag träder iom
kraft den januari1 1999.

Bestämmelserna i 10 § träder dock i kraft två veckor efter den dag
då lagen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i for-Svensk
fattningssamling.

2 § Genom lagen l9X:0OO försäkringsföreningar upphävs, med deom
begränsningar följer denna lag, lagen 1972:262 under-som av om
stödsföreningar.

3 § Om det i lag eller författning hänvisas föreskrifttillannan en som
har bestämmelse i lagen försäkringsfö-l9X:0OOersatts genom en om
reningar eller i denna lag tillämpas i stället de bestämmelserna.nya

4 § Lagen l9X:0OO försäkringsföreningar skall tillämpas påävenom
understödsföreningar registrerats enligt lagen 1972:262som om un-
derstödsföreningar. Därvid skall dock iakttas vad föreskrivs i 5-som
12 §§.

§ Styrelsen för5 understödsförening registrerad enligt lagenären som
1972:262 understödsföreningar vid ikraftträdandet lagenom av
l9X:0OO försäkringsföreningar, skall ansöka koncession förom om
föreningen och stadfästelse föreningens stadgar enligt kap.2 5 §av
lagen försäkringsföreningar. Finansinspektionen ansökning-prövarom

enligt kap.2 6 § lagen försäkringsföreningar med de avvikelseren om
följer denna6-9 lag.som av

Ansökan enligt första stycket skall lämnas till inspektionen senast
vid utgången år dock1999, kan ansökningar för försäkringsfö-småav
reningar enligt kap. lagenl 7 § försäkringsföreningar inlämnas tillom
utgången år 2009.av

Innan frågan koncession har avgjorts får föreningen fortsätta attom
bedriva verksamheten enligt lagen understödsföreningar. Om det ärom
nödvändigt får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Fi-
nansinspektionen bestämma verksamheten får bedrivas enligt lagenatt

understödsföreningar efter det koncession har beviljatsäven attom en-
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efter beslutetdock högst årförsäkringsföreningar,ligt lagen ett omom
koncession.

stycketden i andrainte sker inomförsta stycketansökan enligtOm
i lik-skall föreningen trädaansökningen,eller avslåsföreskrivna tiden

understödsfö-enligt lagengenomförasLikvidationen skallvidation. om
reningar.

ienligt bestämmelsernainte slutenunderstödsförening6 § En ärsom
kon-beviljasförsäkringsföreningar kankap. lagen l9X:0001 4§ om

1972vid utgången årföreningencession enligt den lagen, varavom
koncessionsvillkoren iochunderstödsföreningregistrerad öv-som en

rigt uppfyllda.är

1972:262enligt lagenregistreratsunderstödsföreningar,§ På7 som
lagenikraftträdandetvidunderstödsföreningar och avsomom
skallmedlemmar,har färre 500försäkringsföreningarl9X:000 änom

tillämpas.understödsföreningarlagen 1972:2625 § om

lagenregistrerats innanfirma,understödsförenings§8 En som
kraft, får godkännasförsäkringsföreningar i ävenl9X:000 trättom

lagenbestämmelserna i kap. §med 9 lden inte överensstämmerom
försäkringsföreningar.om

lageni kap. 9 §borgensförbindelser 49 § Bestämmelserna m.mom
förbindelsergäller inte sådanaförsäkringsföreningarl9X:000 om

ikraftträdandet lagenföreunderstödsföreningaringåtts omavsom av
försäkringsföreningar.

tillämp-föreningsstämman medfårRedan före den januari 199910 § l
l9X:000majoritetskrav i kap. 6 § lagen5ning bestämmelserna omav

föreskrifter isärskildahinderförsäkringsföreningar och utan avom
stadgarnabehövs förändringarstadgarna besluta sådana attsomom

Beslutetförsäkringsföreningar.med lagenskall överensstämma om
enligtkoncessionföreningen beviljastidpunkt dåskall gälla från den

försäkringsföreningar.lagen om

under-1972:262genomföras enligt lagenLikvidation skall11 § om
decem-före utgångenharstödsföreningar, likvidatorema utsetts avom

ber 1998.

Överlåtelse genomförasskallförsäkringsförenings rörelse§12 av en
anbudetunderstödsföreningarenligt lagen 1972:262 över-omomom

december 1998.förelåtelsen har godkänts utgången av
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1.3 Förslag till

Lag ändring 1995:1560i lagenom om

årsredovisning i försäkringsforetag
Härigenom föreskrivs 1 § lagen 1995:1560 årsredovisning iatt om

forsäkringsföretag skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§
Denna lag tillämplig lagär Denna tillämpligär

försäkringsföretag. Med försäk- försäkringsföretag. Med försäk-
ringsföretag sådana för- ringsföretag sådana for-avses avses
säkringsaktiebolag och ömsesi- säkringsbolag och ömsesidiga
diga försäkringsbolag försäkringsbolag omfattassom om- som
fattas forsäkringsrörelselagen forsäkringsrörelselagenav av
1982:713. 1982:713 sådana försäk-samt

ringsföreningar omfattassom av
lagen 19X:000 försäk-om
ringsfäreningar. Färsäkringsfö-

uteslutande ellerreningar som
så uteslutande medde-gott som
lar sådan livförsäkring som av-

1 kap. §2 andrai stycketses
lagen försäkringsfäreningarom
skall vid tillämpningen dennaav
lag livförsäkringsfö-anses som

Andra försakringsföre-retag.
skall vid tillämpningenningar av

denna lag skadeför-anses som
säkringsfäretag.

Bestämmelserna koncernredovisning i 7 kap. skall tillämpasom
finansiella holdingföretag uteslutande eller huvudsakligen förval-som

andelar i dotterföretag försäkringsföretagtar eller utländska fö-ärsom
motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretagretag ak-ettav avses

tiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening verksamhetett en vars
uteslutande eller så uteslutande består i i vinstsyfte förvär-gott attsom

och förvalta andelar i dotterföretag.va
Regeringen eller, efter Regeringen eller, efterrege- rege-

ringens bemyndigande, Finan- ringens bemyndigande, Finan-
sinspektionen får medge undan- sinspektionen får medge undan-

från denna lag får sådana från dennatag lag för sådanatag
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fårförsäkringsföretagfårförsäkringsföretag un-somun-som
försäkringsrörelsela-fråndantasförsäkringsrörelsela-fråndantas

kap. §enligt 10lenligt kap. 10 §l sammagensammagen
ocksåfårlag. Undantag göraslag.

försäkringsförening-för sådana
§ lagenkap.1 7isom avsesar

försäkringsföreningar.om
skall idenna lagfrånmedgivits undantagföretagsådanaFör som

stycketandramed stöd 4 §meddelatsföreskriftersådanastället avsom
gälla.

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

förstatillämpasochjanuari 1999i kraft denträder 1lagDenna
efter regeringenseller,regeringenför räkenskapsårgången som

bestämmer.Finansinspektionenbemyndigande,
föreskrift ihänvisning tillförfattningi lag ellerFörekommer annan

understödsföreningarlagen 1972:262 ersatts29 eller 30 § somom
bestäm-i stället dentillämpasdenna lag,bestämmelse i nyagenom

melsen.
ârsredovisningslagenstyckettredjei kap. §Bestämmelsen 4 5

gjortsnedskrivningpåskall inte tillämpas1995:1554 un-avsom
ikraftträdande.derstödsförening före lagens

Finansinspektio-bemyndigande,efter regeringensRegeringen eller,4.
koncernredovisningförsta års-eller upprättasfår för den avsomnen

§kap. 5föreskriva 3lagenligt dennaförsäkringsförening atten
den-kap. §och 6 21995:1554årsredovisningslagenstycketandra

föreskriftermeddelaskall tillämpaslag inte närmaresamt omna
skall lämnas.i ställetupplysningarvilkajämförande som
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1.4 Förslag till

Lag ändring i lagen 1947:576om om

statlig inkomstskatt

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1947:576 statlig in-om om
komstskatt

dels 7 § 10 skall upphöra gällaatt attmom
dels 2 § 6 skall ha följande lydelse.att mom

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 § 6 mom
Med livförsäkringsföretag Med livförsäkringsföretag

avses avses
livförsäkringsbolag enligt livförsäkringsbolag enligt
lkap. försäkringsrörel-4 § lkap. 4 § försäkringsrörel-
selagen 1982:713, selagen 1982:713,samt
utländska försäkringsföretag utländska försäkringsföretag. .driver livförsäkringsrö- driver livförsäkringsrö-som som
relse här i landet med stöd relse här i landet med stödav av
lagen 1950:272 för lagenrätt 1950:272 förrättom om
utländska försäkringsföretag utländska försäkringsföretag

driva försäkringsrörelse iatt driva försäkringsrörelse iatt
Sverige eller lagen Sverige eller lagen
1993:1302 EES- 1993: 1302 EES-om om
försäkringsgivares verksam- försäkringsgivares verksam-
het i Sverige. het i Sverige, samt

försäkringsföreningar som
uteslutande eller så gott som
uteslutande meddelar sådan
livförsäkring 1isom avses
kap. §2 andra stycket lagen
19X.000 försäkringsfö-om
reningar.

Med skadeförsäkringsföretag förstås försäkringsföretag liv-annat än
försäkringsföretag. Utländskt försäkringsföretag, drivit försäk-som
ringsrörelse i Sverige, bedöms med hänsyn endast till den rörelse som
företaget drivit här från fast driftställe.

Livförsäkringsföretag frikallas från skattskyldighet enligt denna lag
för dels den del nettointäkten hänförlig till tillgångarär ochav som
skulder förvaltas för försäkringstagarnas räkning, dels influtnasom
premier. Undantaget från skattskyldighet gäller dock inte den del av
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ihänförlig till försäkringarnettointäkten eller premierna är somsom
sjuk-grupplivförsäkringar ellerredovisningshänseende tas upp som

ochi första stycket loch olycksfallsförsäkringar 2 kap. 3 §avses asom
Avdragförsäkringsrörelselagen.b första stycket b och 42 3 § 1samt

friahänförliga till intäkterfår inte för kostnader ärärgöras somsom
från skatt enligt detta moment.

beskattning livförsäkrings-särskilda bestämmelser gäller vidAtt av
avkastningsskatt pensionsme-företag följer lagen 1990:661 omav

del.
inländsktdrivitsförsäkringsrörelse,Såsom nettointäkt som avav

försäkringsrörelsen.överskottet Det-skadeförsäkringsföretag, avanses
hän-livförsäkringsföretag till den del nettointäktengäller för ärsamma

redovisningshänseendeförlig till försäkringar i tas somuppsom
iolycksfallsförsäkringargrupplivförsäkringar eller sjuk- och avsessom

ochb första stycket b 4kap. första stycket och 3 § 12 3 § 1 2 samta
försäkringsrörelselagen.

i fö-försäkringsrörelse,Vid beräkning överskottet avsesav somav
för drift-avdrag förutomstycke, får från bruttointäktenregående göras

avgifter och bi-kommunalskattelagen, förkostnader, i 23 §som avses
ochförening eller sammanslutningdrag, utgivits till kommun, somsom

vilkaförebygga skador,med syfteunderstödja verksamhet attattavser
rörelsen, för ökningför företaget bedrivnafaller inom den avramen av

säker-räkning, för ökningförsäkringstekniska avsättningar för avegen
premieåterbetal-verkställdåterbäring ochhetsreserv för utbetaldsamt

ning.
såda-för räkning förståsMed försäkringstekniska avsättningar egen

försäkringsrörelselagenförsta stycketavsättningar enligt kap. 1 §7na
tilldeladför oreglerade skador,premiereserv, avsättning1982:713

minskadeutjämningsavsättning för kreditförsäkringåterbäring och
ansvarighet.återförsäkringsgivaresmed värdet av

fårskadeförsäkringsföretagMed säkerhetsreserv förstås den reserv
bemyndigandeeller efter regeringensredovisa enligt regeringenen av

fastställd normalplan.Finansinspektionenav
för räkning,försäkringstekniska avsättningarMinskning avegenav

minskningtrafikförsäkring ochsäkerhetsreserv, regleringsfond förav
intäkt.utjämningsfond skall somav anses

tillavdrag inte ske för avsättningvad stadgas fårUtöver ome-ovan
till försäkringstagare.delbar eller framtida vinstutdelning

livförsäkringsföretaginländsktBestämmelserna i detta moment om
utländskt liv-försäkringsrörelsehar motsvarande tillämpning som

försäkringsföretag drivit här i riket.
skade-drivits utländsktBeträffande försäkringsrörelse, härsom av

skattepliktig nettointäkthär i riketförsäkringsföretag, ettanses som
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belopp motsvarande två företagets premieinkomst härprocent av av
bedriven försäkringsrörelse. Med premieinkomst förstås bruttobeloppet

årets försäkringspremien dvs. avdrag för återförsäkringspremi-utanav
er.

Blir det grund bestämmelserna i detta nödvändigtmoment attav
dela intäkt eller avdrag mellan olika delar försäkringsföre-ettupp av

verksamhet, skall fördelningen intäkten eller avdragettags görasav
skäligt sätt.

ÄldreDenna lag träder i kraft den bestämmelser skall dock
.tillämpas på sådana försäkringsföreningar enligt kap. lagen1 7 §som

l9X:00O försäkringsföreningar skall små.om anses som
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till1.5 Förslag
ändring i lagen 1990:661Lag omom

avkastningsskatt på pensionsmedel

föreskrivs avkastningsskattHärigenom lagen 1990:6612 §att om
på pensionsmedel skall ha nedan angiven lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§
Skattskyldiga till Skattskyldiga till avkast-avkast-

ningsskatt ningsskattär är
svenska livförsäkringsföre- livförsäkringsföre-svenska
tag, tag,
utländska livförsäkringsföre- livförsäkringsföre-utländska

bedriver försäkrings- försäkrings-bedrivertag tagsom som
rörelse här i landet rörelse här i landet genomgenom
etablering, etablering,
understödsföreningar pensionsstiftelser enligt lagensom .
bedriver till livförsäkring tryggande1967:531 avom
hänförlig verksamhet, pensionsutfästelse m.m.

.pensionsstiftelsen i balans-enligt la- arbetsgivare sinsom.
räkning redovisar skuld1967:531 tryggande un-gen om

pensionsutfästelse der rubriken tillAvsattav pen-m.m.,
arbetsgivare i sin balans- sioner enligt § lagen5 omsom.

pensionsutfas-räkning redovisar skuld tryggandeun- av
der rubriken till telseAvsatt pen- m.m.,
sioner enligt i Sverige bosatt innehavare§ lagen5 om .
tryggande pensionsutfäs- pensionssparkonto enligt lav av
telse kap. § lagen 1993:9312m.m., om
i Sverige bosatt innehavare individuellt pensionssparan-

.
pensionssparkonto enligt de.1av

kap. 2 § lagen 1993:931 om
individuellt pensionssparan-
de.

fråga handelsbolag ekonomisk intressegrupperingI och europeisktom
dock delägarna medlemmarna skattskyldiga.respektiveär

Äldrelag skallDenna träder i kraft den bestämmelser
.

tillämpas ikraftträdandet.på verksamhet hänför sig till tiden föresom
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1.6 Förslag till

Lag ändring i mervärdesskattelagenom

1994:200

Härigenom föreskrivs 3 kap. 10 § mervärdesskattelagenatt
1994:200 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
10 §

Från skatteplikt undantas omsättning forsäkringstjänster.av
Med försäkringstjänster för-

stås
tjänster tillhandahållande tjänster tillhandahållandevars vars

försäkringsrörelseutgör försäkringsrörelseutgören- en-
ligt försäkringsrörelselagen ligt försäkringsrörelselagen
1982:713, enligt lagen 1982:713, enligt lagen
1989:1079 livförsäk- 1989:1079 livförsäk-om om
ringar med anknytning till ringar med anknytning till
värdepappersfonder, enligt värdepappersfonder, enligt
lagen 1950:272 för lagenrätt 1950:272 förrättom om
utländska försäkringsföretag utländska försäkringsforetag

driva försäkringsrörelse iatt driva försäkringsrörelse iatt
Sverige eller enligt lagen Sverige, enligt lagen
1993:1302 utländska 1993:1302 utländskaom om
EES-försäkringsgivares verk- EES-försäkringsgivares verk-
samhet i Sverige, och samhet i Sverige eller enligt
tjänster tillhandahålls lagen 19X000 försäk-som av om.
försäkringsmäklare eller and- ringsföreningar, och

förmedlare försäkringar tjänster tillhandahållsra av som av.och försäkringar. försäkringsmäklare eller and-som avser
förmedlare försäkringarra av

och försäkringar.som avser

ÄldreDenna lag träder i kraft den bestämmelser skall till-.lämpas verksamhet hänför sig till tiden före ikraftträdandet.som
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Inledningl

under-i landetförsäkringsväsendet här utgörsenskildadel detEn avav
i ti-tillbakaårhundradenflerasittlederstödsföreningar ursprungsom

medbiståndinbördesförföreningarUnderstödsföreningarden. är upp-
liknandeellerpensionbegravningshjälp,sjukhjälp,lämnagift un-att

gällerlagsärskildanhöriga. Eneller derasmedlemmarsinaderstöd åt
understödsföreningar, UFL.för

UFLallmängällthar översynUtredningsuppdraget göraatt aven
lagstiftningenskett iförändringarbakgrund de storamot somsom -

för denbetydelseområdenandraförsäkringsområdet ochbåde av
trädde isedan UFLunderstödsföreningarnabedrivsverksamhet avsom

och inteföråldradbliavseenden äg-i olikakommitkraft år 1972 att-
ställer.försäkringsväsendemoderntde kravuppfyllanad ettatt som

försäkrings-ocksåutredningsuppdraget hörförbakgrunden attTill
försäkringslös-följd behovettillsådan harmarknaden av nyaavsom

strukturellagenomgåttskettinternationaliseringoch denningar som
genomslag i UFL.fått någothar inteutvecklingförändringar. Denna

all-sålundainnebärförslagenframlagdautredningenDe enavnu
därvid reglernaunderstödsföreningarlagstiftningenöversynmän omav

försäk-lagbeaktats. Denharinom EGförsäkringsverksamhet omom
direktiv,utredningensmedenlighethar iföreslåsringsföreningar som

byggerförfattningsjälvständigheltutformatsinte utanbil. som ense
ekonomiskalagstiftningentillhänvisningargällande lagliksom om

medkombinationiförsäkringsbolaglagstiftningenochföreningar om
försäkringsföre-tillhänsynmedkrävssärbestämmelsersådana som

karaktär.ningarnas
allmänrecitdel jämteinnehållerframställningenföljandeDen en

ochavsnitt 19författningskommentareravsnitt 18,motivering 1 -
tillbakgrundtecknasöktutredningenrecitdelen harbilagedel. I enen

översiktbl.a.Såledesförfattningsförslagen.framlagdade un-avenges
harRecitdelenreglering.utveckling ochderstödsföreningsväsendets

årUnderstödsföreningsutredningenbeaktandemedutformats attav
lämnatFörsäkringsföreningar1990:101betänkande SOUi sitt1990

bakgrund,understödsföreningarnasför ut-redogörelseingåendeen
hänvisning tillmedUtredningen hari övrigt.förhållandenochveckling

begränsakunnatbetänkandeUnderstödsföreningsutredningens avsevärt
recitdelen.iinnehållet
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bilagedelenI har förutom utredningens direktiv och UFL tagits- -
sammanställning med hänvisning mellan lagrummen i den före-en

slagna lagen försäkringsföreningar och UF L.nya om
Utredningen har bedömt förslagen inte för statsverket fåratt några

nämnvärda kostnadskonsekvenser. Några jämställdhetspolitiska eller
regionalpolitiska konsekvenser förslagen finns inte heller.av
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understödsföreningarAllmänt2 om

Inledning2.1

uppgiftbistånd medinbördesförföreningarUnderstödsföreningar är
understödliknandeellerpensionbegravningshjälp,sjukhjälp,lämnaatt

försäk-bedriverFöreningarnaanhöriga.derasellermedlemmarsinaåt
förening-ekonomiskauppbyggdaprincipiringsverksamhet och är som

1972:262lagenhuvudsakligenreglerasVerksamheten om un-avar.
UFL.derstödsföreningar

kapitalför-pensionsförsäkring,meddelakanunderstödsföreningEn
försäk-formvilkeniutgångspunktMedsjukförsäkring.säkring eller av

pensionskassor,iunderstödsföreningarnauppdelasmeddelasring som
begravningskassor. Pen-ochsjuk-begravningskassorsjukkassor, samt

ochtjänstepensionskassorhuvudgrupper,i tvåindelassionskassorna
i katego-vidareindelasTjänstepensionskassornapensionskassor.andra

tjänstepensionskassor.övrigaochfribrevskassorITP-kassör,rierna
kompletterings-meddelarpensionskassabetecknasITP-kassaSom som

medenlighetiATPtjänstepensionenallmännatill denförsäkring
ITP-kassornaträffat.arbetsmarknadenspensionsavtal ansespartersom

blandsynpunktenskildsåväl allmänfrånbetydelsenha den största som
vilkenipensionskassa,sådanFribrevskassa ärunderstödsföreningarna.

fri-tillnedsattsharförsäkringarnaochupphörtharavgiftsbetalningen
brev.

ochbakgrundUnderstödsföreningarnas2.2

utveckling
isittharunderstödsföreningarnasvenskadedel ursprungEn stor av

inteallmänhetdock iUnderstödsverksamhetenskrån.ochgillen var
framstodställetskråna. Iochgillenaföruppgiftenhuvudsakligaden

nödlidandevälgörenhetförbiverksamhet motslagsden ettsommer
omfattandeemellertid behovetEfter handmedlemmar. växte merav en

hjälpverksamhet.och säker
behovuppstodgenombrott stortettindustrialismensmedsambandI

ellersjukdomgrundnödiråkatmänniskortillbistånd avsomav
antaldärförbildades stort1800-talet ettslutetanhörigs död. Mot av
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sjukkassor och andra understödsföreningar för inbördes hjälp. Många
dessa s.k. självhjälpsföreningar bildades inom olika organisationerav

såsom fackföreningar, nykterhetsföreningar och religiösa sammanslut-
Ävenningar. inom fabriker och bruk bildades understödsföreningar

avsedda för de anställda inom det företaget.egna
föreningarDe bildades fram till 1870-talet stod inte föröppnasom

helst. Medlemskapet normalt förbehålletvem som settvar personer
tillhörde viss organisation eller anställda vid visst företag.som Mot

slutet 1800-talet började emellertid s.k. hundramannaföreningarav att
bildas. Dessa i den bemärkelsenöppna det för medlemskapattvar en-
dast krävdes bosatt i visst geografisktatt område. Med-personen var
lemsantalet ofta begränsat till 100 eller multipel 100, 50,var t.ex.en av
200 eller 1 000. Föreningarnas ändamål i allmänhet lämna sjuk-attvar
hjälp eller begravningshjälp. Föreningarna inte periodiska avgif-tog ut

tillämpade i ställetter s.k.utan uttaxeringssystem. Detta innebarett att
vid dödsfall eller sjukdom bland medlemmarna de medeltogs ut som
behövdes för föreningen skulle kunna fullgöra sinaatt förpliktelser.
Efter hand blev det angeläget släppa begränsningen medlemsan-att av
talet och i stadgarna föreningen och medlemsantaletatt öppenange var
obegränsat. Detta ledde till uppkomsten helt föreningar.öppnaav

Mer hälften de kassorän fanns i början 1910-talet utgjor-av som av
des sjukkassor meddelade begravningshjälp.även Genom 1931av som
års förordning erkända sjukkassor infördes möjlighet för sjukkas-om

ansöka bli erkändaatt sjukkassoratt vilketantagnasorna om som gav
till vissa begränsaderätt statsbidrag. Erkända sjukkassor fick emellertid

inte meddela begravningshjälp. sjuk-De och begravningskassor som
blev erkända sjukkassor tvingades därför avskilja begravningsverk-att
samheten. På så bildades mängdsätt begravningskassor. Emel-en nya
lertid fick det endast finnas erkänd sjukkassa på varje Mångaort.en
sjukkassor kunde därför inte bli erkända. Dessa inte erkända sjukkassor
kallades för fria sjukkassor.

Sedan den obligatoriska sjukförsäkringen införts år 1955 övergick
de fria sjukkassorna till meddela kompletteringsförsäkringar.att Inled-
ningsvis fanns för kompletterande förmåner.ett stort utrymme Alltef-

sjukpenningförmânernatersom i den allmänna sjukförsäkringen för-
bättrats minskade dock för kompletterande förmåner.utrymmet Detta
bidrog i sin till antalet sjukkassor sjönktur mycketatt kraftigt under
efterkrigstiden.

Även antalet begravningskassor sjuk- och begravningskassorsamt
minskade kraftigt i antal under tiden efter andra världskriget. Ett skäl

de stigande förvaltningskostnadema i kombination med låga avgif-var
och små försäkringsbelopp.ter föranleddeDetta försäkringsinspektio-

verka för rad ändringaratt begravningshjälpsverksamhetennen en av
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orsakimindre föreningar Enförmå större.attatt annanuppgenom
införan-sjönkoch begravningskassortill antalet sjuk- attatt var genom

understöds-skälighetsprincipen tillämpligblevdet år 1972UFLav
understödsföreningsinnebärföreningarna. Skälighetsprincipen att en

kostnader ochintressetillgodose medlemmarnasstadgar skall attav
förmånernas ochmed hänsyn tillförsäkringen skäligavillkor för är art

hadeförhållanden. Eftersom föreningarnaföreningensomfattning och
fö-antallikvideradesuppfylla skälighetskravetsvårigheter ett stortatt

försäkringsinspektionen.påstötningar frånreningar efter
vil-tjänstepensionskassor,bildades antalUnder 1940-talet störreett

härtillAnledningentill de s.k. ITP-kassorna.ka sedermera ombildats
förtill tjänstepensionför möjligheterintresse skapaökat attettvar

bildadesanledning till kassornaväsentligtjänstemän. En att varannan
återlån.möjligheten till s.k.

År plan förarbetsmarknadenträffades uppgörelse1960 enomen
industrinsITP-planenpensionsförmåner, den s.k.kompletterande

verksam-träffade avtalen berördeför tjänstemän.tilläggspension De
föranledde oftatjänstepensionskassorna ochheten i flertalet genom-av

antalbeslöt mindrestadgeändringar. samband härmedgripande I ett
verksamhet antingenlägga ned sintjänstepensionskassor attatt genom

försäkringsinrättning ellerverksamhetenöverlåta genomen annan
upplösningsbestämmelserna i stadgarna.enligtfördela tillgångarnaatt

dock bäraretjänstepensionskassorna blevMånga de största av pen-av
försäkradevilket innebar deenligt ITP-planen,sionsförsäkringar att

fick benämningenpensionskassorkompletteringsförmånerna. Dessa
heltpensionsförmånernaandra fall lades de avtaladeITP-kassor. vissa1

fribrev.intjänade pensioner nedsattes tillochutanför pensionskassan
fribrevskassor.föreningar blevDessa

Även efterkrigstiden.sjunkit underpensionskassor harantalet
berott påöka, vilket främsthar dock fortsattMedlemsantalet attatt

verksamhet ökat.ITP-kassornas
betydel-understödsföreningarnasbidragande orsak tillEn attannan

försäkringsrörelsen.den affärsmässigautvecklingen inomminskat ärse
medviss skepsisverksamhet betraktades förr medFörsäkringsbolagens

Understödsföreningarnas tillkomstvinstintresset.hänsyn till det egna
undvika in-viljasammanhängt medoch utveckling ha attenanses

Tillkoms-vinstintresse.ville tillgodoseblandning företag egetsomav
dennaförändringarförsäkringsrörelselag och deårs1948ten somav

försäkringsverksamhetförutsättningarna bedrivainnebar i fråga attom
bety-upphörde. tidigaresådan skepsis i Ettmedförde dock stort settatt

understödsförening i stället föridelsefullt motiv för gå att taatt en
därför.försäkringsbolag bortföllförsäkring hos etten



Allmänt82 understödsföreningar SOU 1998:82om

Pensions- Sjukkassor Begravnings- Sjuk- och Samtliga
kassor kassor begravnings- föreningar

kassor
Antal

föreningar
1942 258 145 589 475 1467
1967 108 74 199 100 481
1996 47 9 46 13 115

Antal med-
lemmar
1942 81 837 243 913 772 367 211 603 1 309 720
1967 174 633 125 370 599 471 101 600 001 074l
1996 586 619 11 132 274 437 53 396 925 584

Fonder, tkr
1942 554 872 5 606 70 258 15 514 646 250
1967 3315557 18251 206389 44915 3585112
1996 42 071 000 12 000 865 000 108 000 43 056 000

Avgifter tkr
1942 30 792 5 127 6 513 5 300 47 732
1967 103 397 7 957 7 825 6635 124 842
1996 3 360 000 7 800 3007 25 000 3 400 100

Av ovanstående tabell framgår understödsföreningsväsendets utveck-
ling under tiden 1942 1996. Härvid bör påpekas det i decemberatt-
1997 fanns 120 understödsföreningar registrerade hos Finansinspektio-

Fem dessa har emellertid i likvidation och har inteträtt tagitsnen. av
med i statistiken de har upplösts.ännutrots att

2.3 Understödsföreningar bildats undersom
årsenare

Under år 1992 registrerades understödsföreningar hos Finansin-tre nya
spektionen. Dessa Apotekskoncernens Försäkringsförening Opti-var
malia, Försäkringsföreningen för försäkringskasseområdet FFO samt
F örsäkringsföreningen för det statliga området FSO. Företrädare för
föreningarna har uppgivit syftet med bildandet föreningarnaatt är attav
kunna erbjuda kompletterande ålderspension. Samtliga föreningar korn
fram till det förenat med lägre kostnaderatt bildaavsevärt attvar en
understödsförening jämfört med ordna försäkringmotsvarande iatt ett
försäkringsbolag de löpande administrationskostnademasamt att var
betydligt lägre i understödsförening. Vidare har föreningarna beto-en

medlemmarna uppfattar de harnat att inflytande i under-störreatt en
stödsförening i försäkringsbolag och till följdän härav kon-ett större
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också påtalatkapitalförvaltningen. Föreningarna hartroll över att man
alternativ, såsomunderstödsforeningsformen framför andraföredrog

understödsforeningarbilda stiftelse, det skäletexempelvis attatt en av
formell aktiv.tillsyn inte enbartstår under är utansom

medlemmar,Optimalia drygt 700år hade 10Vid utgången 1995av
000 medlemmar.medlemmar och FSO drygt 363FFO drygt 00017

till miljoner kronor,fonder uppgick vid tidpunkt 127Optimalias samma
miljarder kronor.miljoner kronor och FSO:s till 4,3till 239FFO:s

har inte någonuppgift från Finansinspektionen i december 1997Enligt
understödsforening registrerats därefter.ny

bildats årunderstödsföreningaröversikt deFör t.o.m.somaven
ff.931990, SOU 1990:101 sse
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pågåendeGällande3 rätt samt

lagstiftningsarbete

Inledning3

efterutformaddeltillunderstödsföreningar UFL ärLagen storom
innehållerochföreningarekonomiskalagårs ett1951mönster omav

Även försäkringsrörelselagenlagen.till denhänvisningarantalstort
påinflytandehaftharförsäkringsavtalslagen FALochFRL stort
årföreningarekonomiskaårs laginnehåll. 1951 ersattesUFL:s om

föreningar EFL.ekonomiskalag1988 omav en ny
förnärvarande föremålför översyn.och FALBåde FRL är

revi-förslag tillframutredning lagtstatligVidare har nyligen etten
dvs.försäkringar,kollektivaför s.k.rörelsereglerochtillsyns-derade

berörgruppförsäkringarochförsäkringarkollektivavtalsgrundade som
1998:7.understödsföreningar SOU

ochFRLi EFL,huvuddragen UFL,beskrivningföljerNedan aven
lagstiftningsarbete påpågåenderedogörelse förkortfattadFAL samt en

sammanhang.i dettaintresseförsäkringsområdet ärsom av

Understödsföreningslagen3.2

omfattar föreningarjulikraft den 1972. Lagenträdde i 1 utanUFL som
kapitalförsäk-meddelarförsäkringsrörelsedrivandeaffärsmässigt av

affärsmäs-Förbudetpensionsförsäkring.ellersjukförsäkringring, mot
försäkrings-ömsesidigaskiljelinje desighet har utgöra motansetts en

arbetslöshetskassor.tillämpligintebolagen. Lagen är
Finansinspektionenregistrerade hosskallUnderstödsföreningar vara

denna.och under tillsynstå av
understödsföreningregistrerasföreningEnligt lagen kan en-somen

avseddskallföreningenHärmedsluten.dast den attär varaavsesom
vidarbetstagarebegränsadför på visst t.ex.sätt sammapersongrupp,en
Öppnaförening.ideellieller medlemmaryrkeskollegerföretag, un-en

dockikraftträdande fårföreregistrerats UFL:sderstödsföreningar som
verksamhet.fortsätta sinövergångsbestämmelsernaenligt

till-behovsprincipenblev den s.k.ikraftträdandet UFLoch medI av
villkorinnebärprincipunderstödsföreningar. Denna ettlämplig att
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för förening skall registrerasatt understödsförening denen ärsom att
avsedda verksamheten bedöms behövlig. Motsvarande principsom
gällde tidigare för försäkringsbolag och banker, harmen numera av-
skaffats för dessa institut.

En understödsförening skall bestå minst 100 medlemmar. vissaIav
fall skall dock antalet medlemmar minst 500. Det gäller för detvara
första pensionskassor meddelar förtids- eller efterlevandepensionsom

samband med ålderspension,utan för det andra sjukkassor med-som
delar sjukpenning för 180 dagar för sammanhängande sjuklighets-ett
tillstånd och för det tredje begravningskassor sjuk- och begrav-samt
ningskassor meddelar kapitalförsäkring för dödsfall till högresom ett
belopp l 000 kr förän medlem.en

Enligt lagen skall understödsförenings stadgar ägnadeen attvara
föreningen kantrygga fullgöraatt sina försäkringsutfästelser

soliditetsprincipen. Härutöver krävs medlemmarnas försäkrings-att
avgifter skäligt avvägdaär i förhållande till de förmåner försäk-som
ringarna skälighetsprincipen. Skälighetsprincipen dock modifi-ger är
erad i så måtto det finns möjlighet beaktaatt de särförhållandenatt som
kännetecknar understödsföreningama i förhållande till försäkringsbola-

också de speciella förhållanden kan finnas i skildagen, före-men som
ningar.

Lagens huvudregel föreningarär meddelaratt pensions- ellersom
kapitalförsäkringar skall skyldiga utfärda fribrev, eller för ka-attvara
pitalförsäkringarnas del, medge återköp. Befrielse från sådan skyldig-
het kan medges tillsynsmyndigheten.av

Lagen innehåller bestämmelseräven kapitalplacering. Huvudre-om
geln beloppär täcker delsatt ett föreningens försäk-som summan av
ringsfonder, dvs i princip de försäkringstekniska skulderna, dels före-
ningens övriga skulder skall redovisas i vissa angivna tillgångar, i
första hand obligationer och skuldförbindelser säkerhet i fastmot egen-
dom. Finansinspektionen har därtill möjlighet efter ansökanatt av en
understödsförening medge de EG-harmoniserade placeringsregleratt

finns i iFRL stället tillämpas. Dessa regler bygger på principernasom
placering skall skeatt med beaktande försäkringsåtagandenaom av

matchning och med spridning riskerna diversifiering. Reglernaav
innebär vidare kapitalet, placerasatt i obligationerutöver och fastig-att
heter, får placeras i aktier, värdepappersfondsandelar och liknande.

En understödsförening meddelad kapitalförsäkring får högstav avse
beloppett basbelopp enligt lagenmotsvarar ett 1962:381som om

allmän försäkring basbeloppet uppgick i januari 1998 till 36 kr.400
Försäkringsteknisk utredning skall verkställas minst femte år.vart

Undantag gäller för förening meddelar sjukpenning för högst 180som
dagar avseende sammanhängande sjuklighetstillståndett och/eller sjuk-
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förut-vissaundermöjlighetharFinansinspektionenvårdsersättning. att
skyldighetenfrånföreningbefriadelvis atthelt ellersättningar upp-en

utredning.försäkringstekniskrätta
Finan-dispensbestämmelsegenerellfinns vidarelagenl gersomen

krav.från lagensmedge undantagmöjlighetsinspektionen att

föreningarekonomiska3.3 Lagen om

fö-ekonomiski Enverksamhet regleras EFL.föreningarsEkonomiska
verk-ekonomiskändamåltillharföreningrening attär genomsomen

harFöreningenekonomiska intressen.främja medlemmarnassamhet
bedrivsVerksamhetenvinstsyfte.inte något utansåledes person-eget

verksamhe-iskall deltaMedlemmarnamedlemmarna.förligt ansvar
ellerarbetsinsatsleverantörer,konsumenter,ten, t.ex. egengenomsom

liknande sätt.annat
registre-ochhosregistreras Patent-skallföreningekonomiskEn

förening haskallVidarerättskapacitet.därefterringsverket och har en
stad-ochstyrelseväljaskallMedlemmarna antamedlemmar.minst tre

gar.
deföreningarna ärekonomiskade ärdrag hos attkaraktäristisktEtt

inträdenågonfårförening inteinnebär vägraDet att somöppna. en
särskilda skäl.finnsintedetmedlem, om

ledamö-minstskall beståföreningekonomisk treStyrelsen i aven
före-i stadgarnadet inteföreningsstämmanStyrelsen väljster. omav

Vissa störreskall sätt.flera ledamötereller annatskrivs utsesatt en
direktör.verkställandeskallekonomiska föreningar utse

revi-minstförening skall haekonomiskföreskriverLagen att enen
revisorauktoriseradskallförutsättningarUnder vissa utses.sor.

la-införts iharkoncembildningbestämmelserSärskilda numeraom
gen.

skeFusion kanfusion.bestämmelser attlagen finnsI engenomom
ellertvåellerabsorption,s.k.i attförening går genomannan,enupp

kombina-s.k.de bildar,föreningigårflera föreningar somen nyupp
mel-fusionkoncemregleringlagensbakgrundVidare hartion. mot av

möjliggjorts.dotterbolaghelägtochmoderföreninglan
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3.4 Försäkringsrörelselagen
Försäkringsbolagens verksamhet regleras i FRL. Lagen gäller inte för
understödsföreningar. FRL innehåller framför allt offentligrättsliga och
associationsrättsliga regler försäkringsverksamhetens bedrivande.om
Enligt lagen får försäkringsrörelse endast drivas försäkringsbolagav

fått tillstånd härtill koncessionsom regeringen. En förutsättningav
för koncession skall kunnaatt meddelas den planeradeär verksam-att
heten kan komma uppfylla kravenantas att sund försäkringsverk-en
samhet sundhetsprincipen. Tidigare gällde denäven s.k. behovsprin-
cipen, innebar villkor för koncessionatt ettsom den tilltänktaattvar
rörelsen skulle behövlig. Denna princip upphävdes emellertidvara år
1985.

En grundläggande princip i FRL försäkringsgivarenär alltidatt skall
kunna fullgöra sina förpliktelser försäkringstagarenmot
soliditetsprincipen. I lagen har införts soliditetsreglernumera som
bygger EG:s direktiv.

Ett uttryck för soliditetsprincipenannat i FRL lagens reglerär om
kapitalplacering. Dessa regler bygger, i enlighet med EG:s direktiv, på
principerna placeringarna skallatt ske med beaktandeom försäk-av
ringsåtagandena matchning och med spridning riskernaav
diversifiering. Vidare uppräkninggörs de tillåtna tillgångssla-en av

Förutom obligationer och fastighetergen. aktier,nämns värdepappers-
fondsandelar och andra liknande värdepapper. Tillgångarna behöver
inte lokaliserade i Sverige.vara

Ytterligare princip grundläggande den s.k.en är skälighets-naturav
principen. Denna princip innebär kostnaden for försäkringatt skallen

skälig i förhållande till de tjänstervara försäkringen innebär försom
försäkringstagaren premie- och kostnadsskälighet. Principen anses
också inrymma skälighetskravett på andra villkor premienän
villkorsskälighet och på skaderegleringen skaderegleringsskälighet.

Ett försäkringsbolag får inte särskilda skäl bedrivautan verk-annan
samhet försäkringsrörelse.än Utgångspunkten har därvid varit att un-
dantag medgetts verksamheten haft naturligt sambandom ett med för-
säkringsverksamheten och det föreligga garantieransetts för rörel-att

i fråga drivs i försäkringstagarnas intresse.sen
Direkt livförsäkringsrörelse och direkt och indirekt skadeförsäk-

ringsrörelse får huvudregel inte bedrivas i försäkringsbolagsom samma
separationsprincipen. Sådan sjuk- och olycksfallsförsäkring är attsom

skadeförsäkring får dock bedrivasanse tillsammanssom med direkt
livförsäkringsrörelse.

Försäkringsbolag står under tillsyn Finansinspektionen. Om in-av
spektionen finner anledning till anmärkning bolag, skall bolagetmot ett
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Är anmärk-lindrigrättelse. det frågaanmodas åstadkommaatt om en
erin-med skriftligen meddela sinainspektionen nöja signing kan att

Är förelägga bola-allvarlig, skall inspektionenringar. avvikelsen mera
inspektio-inom viss tid vidta de åtgärdereller dess styrelse attget som

följs, skall inspektionenföreläggandet intefinner erforderliga. Omnen
förklarahörande kanefter bolagetsanmäla detta till regeringen, som

Inspektionen kan också förelägga vite.förverkad.koncessionen

lagstiftningsarbetePågående3.4.1

År frågormed uppdrag utreda vissatillkallades kommitté1990 atten
tilli Bakgrundenföreslå ändringar FRL.försäkringsområdet samt

reglering ha från kon-nackdelar ansågsuppdraget de FRL:ssomvar
För-effektivitetssynpunkt. Kommittén,kurrens- och namnetantogsom

behandlat frågori delbetänkandensäkringsutredningen, har två som
grundlegat tillbåda betänkanden harpåkallats EG-direktiven. Dessaav

berörtsför den EG-harmonisering FRL ovan.av som
slutbe-överlämnade i september 1995Försäkringsutredningen ett

betänkandetförändring.Försäkringsrörelse i 1tänkande SOU 1995:87
livförsäkringsrörelse, behovetfrågor överskott ibehandlas bl.a. avom

lån,försäkringsbolagens möjlighetlagfäst skälighetskrav, att taett upp
försäk-inriktning och skyddet i händelseden offentliga tillsynens av en

ringsgivares obestånd.
skälighetsprincipen iFörsäkringsutredningen föreslår FRLatt upp-

utred-enligtpremier och kostnader skallhävs. Skälighetsaspekter på
främstförslaget innebär i denna delochningen tillgodoses på andra sätt

försäkringsverksam-produktregleringen inuvarande pris- ochdenatt
skaderegleringskäligskäliga avtalsvillkor ochheten slopas. Frågor om

särskild lagstiftning.fortsättningen regleraskommer i att av
i livför-förbudet vinstutdelningVidare föreslås det generellaatt mot

förföreslås gällabolagsrättsliga reglersäkringsbolag slopas. Allmänna
del-lagfästa kravi livförsäkringsbolag. Nuvarandeförlusttäckning om

föräkringsbolagi ömsesidigauttaxering och nedsättningägaransvar,
till deoch sådana frågor överlåtasbör enligt utredningen upphävas en-

skilda bolagen avgöra.att
till-gäller förföreslår också de begränsningarUtredningen att som

ändras.fastighetsrelaterade tillgångargångsslagen aktier och
huvud-anförsförsäkringsbolagendet gäller tillsynenNär över att
försäk-ingångnabör bevakasyftet i fortsättningenäven att attvara

ochbolagsinternaförbättra både denringsavtal kan fullföljas. För att
försäkringsbolagriskhanteringen bör varjeden offentliga kontrollen av
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övergripande principer för de försäkringstekniskaanta avsättningarna,
s.k. försäkringstekniska riktlinjer.

En precisering gällande kapitalkrav i syfte säkerställa till-att attav
gångar kapitalbasen tillräckligt likvida föreslåsär ock-motsom svarar
så. Kapitalbasen skall enligt lagförslaget beräknas med beaktande attav
bolagets betalningsberedskap tillfredsställande. Denär regle-närmare
ringen skall i myndighetsföreskrifter.ges

Slutligen diskuterar utredningen frågan skydd i händelse för-om av
säkringsgivares obestånd. Enligt utredningen kan det inte uteslutas att
den ökade konkurrensen ökar risken för försäkringsföretag kommeratt
på obestånd. Detta motiverar förändring skyddsordningen fören av
försäkringstagare. Regleringen försäkringsverksamheten bör därförav
innefatta särskilt skyddssystem försäkringstagarnaett tillräck-som ger
lig trygghet. börSystemet dock inte bygga träder vidatt staten
obestånd. Utredningen föreslår den tekniska utformningenatt ettav

skyddssystem bör utarbetasnytt särskild utredningsman. lav en no-
vember 1996 tillsattes utredning med uppdrag utreda huratt etten
svenskt for sådan garanti bör utformas. Såvittsystem gäller dennaen
utrednings förslag, SOU 1998:22 Försäkringsgaranti. Försäkringsut-se
redningens betänkande behandlas för närvarande i Finansdepartemen-
tet.

3.5 Försäkringsavtalslagen

FAL gäller för alla avtal varigenom försäkring meddelas någonav som
driver försäkringsrörelse, med undantag för vissa uppräknade typer av
offentlig försäkring, konsumentförsäkring och återförsäkring. Lagen är
således tillämplig försäkringarpå meddelas understödsföre-som av
ningar.

FAL innehåller civilrättsliga regler försäkringsavtal. Lagenom reg-
lerar avtalets ingående och upphörande olika allmänna frågorsamt om

förpliktelser varandraparternas och delvis tvingande.mot Lagenär
skiljer mellan å sidan skadeforsäkring, försäkring motena som avser
ekonomisk förlust sakskada, ersättningsskyldighet ellergenom genom

förmögenhetsskada och å andra sidan personförsäkring,genom ren som
inbegriper liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Lagen ställer inte något särskilt formkrav for ingående för-upp av
säkringsavtal, allmänna principer gäller. bindandeEttutan avtal fore-
ligger således antagandenär anbud och dennegetts motpartenssvar

Äventagit del det gäller avtalstiden rådernär avtalsfrihet.accepten.av
Lagen innehåller ganska utförliga regler det gäller försäkrings-när

skyldigheter, dvs. dels betalatagarens premie, dels uppfyllaatt att ett
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detregleringbakom dennaTankenbiförpliktelser. ärantal s.k. att an-
inte utnyttjadeförsäkringsbolagetväsentligtsågs motpartensatt even-

fö-sakkunskapbristandeunderläge ellerekonomiskatuella attgenom
rimligt.påföljd vadreskriva änsträngare som var

ris-uppgifterlämnaoch främsthar förstFörsäkringstagaren att om
premie ochbedöma vilkenbolaget kaningående, såavtaletsken vid att

brottLippsåtligtellergälla. Vid oaktsamtskallövrigtvilka villkor i som
fritt fråndelvisbolaget helt ellerupplysningsplikt blirdenna ansvarmot

vid oaktsammaviktig påföljdpraktisktförsäkringsfall.vid Enett upp-
bolagetsinnebärprorataregeln, sättss.k.gifter den attär ansvarsom

uppgifterriktigabolaget fåttföreskrivitsskullened till vad omomsom
ingenförsäkring utgårläge hai sådantSkulle bolagetrisken. vägratett

försäkringstagaren.tillersättning
försäk-framkallandesärskilda reglerinnehåller FALVidare avom

frånfrittFörsäkringsbolagetsida.försäkradesringsfallet från den är
försäkringsfallet. Näruppsåtligen framkallatförsäkradmot somansvar

försäkringsbolagetlivförsäkring ävenförsäkringdet gäller äränannan
vårdslöshet,försäkringsfallet framkallatsfrånfritt grovavansvar om

årunder 15försäkradedenföreskrivitsdock undantagvarvid varom
huvud-självmord gällernöd.eller handlat i Förpsykiskt stördeller som
försäk-förflutit sedanårutgårförsäkringsersättningregel treatt om

ringen tecknats.
försäkringsbolagetfårpremien sä-betalningendröjsmål medVid av

efter dagar.försäkringen trega upp
frånförsummelsestadgarskaderegleringen FALgällerdetNär att

iskäligt avdragkan leda tillmedverka ersätt-försäkrades sidaden att
för bolaget.varit tillförsummelsenFörutsättningenningen. är att men

förord-förmånstagarförordnandeFörsäkringstagaren kan ettgenom
sedanförsäkringsbeloppetskall erhållasjälvhannågon änattna annan

så-utförliga reglerganskainnehållerinträtt.försäkringsfallet FAL om
kanochskriftligenskall meddelasFörordnandetförordnanden.dana

skallinsattförmånstagareoåterkalleligt. Omåterkalleligt eller ärvara
död inteefter försäkringstagarensfallerförsäkringsbelopp utett som

oskäligtförordnandet skullekvarlåtenskap. Omingå i dennes motvara
dockdetbröstarvingar kanmake ellerefterlämnadeförsäkringtagarens

förmånstagarförordnandeoåterkalleligtmedförsäkringjämkas. En ett
försäk-gäller vissaförsäkringstagaren. Detsammainte hoskan utmätas

tidunder långsparanderegelbundetbygger påringar samt grupp-som
försäkringar m.m.
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Pågående lagstiftningsarbete3.5.1

Justitiedepartementet har utarbetat promemoria med förslag tillen ny
försäkringsavtalslag Ds 1993:39. Promemorian bygger Försäk-
ringsrättskommitténs Personförsäkringslagbåda betänkanden SOU

Skadeförsäkringslag1986:56 och SOU 1989:89. Enligt promemorian
har den snabba utvecklingen försäkringsrättsområdet under de se-

kommittéförslagenåren medfört inte vidare kan läggas tillnaste att utan
grund för proposition till riksdagen. försäkringsdirektiv harEG:sen
berört flera försäkringsavtalsrättsliga frågor, bl.a. den strävangenom
till avreglering försäkringsverksamheten präglar direktiven ochav som
vilken föranlett försäkringsrörelselagenden be-även översyn av som
skrivits anförsHärtill i promemorian lagstiftningsarbetet börattovan.

till den allmänna europeiska utvecklingen.anpassas
Enligt förslaget skall och års konsumentförsäkringslagFAL 1980

med försäkringsavtalslag. Lagstiftningsarbetets syfte harersättas en ny
bl.a. varit öka konsumenternas skydd och modernisera regelsyste-att

Åsärskilt på personförsäkringens område. andra sidan har påmet, man
företagsförsäkringens område velat försäkringsbolagen frihetstörrege

utforma försäkringarna vad medges i gällande för påänatt rätt, attsom
så möjligheternakunna underlätta för bolagen hävda sig isätt att en
hårdnande konkurrens. Reglerna föreslås därför bli beträf-tvingande
fande konsumentförsäkring, dvs dels all skadeförsäkring tecknad av
konsumenter för enskilt ändamål, dels personförsäkring. På företags-
försäkringens föreslåsområde reglerna däremot bli helt dispositiva,
förutom beträffande förhållandet till tredje i vissa avseenden. Förman
närvarande pågår promemorian inom justitiedepane-översynen av
mentet.
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frågorEG-rättsliga4

Inledning4.1

försäkringsverksamhet.förregelverkomfattandeutvecklatharEG ett
genomföravaritregleringen harmedgrundläggande syftet attDet en

huvudsakmålsättning har ifor försäkringstjänster. Dennamarknadinre
nationellai denimplementeringenochgodkännandetuppnåtts genom

skadeförsäkrings-tredjemedlemsland detrespektivelagstiftningen i av
Övergången frånlivförsäkringsdirektivet.tredjedetdirektivet och en

marknad hareuropeiskintegreradförsäkringsmarknad tillnationell en
nämli-inom EG-rätten,grundläggande principerstöd tvåskett med av

tjänstefrihet. Eta-och principenetableringsfrihetprincipen omomgen
med-imed hemortförsäkringsgivareinnebärbleringsfriheten ettatt en

påmedlemsländerandraverksamhet ietableraharlemsland rätt att
kan skeEtableringenförsäkringsgivare.andravillkor ge-samma som

skallEtableringsförutsättningarfilial.ellerdotterbolag, agenturnom
försäkringsgivareochförsäkringsgivareför inhemskadesammavara

fritt fårinnebär tjänsterTjänstefrihetenmedlemsländer.från andra att
utfördenoberoendegällertillhandahållas inom EU. Detta somomav

medlemsländer.hemma i olikaden hörtjänster och den mottagersom
fyralagtekniskt påförsäkringsmarknad byggerEU:s gemensamma

auktorisation,endaprincipennämligenprinciper,grundläggande enom
ochminimiharmoniseringhemlandstillsyn, principenprincipen omom

erkännande.ömsesidigtprincipen ettom
försäkringsgivareinnebärauktorisationendaPrincipen att enom en

med stödharmedlemsländerauktorisation i EU:s rättfått attett avsom
auktorisatio-medförsäkringsrörelsedrivaden överensstämmersomav

sig däretableraantingentillhör EU,i alla de länder attgenomsomnen
EU-frånförsäkringstjänsternatillhandahållaeller annatettattgenom

finnsMöjlighetbedrivas.skallanskaffningsverksamhetenland därän
kanEtableringenverksamhet.formernasamtidigt bedriva bådaatt av

dotterbolag.ellerfilialer,inrättandeske agentureravgenom
principenmedhemlandstillsyn hängerPrincipen enomsammanom

auktorisationssystemettillmed hänsyn utgörauktorisationenda att en
Hemlandstill-försäkringsväsendet.tillsynenoffentligadel den överav
myndigheter-behörigatill dekoncentration tillsyneninnebär avensyn

förprimärahar dethemlandi försäkringsgivarens ansvaretsomna
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övervakningen försäkringsgivarens verksamhet den bedrivsänav var
inom gäller oberoendeEU. Detta försäkringsgivaren bedriverav om
verksamheten i medlemsland etablering ellerett annat attgenom genom
där erbjuda försäkringar från sitt hemland fråneller etablering i etten

medlemsland.annat
Principema minimiharmonisering och ömsesidigt erkän-ettom om

nande innebär samordning de nationella reglerna har eftersträ-att en av
i fråga de bestämmelser grundförutsättning förvats utgör attom som en

principerna enda auktorisation och hemlandstillsyn skall kunnaom en
tillämpas inom försäkringsdirektivEU. EG:s därför vissa mini-anger
minivåer för harmonisering grundläggande regler för försäkrings-av
verksamhet. övrigtI har medlemsländerna ömsesidigt erkän-genom
nande godtagit det regelsystem förgäller bedrivande försäk-som av
ringsverksamhet i respektive hemland.

Förutom regler grundar sig de nämnda principerna harsom nu
det antagits regler rutiner för administrativt samarbete mellan med-om
lemsländernas tillsynsmyndigheter. reglerDessa grundförut-utgör en
sättning för väl fungerande hemlandstillsyn.en

4.2 försäkringsdirektivEG:s

det följandeI lämnas i korthet redogörelse för det huvudsakligaen
innehållet i de direktiv måste beaktas vid harmoniseringsom en av
UFL med regler.EG:s

försäkringsdirektivEG:s indelas i enlighet med sin karaktär i skade-
försäkrings- och livförsäkringsdirektiv i övriga direktiv för-samt om
säkringsverksamhet. De viktigaste direktiven det gäller harmonise-när
ringen den svenska lagstiftningen understödsföreningar förstaärav om
skadeförsäkringsdirektivet 73/239/EEG, första livförsäkringsdirekti-

79/267/EEG, tredje skadeförsäkringsdirektivet 92/49/EEG,vet
tredje livförsäkringsdirektivet 92/96/EEG och bokslutsdirektivet för
försäkringsföretag 91/674/EEG.

skadeförsäkringsdirektivetFörsta infördes i syfte underlättaatt start
och bedrivande direktförsäkringsrörelse livförsäkringänav annan ge-

harmonisera lagstiftningen inom medlemsländer.EU:s Dennaattnom
reglering i direktivet inleda och bedriva skadeförsäkrings-rätten attav
rörelse har i väsentliga delar ändrats tredje skadeförsäkringsdi-genom
rektivet. Emellertid första skadeförsäkringsdirektivet fortfarandeär av
betydelse främst det definierar de skadeförsäkringsgivareattgenom

skall omfattas EG:s försäkringsdirektiv på skadeförsäkringsom-som av
rådet och den indelning i skadeförsäkringsklasser skall till-anger som
lämpas EES-försäkringsgivare. Enligt direktivets artikel gäller inte3av
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skadeför-EG-direktiv inomheller övrigaoch därmed intedirektivet -
samtliga ned-institut uppfyllersäkringsområdet för ömsesidiga som-

villkor:anstående
medgerinnehåller bestämmelserBolagsordningen uttag av ex-som-

minskning förmåner.bidrag ellertra av
försäkringför underordnadfår med undantag vissVerksamheten-

borgensförsäkring.eller kredit- ochomfatta ansvarsförsäkringinte
omfat-premieinkomsten från de verksamhetsgrenarårligaDen som-

inte miljondirektivet överstigertas ecu.enav
premieinkomsten från de verksamhetsgrenarhälftenMinst somav-

imedlemmarfråndirektivet kommeromfattas ärpersoner somav
ömsesidiga institutet.det

före-Sverige omfattas sådanaunderstödsföreningarna idet gällerNär
olycksfallsförsäk-sjuk-meddelar s.k. kort ochuteslutandeningar, som

definitionenlivförsäkring sjukkassor,anknytning tillring utan avav
skadeförsäkringsdirektivet.i första F.n.forsäkringsgivarebegreppet är

tillämpningsom-undantagna från direktivetssamtliga sjukkassordock
villkoruppfyller samtliga degrund deråde på att anges ovan.somav

således någonnuvarande förhållandenMed utgångspunkt i är anpass-
nödvändigskadeförsäkringsomrâdet intedirektiv inomning till EG:s

understödsföreningarnas del.för
syfte harmonisera EU-infördes ilivförsäkringsdirektivetFörsta att

förförsäkringsrörelseövervakningländernas bestämmelser attavom
till-Direktivetlivförsäkringsrörelse.och bedrivandeunderlätta start av

olycksfallsförsäk-livförsäkring på sjuk- ochförutomlämpas även
skadeför-omfattas förstaförsäkringsform intering till den del denna av

lik-till delLivförsäkringsdirektivet har i övrigtsäkringsdirektivet. stor
skadeförsäkringsdirektivet.förstaartade bestämmelser detsom

livförsäkringsrörelseoch bedrivainledaregleringDen rätten attav
livförsäkrings-ändrats tredjegrundar sig direktivet har genomsom

förstaskadeförsäkringsdirektivet har detförstadirektivet. Liksom det
detfortfarande betydelse bl.a.livförsäkringsdirektivet dock attgenom

forsäkringsdi-omfattas EG:sde livförsäkringsgivaredefinierar som av
in-skall tillämpaslivförsäkringsklasserrektiv och den indelning i som

EU.om
Hit hörinte direktivet.livförsäkring omfattasVissa former avav

livförsäk-försäkringsgivaremeddelas andrabl.a. understöd änsom av
premi-själv förförsäkringstagarenringsbolag, där den enskilda svarar

täcksde inteunderstöden utgårunder förutsättning ävenatt avomerna
under-svenskaanledning det gällerdennapremiereserven. Av närär,

därövriga tjänstepensionskassorITP-kassor ochstödsföreningar, ar-
ibestämmelsernaundantagna frånverksamhetenbetsgivaren bidrar till
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och därmed också från övrigalirektivet EG-direktiv inom livförsäk-
gsområdet.in
Försäkringsgivare endast meddelar begravningshjälp ocksåärsom

från direktivetundantagna under förutsättning antingen storlekenatt av
inte överstiger den genomsnittligaörmånerna begravningskostnaden

enstaka dödsfall eller utgår i det gällerNär svenskaör ett natura. un-
lerstödsföreningar således sådana föreningar endast meddelarär som
xagravningshjälp motsvarande den genomsnittliga kostnaden för be-

undantagna direktivgravning EG:s inom livförsäkringsområdet. Ingen
verksamma begravningskassomade omfattas EG:s försäk-nu avlV

ingsdirektiv. Däremot gäller direktiven för sjuk- och begrav-ett par
iingskassor.

från direktivets tillämpningsområdeVidare undantagna sådanaär
Smsesidiga institut, där

stadgarna innehåller bestämmelser medger bidraguttag extrasom av-
minskning förmånereller eller bidrag från andrauttagav av perso-

förbundit sig härtill, ochsomner
årliga premieinkomsten förden de verksamheter omfattassom av-
direktiv inte överstigerdetta 500 under000 varandra föl-treecu

jande år; detta belopp överskrids under på varandra följandetreom
skall bestämmelserna i direktivetår gälla från och med det fjärde

året.

Sammanfattningsvis kan konstateras de understödsföreningar,att av
tillhandahåller försäkring hänföra till livförsäkring,är att.om som om-

endast sådana föreningar,f.n. meddelar individuell livränte-attas som
örsäkring och årsavgifter överstiger basbelopp motsvarandeettvars

000 direktivEG:s inom livförsäkringsområdet.300 detF.n. ärecu, av
fyra föreningar. Något absolut anpassningskrav"råga till dessa di-om

föreligger såledesektiv inte för övriga föreningar.
Tredje skadeförsäkringsdirektivet har införts i syfte genomföraatt

marknaden förinre direkt skadeförsäkring inomlen EU. Direktivet
samtidigt;lutför rättsutvecklingen i fråga tillhandahållandet ska-om av

Övergångenleförsäkringstjänster de nationella frånöver gränserna. en
nationell skadeförsäkringsmarknad till integrerad europeisk marknaden

med hjälp de principer enda koncession.ker och tillsynav om en om
myndigheterna i försäkringsföretagets hemland.utövas av.om

centralisering tillsynenDen genomförts det tredjeav som genom
.kadeförsäkringsdirektivet innebär de behöriga myndigheterna i fö-att

hemland skall för tillsynen försäkringsföretagsöveretagets ettansvara
:k0non1i. Den centraliserade tillsynen omfattar också försäkringsrörel-

företaget bedriver i medlemsstat filial ellersom en annan genom,e ge-
där tillhandahålla försäkringar från sitt hemland eller filial iattiom en
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gäller sådan verksamhetAnmälningarmedlemsstat. som somannanen
försäkringsrörelse,utvidgande skallinledande ellerhär, t.ex. avavses

försäkringsföretagets hemland.tillsynsmyndigheten iriktas till
skadeförsäkringsdirektivet får medlemsländernatredjeEnligt det

förhandsgodkännandemed krav ellerlagstadgandeninte längre ha
försäkringsvillkor.försäkringspremier ochanmälanlöpande av

innehåller vidare bestämmel-skadeförsäkringsdirektivettredjeDet
föranleddaförsäkringsbeståndöverlåtelse är över-avsomavser om

de bestämmelserkoncession. Ocksåmedtillgången systemet en om
innebärtagits i direktivet regle-ägarkontrolls.k. kvalitativ en nysom

lagstiftning.inomring EG:s
medlemsländernaskadeförsäkringsdirektivet skallEnligt det tredje

försäkringstek-tillräckligförsäkringsföretag bildarvarjekräva att en
affärsverksamhet.företagets hela Enligtansvarsskuld täckernisk som

tillgångar täckerskall de denbestämmelse i direktivetallmän somen
uppbyggda med hänsyn tillansvarsskuldenförsäkringstekniska vara

bedriver såförsäkringsföretagetverksamhet place-den attarten somav
förplik-avkastning och likviditet. Dessutomsäkerhet,ringarna tryggar

placeringarnasäkerställaförsäkringsföretagetdirektivet ärattatttar
allmänna bestämmel-spridning.och har tillräcklig Dendiversifierade

förteckning de tillgångarkompletteras i direktivet medöverav ensen
enlighetfår täckas iförsäkringstekniska ansvarsskulden medvilka den

direktivet finnsutfärdar. ocksåhemlandet Ibestämmelsernärmare som
bruttobeloppetrelation till det totalade belopp, ibestämmelser avom

försäkringsföretagtill vilkaansvarsskulden,försäkringstekniskaden ett
i tillgångsslagansvarsskulden detäckerfår placera tillgångarhögst som

direktivet. medlemslandsärskilt i Ettobjekteller enskilda nämnssom
försäkringsföretagskräva place-enligt direktivet intehar rätt att ettatt

kategorier tillgångar.i vissaringar görs av
december deden 1993 för-Medlemsländerna skulle 31 antasenast

skadeförsäkringsdi-tredjenödvändiga för följa detfattningar är attsom
den juli 1994.i kraft 1rektivet och demsätta senast

syfte i frågahar införts i för-livförsäkringsdirektivetTredje att om
tillämpningsområde genomförahör till dessoch företagsäkringar som

Direktivetlivförsäkring inom slutförför direkt EU.inre marknadenden
tillhandahållandet livförsäk-rättsutvecklingen i frågasamtidigt avom

nationellaringstjänster de gränserna.över
skadeförsäk-tredjebygger liksomlivforsäkringsdirektivettredjeDet

hemlandstillsyn.koncession ochprincipernaringsdirektivet på om en
försäkringsbestând,överlåtelse dengällerOckså den reglering avsom

ansvarsskulden hartäckandetochkvalitativa ägarkontrollen nästanav
skadeförsäkringsdirektiv.motsvarandeinnehållsamma som

17-11694
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Enligt det tredje livforsäkringsdirektivet får medlemsländerna inte
längre bestämmelser med krav förhandsgodkännande eller lö-anta
pande anmälan försäkringsvillkoren eller grunderna för beräkningav

försäkringspremierna och ansvarsskulden. avvikelse från dennaIav
huvudregel får hemlandet dock, för kontroll försäkringsforetagetsattav
försäkringsmatematiska grunder med nationella regler,överensstämmer
kräva regelbunden underrättelse de tekniska grunder använtsom som
vid beräkning premietariffer och den försäkringstekniskaav av an-
svarsskulden.

Enligt det tredje livförsäkringsdirektivet skall försäkringsföretagsett
hemland kräva varje försäkringsföretag bildar tillräcklig försäk-att en
ringsteknisk ansvarsskuld företagetstäcker hela verksamhet. di-lsom
rektivet har tagits detaljerade bestämmelser de principer enligtom
vilka den försäkringstekniska ansvarsskuldens storlek bestäms inom
livförsäkringen. Premierna inom livförsäkringsrörelse skall välgrun-
dade forsäkringsmatematiska antaganden sådana forsäkringsfö-attvara

kan bilda tillräcklig försäkringsteknisk ansvarsskuld.retagen en
bilagaI till det tredje livförsäkringsdirektivet har tagits s.k.en

matchningsregler enligt vilka den valuta, i vilken försäkringsfore-ett
förpliktelser skall betalas, bestäms regler den informationtags samt om
skall lämnas försäkringstagaren innan försäkringsavtal ingåsettsom

och under avtalets löptid.
Medlemsländerna skulle den december31 1993 de för-senast anta

fattningar nödvändiga för följa det tredje livförsäkringsdi-är attsom
rektivet och dem i kraft den juli1 1994.sätta senast

Bokslutsdirektivet för försäkringsföretag företagskall följas i som
omfattas tillämpningsområdet för det första skadeförsäkringsdirekti-av

eller det första livförsäkringsdirektivet. Direktivet gäller dessutomvet
företag bedriver återförsäkringsrörelse vissa villkor,påsamt,som en
del företag lämnas utanför tillämpningsområdet för det första ska-som
deförsäkringsdirektivet.

Syftet med bokslutsdirektivet för försäkringsföretag beaktaär att
särdragen hos dessa företag det frågorgäller regleras i direkti-när som

försäkringsforetagenI skall, med de avvikelser och komplettering-vet.
denna reglering medför, i övrigt iakttas bestämmelserna i rådetsar som

fjärde direktiv grundat artikel i fördraget årsbokslut i vis-54.3 g om
bolag, fjärde bolagsrättsliga direktivet 78/660/EEG ochtypersa av

rådets sjunde direktiv grundat på artikel i fördraget54.3 g om samman-
ställd redovisning, sjunde bolagsrättsliga direktivet 83/349/EEG. Av
dessa direktiv, sådana de lyder efter ändringar direktivår 1990 genom
90/604/EEG och 90/605/EEG, gäller det fjärde bolagsrättsliga direkti-

uppgörandet innehållet i och offentliggörande bokslut forvet av, av



frågor 99EG-rättsliga1998:82SOU

direktivetbolagsrättsligasjundebolag. Detenskildarevisionsamt av
koncernbokslut.gällerdetmotsvarande frågorreglerar när

forsäkringsföretagforbokslutsdirektivet är attmålsättning medEn
iverkarforsäkringsföretagförhos bokslutenjämförbarhetenöka som

värdetdetinformationenmedlemsländerna och gängseolikade avom
placeringar.

formlikadanhuvudgruppsvisförsäkringsföretag bestämsallaFör en
frågauppställning. Ibalansräkningensochresultaträkningensför om

försäkringstekniskagäller densådanai synnerhetvissa an-poster, som
ochRörelsekostnadernadetalj.innehållet isvarsskulden, bestäms av-

funktion. Sam-enligtresultaträkningenskall iskrivningarna upprättas
direkti-tillhörforsäkringsforetaggäller för debestämmelser somma

storlek.oberoende företagetstillämpningsområdevets av
har förutsattbokslutenhosjämförbarheteneftersträvade attDen

hursynnerhetutfärdas idirektivetiharmoniserade bestämmelser om
och hur derasbalansräkningen vär-i gängseskall värderasplaceringar

till huvudgruppenhänförstillgångarfastställas. Sådanade skall som
ikani direktivet,ingårbalansräkningsschemai det"placeringar" som

antingenbelopptillvärderasbalansräkningen motsvararett an-som
skall väljasVärderingssättetvärdet.detskaffningsutgiften eller gängse

hakundealternativtplaceringvilketvärde tillbalanspostvis. Det en
balansräk-tillbilagaiskallbalansräkningenantecknats i enuppges

medanskaffningsutgiften nedsattanskaffningsutgiftningen. Med avses
marknadsvärdet. Somi regelvärde,och medvärdeminskningar gängse

värde-slutligaallabehandlasvärdeminskningarresultatpåverkande
i frågavärdeminskningar,tillfälligavalfrittminskningar även omsamt

fall detvärdeminskningar. I gängseendast slutligadockfastigheter
tillåterforasvärdeminskningarföretagnastiger skallvärdet an-senare

nedskrivsvärdeByggnadersresultatpåverkande.skaffningsutgiften
eller i dessbalansräkningeniantingenenligt planavskrivningargenom

bilaga.
detskillnad mellanförändring i vär-får gängsedirektivetEnligt en

resultaträkningen,idelvishelt elleranskaffningsutgiftenochdet upptas
värde.till sittvärderatsbalansräkningen hari gängseplaceringenom
ipassivablandskallförändringeventuell återstodEn upptas upp-av

ansvarsskuldentäckerplaceringarfrågaskrivningsfonden. I somom
ingenfinns detlivförsäkringsklass 3ifondförsäkringarför avsessom

placeringarSådanaplaceringarna.värderaväljamöjlighet sättet attatt
balansräkningar till sittisärskilt gängsedirektivetskall enligt tas upp

ochvärdetmellan detskillnadenförändring ivärde. gängseEn an-
resultaträkningen.iskaffningsutgifter skall alltid upptas

underbalansräkningenpassiva i sär-får blanddirektivetEnligt en
forsäkringstagarnamellanfördelningvilkasmedel,skild post tas upp
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och aktieägarna Ändring-inte har fastställts vid räkenskapsåret utgång.
balansposten skall i resultaträkningen.tasen av upp

För boksluten skall jämförbara haratt varit tvungen attvara ut-man
färda bestämmelser också värderingen den försäkringstekniskaom av
ansvarsskulden. När det gäller ersättningsansvaret har bl.a. utfärdats
bestämmelser diskontering. Harmoniseringen har drivits längre in-om

skadeförsäkring inom livförsäkring.änom
EU:s medlemsländer skulle före den januaril 1994 de lagaranta

och andra Författningar nödvändiga för följaär direktivetattsom om
försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut.

Överväganden4.3

Ett huvudsyfte med utredningsuppdraget harmonisera lagstift-är att
ningen understödsföreningar med EG:s regler försäkringsverk-om om
samhet. Som framgått den lämnade redogörelsen de försäk-av avser
ringsdirektiv, EG:s regler, principer grundläggandestyr ärsom som av
betydelse för etablering och bedrivande försäkringsverksamhet. Deav
krav ställs i direktiven minimikrav. Endast i begränsadär omfatt-som
ning tillgodoses minimikraven i gällande verksamhets-, solvens- och
redovisningsregler för understödsföreningar. En revidering regel-av

i överensstämmelse medsystemet EG:s krav således nödvändig förär
Sverige skall uppfylla sina åtagandenatt EU.gentemot
För de föreningar omfattas försäkringsdirektiven ärsom av anpass-

ningskravet till EG:s regler absolut medan någon anpassning inte behö-
ske i fråga övriga föreningar. framgåttSom försäk-EG:sver tarom

ringsdirektiv endast sikte fåtal de verksamma föreningarna.ett av nu
Det överväldigande flertalet föreningar omfattas inte direktiven.av av

denMot bakgrunden har utredningen baseraövervägt lagatt en ny om
understödsdföreningar på reglering, inte till alla delar nödvän-en som
digtvis följer EG:s regler, med inriktning de föreningar intesom om-
fattas försäkringsdirektiven kompletterad med specialregleringav en

sikte på föreningar omfattastar direktiven.som som av
Som framgår avsnitt 2 understödsföreningarnautgör mycketav en

heterogen försäkringsgivare. kommerDetta bl.a. till uttryck igrupp av
föreningarnas storlek och inriktning. Den uppdelning föreningarnaav

följer EG:s försäkringsdirektiv återspeglar endast delvissom av oen-
hetligheten bland föreningarna. Exempelvis verksamhetsbetingelser-är

för föreningar, inte omfattasstörre EG:s direktiv, likar-na som av mer
tad med de betingelser gäller för föreningar omfattas di-som som av
rektiven med övriga föreningar.än struktureraAtt lag under-en ny om
stödsdföreningar uppdelning regelsystemet efter EG:sgenom en av
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ställetlämplig ordning. ldärför inteförsäkringsdirektiv ut-är anseren
inne-EG-direktiven börföranledsregleringdenredningen att avsom

för de föreningarnadispensmöjlighet tillmedföreningarfatta alla som
Härigenom kandirektiven.förtillämpningsområdetomfattasinte av
homogenbehållasnormeringshänseendeiföreningarna gruppsom en

be-dispensförfarandetförinommöjlighetsamtidigt att ramengessom
och deföreningarnafinns i de olikaförhållandenspeciellaakta de som

för-tillförhållandenföreningarna ikännetecknarsärförhållanden som
säkringsbolagen.
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institutetSkall5

ifinnasunderstödsföreningar även

fortsättningen

Inledning5

framgårunderstödsföreningar, UFL, att1972:262lagen§Av l enom
drivandeaffärsmässigtfårinteverksamhetunderstödsförenings avavse

dravarit gränsförbud hardettaSyftet medförsäkringsrörelse. att en
livförsäkringsbolag. lbedrivsförsäkringsverksamhetsådanmot avsom

otids-framstårförbudetanförsutredningtill dennadirektiven att som
för-intedet börochbegränsande övervägasonödigtochenligt att om

förbudetavskaffandeavskaffas. Ettaffärsmässighet kanbudet avmot
mellanskiljelinjenviktigastehistorisktdeninnebäraskulle sett un-att
fråganochförsvinnerförsäkringsbolagoch attderstödsföreningar om

sinställsunderstödsförening spets.associationenbehovdet finns av
ifråga-Även affärsmässighet kanförbudetfrån fråganbortsett motom

fyllafunktionnågonharunderstödsföreningarna att ensättas om
kunnaskall behovetavsnittförsäkringsmarknad. detta attImodern av

be-formunderstödsföreningens närmareförsäkringsrörelse ibedriva
handlas.

behandlingtidigareFrågans5.2

dis-understödsföreningar harsärskild lagbehövsdetFrågan omenom
försäkringssakkunniga att1958 årstillfällen.vid flerakuterats uppgav

understödsföreningargällande lagendådenvid översyn omaven
sådansärskildbehovmåni vadbordelag1938 års övervägas av en

el-ifannsmöjligheter störrevilkafortfarande förelåg attlag samt som
försäk-underunderstödsföreningarnainordnautsträckningmindreler

föreningarbeträffande sådanadetanfördesVidareringsrörelselagen. att
ifrågasättaskundebetydelsemycket ringaverksamhetvilkas omvar av

föreningar-tillsynha någonhuvud överfannsanledning över tagetatt
sockenbo-s.k.antalhärviderinradesakkunniga stortDe att ettomna.

109.1960:11,SOUförsäkringsrörelselagenfrånundantagnalag s.var
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I samband med 1938 års lagöversynen understödsföreningarav om
diskuterades frågan utvecklingen gått därhän lagen under-attom om
stödsföreningar spelat sin roll. Den sakkunnige anfördeut att man
skulle kunna tänka sig antal rationellt arbetande föreningar,att ett stora,
fr.a. del begravningskassor, i enlighet med önskemål förvand-en egna
lades till försäkringsbolag. bedrevDe ofta verksamhet för medlem-en
svärvning beträffande affärsmässighet knappast skilde sig frånsom
sådan verksamhet hänfördes under försäkringsrörelselagen. Vidaresom
påtalade den sakkunnige beträffande mindre begravningskassor ochatt
sjukkassor skulle kunna tänka sig tvångsmässig avveckling.man en
Såvitt gäller pensionskassor skulle lösning kunna tänkas.separaten

Efter övervägande komnärmare den sakkunnige dock fram till att
detta oantagbart. Som skäl härför anfördes omvandlingvar att en av
vissa understödsföreningar till försäkringsbolag skulle hinderstöta
redan i den förhärskande negativa inställningen till utvidgningen av
kretsen försäkringsbolag. Vidare skulle snabb avveckling deen av
mindre föreningarnas verksamhet också medföra praktiskastora pro-
blem, alldeles bortsett från eller mindre tvångsvis avvecklingatt en mer
skulle sig mindre tilltalande.te

Den sakkunnige framhöll också med hänsyn till de speciella for-att
försäkringsverksamhet inte affärsmässigt slag mångamer av av som

understödsföreningar drev föreföll det ändamålsenligt bestäm-mest att
melserna denna verksamhet liksom hittills bibehölls i särskildom en
lag. Reglerna kunde då alltjämt utformade med hänsyn till före-vara
ningarnas särprägel. införandeEtt sådana regler i den redan såav om-
fattande försäkringsrörelselagen föreföll också tekniskt otympligt. Lag-
stiftningen skulle kompliceras något betydande värde skulleutan att
kunna vinnas sammanförande lagstiftningenettgenom av om person-
försäkring i enda lagverk. Slutsatsen blev såledesett särskild lag-att en
stiftning för understödsföreningar borde finnas i fortsättningenäven
SOU 1970:23 74 75. Departementschefen instämde i vad den sak-s. -
kunnige anfört prop. 1972:69 58.s.

överväganden5.3

För understödsföreningarna har gällt förbud affärsmässighetett mot
alltsedan 1912 års lag understödsföreningar trädde i kraft. Förbudetom
har den enskilda omständighetansetts påtagligt sättvara ettsom
skiljer understödsföreningarnas verksamhet från försäkringsbolagens.
Ett avskaffande denna princip därför oundvikligen fråganav reser om
understödsföreningarnas existensberättigande och det behövs någonom
särskild lagstiftning för understödsföreningar. Som anförts kanovan
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be-understödsföreningsinstitutet börifrågasättashuvudöver taget om
hållas i framtiden.

af-förbudetunderstödsförening behållsinstitutetOm motatttrots
bedriva verksam-avskaffas föreningarnafärsmässighet kommer att en

Vidareverksamhet.försäkringsbolagenshet ligger mycket närasom
understödsföreningarlagstiftningenEG-anpassninginnebär omaven

beträffandeförsäkringsbolagenställskravi principatt somsamma
omfattasföreningari fall demåste ställassoliditet vart avsomm.m.

framförts förtidigareförsäkringsdirektiv. EttEG:s attargument som
försmidigterbjuderdeunderstödsföreningarna sättberättiga är ettatt

medförsäkring.ordna Dettaföretag kunnaanställda inom attett en
understödsföre-formella krav i lagenställs lägretanke detpå att om

ställs påkravdet fallförsäkringsrörelselagen.i Förningar attän samma
försäkringsbolagen kommerunderstödsföreningarna påvissa somav
bärighet.förlora del igivetvisdetta argument att en

understödsföreningsväsendets fortsattaförockså talarVad attsom
bildatsföreningarfådet faktum såifrågasättasexistens kan är att nya
totalahar det1996Under perioden 1967trettio åren.under de senaste -

Underfrån till 120.sjunkit 481understödsföreningarantalet samma
fyra efter år 1990. Iföreningar registrerats,period tolvhar varavnya

sedan 1992.förening registreratshade inte någondecember 1997 ny
socialförsäk-utvecklingen påutvecklingtill dennaorsakEn är att

övertagitutsträckningidet allmännaringsområdet inneburit storatt
ekonomisktillfredsställandeharför medborgarna trygg-attansvaret en

frånfälle.familjeförsörjarens Dettavidinvaliditet ochhet vid sjukdom,
understödsföre-fördetföri medfört intressethar sin utövaattatttur

påtagligt.minskatinbördes biståndetningarna typiska
minskatbetydelseunderstödsföreningarnasytterligare skäl tillEtt att

med behovspröv-i kombinationproduktutbudförsäkringsbolagensär
s.k. be-Enligt denunderstödsföreningar.nyetableringning vid av

prövningföreningregistreringhovsprincipen skall vid gö-enav en ny
existe-till det redanmed hänsynföreliggerbehov föreningenavras om

redan verk-försäkringsmarknaden. Omden svenskarande utbudet på
täckatillfredsställande kanförsäkringsgivare på sättett ansessamma

tillhandahållaunderstödsföreningenförsäkringsskydddet attavsersom
utveck-negativabidragande orsak till denskall registrering Envägras.

försäkrings-drivaunderstödsföreningarförbudet förlingen också attär
affärsmässigt.rörelsen

splitt-dock någotutvecklingunderstödsföreningarnasBilden ärav
och be-sjuk-sjukkassormeddelasrad. Sjukförsäkring, samtavsom

verk-försäkringsföreningarnasminstagravningskassor, i dag denär av
medlemmar,försäkradeavseende antalsåväl medsamhetsgrenar av-

Verksamhe-fondstorlekar.försäkringsfallutbetalningar förgifter, som
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inom denna försäkringsklass har oupphörligt minskat under deten se-
decennierna, sannolikt kommer sjukkassornas betydelse inomnaste

försäkringsområdet liten i framtiden.ävenatt vara
Kapitalförsäkring meddelas i första hand begravningshjälp vidsom

dödsfall. Antalet försäkrade medlemmar mycket Utfästelsernaär stort.
dock oftast relativt blygsamma, viss förskjutningär även motom en

högre försäkringsbelopp har skett under år, bl.a. på grund attsenare av
högsta medgivna försäkringsbelopp har höjts till beloppett motsvaran-
de basbelopp enligt lagen allmän försäkring. Denna försäkrings-ett om
form torde i sin utformning-nuvarande ha begränsad betydelse inom-
försäkringsområdet framtiden.i

Den ojämförligt betydande försäkringsföreningamas verk-mest av
samhetsgrenar pensionsförsäkring. pensionskassornaDeär större som
administrativa avtalsbundna tilläggspensioner kan i framtiden för-även

betydelse inom försäkringsområdet. inomväntas Att förvara av ramen
det företaget eller fackföreningen kunna erbjuda försäkringar tor-egna
de också framtideni intressant alternativ till traditionell för-ettvara en
säkring försäkringsbolag.i viss tillväxt i framtidenEn kan därförett
inte uteslutas.

Förr rådde viss skepsis försäkringsbolagen grundad pågentemoten
bolagens vinstintresse, vilket ha bidragit till understödsförenings-anses
väsendets uppkomst. Tillkomsten försäkringsrörelselag1948 årsav
innebar dock sådana förändringar verksamhetsbetingelsema för för-av
säkringsbolag sådan skepsis sedan lång tid tillbaka inte före-tordeatt
ligga. väsentligasteDe förändringarna regleringen försäkrings-av av
bolagens verksamhet införandet de s.k. behovs- och skälighets-var av
principema. Behovsprincipen innebär försäkringsbolag inteatt ett nytt
fick bildas inte rörelsen ansågs behövlig och i övrigt ägnadäven attom
främja sund utveckling försäkringsväsendet. Skälighetsprincipenen av
innebär premiesättningen skulle skäligt avvägd med hänsyn tillatt vara
den risk försäkringen avsedd täcka och nödiga administra-är attsom
tionskostnader. tidigare betydelsefulltEtt motiv för gå i under-att en
stödsförening i stället för försäkring hos försäkringsbolagatt ta etten
bortföll därför införandet dessa principer. faktumDet be-attgenom av
hovsprincipen upphävdes för försäkringsbolagen år torde inte1985 ha
förändrat inställningen i denna del. Alltjämt vid nyetableringargörs av
försäkringsbolag prövning den planerade verksamheten kanen av om

komma uppfylla kravet på sund försäkringsverksamhet.antas att en
Sammanfattningsvis kan flera omständigheter tyder påsägas att att

intresset kunna driva försäkringsrörelse i understödsföreningensattav
form begränsat. Det kan hävdas intresset så begränsatär ärt.o.m. att att
associationsfomien understödsförening bör lagstiftning-utmönstras ur

Ett tänkbart tillvägagångssätt avveckla understödsföreningaratten.
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förfa-skallhur detdärvidochupphäva UFLskulle kunna att angevara
åläggasskulle kunnaFöreningarnaföreningar.befintliga attmedras
ombildningfalldetförsäkringsbolag. Förömsesidigasig tillombilda att

blikunnatvångslikvidationskulleviss tidgenomförts inominte ytterst
skulleunderstödsföreningarförlagstiftningsärskildNågonpåföljden.

behövas.längredärmed inte
all-någraanförasdockkanovanståendedet attMot resonemanget

blandkonstateratsintehuvudmissförhållandenvarligare över taget
ihärvarit verksammatid delångaunder denunderstödsföreningarna

tveksamtsigdetförhållande ettdettalandet. Redan gör att ter om
motiverat.ellerangelägetombildningsförfarandetvångsmässigt är

ochiminskarförsäkringsområdetmångfaldenHärtill kommer att
Underombildningskrav.åläggsunderstödsföreningarnamed senareatt

visst intres-tyder pånyetableringarnågraförekommitår har att ettsom
dri-form förunderstödsföreningensanvändafortfarande finns attse

ellerföretagetför detinomförsäkringsrörelse. Attvande egnaramenav
intres-sigkan visaförsäkringarerbjudafackföreningen kunna ettvara

framtiden.försäkringsbolag iiförsäkringtraditionellalternativ tillsant
bankverksamhetintressantdetsammanhangdetta attI är noteraatt

förening,ekonomiskifår bedrivasjanuari 1996från och med den l
föreningsbankrö-förendast inommöjligttidigarenågot ramenvarsom

börföreningarekonomiskaföreslagitregeringenVidare harrelsen. att
inlå-inslagfinansieringsverksamhettillståndspliktigbedrivafå utan av

detlagstiftningsärendenabådauttalade i deRegeringen attningsrörelse.
och inte denföretagetenskildaför detförutsättningarnabör asso-vara

förbeviljasoktroj kanskallformenciationsrättsliga avgöra omsom
hän-51. Dessutom1996/97:114verksamhetentilltänkta prop.den s.

denpositivauttalat sinnäringsutskottettillregeringenvisade att syn
behandlade deriksdagensamband mediföretagsformenkooperativa att

företagsforrner.andratillförhållandeställning ikooperativa företagens
statsmakternaoacceptabeltdet heltmeningEnligt utskottets omvore

kooperativadenmissgynnarregelsystemutformning somavgenom
företagsform.från dennastyrning bortåstadkommerföretagsformen en

tilluttalanderiksdagenhemställde därförUtskottet ettatt rege-genom
behandlasskallkooperativa företagendeklarläggaskulleringen att

hemställanbiföll utskottetsföretag. Riksdagenmed andralikvärdigt
rskr. 1993/94:222.

skall be-företagenkooperativadesålunda uttalatharRiksdagen att
givetvisgällerandra företag. Dettalikvärdigt medhandlas resonemang

för-såledesUtgångspunkten börförsäkringsverksamhet. attäven vara
i fråganeutralskallverksamhetsäkringsverksamhet liksom varaannan

näringsfrihetmöjligadrivande ochrörelsensformerna för störstaattom
förstarktuppfattningutredningensenligt attråda. talarskall Detta
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föreningsformen i fortsättningen bör tillåten för försäkrings-även vara
verksamhet. Härtill kommer det allmänt knappast kan för-att sett anses
enligt med principen fri näringsutövning här i landet tvångsvisattom
avveckla eller förbjuda association sedan lång tid tillbaka ståtten som
till buds för drivande försäkringsrörelse.av

Slutligen bör i detta sammanhang också Sverige inämnas att sam-
band med såväl ingåendet EES-avtalet anslutningen till EUav som an-
mälde associationer skulle få användas för drivande försäk-tre som av
ringsrörelse, nämligen försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkrings-
bolag och understödsföreningar. De associationsformema finnstre an-
givna tillägg till artikel i första8 livförsäkringsdirektivet och tillettsom
artikel i första8 skadeförsäkringsdirektivet. tordeDet med hänsyn här-
till tveksamt -ombildningskrav under nuvarande omständig-ettvara om
heter kan ställas understödsföreningama.

Av anförda skäl Föreslår utredningen associationsformenattnu un-
derstödsförening skall stå för bedrivande försäkringsverk-öppen av
samhet i framtiden.även

Enligt direktiven för utredningen skall reglerna understödsföre-om
ningar i den utsträckning krävs harmoniseras med EG:s reglersom om
försäkringsverksamhet se avsnitt Utredningen4. har denna bak-mot
grund inarbeta regler understödsföreningarövervägt i FRLatt om som
redan anpassad till EG:s regler. införandeEtt sådana reglerär i FRLav

dock tekniskt otympligt och skulle innebäraär denna i nulägetatt gans-
ka svåröverskådliga lag blir omfattande och svår tillämpa.ännu attmer
Härtill kommer förFRL närvarande föremål för omarbetning iäratt
Finansdepartementet och det oklart hur lagens slutliga utformningäratt
kommer införa reglerAtt försäkringsföreningar i fö-FRLatt ut.se om
refaller därför mindre lämpligt.vara

Utredningen därför det lämpligare reglerna för-äratt attanser om
säkringsföreningar samlas i lag EG-anpassas. sådanEnseparaten som
lösning innebär dock det kommer finnas lagartvå med iatt att stora
delar parallella regelsystem, dvs. denFRL och lagen försäk-nya om
ringsföreningar, vilket mindre ändamålsenligt. dettaTrotsär ut-anser
redningen fördelarna med samla reglerna försäkringsföre-att att om
ningar i särskild lag framför lösning inom förövervägeren en ramen
FRL.

Flertalet verksamma understödsföreningar leder sittav nu ursprung
långt tillbaka i tiden förhållandenadå försäkringsomrâdetpå i grunden

helt annorlunda i dag. flera föreningarnaFörän utgörvar av numera
förvaltningen donationsfonder den huvudsakliga uppgiften medanav
den egentliga försäkringsverksamheten underordnad betydelse.är av

försäkringarDe meddelas ofta måttliga belopp. Många före-som avser
ningar fungera sällskapsföreningar.närmastsynes som
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försäkringsföreningar börlagmedmåletcentralaDet en-omen ny
ef-föreningarnaförutsättningar förskapa attutredningenligt attvara

utgångspunktlämpligförsäkringsrörelse. Enmodernfektivt driva en
reglerEG:sförsäkringsföreningarlagstiftning ärrevideradför omen

försäkringsverksamhet.om
1a-med densyftethuvudsakligadetlag måstegällandeLiksom nya

förmånstagarnaochföreningsmedlemmarnasäkerställa attattgen vara
väsentligentillgodosesdem. Dettatillkommerde ersättningarfår som

Försäkringsföre-solvensregler i lagen.EG:simplementering avgenom
bedrivas.försäkringsrörelse kansundbör såningar stora att envara

försäk-godtagbaromfattandesårörelsenförutsätter är attDetta att en
iföreningarnaVidare börsäkerställas.kanriksutjämningringsteknisk

med brafunktionsdugliga enheterbärkraftiga ochframtiden utgöras av
nuvarandedetförutsättermedlemmarna. Dettaförsäkringsservice att
möjlighetocksåoch sannoliktskärpsmedlemsantalminsta attkravet

fu-börVidareverksamheten.kapital ifrämmandeanvändaöppnas att
förförutsättningarsyfte skapailageninföras i densionsregler attnya

bildaförföreningarmed andragå attföreningarmindre att samman
föreningar.funktionsdugligaochstörre mer

central be-frågorbehandlas vissa ärföljande avsnittendeI avsom
Såle-understödsföreningar.lagför utformningentydelse omav en ny

revideratiföreningarnade minstagälla förskallvad ettdes berörs som
namnfråganmedlemsantal avsnitt 7,minstaavsnitt 6,regelsystem

försäk-kravetavsnitt 9,affärsmässighetförbudet attavsnitt 8, mot
avsnittbehovsprincipenavsnitt 10,slutnaringsföreningar skall vara

avsnitt 13,kapitalförvaltningavsnitt 12,skälighetsprincipen11
16avsnittskattefrågoravsnitt 15,fusionavsnitt 14,redovisning

avsnitt 17.sanktioneroch
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de minstagälla förskallVad6

föreningarna

Inledning6.1

för allagäller idagunderstödsföreningar, UFL,1972:262Lagen om
dispensre-dockfinnsstycketandra UFL§understödsföreningar. I 2 en

be-frånmedge undantagkanFinansinspektioneninnebärgel attsom
frånhinderföreligger någotintedeti den måni lagenstämmelserna
för-föreningenstillmed hänsynlämpligtdetsynpunkt ochallmän är

beslutatbestämmelsedennamed stödharInspektionenhållanden. av
begränsad tillsyn.skall stå undervissa föreningaratt

Vis-inriktning.ochkaraktäri storlek,mycket olikaFöreningarna är
försäkringoch meddelarfåtal medlemmarhar endastföreningar ettsa

andraåhartjänstepensionskassornalåga belopp. Detill mycket största
försäkring-meddelaroch000överstigande 100medlemsantalsidan ett

dis-kangrund häravenskilde. Påför denbetydelseär storsom avar
föreningar.samtligagälla förskallreglerkuteras om samma

enligt 1948gälldede reglererinraskansammanhangdettaI somom
socken-s.k.sådana349 §Enligt lagensförsäkringsrörelselag.års var
från la-undantagnasjöförsäkringellerbrand-bedrevbolag intesom
anmälaskyldigabl.a.dockstyrelserBolagenstillämpning. attvargens

bo-uppgifterskickaochFörsäkringsinspektionentillbolaget att om
följdeinteStyrelseledamotinspektionen.verksamhet tilllagets som

dagsböter.straffas medkundeföreskrifterna

Överväganden6.2

försäkringsföreningarlagutredningenframgåttSom att omen nyanser
bedrivaföreningarnaförförutsättningarsyfta till skapa attbl.a.bör att

konsekvenseffektivt.försäkringsrörelse Sommodern anpass-av enen
detavseendenflerai närskärpaskravenregler måstening till EG:s

verksamhet. Dettaföreningarnasregleringenframtidagäller den av
solvenskraven.gäller främst

åtminstonetorde,föreningarnaverksamma småMånga de nuav
börutredningenenligtde kravuppfyllamöjlighetersaknaf.n., att som
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ställas på föreningarna i framtiden. Mot denna bakgrund har utredning-
övervägt inte medta mindre Föreningaratten i den lagen. En före-nya

nings storlek skulle kunna bedömas utifrån antingen antalet medlem-
fondernas storlek eller årsavgifternas belopp.mar, Att generellt undanta

små föreningar från lagens tillämpningsområde och därmed lämna vis-
kategorier föreningsmedlemmar heltsa skyddav utredning-utan anser
dock inte godtagbar lösning.en Den lagen skullevara härige-en nya

kunna kringgås uppsplittringnom föreningarstörre i mindregenom av
föreningar.

Ett alternativ till helt undanta små försäkringsföreningaratt från
reglering låta sådanaär föreningaratt omfattas lagen 1987:667av om
ekonomiska föreningar, EFL. Att tillämpa EFL på föreningar vissav
storlek har emellertid nackdelar. Bl.a. måste det mindreanses vara
lämpligt försäkringsverksamhetatt bedrivs helt tillsyn bortsett frånutan
legalitetskontrollen enligt EFL, deäven aktuella försäkringsbelop-om

i Övermånga fall blygsamma.är huvudpen kan lämplighetentaget i att
bedriva försäkringsverksamhet enligt EFL ifrågasättas, då denna lag
inte anpassad förär sådan verksamhet.

En nackdel med tillämpa EFL mindreannan att föreningar är att
sådan regel knappast kan andra föreningaren sådanaän finnsavse som

vid den försäkringsföreningslagens ikraftträdande.nya För det fall att
nybildning försäkringsföreningar skulle tillåtas medav tillämpning av
EFL skulle omfattande förändringar behöva i den lagen.göras Som
exempel kan nämnas EFL tillåter bildandetatt föreningaröppna ochav

minimiantaletatt medlemmar uppgår endast till Att så ingåen-tre. göra
de ändringar i EFL i syfte regelsystemetatt till försäkringsfö-anpassa
reningar knappastär motiverat med tanke på bestämmelsernaatt san-
nolikt skulle komma tillämpas endast undantagsvisatt på försäkringsfö-
reningar.

Utredningen har för lösningstannat innebär små försäk-en attsom
ringsföreningar verksammaär vid ikraftträdandet densom lagenav nya
skall ha möjlighet fortsätta bedrivaatt verksamhetenatt med stöd av
UFL utgångent.0.m. år 2009. Vid denna tidpunkt upphör UFLav att
gälla och samtliga försäkringsföreningar måste ha sin verk-anpassat
samhet till den lagen eller upphöra med verksamheten.nya Med små
försäkringsföreningar i detta sammanhang sjukkassor med årligaavses
medlemsavgifter inte överstigande belopp motsvarandeett miljonen

och inte omfattas EG:s försäkringsdirektiv.ecu som För andra före-av
ningar sjukkassorän går dock inte gränslinjen vid miljon utanen ecu
vid beloppett motsvarande 500 00 i medlemsavgifter under påecu tre
varandra följande år. Uppdelningen i små föreningar har delvis gräns-
dragningen i första generationens försäkringsdirektiv, det gällernär
tillämpningsområdet för direktiven, förebild.som
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föreslås ienligt den lagengäller verksamhetdet överens-När nya
Finans-dispensordning innebärgällande lagstämmelse med attsomen

förening bör omfattasenskildfår huruvidainspektionen avgöra aven
kanfrån tillsyn. Härigenomhelt undantasövervakning ellerbegränsad

där skyddsintressettill de verksamheterkoncentrerastillsynsresurserna
starkast.är
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medlemsantalMinsta7

Inledning7.1

stadgasunderstödsföreningar, UFL1972:262 att§ lagen1 5 enom
förseddRegelnmedlemmar.minst 100skall ha ärunderstödsförening

enskilda före-Finansinspektionen medgekanDelsmed två undantag.
medde-skall föreningarmedlemsantal, delslägreningar haatt ett som

sistnämndamedlemmar. Detha minst 500visst slagförsäkringarlar av
efterlevandepensionförtids- ellermeddelar utanföreningargäller som

da-180för längre tidsjukpenningellerålderspension änsamband med
kapitalförsäkringellersjuklighetstillståndsammanhängandeför ettgar
Även föreningarmedlem.kr000belopp 1dödsfall till högreför än per

inspek-få dispenskanmedlemmarskall ha minst 500sålunda avsom
föreligger.särskilda skältionen om

säker-skapamedlemsantal har varitmed kravet lägstaSyftet att
utfästelsersinafullgöraförmågaföreningarnas gentemothet för att

medkanförsäkringsverksamhetförmånstagare. Enochmedlemmar
försäkrings-alltför litenbaseradintetill riskernahänsyn envara

stock.

Bakgrund7.2

medlemsantalminstabestämmelsennuvarandetill denförarbetenaI om
personförsäkringsom-samverkan påmeningsfullanfördesi UFL att en

Redanlågt.försäkrade alltförantaletmöjligrådet knappast varomvar
någonallmänhet intetorde imedlemmar utgöraminimigräns vid 100en

de kravblir sådantverksamhetenförför underlagetgaranti attatt som
skulle kunnaskälighetsprincipernaochi soliditets-innefattasnormalt
föreningar-beståendesärskilt till redanhänsynbli tillgodosedda. Av
utredningenkonsoliderade kornvälansågsvilka i allmänhet vara -

hindergenerelltställa någotbordeinte motdock fram till att uppman
100.få så lågtskulle kunnaföreningmedlemsantalet iatt somvaraen

förarbetena dennauttalades idispensregelnSåvitt gäller att var av-
litetekonomiföreningsundantagsfall,sedd för ettnär trotst.ex. en

138.säkerställd 1970:23,SOUkundemedlemsantal ändå s.anses
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Många de existerande föreningarna har lågt medlemsantal.ettav nu
Av de föreningar120 registrerade hos Finansinspektionen isom var
december 1997 det 24 hade högst 100 och 62 hade högstvar som som
500 medlemmar.

överväganden7.3

Som kan understödsföreningnämnts i vissa fall bestå endast 100en av
medlemmar. kanDet ifrågasättas kravet riskutjämning tillgodo-om

tillräckligt väl i förening med så lågt medlemsantal. Ettses ett sätten
åstadkomma understödsföreningarnaatt i framtiden kommeratt att ut-

bärkraftigagöras enheter höja det lägsta tillåtnaär antalet med-attav
lemmar.

Enligt direktiven skall utredningen lägga fram förslag syftar tillsom
tillsynen effektiviserasatt och koncentreras till de områden och verk-

samheter där skyddsintresset starkast. Ettär tillgodose dessasätt att
syften i framtiden förhindraär det bildas alltföratt föreningar.småatt
Detta talar också för det lägsta tillåtna medlemsantalet böratt höjas.

När det gäller bestämma vilket lägsta medlemsantalatt skallsom
godtas bör detta å sidan inte bestämmas så högt det i praktikenattena
hämmar tillskapandet Åunderstödsföreningar på arbetsplats.t.ex.av en
andra sidan skall de försäkrades krav trygghet och behovet attav
koncentrera tillsynsresursema beaktas. Efter avvägning dessaen av
omständigheter har utredningen kommit fram till lägsta medlem-att ett
santal 500 lämpligt. framgåttSomär det denom motsvararpersoner

redangräns idag gäller för viss verksamhet.som
Påföljden för förening inte uppfyller kravet lägsta med-en som om

lemsantal bör likvidationsplikt. det fallFör medlemsantaletattvara
sjunker under minimigränsen bör Finansinspektionen dock kunna med-
dela dispens från regeln minsta medlemsantal. Förutsättningen förom
dispens bör det endast sig tillfälligatt nedgångrör ochvara attom en
medlemsantalet inte väsentligt understiger det lägsta tillåtna. rikt-En
linje kan kravet lägsta antal medlemmar inteatt bör underskri-vara
das med Vidare100. börän den tid kravet underskrids intemer som

längre år. Dispens skallän dock inte kunnaett meddelas ivara sam-
band med understödsförening bildasatt endast verksamhe-utan nären

har inletts.ten
Som redogörs för inärmare avsnitt föreslås15 regler fusionatt om

införs för föreningarna. En förening inte kan uppfylla kravet påsom
minsta medlemsantal kan därför välja fusion iatt genom upp en an-

förening.nan
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ikraft-lagensvid denverksammaföreningarmånga ärFör nyasom
grundenmedlemsantal ilägstahöjningkravskulleträdande ett av

intedärför förskäl talarStarkaverksamhetsbetingelserna. attförändra
föreningarmedlemsantal förlägstabestämmelsergällandeändra om

Bestämmel-lagstiftning.ikraftträdandetetablerade vidär nyav ensom
§.7promulgationslag setillförslagitagitsharhärom ettuppser





1191998:82SOU

Namnfrågan8

infördesUFL,understödsföreningar,1972:262lagenGenom om
innehållaskullefirmaunderstödsföreningsväljamöjlighet att enom

föreningardeförsäkringsförening. Avellerunderstödsföreningordet
beteck-allakraft har använtiträddelagensedan utombildats ensom

försäkringsförening.ningen
försäkringsbo-ömsesidigtianvändasförrkundeförening ettOrdet

försäk-års1948med stödbildatsbolagSåvitt gällerfirma.lags avsom
föreningordetinnehållafickintedessaringsrörelselag har attansetts

harFRL278.försäkringsrörelse,lagenAppeltofft, Dense s.omnya
Appeltofft m.fl. Kommen-del sedennaändring iinneburit någoninte

289.andra upplagan,Försäkringsrörelselagen,till s.tar
försäkrings-användsFinansinspektionenfrån termenuppgiftEnligt

bolagfyradetfinnsförsäkringsbolag. Däremotnågotförening inte av
assuransförsäkringsföre-ellerassuransföreningbeteckningenharsom

riksskadebolag,mindre ytter-bolagdessafirma. Ett ärning i sin ettav
krea-meddelaråterståendetvåoch derikscaptivebolagligare är ettett

tursförsäkring.
lederochföråldratidagmåsteunderstödsföreningOrdet varaanses

försäkringsverksamhet.bedriverföreningtilltankarnaknappast somen
allmännytti-medsammanblandningförriskvissföreliggerTvärtom en

där-understödsförening börföreningar. Termenideellaochstiftelserga
försäkringsförening.benämningenmedutredningenenligtför ersättas

försäkringsföreningar.sålunda lagblirlagensDen omnamnnya
medgerinförsÖvergångsbestämmelserföreslårUtredningen att som

be-fårikraftträdandevid lagensregistreradede föreningar äratt som
promulgationslag.tillförslag8 §firma,nuvarandehålla sin se
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affärsmässighetFörbudet9 mot

Inledning9.1

affärsmässighetdirektiv anförs förbudetdenna utredningsl att mot
onödigt begränsande det börframstår föråldrat och över-samt attsom
affärsmässighet kan avskaffas.inte förbudetvägas motom

fâr in-understödsförenings verksamhet inteframgår§ UFLAv l att
framgårförsäkringsrörelse. Vidareaffärsmässigt drivandenebära avav

motsvarandekapitalförsäkring får högst belopp6 § UFL ettettatt avse
försäkring i decemberenligt lagen allmänbasbelopp 1962:381 om

dockFinansinspektionen kanuppgick basbeloppet till kr.1997 36 400
försäkring meddelas till högre belopp.medge sådan ettatt

Bakgrund9.2

förbudgälltförsta understödsföreningar harAlltsedan den lagen ettom
varit draaffärsmässighet. Syftet med kravet har gräns motattmot en

bl.a. Wenner/Gabrielsson, Denlivförsäkringsbolagens verksamhet. Se
understödsföreningar,lagen 13.nya om s

Föreningföljande.förarbetena till års lag framgår bl.a.1912Av
föraffärsmässig försäkringsrörelse då föreningenskall driva an-anses

försäkringsavgifterskaffande försäkringar eller för inkassering avav
sigprovision då föreningen utfästanvänder erhåller elleragenter som
till-andel i vinst eller gottgörelse till någonellerräntaatt somannange

omständigheterskjutit garantikapital. Vidare påtalades andraävenatt
affärs-bedöma vadkunde betydelse det gälldenär att som varvara av

nämndesförsäkringsrörelse. exempelmässigt bedrivande Som enav
anli-bedrevs annonsering,affärsmässig propaganda utansom genom

Å underunderstödsföreningandra sidan kundetande agenter. enav
och betalavissa omständigheter lämna ersättning till räntaagenter

rörel-affärsmässig. Vidarekapital rörelsen ansågs ansågsattutan som
för frågan rörelses affärsmäs-omfattning ha betydelsestor om ensens

affärsmetoderna växlar under tidernassighet. betonades ocksåDet att
Påaffärsmässig rörelse.och därmed kännetecknenlopp även en

rörelsebegreppet affärsmässiggrund härav preciserades inte närmare.
delsmedföra undanröjdaolägenheter detta kunde ansågsDe ge-som
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bestämmelsen maximibelopp för kapitalunderstöd, delsnom om genom
det elastiska varpå kontrollen understödsföreningarnasätt ord-av var
nad. Betänkande 1910 62.s.

Mazimibeloppet för kapitalförsäkring bestämdes i 1912 års lag till
2 000 lar. Någon motsvarande begränsning gjordes inte det gälldenär
meddelande pensioner.av

l förarbetena till den gällande UFL uttalade departementschefennu
det skulle ankomma försäkringsinspektionenatt med ledningatt av

de faktska förhållandena i varje särskilt fall understöds-avgöra om en
förenings verksamhet affärsmässig.är Prop. 1972:69,att anse som s.
61.

Understödsföreningsutredningen föreslog förbudet affärs-att mot
mässighet skulle upphävas. Vidare föreslog utredningen högsta be-att
lopp fö kapitalförsäkring skulle maximerat till basbelopp. Ut-ettvara
redningen motiverade sitt ställningstagande med understödsföre-att
ningarna borde släppas fria så långt möjligt deras verk-utan attsom
samhet blev alltför lik livförsäkringsbolagens. Skulle föreningarna få
driva aldeles rörelse försäkringsbolagen kunde medsamma som man
fog hävda, menade utredningen, detta borde ske på lika villkor ochatt

föreningarna då borde underkastas legala kravatt bolagen.samma som
Utredningen kom fram till värvningen medlemmar skulleatt av vara

fri ingaoch särskilda regler gälla för fick syssla med värv-vem som
ning. Paceringsreglerna borde desamma för försäkringsbola-vara som

Den enda begränsning skulle behöva bestå skulle alltså gällagen. som
försäkrngsbeloppens storlek SOU 1990: 101, ff.162s.

Vid remissbehandlingen Understödsföreningens betänkande in-av
denstämde övervägande delen remissinstanserna med förslaget attav

förbudet affärsmässighet skulle avskaffas. Såvitt gällde förslagetmot
höja högsta tillåtna belopp för kapitalförsäkringatt påtalade dock några

instanssr, bl.a. Pressens Pensionskassa, Arkitekternas pensionskassa,
Sverige; Köpmannaförbunds Pensionskassa, högsta tillåtna beloppatt
borde testämmas till basbelopp. Detta med anledning detattsex av
förmånstagarbelopp fritt från och gåvoskatt begränsatär ärsom arvs-
till just basbelopp. Näringsfrihetsombudsmannen ansåg högstaattsex
tillåtna belopp borde bestämmas till två eller basbelopp förtre att ge
understödsföreningarna för ökad konkurrensstörreett utrymme en
med livörsäkringsbolagen.

FinansinspektionensAv allmänna råd avgränsning under-om av
stödsföienings verksamhet affärsmässigt driven försäkrings-gentemot
rörelse FFFS 1993:6 framgår följande: Ersättning för medlemsvärv-
ning får vid kapitalförsäkring inte uppgå till försäk-1,5 %änmer av
ringsbebppet. Understödsförening får inte begagna sig heltidsans-av
tällda för förvärva medlemmar. Anställd hos föreningenagenter att nya
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bedriva anskaffningsarbete.får i begränsad omfattning delta i eller själv
med-Slutligen arbeta för förvärvandeuttalas uppdragatt att av nya

erfarenhetlemmar endast bör lämnas till den har den kunskap ochsom
för lämpligtkrävs uppdraget skall kunna utföras på sätt.att ettsom

Överväganden9.3

affärsmäs-påtalats vid flera tillfällen syftet med förbudetSom är mot
livförsäkringsbolagenssighet dra mellan föreningarnas ochgränsatt en

bedrivarespektive verksamhet. föreningarna allmänt skallAtt sett en
isund affärsmässig synvinkel självklart. Vadverksamhet är somur

förstället åsyftats främst vidta åtgärderhar varit möjligheterna attatt
understödsföreningsmedlemmar. förefallerDetvärva nya om ensom

aktiv värvningideella inriktning inte förenlig medansetts t.ex. avvara
uppfattas tämligenmedlemmar. sådant måste dockEtt synsättnya som

marknadstänkande.föråldrat och inte förenligt med modernt Enett un-
denderstödsförening bör kunna vända sig till den krets personerav

kunnaförsäkra med marknadsföringsaktiviteter och på så sättattavser
för-försäkringsbolagen delkonkurrera med på lika villkor. Denna av

budet affärsmässighet därförbör upphävas.mot
understöds-sida förbudet affärsmässighetEn är attmot enannan av

kapitalförsäkring till högreförening huvudregel inte får meddelasom
belopp dock meddela dispensbasbelopp. Finansinspektionen kanän ett

uppgiftfrån denna bestämmelse det föreligger särskilda skäl. Enligtom
från kapitalförsäkringsbeloppenFinansinspektionen i december 1997 är

kani allmänhet Beträffande begravningskassornalåga. de näm-större
försäkringsförening med-Försäkringskassan Funebris och lgnisattnas

försäk-delar kapitalförsäkring någontill värde basbelopp. Inteettett av
ringsförening har enligt uppgift från Finansinspektionen begärt dispens
för överstigande bas-få meddela kapitalförsäkring till belopp ettatt ett
belopp.

rörelse-Utredningen föreslår det i införs motsvarandeatt stort sett
försäkringsbola-och solvensregler för försäkringsföreningarna försom

föreningar. dennamed möjlighet till dispens för vissa mindre Motgen
bakgrund den lagstadgadedet inte motiverat upprätthålla gränsenär att

försäkringsföre-för högsta tillåtna för kapitalförsäkringbelopp utan
försäkringsbolagenningar bör i dett få konkurrera medavseendeäven

på lika villkor kapitalförsäkringar intetillhandahålla äratt somgenom
debeloppsbegränsade. för kapitalförsäkring dockBeloppet utgör en av

ställ-omständigheter Finansinspektionen vidmåste beaktassom av
tillhandahållaningstagande till försäkringsförening attom som avseren

eller sol-sådan försäkring kan dipenseras från de föreslagna rörelse-
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vensreglerna. Dispens bör inte kunna medges föreningen attom avser
meddela kapitalförsäkring till högre belopp basbelopp, dvs. detän ett

gällande gränsbeloppet.nu
Det kan dessutom ifrågasättas högsta belopp för kapitalför-ettom

säkring förenligt medär grundtankarna i EG:s försäkringsdirektiv. En-
ligt tredje generationens forsäkringsdirektiv skall principen om pro-
duktfrihet råda innebär försäkringsföretagen skall fria iattsom attvara

möjliga utsträckningstörsta utforma försäkringsprodukter och bestäm-
premier.ma
Utredningen föreslår denna bakgrund den gällande belopps-mot att

begränsningen i fråga kapitalförsäkring upphävs.om
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försäkringsföreningar10 Kravet att

slutnaskall vara

Inledning10.1

upphördeunderstödsföreningar, UFL,1972:262lagenGenom om
anför-förarbetenaunderstödsföreningar. Ibildamöjligheten öppnaatt

omfattning fri-tämligenunderstödsföreningarna idedes storöppnaatt
verksamhetsinbegränsningenregionalatidigaresig från dengjort av

positivauteslutandehaftsynpunkt inteprincipiellfråndettasamt att
af-dendrasvårarebliviteftersom det gränsen motverkningar ännu att
ledhadeTillsynsmyndighetenförsäkringsrörelsen.färsmässiga ettsom

bedrivenaffärsmässigtverksamhethuruvidabedömningeni varen
understödsforeningarnasgällde rättvillkor detsärskildaställt närupp

bordebegränsningardessaansågsakkunnigeprovision. Den attatt utge
otill-sigverkligheten visatiprovisionernapåtaladebibehållas, attmen

medlemsanskaff-och målmedveteneffektivgrund förräckliga ensom
medräknasikt måsteunderstödsföreningar ettochning öppnaatt

medlemsantal.allt lägre
affärsmässi-dengränsdragningmedtill problemetMed hänsyn mot

förtillräckliga skäldet fannssakkunnigedenrörelsen ansåg att upp-ga
nybild-föregentligtfanns någotlängredet intefattningen utrymmeatt

anledningsaknadesdetHärtill komföreningar. attning attöppnaav
tillgodo-bli bättreskulleintressenmedlemmarnasblivandedeanta att

existe-redannågonföreningnybildadsedda änöppen annanavav en
registrerade fö-de redantillförsäkringsorganisation. hänsynAvrande

fortsattaunderstödsverksamhetenshelatanke påoch medreningarna
nybildningarförhindradet angelägetansågsutvecklingsunda att av

föreningar.öppna
förhål-tillkomstansågs vid UFL:sföreningarslutnaBeträffande att
försäk-ordnauppkomfrågaannorlunda. Omdelvislandena att envar

exempelvis arbets-särskildringsverksamhet för av personer,gruppen
ideellimedlemmarelleryrkeskollegerföretag,vid entagare samma

samhörighetskänsla ochsakkunnigeenligt denutgjordeförening, en
föreningensmotiv tillväsentligafortfarandebiståndinbördesvilja till

försäkringsrörelsenaffärsmässigadenGränsdragningenuppkomst. mot
föreningar. Debeträffandeproblemutgjorde inte öppnasomsamma
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samlade förvaltningskostnaderna kunde hållas förhållandevis lågpå en
nivå. sakkunnige fanns såDen uttalade det vikt det inteatt att ettvar av
vidsträckt för nybildning slutna föreningar förbudetutrymme motattav
nybildning föreningar kunde kringgås medlemskapöppna attav genom

föreningi anknöts till eller mindre fiktiv elleren en mer vaga grun-
der organiserad intressesammanslutning. sakkunnige föreslog där-Den
för medlemskapet enbart för viss ideellmedlemmar iatt avsettom var
förening borde för registrering uppställas krav det förelåg sådanatt
intressegemenskap inom ursprungliga organisationenden ävenatt en
samverkan dess för personförsäkring framstodmellan medlemmar som
naturlig SOU 1970: 23, 82 utformades i enlighet medLagtextens.
den sakkunniges förslag.

överväganden10.2

avsnitt Förbudet affärsmässighet föreslagits förbudetI 9 harmot att
affärsmässighet upphävs. Vidare i institutethar avsnitt Skall5mot un-

derstödsföreningar finnas i framtiden föreslagits i fortsätt-detäven att
ningen bör finnas möjlighet bilda understödsföreningar. kanDetatt nya

ifrågasättasdock det nybildning endast slutna föreningarärom av som
bör tillåtas.

kunna försäkringsföreningarDet torde nybildning fram-antas att av
för allt kan bli aktuellt i samband med anställda, knutna tilläratt som

företag eller fackförening, går för attgemensamtsamma samman an-
ordna sitt försäkringsskydd. Understödsföreningsinstitutet erbjuder
härvid smidigt ordna detta. talar för iDettasätt ävenett attatt man
framtiden borde kunna ställa kravet föreningarna skall slutna.att vara

detta kan anföras anledningen till det infördes förbudMot att att ett mot
nybildning föreningar förbudet affärsmässighetöppna att motav var
föranledde dessa föreningar inte kunde bedriva anskaffningsverk-att
samhet i den utsträckning behövdes för undvika medlem-att attsom
santalet blev oproportionerligt lågt förhållande till förvaltniiigskostna-i
derna. Eftersom utredningen föreslår förbudet affärsmässig-att motnu
het upphävs kan hävda det borde finnas möjlighet återigenatt attman
bilda föreningar. Något behov bilda understödsfö-öppna öppnaattav
reningar har emellertid inte framkommit under utredningens arbete.
Vidare blir försäkringsbolagens verksamhetgränsen närmastmot
omöjlig dra nybildande tillåts föreningar. Medäven öppnaatt om av
hänsyn till försäkringsföreningenden typiska också i framtiden kanatt

föreslårsluten utredningen därför krav på slutenhetantas att ettvara
ställs fortsättningsvis.även
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erhållakriterier enligt gäller för vilka kanUFDe L grupper somsom
uppfatt-försäkringsförening enligt utredningensmedlemskap i bören

försäkringsfö-ning gälla i lag försäkringsföreningar. Enäven en ny om
visst eller vissa fö-rening skall således huvudsakligen anställda iavse

medlemmar itillhörande viss yrkesgrupp ellerretag, samman-personer
för för-slutning med sådan intressegemenskap samverkan ävenatt en

sig naturlig.säkrings ter
få bilda försäk-det gäller frågan vilka börNär enom grupper som

grupplivförsäkringsom-ringsförening kan den praxis utbildatssom
vägledning. Finansinspektionen har i cirkulär 1991:1rådet ansett attge

följande gruppbildningar kan godtas:
grund anställning ellerPersonalgrupp: personalgrupp stu-som av-

dier naturligt kansättett grupp.ses som en
organisationFöreningsgrupp: medlemmar i förening eller annanen-

har till ändamål tillvarata medlemmarnas intressenatt som yr-som
det kankesutövare, bostadsägare eller i avseende gör attannat som

för grupplivför-rimligt föreningsgemenskapen basutgörattanses
säkring.

kreditin-eller låntagare i bank eller iEkonomigrupp: ettsparare en-
stitut pensionssparare i försäkringsbolag.samt ett

efter prövningsådanAnnan avgrupp av personer somgrupp: annan-
angivnajämförlig deinspektionen kan med någon ovananses av

grupperna.

bestårSom personalgrupper har ansetts personer an-grupper som av
där arbetsgi-eller hos flera arbetsgivare ochställda hos arbetsgivareen

branschorgani-utvalts enligt generella regler inom ochen sammavarna
utbildningsanstalterstuderande vidsation. Med anställda har jämställts

grund anställning hoserhåller ålderspension påsamt avpersoner som
denne pensionsåldernarbetsgivare och anställda hos närvaren som

Appeltofft m.f1., till Försäkringsrörelselagenuppnåddes Kommentar s.
kategorier bestårSåvitt gäller försäkringsföreningarna de34. är som

tillhörande viss yrkesgruppanställda i visst företag attsamtav personer
personalgrupper.anse som

i fö-härefter gäller föreningsgrupper härmed medlemmarVad avses
intressehar till ändamål tillvarata medlemmarnasreningar att somsom

Med yrkesutöva-såsom fackförbund och fackföreningar.yrkesutövare,
studier har medlem-har jämställts vid utbildningsanstalt. Vidarere en

före-räknatsi bostadsrättsföreningar och villaägarföreningar sommar
Även pensionärsorganisa-ningsgrupper. medlemskap i nykterhets- och

föreningsgruppertion har godtagits grund för bildande avsom
be-Appeltofft m.fl., ib.. försäkringsföreningamas delFör motsvaras

ibeskrivs medlemmarföreningsgrupp den kategorigreppet som somav
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sammanslutning med sådan intressegemenskap samverkanatten en en
för försäkring naturlig.även är

dragits det gällerDe personal- och foreningsgrup-gränser närsom
bör kunna gälla också det gäller bildande försäkringsfore-närper av

ningar. Ekonomigrupper torde däremot inte uppfylla kravet på att en
samverkan för försäkring skall naturlig och kan därför inteäven vara

för bildande försäkringsförening.grundutgöra av en
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Behovsprincipenl l

Inledning1.1l

behovsprincipenutredningendirektiv skall övervägaEnligt våra om
understödsföreningarförskall behållas

denendastregistrerasunderstödsföreningfårEnligt § UFL4 omen
främjaägnadövrigtibehövlig ochverksamheten attävenavsedda är en

försäkringsväsendet.utvecklingsund av
skadeför-såväl förstaartikel iförsäkringsdirektiv 8.4Enligt EG:s

tillståndgällerlivförsäkringsdirektivetförstasäkringsdirektivet attsom
detden grundeninte fårförsäkringsverksamhet attvägrasbedrivaatt

verksamheten.tilltänktadenbehovföreligga någotkaninte avanses

Bakgrund1.2l

föreslogsakkunnigedenframgårnuvarande UFLtillförarbetena attAv
nybildninggälldedetundvaraskundebehovsprövning när avatt en

understödsförening-Nybildningunderstödsföreningar. öppnaslutna av
SOUförekommafåhuvud inteenligt förslagetskulle över tagetar

remissbehand-vidallmänhetaccepterades iff. Detta821970:23, s.
ifrågasattekritisk ochdockLandsorganisationen LOlingen. omvar

pensionsförmå-meddeladepensionskassorundantagmeddet somav-
ytterligareönskvärtkundeanställningsavtal-enligt att un-ansesner

utvecklingenbl.a.anförde därvidbildades. LOderstödsföreningar att
kundeinteföreningarnamedförtsocialförsäkringsområdetpå att anses

kundedetillhaft. Med hänsyntidigaredebetydelse attsocialaha den
främstunderstödsföreningar,bildaframtideniocksåifrågakomma att

intenyetableringsstoppdockLOansågtjänstepensionskassor, att ett
behovsprövningorganisationenförordadeställetinföras.kunde I att en

nybildande.uppställdes vid
det inteförslagsakkunnigesinstämde i denDepartementschefen att

Emel-understödsföreningar.bildamöjligtskulle öppnalängre attvara
understödsfö-slutnauteslutaskundedet inteansåg hanlertid attatt nya

starktgrundersakligaberättigandedessasbildades,reningar trots att
pla-denendastdärför tillåtasbordeNybildningifrågasättas.kunde om

departementschefenEnligtbehövlig.kundeverksamhetennerade anses
understödsföreningslutenregistreringförförutsättningskulle av enen

5 17-1169
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rörelsen fyllde påtagligt försäkringsbehov föratt den bestämdaettvara
människor föreningen avsedd för och också i övrigtgrupp av som var

ägnad främja sund utveckling försäkringsväsendet.att prop.vara en av
1972:69, 61.s.

Understödsföreningsutredningen föreslog behovsprincipen skulleatt
avskaffas. Utredningen motiverade detta bl.a. med intresset föratt
grupplösningar personförsäkringsområdet tilltagit och det därföratt
inte kunde uteslutas antalet ansökningar registrera före-att attom nya
ningar skulle komma öka SOU 1990: 101, ff.177att s.

1 1.3 Försäkringsrörelselagen

försäkringsbolagensFör del infördes behovsprincipen 1948 årsgenom
försäkringsrörelselag. Bakgrunden den överetablering ansågsvar som
råda inom försäkringsväsendet vid denna tid. Behovsprincipen skulle
innefatta koncessionsprövning från både kvantitativ och kvalitativen
synpunkt. Kvantitetsbedömningen skulle fastställa det kun-attavse om
de föreligga behov försäkringsbolag. Kvalitetsbe-ett ett nyttanses av
dömningen skulle sikte realisera detsättet målta uppställtsatt som
för den tilltänkta verksamheten prop. 1948:50 158-159.s.

År 1985 avskaffades behovsprincipen för försäkringsbolag. Depar-
tementschefen anförde behovsprincipen bidragit till den svenskaatt att
försäkringsmarknaden uppvisade stark koncentration till fåtaletten
företag eller koncerner. ansågsDet också till fördel för försäk-vara
ringstagarna konkurrensen stimulerades något och valfriheten öka-om
de. Koncession för försäkringsrörelse skulle därför beviljas denom
planerade rörelsen inte bedömdes oförenlig med sund utveck-vara en
ling försäkringsväsendet. Härvid borde hänsyn både till försäk-tasav
ringstagarna i sökandebolaget och till utvecklingen försäkringsvä-av
sendet i allmänhet. Vidare ansågs naturligt led i konces-att ett
sionsprövningen borde den planerade verksamheten kundevara om

komma allvarligt motverka strävandenantas på andraatt väsentliga
samhällsområden, konsument- kredit-, valuta; skatte- och han-t.ex.
delspolitikens område prop 1984/85:77, 49.s.

Försäkringsutredningen föreslog i sitt delbetänkande Försäkringsrö-
relse i förändring 1 SOU 1991:89 sundhetskravet vid konces-att
sionsprövningen skulle slopas och med föreskriftersättas atten om
verksamheten skulle förenlig med FRL. Skälet härtill enligtvara var
utredningen prövning huruvida planerad verksamhetatt för-ären av en
enlig med sund utveckling försäkringsväsendet inte utesluteren av en
viss behovsprövning.
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omformulera-1992/93:257propositionen prop.efterföljandedenI
försäk-enskildadetendast siktedetsundhetskravet sådes togatt

betonadesallmänhet. Detforsäkringsväsendet iinteochringsbolaget
kan for-statisktförsäkringsverksamhet intesund är utanbegreppetatt

Utformningenutvecklas.forsäkringsmarknadenhurberoendeändras
vadförebildeftergjordesförsäkringsbolagenförsundhetskravet avav

avskaffats år 1990.behovsprincipendärbankerna,förgälldesom
propositioniutveckladesinnebördSundhetskravets närmare

inne-kreditinstitut. Kravetoch andrai bankerägandel989/90:ll6 om
bolagsordningenenligtverksamhetorganisation, samtbolagsbär att ett

verk-Bolagetsskallsäkerhetsuppbyggnad prövas.ochinre kontroll-
kunskapsmässigauppfylla deskallledning ochställande större ägare

långsiktigt ochpåfordras föromdömesgillaoch så ettkrav attsomvara
Även organisatoriskaförsäkringsverksamhet.sunddrivastabilt sätt

be-verksamhetden ägareliksomskall bedömasförhållanden som en
miss-undvikarörelsen. Förtillståndspliktigadenvid sidan attdriver av

ilämpligt FRL,ansågs detsundhetskravetiinnebörden attförstånd om
intebehovsprövninguttryckligenbanklagstiftningen,iliksom attange

beviljasskallkoncessiondärför i FRLstadgastillåten. Numera attär
kravenuppfyllakommakanverksamhetenplanerade attden antasom

fårintekoncession vägrasförsäkringsverksamhetsund attsamten
försäkringsbolag.ytterligarebehövs någotintedetdet skälet attav

Överväganden1.41

behovsprövningdirektivinte EG:stillåterframgått attSom enovan
behovsprincipensvidåberopasVidare deär argumentgörs. av-som
understödsföreningar,förgiltigaförsäkringsbolagförskaffande även

konkurrensenförsäkringstagarnafördel fordetnämligen äratt omen
alternativskapaMöjligheterna förökar.valfrihetenstimuleras och att

försäkringsbolagen kommertillhandahållsutbud atttill det un-avsom
och debattenUtvecklingenavskaffas. närbehovsprincipenderlättas om

anledningfinnasdet kanpensionssystemetgällerframför allt gördet att
framtiden.iökaalternativ kommerför sådanaintresset attanta attatt

mycketidagbehovsprövningden görsDessutom sum-varasomsynes
fyller nå-denhärav ifrågasättasgrundoch det kanmarisk även om

funktion.egentliggon
Liksomslopas.behovsprövningendärförföreslårUtredningen att

verk-föreskrivaskoncessionsvillkorbörförsäkringsbolag attför som
Ef-försäkringsverksamhet.sundpåuppfylla kravenskallsamheten en

och iibehovsprövning FRLförbuduttryckligtfinnsdet motetttersom
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banklagstiftningen bör sådant uppställas för försäkringsföre-ett även
ningarna.
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Skälighetsprincipen12

Inledning12.1

Försäk-bakgrunddet,direktiv harutredningsdennal att motangetts av
ochskälighetsprincipenbeträffandeövervägandenringsutredningens

finns skäldetundersökasberedning, börfortsattaden frågans attom
försäkringsföre-förvillkorsskälighetochkostnads-bibehålla krav på

ningarna.
tillgodo-bl.a.skall enligt § UFLstadgar l lförsäkringsföreningsEn

försäkringenförkostnader och villkorintressemedlemmarnas attavse
före-omfattning ochochförmånernastillskäliga med hänsyn artär

ningens förhållanden.

Bakgrund12.2

Försäkringsrörelselagen12.2.1

Bak-år 1948.livförsäkringsbolageninfördes förSkälighetsprincipen
för-affärsmässigadeninomutvecklingdengrunden ägtsom rumvar

tillvilket i sin lettuppdriven konkurrens,med hårtsäkringsrörelsen, tur
försäkringsrö-gällandeden dåanskaffningskostnader. Iökadekraftigt

försäk-destadgadebestämmelsedärförinfördesrelselagen attsomen
delsförmågabolagetsskullegrundernaringstekniska atttryggaattavse

be-försäkringsavtal, delsingångnaenligtsina förpliktelserfullgöra att
kostnad.skäligförsäkringenstillmed hänsynförsäkring tillreda arten

försäkringsrörelselagstiftningeniskälighetsprincipenInförandet av
prin-behovsprincipen.införandet Denmedi sambandhar även satts av

förverkningarallvarligatill med dekommasyftade tillcipen rättaatt
försäkringsbolag ansågsöveretableringförsäkringstagarna avsom en

tillträ-möjligheterbegränsadeochkoncentrationfå. ökadkunna En att
konkur-negativtinverkaemellertid kunnabefaradesmarknadenda

andranödvändigt pådetansågs sättPå grund härav tryggaattrensen.
1948:50prismeddelas till rimligt Prop.kundeförsäkringar ettatt s.
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158 Skälighetsprincipen kunde således uppfattas ersättning försom
den effektivitets- och därmed prisreglerande uppgift konkurrensensom

svarade för SOU 1995:87 10.lannars s.
När skälighetsprincipen infördes för försäkringsbolagen innebar den

alltså krav kostnaden förett försäkringatt skall skälig i för-en vara
hållande till de tjänster försäkringen innebär för försäkringstagarensom
premie- och kostnadsskälighet. Principen har sedermera utsträckts till

inrymma skälighetskravatt ocksåett andra villkor premienän
villkorsskälighet. I dag stadgas i kap.7 4 § FRL för livförsäkrings-
verksamhetens del grunderna for verksamhetenatt skall att tryggaavse
bolagets förmåga meddela försäkringaratt till kostnad skäligären som
med hänsyn till försäkringens Vidare föreskrivs i kap.19art. 6 § FRL

villkoren skall skäligaatt med hänsyn till det skydd försäkringenvara
avseddär och till omständigheternaatt i övrigt.ge
Kravet på premie- och kostnadsskälighet ha flera sidor. Det äranses

for det första bolagets kostnadseffektivitet, för det andra förhållandet
mellan å sidan försäkringstagarna helhet och å andra sidanena som
bolaget, för det tredje relationen försäkringstagargrupper emellan.

När det gäller bolags omkostnadsnivå innebärett skäligheten ett
krav sparsamhet och medel hålla bolagetsett kostnader föratt nere
försäkringen. Driftskostnaderna måste sakligt motiverade och skä-vara
ligt avvägda.

Den del skälighetsprincipen åsyftar skäligheten mellan för-av som
säkringsbolaget och dess försäkringstagare innebär premierna skallatt

skäliga och den enskildes kostnad för försäkringenattvara således är
rimlig i förhållande till det skydd konsekvensEn dennasom ges. av
sida skälighetskravet allaär överskott i livförsäkringsrörelseav att skall
återgå till försäkringstagarna i form återbäring.av

Skälighetskravet alltså också relationen mellan olika försäk-avser
ringstagargrupper inom kollektiv. Detta innebärett enskilda försäk-att
ringstagare eller försäkringstagare skall behandlasgrupper av ett
rättvist i förhållandesätt till sin prestation. Bolagen skall bl.a. tillämpa
riskdelning efter skäliga grunder och åtföljande premiedifferentiering.
Varje försäkringsgren skall självbärande.vara

Vad härefter gäller villkorsskäligheten den i första hand siktetar
villkor i behandlasämnen Äveni konsumentförsäkringslagen.som äm-

inte berörs i den lagen omfattas dock, villkornen som försäk-t.ex. om
ringens objekt och de händelser vid vilka försäkringsersättningom
skall utgå. Också villkor hänför sig till andra försäkringarsom som
tecknas enskilda konsumenter de regleras iän konsumentför-av som
säkringslagen täcks skälighetskravet. frågaI livförsäkringar harav om

granskning villkor inte gäller premiernaen mindreav som ansetts an-
gelägen.
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i kon-reglernatvingandedestridafår inteFörsäkringsvillkoren mot
kringgå-otillåtethellerfår inteoch de görasumentförsäkringslagen ett

god-inteförbjuds ärBolagen sättregler.dessa ettende att somav
skälighetspröv-föroch detavtalsfrihetdenutnyttjatagbart utrymme

Försäkringsvillkorenmedger.bestämmelsernatvingandedening som
lagstiftningenibemärkelsei denoskäligafår inte omavsessomvara

sträckeri FRLSkälighetskravetkonsumentförhållanden.iavtalsvillkor
sittivillkorriktar sigochlängredock något ävensig mot sam-som
betraktaskande intelämpliga,mindre ävenframstårmanhang omsom

ff.1091995:87,oskäliga SOUdirekt s.som

Understödsföreningslagen2.2.2l

skälighetsprincipeninfördesdelunderstödsföreningarnasFör genom
ff.911970:23SOUföljande seuttalade bl.a.sakkunnigeUFL. Den s.
ochinslagenideelladär debakgrund,föreningarnastillhänsynMed

drivkrafterna,avgörandedevaritbiståndömsesidigtberedaviljan att
skydd förtilllagföreskrifterochregleringarbehovethade yttreav

styrkamedframträttintetidigareintressenmedlemmarnas somsamma
Utvecklingenförsäkringsrörelsen. motaffärsmässigadenifråga om

grundförutsättningar.dessaändratväsentligtdockhadeenheterstörre
verksamhetföreningarnasi tunnatsinslagetideelladetSamtidigt som

kompliceratochomfattandeblivitoftaförvaltningsarbetethadeut, mer
medutsträckningiarbetskraft hade ersattsFrivilligtidigare. storän

Även vissamellanskillnadenhadeandrapåpersonal.avlönad sätt un-
försäkringsrö-affärsmässigaoch denverksamhetderstödsforeningars
understödsfö-reform lagenpåtaglig.mindre Enalltblivitrelsen omav
understödsfö-inommedlemsintressetsyfta tilldärförbordereningar att

försäkringsrörelselagenliknandepåtillgodosågs sättreningarna som
försäkringsbolagen.inomförsäkringstagarnaskyddar

bestämmelseri UFL mot-övervägdesakkunnige taDen att som
stadgande i UFLOmförsäkringsrörelselagen.isvarade dem ett gav

försäkringsrörelselagen,iskälighetsprincipenuttryck åt somsamma
tillfredsställande kon-mindrefåskulledettafördock riskfanns det att

befarassåledeskundeunderstödsforeningar. Det attför vissasekvenser
såda-medföraskulle kunnaskälighetsprincipentillämpningstrikt aven

föreningarsmångaekonomiskochadministrativbåde art attkravna av
skulleonödanoch iallvarligt äventyras.verksamhetfortsatta

in-lösninglagteknisktilldärför framsakkunnige komDen somen
försäkrings-iskälighetsprincipenmedkopplingalltförnebar näraatt en

sakkunnigedeneftersträvadeställetlämplig. Iinterörelselagen envar
ekonomiska in-medlemmarnasgaranteradefrämstreglering attsom
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inte otillbörligt eftersattes i förhållandetressen till andra omständighe-
borde beaktas i sammanhanget.ter Hit hörde, förutom avvägning-som

mellan skilda medlemsgrupper, hänsynstagandeäven till före-en ett
ningens traditioner och allmänna syfte, medlemmarnas inbördes sam-
hörighet och relationer liksom föreningens storlek, utveckling och eko-
nomiska ställning. Den sakkunnige förordade alltså modifierad skä-en
lighetsprincip, så avpassad den förattsom utrymmevar gav en mer
nyanserad tillämpning motsvarande bestämmelserän i försäkringsrörel-
selagen.

Vidare påpekade den sakkunnige skälighetssynpunkteratt var av
betydelse för understödsföreningarnas medlemmar främst det gäll-när
de medlemsavgifternas storlek och relation till de föreningen utfästaav
försäkringsförrnånerna. Vid bedömningen avgiftemas storlek, dvs.av

priset för försäkring skäligt, hade ocksåär de villkor under vilkaom en
föreningen åtagit sig fullgöra sina utbetalningar centralatt betydelse.

intresseAv ansågs också hur överskott skulle disponeras och hurvara
bestämmelser återbäring sådant överskott utformade. Likasåom av var
ansågs medlems vid avgång föreningrätt de villkorennärmaresamtur
för till fribrev ellerrätt återköp andra viktiga faktorer i varjevara som
fall indirekt hade klart Översamband med priset för försäkringen.ett
huvud enligt den sakkunnige,taget avgifternasyntes, och därmed-
skälighetsprincipen alltid kunna i någon relationsättas till vad som-

stadgarnas föreskrifter, sammanträdesbeslut eller tillämpadgenom
praxis gällde beträffande det medlems mellanhavandenmesta av en
med sin förening.

Den sakkunnige hade vidare den uppfattningen skälighetssyn-att
punkter i vissa fall med fog borde kunna läggasäven på frågor, som
inte hade direkt samband med storlekenett på avgifterna och förmåner-

svarade dessa. Härmed avsågs bl.a. reglermot medlem-na som närom
skap upphör, föreningens tillgångar vid dess upplösning andraom samt
bestämmelser rörde medlemmarnas befogenheter och möjlighetersom
till insyn och delaktighet i föreningens verksamhet. Andra stadgebe-
stämmelser, beträffande villkoren fört.ex. stadgeändringar, kunde
ibland utformade i onödan försvåradesätt frånett med-vara som en
lemmarnas synpunkt önskvärd ändring föreningens verksamhet.av

bakgrundMot vad anförts kom den sakkunnige framav som ovan
till både soliditets- och skälighetsprincipenatt hade sådan vital betydel-

det fanns skäl i lagen dematt sådan framskjutenatt placeringse ge en
det inte kunde råda någon tvekanatt de skulle deatt utgöra yttreom

riktlinjerna för föreningarnas hela verksamhet och organisation. Skä-
lighets- och soliditetsprinciperna skulle därför, ansåg den sakkunnige,

i allmän inledning till bestämmelsernatas stadgarnas innehåll.en om
Vid jämförelse med försäkringsrörelselagen innebar detta denen även
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fickskälighetsprincipen för understödsföreningarnas delskillnaden att
princip hade vid försäkrings-vidare innebörd motsvarandeän annanen

verksamhet.
förslag tillDepartementschefen instämde i den sakkunniges en mo-

grund skälighetskra-difierad skälighetsprincip betonade påatt avmen
till före-betydelse för försäkringstagarna borde hänsynvets stora en

skäl här-förhållanden endast det fanns särskildanings särskilda närtas
skulleför. Vidare påtalades tillämpningen skälighetsregeln storatt av

detför utformningen stadgebestämmelserna, särskiltbetydelse närav
återbäringavgifternas till fribrev och återköpgällde storlek, rätt samt

1972:69, 63.Prop s. . intedepartementschefen detdet gällde avgifterna ansågNär att
härom några di-fanns behov i den särskilda bestämmelsenatt taav

borde det ankommarekta regler hur denna skulle beräknas. ställetIom
soliditets- och skälig-på försäkringsinspektionen med beaktandeatt av

normalgrunder till-hetsprinciperna i vad mån deöverväga som
avgifter för olikasynsmyndigheten utfärdat för beräkningen typerav av

Försäkringar behövde kompletteras eller ändras A.a. 82.s.
för understödsförening-Redan införandet skälighetsprincipav av en

skulle ha få tillgodogö-ansågs följa Föreningsmedlem rätt attattarna en
hanhärrörde från hans avgiftsbetalningar,sig det sparande omra som

modifieringen skälighets-avbröt försäkringsförhållandet i förtid. Av av
till fribrev eller återköpkravet ansågs emellertid också följa rättenatt

Medomständigheter föranledde det.kunde inskränkas särskildaom
in-hänsyn till den betydelse frågan ansågs ha för medlemmarnastora

till fribrev och återköp,fördes särskilda bestämmelser i lagen rätt seom
19 § UFL A.a. 88s.

frågan återbäringDepartementschefen uttalade det gälldenär attom
innehållaskälighetsprincipen följde stadgarna normalt skulledet attav

omständigheter motive-regler återbäring. Endast i fall då särskildaom
återbärings-möjlighet för förening inte harade det borde det finnas att

slutnaVad åsyftades det kunde finnas vissa mindre,regler. attsom var
hade social karak-föreningar, verksamhet fortfarande så starktenvars
efterges. sades vidarekravet på återbäring borde kunna Dettär att an-

återbärings-till lämpligakomma på försäkringsinspektionen att attse
skälighetsprincipeninfördes i i de fall den modifieraderegler stadgarna

detkunde kräva A.a. 87.anses s.
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12.3 F örsäkrin gsutrednin gen

12.3.1 Utredningens förslag

Försäkringsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande SOU 1995:87
Försäkringsrörelse i förändring skälighetskravet i FRL upphävs.att

betydelseAv vid diskussion skälighetskravet enligt utred-ären av
ningen hänsynen till EU:s ordning. Enligt den tredje generationens för-
säkringsdirektiv gäller princip produktfrihet, innebär atten om som
försäkringsföretagare i möjliga mån skall friastörsta utformaattvara
försäkringsprodukter och bestämma premier. En vidgad frihet skall
medföra ökad konkurrens, tillsammans med skärpta informations-som
krav skall leda till förbättrad situation för försäkringstagarna. Verk-en
samhetsreglema skall inriktade främst på bolagens soliditet. Redanvara
EU:s inställning enligt utredningenutgör vägande skälett utmönstraatt
eller ändra skälighetskravet. Vidare påtalar utredningen så omfat-att
tande krav premier gäller i Sverige inte vanliga i Europa.ärsom
Sådana krav kan konkurrensnackdel förutgöra de svenska bolagen.en

detNär gäller premie- och kostnadsskäligheten uttalar utredningen
det i högsta grad önskvärtär försäkringstagarnaatt kan erhålla för-att

säkringsskydd till rimliga priser och försäkringsrörelsen drivs kost-att
nadseffektivt. Utredningen dock dessa krav bättre kan tillgo-attanser
doses andra skälighetsprincip,sätt än i fleragenom en som avseen-
den ha nackdelar. Enligt utredningen visar erfarenheten skä-anses att
lighetskravet knappast haft den verkan avsågs regleringen in-närsom
fördes. Konkurrensen har betytt regleringen för de initiativän tillmer
kostnadsbesparingar har vidtagits. stället,I utredningen, harsom menar
kravet skälig kostnadsnivå förmodligen bidragit till kostnadernaatt
drivits i stället för hållits tillbaka.upp

Större frihet i fråga produktutformning och prissättning samtom
ökade krav information liksom andra konkreta skyddsregler enligtär
utredningen omständigheter bättre ägnade tillgodoseär försäk-attsom
ringstagarnas krav. För det fall bolag missbrukar dominerandeatt ett en
ställning eller flera bolag kartellbildning eller andra samarbets-genom
former skadar konkurrensen kan åtgärder vidtas med stöd konkur-av
renslagstiftningen.

Beträffande kravet på skäliga avtalsvillkor uttalar utredningen att
detta i första hand sikte på konsumentförsäkringsområdettar samt ur-
sprungligen motiverats med bedömning kostnaden inte varitatt en av
möjlig uppmärksammagöra villkoren i övrigt.att utan Under långatt
tid har ytterligare skäl till bestämmelse villkorsskälighetett variten om
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tillämpligvaritintekonsumentförhållandenavtalsvillkor ilagenatt om
omfattatshellerhar inteFörsäkringsrörelseförsäkringsverksamhet.på

näringsidkare.avtalsvillkor mellanlagen omav
försäk-andraväsentligtsjälvfalletanför detUtredningen är attatt

någotfinnasvårtdetskäliga,premienringsvillkor är attär attän men
andraförsäkringssidanpålångtgående krav änför hamotiv att mer

upphävd.därför bliföreslåskap. 6 § FRLi 19Bestämmelsenområden.
tillämpligandra avtalgäller förlagstiftningbör denställetI varasom

gällandeför denTillämpningsområdetförsäkringsavtalet.också nu
utsträcktsdessutomkonsumentförhållanden hariavtalsvillkorlagen om

försäk-särreglering ifinansiella tjänster. Engälla avtaltill ävenatt om
konsument-skäliga förvillkorensyftar tillringsrörelselagen ärattsom

ändamålsenlig.behövlig ellerdå inte längreförsäkringar är

Bertilyttrande BengtssonSärskilt12.3.2 av

harutredningen,sakkunnig iBertil avgettjusititierådet Bengtsson,F.d.
skälighetsre-beträffande bl.a.siguttalatoch därvidsärskilt yttrandeett

heltlångtgåendeonödigtdetEnligt attgeln. Bengtsson stegär ett upp-
skulle kunnaintedenifrågasätteroch hanskälighetsprincipenhäva om

bli tillkanverkligendär denpunkterpå demodifierad formbehållas i
nytta.

instäm-funktionkostnadsminskandeskälighetsregelnsSåvitt gäller
överflö-förefallerdenuppfattningutredningensmedBengtsson attmer
behövasdennabestämmelsehan,kan,dig. typDäremot avenmenar

försäkringsvill-ochpremierrimligamindrespärr motytterstasom en
in-avtaleturskillningsförmågaförsäkringstagarnas närlita tillkor. Att

effektivtillmöjlighetenbyggagås Bengtsson övertroenanser
naturligtallmänhet lär deti attförsäkringstagareinformation. För vara
premien åt-rättvisa på såskallvillkor sättoch andrapremier attvara

försäk-ochförsäkrade riskendenefterprincipminstone i attavpassas
särskilt behöverriktlinjersådanautformad efterringen attutanår man

byg-konsumentförsäkringenutformning. Bl.a.tekniskadessundersöka
sådantett resonemang.ger

till kon-hänvisatillfyllestintedetpåtalar vidare är attBengtsson att
ocksåuppkommamissförhållanden kankurrenslagstiftningen eftersom

olovlig kon-ellermeningkonkurrenslagstiftningensmissbruk iattutan
bordeenligt BengtssonVadbakom.kurrensbegränsning ligger som

avvikelserklaravissamöjligheti frågakomma motattär reageraen
försäkringssed.från god

diskriminerandeåtkommamöjligheternaEnligt Bengtsson attär
be-mycketregleravtalsrättsligaorättvisa villkoreller genomannars
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gränsade således bygger 36 § avtalslagen på skälighetsbe-ett annat-
forsäkringsrörelselagen. Härtill kommerän sådant förfa-att ettgrepp

rande opraktiskt.är
anförBengtsson förslaget visserligen innebär försäkringsvill-att att

koren konsumentområdet kommer underkastas marknads-att en
rättslig granskning på och enligt principer and-sättsamma samma som

konsumentvillkor. Bengtsson dock sådan ordning, ävenattra anser en
den kan lätta Finansinspektionens arbetsbelastning, inte hänsyntarom

till särdragen hos försäkringsavtalet och mindre väl med denstämmer
ingående kontroll frånutgått i arbetet försäk-mera som man en ny

ringsavtalslag. Oavsett sköter tillsynen bör det värdevem som vara av
kraven på rimliga premier och villkor framgår försäkringsrörel-att av

selagen. Vidare understryker Bengtsson tillsynsmyndighe-ävenatt om
har begränsade initiativ premiers ochten att eget taresurser upp

villkors skälighet till granskning bör försäkringstagareenskild haen
möjlighet efter anmälan få prövning sakkunnig instansatt en av en om
de håller måttet i detta avseende. dettaFör skall möjligt lär detatt vara
enligt Bengtsson krävas lagstiftningen vissa riktlinjer för bola-att ger

handlande.gens
Bengtsson föreslår sammanfattningsvis i 19 kap. FRL skulleatt man

kunna ha regel föreskriver styrelsen och verkställande di-atten som
rektören i försäkringsbolag skall för den verksamhet bedrivs iett som
Sverige övervaka premien och övriga villkor bestäms och inträffadeatt
skador behandlas i enlighet med god försäkringssed och vedertagna
försäkringstekniska principer. Eventuellt skulle det kunna tilläggas att,

inte särskilda förhållanden påkallar premien skallannat,om anpassas
till det skydd försäkringen avsedd täcka. Detta skulle enligtär attsom
Bengtsson innebära Finansinspektionens tillsyn inriktades också påatt
andra frågor försäkringsbolagets Soliditet, dettaän blir denäven om
viktigaste frågan.

överväganden12.4

Syftet med införa skälighetskravet för understödsföreningarnaatt även
medlemsintresset inom föreningarna skulle tillgodosesattvar sam-

försäkringsrörelselagen skyddadesätt försäkringstagarna.ma som
likhet med vadI Försäkringsutredningen uttalar kan det inlednings-

vis ifrågasättas inte skälighetsprincipen bör eller ändrasutmönstrasom
redan den grunden den inte står i överensstämmelse med EU:satt
ordning. Som utredningen anför gäller enligt tredje generationens för-
säkringsdirektiv princip produktfrihet innebär försäk-atten om som
ringsföretagen i möjliga skallmån fria utforma försäk-största attvara
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Även försäkringsföreningar-förpremier.och bestämmaringsprodukter
skäl ställsstarkaintedetutgångspunktenbördel utanatt uppvaranas

verksamhet.föreningarnasinskränkande iverkarbestämmelser som
tillämp-Även direktivensunderformellt fallerföreningarallainteom

förgenerelltgällareglerpräglar EG:sbör detningsområde synsätt som
försäkringsföreningama.

Försäk-detstorlek tordeavgifternasVad gäller somresonemang
giltighetpremiesättningen ha ävenbeträffandeanförtringsutredningen

Även för-önskvärtgivetvisdet är attförsäkringsföreningama.för om
lär detrimligt pristill ävenförsäkringsskyddfåkansäkringstagarna ett

mycketmedförenatområde storaförsäkringsföreningarnaspå vara
kanexempelavgift.skälig Somvadfastställasvårigheter äratt ensom

risk-rättvisriktig ochfastställa vadsvårigheterna ärnämnas att ensom
riskgrup-olikamellandriftskostnaderfördelningochklassindelning av

svårtmycket avgörafår detLikasågenerationer. attoch varaansesper
detförening ochför ärförvaltningskostnaderskäligavad är ensom

föreningarnashållatillbidrarskälighetsprincipentveksamt att nereom
kostnader.

redandettill UFLi förarbetenapåtaladesanförts attSom avovan
försäk-han avbrötfallför detmedlem,följdeskälighetsprincipen attatt

sparandesig dettillgodogörahadei förtid,ringsförhållandet rätt att som
betydelsefråganstillMed hänsynbesparingar.härrörde från hans stora

och återköpfribrevtill sär-dettalagfästesför medlemmarna rättentrots
ovillkorlig,dock inteåterköpfribrev ellertill ärskilt i 19 § UFL. Rätten
sådanbegränsaförutsättningar rätt.under vissafinnsmöjlighet attutan

FRLkap. 3 § 3framgår 7del attlivförsäkringsbolagensFör av
och åter-till fribrevförsäkringstagamasför rättskallgrunder upprättas

bestämmelsedennaemellertidföreslås1994/95:184 attköp. I prop.
försäkringsav-till Nyi förslagethärtillAnledningenupphävs. är att

detvillkorsådanaföreslagits förlagreglerhar1993:39talslag Ds som
förslagetföreslås i kap. 3 §Sålunda 12för.grunderidag skall upprättas

villkorunder vissaförsäkringstagarenförsäkringsavtalslagtill attny
närvarandeförbearbetasFörslagetåterköp.ellertill fribrevskall ha rätt

i Justitiedepartementet.
kap. 5 §stadgas i 3försäkringsföreningarförslagna lagendenI om

fribrevtillangåendedagens 19 § rättenbestämmelse motsvararsomen
avseddendastdock över-bestämmelseåterköp.och Denna är ensom

kraft.i Denförsäkringsavtallag trätttill dessgångslösning omen ny
Justitiedeparte-uppgift frånskall enligtförsäkringsavtallagennya om

falldetförsäkringsföreningama. För atttillämplig ävengörasmentet
bestämmelserinnehållaförsäkringsavtal kommerlag att omomen ny

kommerreglernadedärför ävenkan detoch återköpfribrev attantas
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gälla försäkringsföreningarna. Frågorna till fribrev ochrätt återköpom
alltså inteutgör något skäl behålla skälighetsprincipen.att

Som anförts uttalades i samband med införandet skälighets-ovan av
principen för försäkringsföreningarnas del principen innebaratt att en
försäkringsförenings stadgar normalt skulle innehålla regler återbä-om
ring. Till början kan invändas skälighetsprincipenen att ochär vag
svårtolkad och det därför i praktikenatt svårtär vilka före-avgöraatt
ningar sådanär stadgarna skall innehållaart att reglersom åter-av om
bäring. Ett krav återbäring borde åtminstone klarare utformat.vara
Härtill kommer det kan ifrågasättasatt det inte lämpligareär attom

till och förutsättningarnarätten för delaktighet i överskott helt regleras i
Ävenförsäkringsvillkoren. i detta sammanhang torde det resonemang

fors Försäkringsutredningen s. 150 ff ha relevans.som av Utredning-
använder begreppet "bonus" benämningen på överskottsmedel,som

vilka tillgodoförts försäkringstagare eller andra ersättningsberättigade
grund försäkringsavtal. Enligt Försäkringsutredningen börav i den

försäkringsavtalslagen slås fast det villkorennya skall framgåatt av
huruvida försäkringen innebär till bonus ellerrätt inte för-en samt, om
säkringen berättigadär till bonus, principerna för försäkringstagarnas
delaktighet i överskotten. Eftersom den försäkringsavtalslagennya en-
ligt vad anförts kommer tillämplig ocksågöras försäk-som att påovan
ringsföreningar således inteutgör heller frågan återbäring någotom

för behålla skälighetsprincipenargument att för försäkringsföreningar-
na.

När det gäller den del skälighetsprincipen innebär villko-av attsom
för försäkringarna skall skäliga, börren detäven gällernärvara man

försäkringsföreningarna ställa sig frågan det finns skäl haattom mer
långtgående regler villkors skälighet inom denna del försäk-om av
ringsområdet det gällerän andranär områden. Såvitt kan bedömasnu
finns det knappast sakliga skäl för sådan ordning och regelnsen vaga
utformning den svårtillämpadgör i denna del.även Detta innebär att
mycket talar for regeln villkorsskälighetatt kan upphävas.om

Avslutningsvis kan tilläggas i samband med skälighetsprinci-att att
infördes för försäkringsföreningarna uttaladespen skälighetsprinci-att
för föreningarnas del hade vidare innebördpen vadän motsvarandeen

princip hade vid försäkringsverksamhet. Det får dock betraktasannan
tveksamt den till understödsföreningarsom anpassade skälighets-om

principen i realiteten fått det genomslag förutsattes vid principenssom
införande.

Mot bakgrund det anförda har utredningen för föreslåav stannat att
skälighetsprincipenatt i sin helhet upphävs för försäkringsföreningar.
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Kapitalförvaltningl 3

Inledning13.1

försäk-tillskyldigUFLenligt 23 §understödsförening attEn är en
underkostnaderförgått åtinteintäkternavadringsfond avsätta som av

täckerbeloppi § UFLVidare stadgas 24räkenskapsåret. ettatt som
föreningensskulderna, delsförsäkringstekniskadedelssumman av

i förstatillgångar. Detslagvissa ärredovisas iskulder skallövriga av
ellerriksbankenhosfordringarobligationer,hand fråga annanom

egendom.fastisäkerhetfordringar panträttsvensk bank motsamt av
affär-ellerkontors-bostads-,jordbruks-,skall ifrågaPanträtten om

fastbeträffandetaxeringsvärdet och4/5ligga inomsegendom annanav
det kanmedgetthar grän-Finansinspektionen2/3. Omegendom inom

vid 70affärsegendomellerbostads-, kontors- sättasjordbruks-,försen
egendomensvid 60egendomfastoch för procentprocent avannan

statsbelånadeföralternativregelfinnsvärde. Vidareuppskattade en
enligtfastställasskallpantvärdedetvidfastigheter 75 procent somav

bostads-främjandetillstatsmedellånbestämmelsergällande avavom
understödsföre-värdedetvärdeuppskattatbyggandet. Med somavses

harFöreningarnavärdering.särskildgrundvalningen har bestämt av
försäkrings-motsvarande 1/5medelfritt placeramöjlighetvidare att av

aktieriintefår dockPlaceringen görass.k. fria sektorn.fonden den
värdepappersfonder.eller

medelför deendastalltsågälleri UFLBestämmelserna 24 § som
Beträffandeskulderna.egentligaoch deförsäkringsfondermotsvarar
själva väljafrihetföreningarnaharfria fondernamedel de attövriga

stad-dock iskallstycket 13andraEnligt §11för placeringarna.sätten
femprocents-s.k.skall placeras. Denmedelhur dessaalltid angesgarna

placeraunderstödsföreningarnas rättbegränsar attregeln i § UFL25
aktier.fonder isina fria

Fi-tillståndunderstödsförening efterfårEnligt i UFL24 § avena
placeringsreglerEG-harmoniseradetillämpa denansinspektionen som

bestämmelsentillförarbetenai Iförsäkringsbolag FRL.förinförts
under-olyckligtdetf anfördes1461994/952184prop. att omvores.

försäkringsrörelselageniändringarnatill följdstödsföreningarna av
försäk-konkurrensförhållanden änverka underskulle komma sämreatt
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ringsbolagen. framhöllsDet dock detta provisorisk lösning.att var en
Försäkringsrörelselagens regler beskrivs nedan.närmare

13.2 Försäkringsrörelselagens regler
Den l juli 1995 infördes placeringsregler i FRL. Reglerna ärnya en
konsekvens EGzs placeringsregler, vilka huvudsakligen finns i tredjeav
generationens försäkringsdirektiv. Sammanfattningsvis innebär direkti-

regler vid valet de tillgångaratt de försäk-vens av motsom svarar
ringstekniska avsättningarna skall hänsyn till vilken försäk-tas typ av
ringsrörelse företaget bedriver matchning. Vidare skall försäk-som
ringsföretaget till riskerna spriddaatt lämpligtärse ett sätt
diversifiering. Dessa övergripande regler kompletteras med bestäm-
melser detalj- och riktlinjekaraktär.av

l FRL har i kap.7 9 § i enlighet med direktivens bestämmelser in-a
förts övergripande placeringsregel de tillgångaren attsom anger som
används vid skuldtäckning skall placeras på sådant lämpligett sätt att
riskspridning uppnås. Vidare tillgångarna skall, med beaktan-attanges
de bolagets försäkringsåtaganden och förändringar i tillgångarnasav
framtida värde och avkastning, placeras så bolagets betalningsbe-att
redskap tillfredsställandeär och den förväntade avkastningen tillräck-
lig.

l kap.7 10 § stadgas följande tillgångsslag fåratt användas för
skuldtäckning:

obligationer eller andra skuldförbindelser vissa angivna rätts-som
subjekt för, kommuner, internationellat.ex. stater, organisa-svarar
tioner, kreditinstitut och publika aktiebolag,
skuldförbindelser med betryggande säkerhet, fastighetspant,t.ex.
aktier och andrajämförbara värdepapper,
andelar i värdepappersfonder
fastigheter och tomträtter,
reservdeposition hos återförsäkringstagare,
premiefordringar vissa rättssubjekt för,som svarar
livlån,
fordran på överskjutande skatt samt

10.bankmedel och kassa

Finansinspektionen får medge andra tillgångsslagäven tillfälligtatt får
användas för skuldtäckning.

Fondpapper måste huvudregel likvida för få användassom attvara
för skuldtäckning. Aktier i dotterföretag får användas för skuldtäckning
endast det företaget försäkringsaktiebolag,är finansielltett fö-om ett
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fårtillgångaruppgiftmedförvaltningsbolag ägaatteller somettretag
skuldtäckning.föranvändas

varjeifårplacering görashurframgårb §kap. 107 storAv som
kassahuvudgrupperolikaiindeladeReglernatillgångsslag. un-är sex

placerings-olikadärmedochriskegenskapervarierandemeddantagen
följande.huvudsakiinnebärReglernastrategier.

riskfriprincipiden ärkännetecknashuvudgruppen attförstaDen av
place-någraomfattasinte bördärförochkreditriskavseendemed av

skuldförbindelseroch andraobligationerHit hörringsrestriktioner.
vilkaförförsäkringsavtalmed stater,sambandharfordringarsamt som

gemenskapernaEuropeiskasamfäIligheter,liknandeochkommuner
dennatillräknasVidareorganisationerinternationellaeller svarar.

skattöverskjutandebeslutad samtlivforsäkringslån,bl.a. reserv-grupp
återförsäkringstagare.deposition hos

ochskuldförbindelserobligationer,ingårhuvudgruppenandradenI
värdepappersbo-vissaochkreditinstitutAP-fonden,vilkaförgarantier

dennaiTillgångarnabankmedel i dennaVidare ingårlag grupp.svarar.
skuldtäckningsbeloppet.totalt 75uppgå tillfår procenthuvudgrupp av

aktie-publikafor vilkaobligationerdockundantagEtt utgörs m.m.av
50till högstuppgåfår procenttillgångarSådanafor. avbolag svarar

skuldtäckningsbeloppet.
pub-haraktierinnehåller getts uthuvudgruppentredjeDen avsom

harBegränsningenbolag.utländskamotsvarandeochaktiebolaglika
medmotiverasochskuldtäckningsbeloppet atttill 25 procentsatts av

skuldtäck-förobligationerriskfylltbetraktas änaktier allmänt mersom
ning.

fasttillanknytningmedtillgångarhuvudgruppenfjärdeDen avser
högst 25uppgå tillfår procenti dennaTillgångarna avegendom. grupp

diversifieringsmöjlighe-härtillOrsaken ärskuldtäckningsbeloppet. att
deför nämntsgodamindre äninom är grupper somterna gruppen

ovan.
skuld-tiofår procenthuvudgruppen,femte motsvaradenI avsom
fysis-tillutlåningavseendeskuldförbindelseringårtäckningsbeloppet,

41idemandraoch nämntska än ovan.gruppernasompersoner -
intefondpapper omsättsinnehållerhuvudgruppensjätteDen som

iaktierochvärdepappersfonderiAndelarmarknad.regleradnågon
foranvändasfårtillgångarförvaltauppgiftmeddotterbolag att som

Begränsningenbegränsningsregeln.omfattasintebörskuldtäckning av
skuldtäckningsbeloppet.till tiohär procentäven sattär av

tillbegränsningen procent.gäller kassa treSåvitt sattär
värde-andelar iskallbegränsningsreglematillämpningenVid av
ägdesförvaltarfondernatillgångardebehandlaspappersfonder omsom

skallprincipgenomlysning. Dennas.k.försäkringsbolagetdirekt av
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också gälla försäkringsbolag för skuldtäckningett använder aktierom
eller andelar i dotterföretag har till uppgiftett tillgångarägaattsom

får användas för skuldtäckning. Dotterföretagets tillgångarsom skall
med andra 0rd behandlas tillgångarna direkt försäk-ägtssom om av
ringsbolaget. Detta skall gälla också tillgången via eller fleraägs ettom
holdingbolag.

Finansinspektionen får medge försäkringsbolag tillfälligtatt ett av-
viker från begränsningsreglerna.

l kap.7 l0 § finnsFRL bestämmelser begränsar möjligheter-c som
till s.k. enhandscngagemang. Värdet enskild placering fårna så-av en

lunda högst följande andelarmotsvara det belopp skall skuld-av som
täckas:

Fem får fastighet,procent eller byggnad.motsvaras tomträttav en-
Fem får i huvudsak aktier,procent obligationermotsvaras ochav-
skuldförbindelser från emittent eller lån till låntaga-samma samma

Regeln gäller dock inte särskilt kreditvärdiga subjekt,re. t.ex.som
eller kommun. Vidare fårstat tillgångarna till tioen motsvara upp

det belopp skall skuldtäckasprocent det sammanlagdaav som om
innehavet placeringar 5 10 inte överstiger 40procent procent av-
skuldtäckningsbeloppet. Andelen aktier från emittent fårsamma
dock aldrig överstiga fem procent.
Tio får andelar i värdepappersfonderprocent motsvaras för-av- som
valtas fondbolag, inte medges Finansinspek-av annatsamma om av
tionen.

Regeringen eller Finansinspektionen har vidare möjlighet inomatt ra-
för de enhandsrestriktioner lagts fast i lag meddela ytterligaremen som

föreskrifter lämplig riskspridning. På så har myndigheternasättom
möjlighet utforma förfinadatt gruppering efter tillgångarnasen mer
riskegenskaper.

När det gäller tillgångar skall lokaliseras stadgas i 7 kap. 10 d §var
de tillgångar användsatt för skuldtäckning skall, ifråga skade-som om

försäkring, finnas inom EES risken belägen inom EES och,är i frå-om
livförsäkring, finnas inom EES försäkringsbolagetsga verk-om om

samhet inomutövas EES. riskerFör och verksamhet utanför EES skall
de tillgångar används för skuldtäckning finnas i Sverige.som

I kap.7 10 har§ allmän valutamatchningsregel införts in-e en som
nebär de tillgångaratt används för skuldtäckning skall place-som vara
rade så risken för valutakursförluster begränsas.att

Beträffande värderingen placeringstillgångarna framgår kap.7av av
f10 § placeringstillgångarnaatt merparten skall vid skuldtäckningenav

värderas till verkligt värde. Obligationer eller andra skuldförbindelser
får dock under vissa förutsättningar värderas med utgångspunkt i an-
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andelar i koncern-ochaktierförgällerskaffningsvärdet. Detsamma
byggnaderochfastigheter, tomträttergällerVadintresseföretag.och
regeringenmeddelasbestämmelserenligtvärderasskall dessa avsom

Finansinspektionen.eller
riktlin-skallförsäkringsbolag upprättastadgas10 §kap.I 7 ettattg

före-Vidareskuldtäckning.foranvändsmedelplaceringförjer somav
livför-tecknadenochlivförsäkringstagare attskrivs enavseratt som

innehållet ihuvudsakligadetinformerasskalli bolagetsäkring om
beskaf-särskildaförsäkringenstillmed hänsyndet interiktlinjerna, om

information.sådantillanledningsaknasfenhet
registerföraskyldigt§kap. 11 ettenligt 7försäkringsbolag attärEtt

skuldtäck-används förtillgångarutvisar detidpunktvarjevid somsom
värde.tillgångarnasning och

huvudregel inte ägaförsäkringsbolagfår§kap. 17Enligt 7 ett som
röstetalaktiebolag mot etti änaktiernaandel ett svararstörre somav

fempro-s.k.aktier, densamtligaförröstetaletfemhögst procent avom
centsregeln.

förslagFörsäkringsutredningens13

försäkringsta-förförvaltasmedelsamtligabörutredningenEnligt som
Endastplaceringsrestriktioner.vissaföremål förräkning varagarnas

ellereventuellaaktieägare, garantertillhörakanklartmedel sägassom
sådanafrånundantasbörförsäkringstagarnafordringsägareandra än

alladettainnebärförsäkringsbolag attömsesidigagällerSåvittkrav.
ochskulderfinansiellasådanaförutom mottillgångar svararsom
för-placeringsbestämmelser. I ettomfattasgarantikapitaleventuellt av

finansiellamotsvarandetillgångardäremotkansäkringsaktiebolag
Förplaceringskrav.frånundantasregelkapitalskulder och eget som

försäk-förförmåntillvinstmedelharaktieägarnafalldet avsattatt
tillgångarocksågälladockplaceringskravsärskildabörringstagarna

framtidaförkapitalet ärdet avsettdeldenmotsvarande somegnaav
försäkringstagama.tillutbetalning

Försäk-anförutformningplaceringskravensgäller närmaredetNär
försäkringstekniskatillgångarringsutredningen motsvarasatt avsom

matchningskrav. Förriskspridnings-såvälomfattasbörskulder somav
endastplaceringsbestämmelser äromfattasbörtillgångarandra avsom

sammanhangi dettapåtalar attUtredningenbefogade.spridningskrav
tillgångargällabaraplaceringsreglersärskildafårreglerenligt EG:s

framståkandärfördetochskulderförsäkringstekniska attmotsvarande
place-särskildaomfattastillgångarandralåtatveksamt även avattsom

allaangelägetdetutredningen attärEmellertidringskrav. att me-anser
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del förvaltas för försäkringstagamas räkning omfattassom vissaav
spridningskrav anför den föreslagnasamt regeln formuleradatt såär att
den knappast kan strida EG:s direktiv. Man föreslårmot regelanses en

innebär tillgångaratt kapital isom ömsesidigamotsvarar för-egetsom
säkringsbolag skall placeras sådant lämplig riskspridningsättett att
uppnås. Principen diversifiering skall iakttas beträffande såväl till-om
gångsslag enhandsengagemang. Vidare uttalar utredningen desom att
nuvarande reglerna i FRL riskspridning gällande tillgångarom som

försäkringstekniskamotsvarar skulder visserligen inte direkt till-är
lämpliga, de bestämmelserna ändå fåratt vägledandemen anses vara
för bolagets placeringspolitik berört avseende. Försäkringsutred-nu
ningen föreslår också försäkringsbolagen skallatt skyldiga iatt,vara
likhet med vad gäller tillgångar motsvarande försäkringstekniskasom
skulder, riktlinjer för placeringama.upprätta

De nuvarande begränsningarna beträffande tillgångsslagen aktier
och fastighetsrelaterade tillgångar föreslås höjda från 25 till 50procent
respektive 30 Som skäl härför anförsprocent. gällande restriktioneratt
i vissa fall till nackdel förär försäkringstagarna. Nuvarande nivåer kan
således enligt utredningen begränsa möjligheterna för få godatt en av-
kastning på inbetalda premier. Detta gäller framför allt livförsäkrings-
bolag, åtaganden huvudsakligen kan förväntas utfalla efter fleravars
decennier.

Den nuvarande begränsningen gällande försäkringsbolags ägande i
andra företag den s.k. femprocentsregeln föreslås upphävd. Som- -
skäl härför anförs bestämmelsen långtgåendeatt är vad kanänmer som
motiveras utifrån konsumentskyddssynpunkt motsvarande be-samt att
gränsningar inte vanliga i övrigaär EU-länder.

överväganden13.4

Det enligt utredningensär mening önskvärt med likformighet i place-
ringsreglerna mellan försäkringsbolag och försäkringsföreningar för att
försäkringsgivarna skall ha möjlighet verka under likartade konkur-att
rensförutsättningar. De många föreningarnassmå ringa utlâningskapa-
citet och administrativa har tidigare motiveraansettsresurser störreatt
krav ställts föreningarna avseende placering i säkra objekt vadän

fallet för försäkringsbolagen.är Med den lagensom försäk-nya om
ringsföreningar införs enligt förslaget solvenskrav för föreningarna som
väsentligen överensstämmer med dem gäller för försäkringsbola-som

Det därför inteär motiverat någon olikformighetgen. att upprätta i pla-
ceringsreglema mellan försäkringsbolag och försäkringsföreningar.
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di-faller underFörsäkringsgivarededirektiv följerEG:sAv att som
iharReglernakapitalplacering.reglervissaföljaharrektiven att om

Påinförlivats i FRL. sättbeskrivitsmed vadenlighet somsammaovan
föreslåsuppställerEG-direktiven attsolvenskravdedet gällernär som

de kravföljaskall hahuvudregelförsäkringsföreningarna att somsom
härmedkonsekvenskapitalplacering. lbeträffandeställerdirektiven

kapitalplace-förriktlinjerbl.a. åläggas upprättaföreningarnaskall att
huvudsakligadettill medlemmarnainformationlämnaringen omsamt

dockbörförsäkringsföreningarnamindreriktlinjerna. Deinnehållet i
från reglerna.få dispenskunna

ikraftträdandetvidverksammaföreningar,mindre ärFör avsom
verk-bedrivafortsättavidaretillsväljeroch attlagenden attsomnya

gällaplaceringsreglernuvarande t.o.m.föreslåsenligt UFL,samheten
år 2009.utgången av

Försäkringsutredningen presente-förslaggäller dehärefterVad som
för-relevansharförslagtill desiganslutautredningenkan somrat
börreglermotsvarandeochverksamhetsäkringsföreningarnas attanser

skall fåföreningarnaförförsäkringsföreningarnaförinföras att samma
försäkrings-kapitalplaceringsområdetverka inommöjligheter att som

reglernadelämpligastedetdock är attUtredningenbolag. att nyaanser
försäkringsföre-ochförsäkringsbolagenförtidpunktvidinförs samma

för-framläggafrånutredningenavstårhäravgrund attPåningarna. nu
försäkringsutredningensden måniförutsätterdel,slag i denna attmen

iändringarmotsvarande görsinförs i FRLplaceringsreglertillförslag
försäkringsföreningarna.förplaceringsreglerna
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Redovisning14

Inledning14.1

års-EG-harmoniserade1995höstenbeslutade underRiksdagen nyaom
kre-handelsbolag,vissaaktiebolag,förkoncernredovisningsregleroch
för-förReglernaförsäkringsbolag.ochvärdepappersbolagditinstitut,

1995:1560lagensärskild lag,itagits inharsäkringsföretag omen
ÅRFL. lag-med dettasamband1försäkringsföretagårsredovisning i

till-bordereglerna görasdeintediskuteradesstiftningsarbete nyaom
före-propositiondenunderstödsföreningama. Ilämpliga somäven

beredning prop.ytterligarekrävdefrågandockanfördesgick lagen att
kortinomunderstödsföreningarnaoch183f.del1995/96:10, atts.

utredning.föremål förbliskulle

Gällande14.2 rätt

räkenskaperbestämmelseridagomfattasUnderstödsföreningars omav
bestämmelserUFL. Dessa67och30enligt 29,årsredovisningoch

föreningar.ekonomiskalagårsiregler 1951tillsinhänvisar i tur om
vilketiregler UFL,särskildaingalämnasbokföringenlöpandedenFör

i detgäller1976:125bokföringslagenibestämmelsernainnebär att
bådebestämmelserutförligainnehållerBokföringslagenavseendet. om

Årsbokslutet, delärårsbokslutet.ochbokföringenlöpande enden som
resultaträk-beståskallredovisning,offentligaickeföreningens avav

balansräkning.ochning
ochi UFLreglernainnebärårsredovisningenochårsbokslutetFör

följande.sammanfattningsvisbokföringslagen
årsredovisning. Den-räkenskapsårvarjeskall förStyrelsen enavge

Förvaltningsberättelse.ochbalansräkningresultaträkning,består avna
styrelseledamöter.samtligaÅrsredovisningen underskrivasskall av

skallprotokoll,styrelsenstill yttran-antecknatsmeningavvikandeOm
förenings-ordinarieföremånadMinsthandlingarna.tillfogasdet en

räken-förflutnadetförårsredovisningshandlingamaskallstämma
revisorerna.tillavlämnasskapsåret
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Senast månad efter resultaträkningen och balansräkningenatten
blivit fastställda, skall avskrift årsredovisningen och revisionsberät-av
telsen hållas tillgängliga hos föreningen för alla intresserade.ärsom
Understödsföreningar skall vidare för varje räkenskapsår till Finansin-
spektionen sända dels förvaltningsberättelsen jämte resultaträkning och
balansräkning, dels revisionsberättelsen med tillhörande handlingar,
dels protokoll fört vid föreningsstämma beslut i frågaöver dessaom
delar, dels redogörelse för föreningen och dess verksamhet.en

Bokföringslagen gäller beträffande resultaträkning och balansräk-
ning i årsredovisning och årsbokslut. Emellertid gäller dessutom att
regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen, i
30 § UFL har möjlighet utfärda föreskrifteratt närmare understöds-om
föreningarnas löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning.

Finansinspektionen har således med stöd bemyndigandet från rege-
ringen meddelat föreskrifter understödsföreningarnas räkenskaperom
och årsredovisning skall gälla jämte bokföringslagens regler. Avsom
föreskrifterna framgår samtliga tillgångar i principatt skall tas upp en-
ligt lägsta värdets princip. Någon uppdelning i omsättnings- och an-
läggningstillgångar på det i bokföringslagensätt görs föreskrivssom
inte. Värdehandlingar fondgillaär och kan förväntas kvarstanna isom
föreningens tills de skallägo inlösas eller i fall under avsevärd tid,vart
i regel tio år, kan dock till högre värde.tas Understödsförening-ettupp

får inte använda sig värdeminskningskontoar värdereglerings-av
konto eller kollektivt skriva eller ned tillgångar.upp

Om förening har flera verksamhetsgrenar skall intäkteren och kost-
nader redovisas för varje Verksamhetsgren för sig.

UFL innehåller inte några koncernregler och således inte heller någ-
regler koncernredovisning.ra om

14.3 EG:s direktiv på redovisningsrättens
område

Inom EG har utfärdats nio bolagsrättsliga direktiv. Bland dessa be-
handlar direktiv redovisningsfrâgortre för olika slag företag ochav
filialer. I EG-rätten finns också bankredovisningsdirektivett och ett
försäkringsredovisningsdirektiv.

De direktiv på bolagsrättenstre område behandlar redovisning-som
frågor har till syfte skapa minstaatt skyddsnivå för del-en gemensam

borgenärerägare, och andra träder i förbindelse med företag.som ett
Vad härefter gäller det fjärde bolagsrättsliga direktivet behandlar det

skyldigheten årsbokslutupprätta och förvaltningsberättelseatt i bolag
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direktivet be-bolagsrättsligasjundedelägaransvar. Detmed begränsat
ochredovisningsammanställdhandlar skyldigheten upprättaatt enen

enligtvadiförvaltningsberättelse, dvs.sammanställd settstort som
direktivetSyftet medkoncernredovisning. ärsvensk atträtt utgör upp-

intressentersåkoncernerinformationlikvärdigställa krav på attom
dels de eko-resultat,ställning ochbedöma dels koncernenslättare kan

koncernbolagen.mellannomiska banden
Även bestämmelserinnehållerdirektivbolagsrättsligaelfteEG:s om

medlems-underlyderbolagställer kravredovisning. Det att ensom
skall offent-medlemstatfilial iochlagstiftning öppnarstats en annan

Syftet medandraräkenskapshandlingar i denliggöra bl.a. vissa staten.
bolag väljerskyddtredjedetta attettoavsettär att omsammamange

dotterföretag elleri medlemsstatetablera sig ett genom engenomen
filial.

År försäkringsbolagförredovisningdirektiv1991 ettantogs om
årsbokslut ochdecember 1991direktiv den 19rådets samman-omav

fortsättningeni91/674/EEG;försäkringsbolag,redovisning förställd
syftar tillDirektivet"försäkringsredovisningsdirektivet".benämnt att

jämförbar.internationelltlättillgänglig ochinformationengöra mermer
och innehållerdirektivensjundede fjärde ochDirektivet hänvisar till

bedömtshardirektivavvikelser från dessaendast sådana vara mo-som
verk-försäkringsföretagsutmärker dessasärdragtiverade de somav

samhet.
direktivetskallförsäkringsredovisningsdirektivetEnligt artikel i2

skadeförsäkringsdirektiveti det förstaföretagtillämpas på avsessom
skadeförsäk-i förstai artikel 373/239/EEG. institutDe angessom

undan-institut,dock undantagna. Dessa ärringsdirektivet ävenär som
skalltillämpningsområde,skadeförsäkringsdirektivensfråntagna upp-

bestämmelserinnehållaBolagsordningen skallfylla följande villkor.
förmånerna.minskningbidrag ellermedger extrauttag avavsom

kredit- ochelleransvarsförsäkringomfatta vissfår inteVerksamheten
verksamhets-från depremieinkomstenårligaborgensförsäkring. Den

hälftenMinstmiljon ECU.överstigaomfattas får inte avengrenar som
i detmedlemmarfrånmåste kommapremieinkomsten ärsompersoner

försäkringsredovis-såvälfrånVidare undantasömsesidiga institutet.
namngivnaskadeförsäkringsdirektivet vissaningsdirektivet ut-som

delvishelt ellerverksamhetsåvida inte deras utgörsländska institut av
försäkringsrörelse.

företagockså tillämpasFörsäkringsredovisningsdirektivet skall
Undantag79/267/EEG.livförsäkringsdirektivetförstaisom avses

for-institut därömsesidigaverksamhetdock förgäller utövassom av
från med-medan bidragenmedel,med tillgången påvarierarmånerna

försäkrings-undantasVidarefastställt belopp.lemmarna utgörs ettav
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givare meddelar dödsfallsförsäkring, livsfallsförsäkring eller för-som
säkring förlust helt eller delvis arbete, endast till anställdamot av men
i vissa företag eller företag eller till tillhörigagrupper av personer en
eller flera yrkessektorer. Undantagna också organisationer till-är som
handahåller försäkringsformåner endast vid dödsfall och där storleken

förmånerna inte överstiger den genomsnittliga begravningskostna-av
den för avliden eller där förmånerna utgår i Slutligen undan-en natura.

ömsesidiga institut då stadgarna innehåller bestämmelsertas med-som
bidrag från andra förbundit sig härtilluttag extrager av personer som

och den årliga premieinkomsten inte överstiger 500 000 ECU under tre
varandra följande år.

14.4 Lagen 1995:1560 årsredovisning iom

ÅRFLförsäkringsföretag
ÅRFGenom harL EG-harmoniserade redovisningsregler införts förnya

försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag. Lagen reglerar
hur balans- och resultaträkningar skall ställas och hur tillgångarupp
och skulder skall värderas. Vidare regleras vilka ytterligare upplys-
ningar skall lämnas i årsredovisningen och koncernredovisningen.som
Lagen också riktlinjer för hur forvaltningsberättelse och fi-ger en en
nansieringsanalys skall utformade och hur delårsrapporter skallvara

Slutligen innehåller lagenupprättas. bestämmelser offentliggörandeom
redovisninghandlingar och revisionsberättelser. Lagen bygger iav stor

Årsredovisningslagenutsträckning hänvisningar till 1995:1554.
ÅRFLI har bibehållits normgivningsbemyndigandena för regering-

eller Finansinspektionen meddela redovisningsföreskrifter. Dockatten
medges inte längre möjlighet meddela föreskrifter avviker frånatt som
lag.

ÅRFLAv kap.1 tredje stycket framgår regeringen eller, efteratt
regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får medge undantag
från lagen för sådana försäkringsforetag får undantas från försäk-som
ringsrörelselagen enligt kap.1 10 § lag. Bestämmelsen detgörsamma
möjligt helt eller delvis undanta mindre ömsesidiga försäkringsfo-att

från lagens tillämpning. Vidare finns i kap.retag 1 4 § andra stycket en
bestämmelse möjlighet meddela föreskrifter for sådana för-attsom ger
säkringsbolag undantagits från lagens tillämpning.som
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överväganden14.5

försäkringsföreningar fal-avsnitt har utvecklats vilkaI 4 närmare som
försäkringsdirektiv. framgår avsnittetler under EG:s Vidare att ut-av

försäkringsföreningama huvudregel skallredningen attanser som un-
derkasta de regler försäkringsdirektiv uppställer. Möjlig-sig EG:ssom

i lagförslagetshet till dispens från vissa lagens regler dock lav ges
försäkringsföreningar, dels andra före-kap. 8 § såvitt gäller dels små

grund anställ-ningar de huvudsakligen meddelar försäkringom av
ning.

fallerframgår redogörelsen de föreningarSom är som un-av ovan
försäkringsre-der försäkringsdirektiv också skyldiga tillämpaEG:s att

dovisningsdirektivet. Utgångspunkten bör samtliga försäkrings-attvara
föreningar tillämpa regler till direktiv.skall EG:s Ettanpassatssom

härför viktigt föreningars redovisningar kanskäl det olikaär äratt att
jämföras utsträckning Försäkringsföreningamai så möjligt.stor som

ÅRFL.därför huvudregel åläggas följa reglerna ibör attsom
härefter de föreningar enligt utredningensdet gällerNär som upp-

fattning bör få dispens från krav försäkringsdirek-kunna de EG:ssom
tiv uppställer föreslår utredningen dessa föreningar undantasävenatt

ÅRFL. förfrån reglerna redovisning i likhet med vad gällerI somom
ÅRFL regeringen ellerde försäkringsbolag kan undantas från skallsom

Finansinspektionen kunna meddela föreskrifter beträffande dessa före-

ningar.
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Fusion15

15.1 Inledning

Lagen 1972:262 understödsföreningar, innehållerUFL, inte någraom
regler fusion. möjlighet tillDen står buds föreningär attom som en
överlåter sin rörelse till förening eller försäkringsbolag.etten annan
Överlåtelsen kan ske föregående likvidation eller under likvida-utan
tion. 63 och framgårAv 64 rörelse överlåts föregåen-att utanom en
de likvidation måste den överlåtande föreningen träda i likvidation när
överlåtandebeslutet registrerats. Om förening försatts likvidationien
före Överlåtelsen sker Överlåtelsen enligt Vidare framgår56 55 §av

överlåtelse vid likvidation inte får ske förrän den i kallelsen före-påatt
ningens okända borgenärer händelsedagen har löpt och allautsatta ut
kända skulder har betalats.

15.2 Fusionsregler i lagstiftningannan

12 kap. innehållerEFL regler fusion mellan förening-ekonomiskaom
Vidare återfinns här regler fusion mellan ekonomisk föreningar. om en

och helägt dotteraktiebolag regler ekonomisk föreningsett samt om en
inlösen aktierna i dotteraktiebolag. Fusion kan enligt EFL skeettav

antingen absorption, vilket innebär förening går iattgenom en upp en
eller kombination, vilket innebär två eller flera före-attannan, genom

ningar uppgår i förening de bildar.en ny som
Fusioner enligt omgärdade omfattandeEFL registrerings-är ettav

förfarande. usionsavtaletF skall registreras Patent- och registrerings-av
verket Vidare skallPRV. tillstånd sökas hos vederbörande tingsrätt

verkställa fusionsavtalet. Tingsrätten utfärdar i dettaattom samman-
hang kallelse på överlåtande förenings borgenärer. Fusionen är genom-
förd då tillstånd registrerats PRV.rättens av

det gällerNär möjligheterna för försäkringsbolag att samman var
bolagen tidigare hänvisade till bestämmelserna i kap. fri-15 FRL om
villig överlåtelse försäkringsbestånd. och införlivandetI med detav av
tredje bolagsrättsliga EG-direktivet i infördessvensk dock reglerrätt

fusion mellan försäkringsaktiebolag. likhet med vad gäller förIom som
ekonomiska föreningar kan fusion ske absorption eller kombi-genom
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nation. En fusion skall föregås fusionsplan. Planen skall granskasav en
bolagens revisorer registreras, kungöras och undersamt viss tidav

hållas tillgänglig för aktieägarna. skallDen därefter underställas bo-
lagsstämman i det överlåtande bolaget och, i vissa fall, bolagsstämman
i det Övertagande bolaget. När planen har godkänts skall bolagen hos
regeringen ansöka tillstånd verkställa den. Regeringenatt prövarom

de fusionerande bolagens ekonomiska förhållanden sådanaom är att
fusionen kan förenlig med borgenärernas intressen. Om tillståndanses
till verkställande fusionsplanen skall det Övertagande bolagetav ges,
anmäla fusionen till Finansinspektionen för registrering. Fusionen full-

Ävenbordas i och med registreringen. innehållerFRL regler ab-om
sorption helägt dotterbolag inlösen aktier i dotterbolag.samtav av

Såvitt gäller banker finns regler fusion i bankaktiebolagslagen,om
sparbankslagen lagen medlemsbanker. Reglerna isamt bankaktie-om
bolagslagen utformade efterär reglerna imönster FRL.samma som

Överväganden1 5.3

Ett utredningens huvudsyften det möjligt förär mindregöraattav un-
derstödsföreningar ombildas till och bärkraftigaatt större enheter.mer
Det tillvägagångssätt idag erbjuds måste betraktas tämligensom som
omständligt och kan inte något praktiskt användbart alterna-anses vara
tiv. Regler fusion bör därför införas i lag försäkringsföre-om en ny om
ningar. Reglerna bör utformas efter fusionsreglernamönster i EFLav
och FRL, med de förenklingar möjliga.ärsom

UFL innehåller idag i 63 § bestämmelser möjliggör attsom en un-
derstödsförenings rörelse överlåts till försäkringsbolag. Ett sådantett
förfarande har dock visat sig mycket sällsynt. l stället har dåvara man
låtit likvidera föreningen och överfört de behållna tillgångarna och
skulderna till försäkringsbolaget. Med hänsyn till EG-anpassningen har
denna regel dock fått kvarstå i förslaget och utvidgats till att avse
överlåtelse till utländsk försäkringsgivare.

För införande regler fusion skallatt ett incitament förettav om vara
mindre föreningar gå till enheter böratt reglernastörre såsamman vara
enkla och lättillämpade möjligt rättssäkerheten för denutan attsom
skull åt sidan. Som framgåttsätts innehåller EFL regler kallelseattom

Ävenskall utfärdas föreningens borgenärer. aktiebolagslagen inne-
håller regler kallelse borgenärer. föreskrivaAtt liknande reglerom av
för banker och försäkringsbolag har inte praktisktansetts vara genom-
förbart. I stället har föreskrivits regeringen vid den tillståndspröv-att
ning det gäller dessa institutgörs när skall beakta fusionenssom
följdverkningar för borgenärerna. Regeringen fungerar således som
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något ställföreträdare för borgenärerna och bevakar deras intres-attav
inte fusionen. förfarande innebärDettaäventyras ett avstegsen genom

från de allmänna civilrättsliga reglerna skuldövertagande. grundPåom
de speciella förhållanden råda vid fusion i vilken bankak-av som anses

tiebolag eller försäkringsaktiebolag deltar har sådant godta-ett avsteg
gits Prop. l994/95:70, 133s.

försäkringsföreningsEn borgenärer i princip deutgörs av egna
medlemmarna och den personalen. det försäkringsföre-När gälleregna
ningar bör Finansinspektionen kunna ha hand tillståndsprövningenom
och får i detta sammanhang fylla ställföreträdande rollanses samma

regeringen har vid bank- och försäkringsfusioner. På grund häravsom
behövs det inte några bestämmelser kallelse föreningens borge-om av
närer.

Fusion föreslås kunna ske mellan försäkringsförening ochäven en
helägt dotteraktiebolag. blir det möjligt för föreningDessutomett atten

lösa minoritetsaktieposter i dotteraktiebolag. Minoritetsaktieägarna
får å sin sida kräva föreningen löser deras aktier.rätt att att
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skattefrågor16

Inledning16.1

all inkomstförinkomstskattfrånbefriadeFörsäkringsföreningarna är
livförsäkringsverk-iförvaltasintefastighetför inkomstutom somav

föreningarnalivförsäkringtillhänförlig ärverksamhetBedrivssamhet.
avkastningsskatt.till s.k.skattskyldiga

Gällande16.2 rätt

fram-SIL,inkomstskatt,statlig1947:576lagen§ 6Av 2 ommom.
livförsäkringsbolag enligt 1delslivförsäkringsföretagmedgår att avses

livförsäk-driverförsäkringsföretagutländskadelskap. 4 § FRL, som
för1950:272lagen rättmed stöd ut-landetiringsrörelse här omav

Sverige LUFförsäkringsrörelse idrivaförsäkringsföretagländska att
verksamhet i Sve-försäkringsgivaresEES-1993:1302eller lagen om

under dennasåledes intefallerUnderstödsföreningarrige LEF.
livförsäkringsrörel-frånför inkomstskattskyldigaoch intedefinition är

däremotunderstödsföreningarna ärframgår10 SIL§Av 7 attmom.se.
livförsäk-iförvaltasintefastighetinkomstförskattskyldiga somav

verk-bedriverunderstödsföreningarVidareringsverksamhet. är som
avkastnings-till s.k.skattskyldigalivförsäkringhänförlig tillsamhet

pensionsmedel,avkastningsskatt1990:661skatt enligt lagen seom
livförsäk-driverinteföreningarTillstycketförstalagens 2 § som

ochsjuk-meddelarsjukkassor somhänförtsharringsverksamhet
och be-sjuk-kombineradeintedäremotolycksfallsförsäkringar men

57.1993/94185gravningskassor prop. s.
Försäk-regler.följandegällerförsäkringsbolagenbeträffarVad

beroende påmetoderenligt olikabeskattasrörelserringsföretags om
skadeförsäkringsföre-ellerlivförsäkringsföretagföretaget räknas som

inriktning. Somhuvudsakligaföretagetssinbestäms iDetta turtag. av
livförsäkringsbolaglivförsäkringsföretag delsmedanförts avsesovan

livförsäkringsrö-driverutländska bolagdelsenligt kap. 4 § FRL,1 som
skadeförsäkringsfö-Medeller LEF.stöd LUFlandet medrelse här i av

livförsäkringsföretag.försäkringsföretag änförstås ettannatettretag

6 17-1169
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Livförsäkringsföretag beskattas för schabloniserad avkastningen
enligt lagen avkastningsskatt pensionsmedel. det kapitalunder-Iom
lag grunden för beräkningen avkastningsskattenutgör skallsom av en-
ligt inte3§ ingå tillgångar hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar,
de riskförsäkringarna sjuk-, olycksfalls- och grupplivförsäkringrena

tillgångar och skulder inte förvaltas för försäkringstagarnassamt som
Överskotteträkning. försäkringsrörelse till den del det deav avser an-

givna sjuk-, olycksfalls- och grupplivförsäkringarna skall enligt 2 § 6
5 SIL i stället inkomstbeskattas.stmom.

Eftersom avkastningsskatten skall den inkomstskatt livför-ersätta
säkringsföretagen tidigare erlagt enligt SIL, har i 2 § 6 3 SILstmom.
intagits bestämmelser sådana företag bortsett från deattom nyss-
nämnda sjuk-, olycksfalls- och grupplivförsäkringarnaär frikalladeär-
från skattskyldighet enligt förSIL dels sådan del nettointäktenav som

hänförlig till tillgångarär och skulder förvaltas för försäkringsta-som
räkning, dels influtna premier. Vidare föreskrivs avdrag integarnas att

får för kostnader hänförligagöras till intäkter friaär frånärsom som
skatt enligt detta moment.

När det gäller verksamhet inte hänförlig till förvaltningärsom av
kapital för försäkringstagarnas räkning har det denna verk-ansetts att
samhet i utsträckning liknar den verksamhet drivs istor mångasom
andra företag inom den finansiella sektorn och försäkringsföre-att ett

rörelse därför skall beskattas enligt de vanligatags rörelsereglemaegen
vid beräkning inkomst näringsverksamhet prop. 1992/932187av av s.
210.

Skadeförsäkringsbolag beskattas i huvudsak enligt reglersamma
gäller för andra rörelsedrivande bolag. Som nettointäkt över-som anses

skottet försäkringsrörelsen inklusive kapitalförvaltningen.av

överväganden16.3

detNär gäller särbehandlingen försäkringsföreningar i skattehänse-av
ende har två skäl ursprungligen åberopats härför; sociala skäl och
praktiska skäl. Det sociala inslaget föreningarnasi verksamhet inteär
längre lika framträdande har under år Utred-utan tunnats ut.senare
ningen har i sin revidering lagstiftningen understödsföreningarav om
så långt möjligt eftersträvat likartade verksamhetsbetingelser för före-
ningarna för försäkringsbolagen. Med den utformning lag-som som
stiftningen försäkringsföreningar fått enligt förslaget kan det därförom
inte föreligga tillräckliga skäl för föreningarna skall behandlasattanses
annorlunda i skattehänseende försäkringsbolagen. SIL bör därförän
ändras på så försäkringsföreningar uteslutandesätt eller såatt gottsom
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hänföra till liv-försäkringsådanuteslutande meddelar är attsomsom
ilivförsäkringsföretagskalllagförslagetförsäkring enligt anses som

Övriga i enlig-försäkringsföreningar kommerbeskattningshänseende.
därmedandra stycket SILstadgandet i § 6het med 2 att ansesmom.

Stadgandet isådana.beskattasochskadeförsäkringsföretag somsom
skatt-frånunderstödsföreningar frikallasvilketenligtSIL,7 § 10 mom.

för-fastighet,inkomstförför inkomstskyldighet all utom somav
sagda upphäv-med deti enlighetlivförsäkringsverksamhet, börvaltas i

as.
räknasförsäkringsföreningardeinnebärovanståendeDet att som

skattskyldig-frånfrikalladelivförsäkringsföretag kommer att varasom
hän-nettointäktenden delgäller dels ärinkomst såvitthet för somav

försäkringstagamasförförvaltasskuldertillgångar ochförlig till som
den deldock integälleravgifter. Undantagetinflutnaräkning, dels av

och olycks-till de sjuk-hänförligeller avgifternanettointäkten ärsom
ochstycket 2första li kap. 3 §2fallsförsäkringar samtaavsessom

inteverksamhetBeträffande ärstycket b och 4 FRL.b första 13 § som
skall denräkningmedlemmarnaskapital förförvaltninghänförlig till av

inkomstvid beräkningrörelseregler nä-enligt vanligabeskattas avav
avkast-idag erläggaliksomskallringsverksamhet. Föreningarna --
Övrigapensionsmedel.avkastningsskatt påenligt lagenningsskatt om

skadeförsäkringsföretagräknasalltså kommerföreningar att somsom-
enligt SIL.inkomstskattskall erlägga-

Övergångsbestämmelser föreningarinnebär deinförasbör attsom
försäkringsförening-småkommerenligt lagförslaget att anses somsom

gäller förreglerenligt deskall beskattasfortsättningeniäven somar
närvarande.
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Sanktioner1 7

Inledning17.1

1972:262 understödsforeningar, straffbe-Lagen innehållerUFL,om
stämmelser i finns straff för77 80 §§. § drivande Oregistrerad1 77 av-
understödsforening. 78 hänvisar till bestämmelser i inne-EFL,som
håller regler överträdelse vissa associationsrättsliga bestämmel-om av

Vidare stadgas i för den lämnar oriktig uppgift i79 §ser. ansvar som
forsäkringsteknisk utredning. påtalas gärning,I 80 § att om som avses

79 §§, belagd med straff enligt brottsbalken,77 skallär ansvar-
ådömas enligt UFL.

Sanktionsbestämmelser17.2 i annan

lagstiftning

21 kap. innehåller de förseelser straffbelagda1 § FRL i FRL.ärsom
Således kan den uppsåtligen bryter förbudet för för-privatamotsom
säkringsaktiebolag sprida aktier till allmänheten dömas tillatt ansvar
detta. gäller också den under vissaDet omständigheter lämnarsom
oriktiga eller vilseledande bestämmelser till Finansinspektionen eller
underlåter iaktta regler aktiebok Vidare utlämnandeäratt om m.m. av
vissa uppgifter straffbelagt liksom åsidosättande vissa ordningsreg-av

Ävenler beträffande styrelsesammanträden. brott kreditjävsregler-mot
i kap. underlåtenhet anmäla aktieförvärv fall12 12 § i vissasamt attna

straffbelagt. Bestämmelserna i kap.FRL 19 1 § ABL.är näramotsvarar
Bankrörelselagen innehöllBRL tidigare bestämmelser ut-varsom

formade efter de nuvarande reglerna i IFRL.mönstersamma som
samband med de ändringar gjordes med anledning EES-avtaletsom av
upphävdes dock straffbestämmelserna i stället infördes reglerBRL. I

reglernamed på värdepappersområdet. Reglerna,överensstämmersom
återfinns i lagens tillsynskapitel, innebär i huvudsak följande. Fi-som

nansinspektionen kan förbjuda striderverkställighet beslutettav som
författningnågon eller bolagsordningen. Om beslutet redan verk-mot

ställts får föreläggainspektionen banken vidta rättelse det äratt om
möjligt. banken visat sig olämplig driva verksamhet får Finan-Har att
sinspektionen återkalla bankens oktroj. det bedöms tillräckligt fårOm
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inspektionen i stället meddela varning. Vidare får inspektionens före-
lägganden och förbud förenas med vite. Vad gällde frågan återkal-om
lande oktroj anförde departementschefen den frågan dittills varitav att
förbehållen regeringen. Eftersom skapasträvan så enhetligaattvar
regler möjligt ansåg departementschefen dock denna bordesom rättatt
delegeras till Finansinspektionen, beslutet bevilja oktrojtrots tillsatt att
vidare låg kvar hos regeringen Prop.l992/93:89, 146s.

överväganden17.3

I samband med bankrörelselagens straffbestämmelseratt upphävdes
anförde departemenschefen det kunde ifrågasättasatt straffrätts-om en
lig reglering den effektiva för till bestämmelsernamest attvar attse
bankområdet efterlevs med hänsyn bl.a. till polisutredning ochatt
eventuellt åtal kunde befaras lång tid. En effektivta ordning tordemer
enligt departementschefen förena föreläggande medatt viteettvara
Prop.1992/93:89, ibid. Straffbestämmelserna upphävdes därför och en
generell möjlighet förelägga vite inspektionenatt meddelarnär fö-ett
reläggande eller förbud infördes.ett

Utredningen det beträffande försäkringsföreningarnaävenattanser
får tveksamt straffrättslig reglering det effektivaanses ärom en mest
sättet upprätthålla efterlevandenatt lagens bestämmelser. Borttagan-av
det straffbestämmelser bankområdet har inte medfört någraav ne-
gativa konsekvenser vitesförfarandetutan effektivt medelettsynes vara

efterlevandenatt regelsystemettrygga bankområdet. Utredningenav
därför det inte erforderligt medatt är straffrättsliga bestämmelseranser

i den lagen försäkringsföreningar. Straffbestämmelserna inya UFLom
har således i lagförslagetutmönstrats bygger på vitessystem.ettsom
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Övergångs- och18

ikraftträdandebestämmelser

försäkringsföreningar skall träda iAvsikten den lagenär att omnya
försäkringsföreningar skall tilläm-kraft januariden 1999. Lagen1 om

etableras efter lagenbåde försäkringsföreningar trättattpas nya som
träder iföreningar verksamma då lageni kraft och sådana ärsom

för föreningarupphävs, med undantagkraft. Genom den lagen somnya
Försäkringsföre-ikraftträdande,verksamma vid lagens UFL.är nya

ikraftträdande driver försäkringsrörelseningar, vid den lagenssom nya
registreringen, ansökaregistrering enligt skall,med stöd UFL trotsav

föreslagna omprövningenkoncession enligt den lagen. Den avom nya
många föreningarverksamhetstillståndet skall bakgrundmot attavses

för-försäkringsrörelse sig åtbedriver egentliginte längre ägnarutan
fungerar sällskapsföreningar.donationsfonder ellervaltningen somav

etablerade föreningar uppfyller kra-bedömning huruvida redanEn av
försäkringsverksamhet därför erforderlig. Dettasundpå synesven en

för koncessionsförfarande.kan ske inom ettramen
i avseenden frånförsäkringsföreningar avviker mångaLagen om

tidbehöver föreningarna vissövergången till den lagenUF FörL. nya
konces-uppfylla kapitalkrav, ändra stadgar och ansökabl.a. för att om

det gäller föreningaröverensstämmelse med den lagen. Närsion i nya
längreförsäkringsdirektiv kan dock någonomfattas EG:s över-som av

åtagandenmedges med hänsyn till Sverigesgångsperiod inte gentemot
beträffande såda-nämligen lagstiftningenEnligt åtagandena bordeEU.

försäkrings-ha harmoniserats i enlighet med EG:sföreningar redanna
dock rimlig för dessaövergångsperiod på år kandirektiv. En ett anses

omfattasförsäkringsföreningarföreningar. Således föreslås att som av
andra för-försäkringsdirektiv och konkurrensskäl vissaEG:s storaav

enligt den lagenskall ansöka koncessionsäkringsföreningar nyaom
avgjortskoncessionsfråganår Till dessvid utgången 1999.senast av

enligtbedriva verksamhetenskall föreningarna ha fortsättarätt attatt
UFL.

försäkringsföre-smådet gäller föreningarNär är attsom anse som
försäkringsförening-föreslagna lagenningar enligt kap. § i den1 7 om

kraft föreslåslagenträder ioch verksamma den ansö-när attärar som
vid utgången år 2009.kan koncession skall lämnassenast avom

Även enligtfortsätta verksamhetenföreningar skall hadessa rätt att
koncessionsärendet avgjorts.till dessUFL
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Genom lång övergångstid föratt de mindre förening-en reserveras
lämnas skäligt rådrum för Föreningarnaett ställning till denarna att ta

fortsatta verksamheten. Olika alternativ står här till buds. Exempelvis
kan förening, koncession inte söks enligt den lagen, överlåtaen om nya
sin rörelse till förening i syfte skapa och bär-att störreen annan en mer
kraftig förening eller avveckla verksamheten överlåtat.ex. attgenom
rörelsen till försäkringsbolag.ett

Om koncession inte söks inom de föreslagna tidsfristerna föreslås
tvångslikvidation inträder.att
Vidare föreslås vissa övergångsregler beträffande minsta medlem-

santal. Enligt den lagen skall försäkringsforening ha minst 500nya en
Övergångsvismedlemmar. föreslås dock förening registre-att en som

fore den januari1 1999 ochrats vid lagens ikraftträdande har färresom
500 medlemmarän skall få fortsätta tillämpa UFL:s bestämmelseratt
minsta medlemsantal.om
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Författningskommentar19

Förslag till19.1

försäkringsföreningarLag om

uppbyggnadUtformning och19.1.1

försäk-utformningen lagHuvuddragen i den lagtekniska omav en ny
direktiv. Enligt dessa börringsföreningar har lagts fast i utredningens

hänvisningar till andrautredningen välja lagteknik bygger påsomen
särbestämmelser kanlagar i kombination med sådanarelevanta som

försäkringsfö-alla regleroch således undvika ordning därkrävas omen
reningar samlas i lag.gemensamen

föreslag-utredningsuppdraget har denMed denna utgångspunkt för
helt själv-försäkringsföreningar inte konstrueratslagen som enna om

ekonomiskahänvisar till lagen 1987:667ständig författning utan om
allmän förenings-föreningar det gäller bestämmelser. ärnär som av

be-det gällerrättslig till försäkringsrörelselagen 1982:713 närnatur,
bedrivande och. till lagenförsäkringsverksamhetensstämmelser om

försäkringsföretag det gällerårsredovisning i1995:1560 när re-om
till allahar dock inte tillämpasdovisningsregler. Hänvisningsmetoden

syfte skapafrån denna metod förekommer idelar avvikelser att ettutan
gällande lag understöds-överskådligt Till skillnad frånregelsystem. om

med undantag inte någonföreningar innehåller lagförslaget ett av-par
frågor haravtalsrättsligatalsrättslig reglering. Avsikten är att an-som

verksamhet skall regleras iförsäkringsföreningensknytning till en ny
gällerikraftträdandet den lagenförsäkringsavtalslag. avvaktan påI av

mellan försäk-försäkringsavtal i rättsförhållandenlagen 1927:77 om
medlemmar.ringsföreningar och dess

för försäkringsföre-föreslås specialförfattninglagDen ärsom en
understödsföreningar.skall lagen 1972:262ningar. Lagen ersätta om

innebördförsäkringsförening har iBegreppet stort sett somsamma
lagstiftning. Skälet till benäm-understödsförening i gällande atttermen

har utveck-försäkringsförening används i lagförslagetningen närmare
lats-i avsnitt
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Lagförslaget har delvis uppbyggnad lagen ekono-samma som om
miska föreningar. Vid utformningen lagförslaget har ocksåav syste-
matiken i försäkringsrörelselagen beaktats.

Förslaget till lag försäkringsföreningar föreningar harom avser som
minst 500 medlemmar. Försäkringsföreningar med medlemsantalett
understigande 500 medlemmar saknar möjlighet etablera verksam-att
het enligt lagförslaget. Motivet till denna begränsningsregel har närma-

redovisats i avsnitt För redan etablerade försäkringsföreningarre
vid tidpunkten för den föreslagna lagens ikraftträdande intesom upp-

fyller kravet minsta medlemsantal föreslås särskilda Övergångsbe-
stämmelser medger fortsatt verksamhet för sådana föreningar sesom
avsnitt 18.

denI föreslagna lagen försäkringsföreningar regleras försäk-om
ringsföreningars bildande, verksamhet och upphörande med verksam-
het. Lagen innehåller också bestämmelser försäkringsförenings led-om
ning, revision och bokslut, den solvens krävs försäkringsfö-som av en
rening, likvidation, upplösning, fusion och överlåtelse försäkrings-av
bestånd tillsynen försäkringsföreningar.samt över Det centralaom
målet med regleringen säkerställaär medlemmarnaatt i försäkrings-att
föreningarna får de ersättningar tillkommer dem. Denna s.k.som
trygghetsprincip kommer till uttryck i lagförslaget främst kon-genom
cessionskrav, solvenskrav bestämmelsersamt tillsyn fö-genom om av
reningarna.

Genom lagförslaget lagstiftningen försäkringsföre-anpassas om
ningar till de Europeiska gemenskapernas EG, nuvarande Europe-av
iska unionens EU räds direktiv försäkringsverksamhet vilka redo-om
visats i avsnitt Avsikten med dessa direktiv erbjuda medlems-är att
ländernas medborgare och företag jämbördiga möjligheter bedrivaatt
försäkringsverksamhet i medlemsländerna. Det ändringsbehovetstörsta
i nuvarande lagstiftning gäller således sådana lagbestämmelser som
hindrar genomförandet denna princip. Det måste ändras i gäl-av som
lande lagstiftning framför allt förutsättningarär för försäkringsföre-
ningar etablera försäkringsverksamhetatt och kapitalkraven på försäk-
ringsföreningar.

För fritt tillhandahållandeatt tjänster och fri etableringsrätt inomav
EES skall förverkligas, också för försäkringsföreningar, omfattassom

EG:s försäkringsdirektiv, har i förslaget införts bestämmelserav om
för sådana föreningarrätt etablera sig i främmandeatt EES-länder och
tillhandahålla försäkringaratt över Möjlighetgränserna. har vidare

för försäkringsföreningaröppnats i EG:s direktiv överlåtaattsom avses
försäkringsbestånd till utländska försäkringsgivare inom EES. EG:s
direktiv försäkringsföretags årsredovisning och koncernbokslutom har
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försäkringsföre-gällande regleringenföranlett ändringar i denockså av
ningar.

för-försäkringsområdetlagstiftning inomdirektiv EG:sDe styrsom
försäk-samtliga svenskamed avseende påinte hannoniseringutsätter

ilagstiftning gäller endastAnpassningskravet till EG:sringsföreningar.
förstakriterier iuppfyller vissafråga Föreningar som angessomom

enligt förslagetdetta utsträcksförsäkringsdirektiv. Trotsgenerationens
försäkringsföre-tillförsäkringsdirektivföranleds EG:sde krav som av

likartade verk-direktiven i syfte skapainte omfattasningar attsom av
försäkringsföretagförsäkringsföreningar ochsamhetsförutsättningar för

försäkringsföreningarbibehållanormeringshänseendeisamt att som en
för s.k.Dispensmöjligheter dockmöjligt.så homogen gessomgrupp

huvudsakligen meddelaroch föreningarförsäkringsföreningarsmå som
anställning.försäkring grund av

föranledslagstiftningendet harmoniseringskravFörutom avsomav
i gällande lag-föreslås också andra ändringarförsäkringsdirektivEG:s

den försäkrings-utvecklingenberor på den internastiftning avsom
Bl.a. föreslåsförsäkringsföreningar verkar.vilkenmarknad på att tre

nämligen behovsprin-gällande lagstiftning,grundläggande principer i
affärsmässig försäkrings-förbudetskälighetsprincipen ochcipen, mot

avsnittdelar har redovisats iförslaget i dessaslopas. Skälet tillrörelse,
införs för för-fusionsreglerföreslås särskildaoch Vidare9 11-12. att

för bildandetförutsättningari syfte skapasäkringsföreningar att av
utveck-harföreningar, vilketoch funktionsdugliga närmarestörre mer

lats i avsnitt 15.

Specialmotivering19.1

bestämmelserInledande1 Kap.

definitioner,koncessionskrav,bestämmelserKapitlet innehåller om
grund-omständigheteroch vissa andradispensmöjligheter ärsom av

med stöd den-försäkringsrörelsebetydelse för drivandeläggande avav
lag.na

harmoni-skallden föreslagna lagenkonsekvensSom att varaen av
försäkringsverksamhet har koncessions-direktivserad med EG:s om

överensstämmelse med tredjeinförts första stycket. Ikrav 1 § gene-
principbeviljad koncession igällerförsäkringsdirektivrationens en

möjlighet införts få bin-harEfter FRLinom hela EES. attmönster av
koncessionsplik-verksamhetplaneraddande förhandsbesked ärom en

lag skallenligt gällandestycket. Liksomenligt denna lag § andratig l



172 Författningskommentar SOU 1998:82

försäkringsföreningarna stå under tillsyn Finansinspektionen 1 §av
tredje stycket.

l kapitlet har tagits definitioner skadeförsäkring ochtermernaav
livförsäkring 2 § första och andra styckena medöverensstämmersom
de definitioner dessa begrepp har i FRL. Enligt lagförslaget gäller del-
vis olika regler för skadeförsäkring livförsäkring. Vidare har be-resp.

Iivränta och sjukränta definierats 3 §.greppen
Av central betydelse bestämningen begreppenär försäkringsfö-av

reningar 4 § och s.k. små försäkringsföreningar 7 §. Genom be-
stämningen försäkringsföreningar den för denav yttreanges ramen
föreslagna lagens tillämpningsområde. föreningEn inte uppfyllersom
de angivna kriterierna på försäkringsförening kan inte etablera verk-en
samhet med stöd denna lag. Genom definitionen små försäkrings-av av
föreningar de försäkringsföreningar har möjlighet få dis-anges attsom

från vissa de föreslagna lagbestämmelserna 8 §. Dispensmöj-pens av
ligheter också andra föreningar huvudsakligen meddelar för-ges som
säkring på grund anställning.av

Kapitlet innehåller vidare bestämmelser för försäk-om ansvar en
ringsförenings förpliktelser koncemförhållanden5 § 9 § och om

förbindelsernära mellan försäkringsförening och företagett annaten
10 §-

Till detta inledande kapitel har också förts för försäkringsverksam-
het sedan lång tid tillbaka grundläggande principer, nämligen det prin-
cipiella förbudet för Försäkringsgivare bedriva verksamhetatten annan

försäkringsrörelseän 6 § första stycket och separationsprincipen 6 §
andra stycket.

Förbudet främmande rörelse återfinns imot UFL. Separationsprin-
cipen dock för försäkringsföreningarsär del. Principen har förts iny
lagförslaget konsekvens s.k. kort sjuk- och olycksfalls-attsom en av
försäkring klassificeras skadeförsäkring enligt försäkringsdi-EG:ssom
rektiv. Enligt separationsprincipen måste skadeförsäkringsrörelse och
livförsäkringsrörelse hållas åtskilda.

I ll och 12 ingår hänvisningsbestämmelser till lagen årsre-om
dovisning i försäkringsföretag respektive lagen livförsäkringar medom
anknytning till värdepappersfonder. Enligt den allmänna principen om

speciallag allmän lag gälleratt bestämmelsernaövertar i dessa lagar i
tillämpliga delar framför bestämmelserna i lagförslaget.

Med hänsyn till den föreslagna lagen försäkringsföreningaratt om
inte har konstruerats helt självständig författning bygger isom utanen

utsträckning på hänvisningar tillstor FRL och EFL har i och13 14
framställningstekniska skäl vissa förtydligats.termerav
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försäkringsrörelsedrivaFörsäkringsförenings rätt att m.m.

Finansinspektionenfår efter koncessionförsäkringsförening§1 En av
med denna lag.enlighetförsäkringsrörelsebedriva i

förhandsbeskedlämnaskall efter ansökanFinansinspektionen om
planerad verk-stycket krävs förenligt förstahuruvida koncession en

samhet.
Finansinspektio-tillsynskall stå underörsäkringsföreningarnaF av

denna.registrerade hosochnen vara
huvudkontor Sverige.skall finnasförsäkringsförening iFör varje ett

har införtsmotsvarighet idirekt UFL,första stycket, saknarI ettsom
försäkringsverksamhetvillkor för etableringkoncessionskrav avsom

för försäk-föreslagna koncessionssystemetstöd denna lag.med Detav
omfattas EG:sgäller föreningarringsföreningama detär, när avsom

skadeförsäkringsdi-artikel i tredjeförsäkringsdirektiv, föranlett 4av
förutsätterlivförsäkringsdirektivetoch artikel i tredjerektivet 3 som

hemlandet för drivandemyndigheten iden behörigakoncession avav
inte omfattas EG:sgäller föreningarförsäkringsrörelse. detNär avsom

fårdettill koncessionskravetförsäkringsdirektiv motivetär att anses
föreningarnabehandlai normeringshänseendeändamålsenligt att som

bör därför konces-Fortsättningsvismöjligt.så enhetlig grupp somen
försäk-etableraförsäkringsföreningarallasion krävas attavsersomav

behandlas i 4försäkringsföreningringsverksamhet. Begreppet
i förslagetsförsäkringsföreningamaförKoncessionsvillkoren anges

första stycket.kap. 6 §2
tillämpaefter dispensenligt andra stycket 2Möjlighet finns 8 § att

försäkringsföreningar övrigakoncessionsvillkor på smålindrigare än
försäkringsföre-småkapitalkrav.föreningar det gäller Begreppetnär

Även huvudsakligen meddelarföreningarningar definieras i 7 som
koncessions-frånanställning kan dispenserasförsäkring grundpå av

villkoren.
verksamhet vid ikraftträ-bedriverförsäkringsföreningarFör som

införts.Övergångsbestämmelsersärskildalagen hardandet denav nya
tredje liv-och artikel iskadeförsäkringsdirektivet 4Artikel i tredje5

beviljas denkoncessionförutsätter denförsäkringsdirektivet att avsom
endaenligt principeni hemstaten skallbehöriga myndigheten om en

försäkringsrörelse med stödbedrivaofficiell auktorisation rätt att avge
inom helatillhandahålla tjänsteretableringsfriheten och friheten att
2171 harjfr. 1994/95:184,överensstämmelse med FRLEES. I s.prop

prövningenbestämmelseroch införtsi förslagets kap. 10 112 attom
bedrivaförsäkringsföreningföreligger förförutsättningar attenav om

försäkringsföreningenEES-land skallverksamhet i göras närett annat
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faktiskt sådan verksamhet och anmälan dettaatt starta göravser en om
till Finansinspektionen.

Koncessionssystemet den nuvarande prövningen förersätter regist-
rering gäller för understödsföreningar enligt 4 § ochUFLsom ut-som

form verksamhetstillståndgör för få driva försäkringsrörelseatten av
enligt UFL. finnsDet inte någon förgrund behandla koncessioneratt
för försäkringsföreningar på högre nivå den tillståndsgivningänen som
f.n. sker inom för registreringsförfarandet. dennaAv anledningramen
föreslås inspektionen i stället för regeringen, beviljaratt konces-som
sion enligt skallFRL, koncessionsgivande myndighet för försäk-vara
ringsföreningar, 2 kap. 6se

andraI stycket, saknar motsvarighet i UFL, möjlighet fåattsom ges
förhandsbesked Finansinspektionen i frågan planerad verk-av om en
samhet koncessionspliktigär försäkringsrörelse enligtatt anse som
denna lag. Föreskriften utformad efter kap.är l l § andramönster av
stycket FRL. Någon skillnad i förhållande till den tolkning begreppet
försäkringsrörelse fått i hittillsvarande praxis inte avsedd.är

Liksom hittills se 3 § första stycket UFL skall försäkringsföre-
ningar enligt tredje stycket stå under tillsyn Finansinspektionen. Denav
löpande tillsynen föreningarna skall ske enligtöver bestämmelserna i
förslagets kap.10 Försäkringsföreningar skall registrerade hosvara
Finansinspektionen.

Föreskriften i fjärde stycket har överförts från 12 § UFL.a

Skadeförsäkring och livförsäkring

2 § Med skadeförsäkring förstås denna lag sådan försäkringi som av-
kap.2 §i 3 första stycket klasserna och försäkringsrörelsela-1 2ses a

1982:713.gen
Med livförsäkring förstås denna lag sådan försäkringi isom avses

kap.2 b §försäkringsrörelselagen.3
Bestämmelserna denna lag livförsäkring,i med undantag för 2om

kap. § och kap.4 4 1 får tillämpas på skadeförsäkringar.
Bestämmelserna denna lag livförsäkring,i med undantag för 2om

kap. §4 kap. §4 1 och §2 andra stycket, behöver tillämpassamt inte
på sådana livförsäkringar kap.2 3b § förstai stycket klas-som avses

b och1 försäkringsrörelselagen4 beräknad ochpremien ärserna om
bestämd för längst fem år.

försäkringsdirektivEG:s förutsätter de försäkrade riskerna indelas iatt
försäkringsklasser. Enligt direktiven det nödvändigt klassificeraär att
riskerna bl.a. för det skall möjligt bestämma omfattningenatt attvara

den verksamhet koncession och kapitalkrav för respektiveav som avser
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för precise-betydelseocksåKlassificeringenförsäkringsklass. är av
försäkringsföre-försäkringsverksamhetdet slagringen som enavav

dis-Vidarestycket.första4 § ärdenna lag seenligtfår bedrivaning
förutsättningbl.a.livförsäkringochskadeförsäkringtinktionen enav

delviskap.förslagetsi 4solvensreglernatillämpningenför somav
försäkringslagpå vilketberoenderegelsystemolikabygger somav

meddelas.
andraförsta ochilivförsäkringochskadeförsäkringBegreppen

hänvis-definierasi UFL,motsvarighetsaknarstyckena, genom ensom
grundarinledningförsäkringsklasser. Dennaiindelningning till FRLzs

förstatilli bilagaförsäkringsklasseruppräkningensig i sin tur av
artikelgjortsändringmed denskadeförsäkringsdirektivet, genomsom

livförsäkringsdi-i förstaartikel 7.2respektiveassistansdirektivet,i14
direktivet.till detbilagarektivet jämte

förslagetenligtförsäkringsföreningarkonsekvensSom att en-aven
skade-inomolycksfallsförsäkringochkort sjuk-meddela s.k.fårdast

innebörd iskadeförsäkring snävareförsäkringsområdet har termen en
ilag FRL.denna än

klasserna 1första stycket§i kap. 3a2försäkringarDe avsessom
försäk-sådandock intesjukförsäkring,olycksfalls- ochoch 2 FRL är

försäkring-klass FRL. Destycket 4förstakap. b §i 3ring 2som avses
försäkringsklasser:följandekap. b §i 32 ärsom avsesar

engångsbeloppförsäkringsbelopputbetalningdärförsäkring1a av
eller fleraberoendeutbetalningarperiodiskaeller är personsav en

enligt klassförsäkringardock inteliv,personers
enligt 1försäkringtilltilläggmeddelasförsäkring1b a,somsom

giftermål,vidutfallerförsäkring2a som
födelse,utfaller vidförsäkring2b som

tillanknutenoch 21i klasserna ärförsäkring3 somaavsessom
värdepappersfonder,

tidför längregällerolycksfallsförsäkringsjukförsäkring och4 som
uppnåttförsäkradedentill dessobestämd tid ellerunderfem år,än

ellerförsäkringsgivareninte fårochviss ålder sägas upp avsomen
iförhållandensärskildaendast underfår sägas angessomuppsom

försäkringsavtalet.

efterharmotsvarighet i UFL, mönstersaknarstycket,tredjeI avsom
försäkringsföre-förmöjlighetinförtsstycketförsta FRL§kap. 51 en

tilläggsför-olycksfallsförsäkringarsjuk- ochfråga samtiningar att, om
livförsäk-lagdennareglerna itillämpavälja mellansäkringar, att om
sjuk- ochkortas.k.stycketskadeförsäkring. Förstaellerring avser

stycketandramedanstycketjfr. första tarolycksfallsförsäkringar
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sikte dels tilläggsförsäkringar till konventionell livförsäkring, dels
sjuk- olycksfallsförsäkringar,och om

försäkringen meddelas för längre tid fem år ellerän obestämd tid-
eller till dess den försäkrade uppnått viss ålder,
försäkringen inte får försäkringsföreningensägas eller fårupp av-

endast undersägas särskilda förhållanden i försäk-upp som anges
ringsavtalet, och
premien beräknad och bestämd förär längst fem år.-

Möjligheten välja mellan tillämpa livförsäkringsreglernaatt att eller
skadeförsäkringsreglema gäller inte reglerna kapitalbas, solvens-om
marginal och garantibelopp. För livförsäkringar gäller valmöjligheten

heller bestämmelserna beräkning premiereserv. Begränsning-om av
valmöjlighetema föranledda bestämmelsernaär i första ska-arna av av

deförsäkringsdirektivet och första livförsäkringsdirektivet.

Livränta och sjukränta

3 § Ersättning betalas formi livränta eller sjukränta tillhörsom av
livförsäkring, betalas frånersättningen livförsäkring, och ska-om en
deförsäkring, betalasersättningen från skadeförsäkring.om en

För sådan livränta eller sjukränta tillhör skadeförsäkring gäl-som
ler de särskilda bestämmelserna livförsäkring kap.4 §i 2 andraom
stycket, kap. §5 3 och kap.6 28

Klassificeringen livränta och sjukränta i första stycket, saknarav som
motsvarighet i UFL, iöverensstämmer sak med den tillämpas isom
FRL 1 kap. 5 § tredje stycket första meningen. Det i redovisnings-är
sammanhang denna klassificering främst har betydelse.som

Oavsett livränta eller sjukränta tillhör livförsäkring eller ska-om en
deförsäkring gäller det särskilda säkerhetssystem för livförsäkring i
denna lag. följerDetta andra stycket. Således skall livförsäkringsbe-av
stämmelserna beräkning premiereserv 4 kap. 2 § andra stycketom av
aktuarie kap.5 3 § och överlåtelse försäkringsbestånd vid likvida-av
tion eller konkurs kap.6 28 alltid§ tillämpas på liv- och sjukränta.

Försäkringsförening

4 § Med försäkringsförening förstås förening för inbördes bistånden
har till ändamål meddela sådan försäkringatt §som 2isom avses

första och andra styckena. Meddelas försäkringar huvudsakligen på
grund anställning, föreningen försäkringsförening,av anses ävensom

medlemsavgifterna betalas arbetsgivaren.om av
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huvud-det denskall sluten påÖrsäkringsföreningenF sättet attvara
avsedd försakligen är

företag,anställda ellerl vissai visstett. elleryrkesgrupp,tillhör visspersoner som en
intressegemenskapmed sådansammanslutningmedlemmar i enen

naturlig.för försäkringsamverkan ärävenatt en

försäkringsfö-finns bestämmelser§ första stycket 52 kap. 2I att enom
gälla för inträde före-villkor skallstadgar skall de irenings somange

ningen.

in-§ UFL,innehåll i huvudsak 1Paragrafen, till sitt motsvaras avsom
definitionegentliginte innefattarnehåller bestämmelser av enensom

kriterier måstevissa grundläggandeförsäkringsförening somangermen
klassificeras försäk-förening skalluppfyllda för att som envara en

försäkringsverksam-möjlighet bedrivaringsförening och därmed ha att
redovisats i avsnittskälmed denna lag.het i enlighet Av närmaresom

beteckningen under-valts i stället förförsäkringsförening8 har termen
gällande reglering.stödsförening används isom

sådana föreningar därskall med undantag förLiksom enligt UFL -
verksamhetenför medlemsavgifternaarbetsgivaren vara av-svarar -

vissa slagändamål meddelabistånd och ha tillsedd för inbördes att av
försäkringar för-stycket.försäkringar. följer första DeDetta som enav

livförsäkringar s.k. kortatillhandahållasäkringsförening kan är samt
skadeforsäkringhänföra tillolycksfallsförsäkringarsjuk- och är attsom

till följd EG-användsterminologienligt den avsom numera
anpassningen.

livförsäkringsområdetjämförelse med innebär förslagetUFLI en
Samtidigt innebärfondförsäkring kan meddelas.utvidgning attgenom
skadeförsäkrings-begränsning inomförslaget i förhållande till UFL en

försäkringsföreningar i fort-förmöjlighet saknasområdet attattgenom
avgångsbidragsförsäkringar. Dettatillhandahållasättningen ensom

enligt försäkringsdi-avgångsbidragsförsäkring EG:skonsekvens attav
med liv-inte får förenasskadeförsäkringrektiv klassificeras somsom

avgångsbidragsförsäkring.föreningförsäkring. meddelar ingenF.n.
tillhanda-föreningarnas behov kunnaupplystsEnligt vad är attavsom

mycket begränsat.hålla denna försäkringsform
försäkringsförening inte drivafårLiksom enligt gällande lag en

återförsäkring från andraaffärer iåterförsäkringsrörelse, dvs. motta
försäkringsgivare.

nuvarande kravetavsnitt har detutvecklats i 9skälAv närmaresom
slopats.får bedrivas affärsmässigtförsäkringsrörelsen intei UFL att

motsvarighet till den nuvarandeVidare innehåller förslaget inte någon
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beloppsbegränsningen i fråga kapitalförsäkring, jfr. 6 § UFL. Moti-om
till denna begränsning harvet tagitsatt bort redovisas också i avsnitt
I andra stycket fastslås försäkringsförening skallatt slu-en vara en
förening. Denten nuvarande bestämmelsen i 1 § andra stycket UFL
medger understödsföreningar,öppna de bildadesom föreär UFL:som

tillkomst, föreslås överflyttad till övergångsbestämmelserna se 6 för-§
slag till promulgationslag. I avsnitt l0 behandlas motivet till för-att en
säkringsförening bör sluten förening. Kriterierna i fråga devara en om

bör få bilda försäkringsförening har överförtsgrupper frånsom l §en
första stycket UFL vidarese avsnitt 10.

I tredje stycket erinras bestämmelsen i 2 kap. 2 § första stycket 5om
föreningens stadgar skallatt villkoren för inträde i föreningen.ange
Bestämmelser minsta medlemsantal i försäkringsföreningom en

finns i 2 kap. förstal § stycket och bestämmelser kapitalkrav vidom
bildandet försäkringsförening i 2 kap. 4av en

Ansvar för försäkringsförenings förpliktelser

5 § För försäkringsförenings förpliktelser endast föreningensen svarar
tillgångar. tillgångarnaI inräknas avgifter har förfallit till betal-som
ning, de haräven betalats.inteännuom

Enligt denna paragraf, i sak överensstämmer med 8 § UFL,som är en
försäkringsförening, liksom ömsesidigt försäkringsbolagett med-som
delar livförsäkring och s.k. kort sjuk- och olycksfallsförsäkring, ensam
ansvarig för de förpliktelser ingås i föreningens jfr.som namn

kap.l första7 § stycket tredje meningen FRL. Den nuvarande möjlig-
heten uttaxering hos föreningsmedlemmamagöraatt har bibehållits i
förslaget. Särskild uttaxering får endast ske föreningen efter beslut iom
frågan har tagit bestämmelser uttaxeringen i sina stadgar jfr.om
2 kap. 2 § första stycket 13. En medlem i försäkringsförening kanen
således ådra sig visst personligt för föreningens skulder.ansvar

Om för förpliktelser ingångna på försäkringsföreningensansvar
före dessvägnar registrering finns bestämmelser i 2 kap. 9 § andra och

tredje styckena.

Annan verksamhet än försäkringsrörelse m.m.

6 § försäkringsföreningEn får drivainte rörelse försäkrings-änannan
rörelse, det finnsinte särskilda skäl för det.om

Livförsäkringsrörelse och skadeförsäkringsrörelse bedrivs isom
försäkringsförening skall hållas åtskilda hos föreningen.samma
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stycketförstamed §7huvudsaki överensstämmerstycket,förstal som
bedrivaförsäkringsföreningarförbud för attprincipielltharUFL, ett

Föreskriftentagitsförsäkringsrörelse mot-verksamhet än upp.annan
iartikeloch 5skadeförsäkringsdirektiveti tredjeartikel 6svaras av

be-försäkringsgivareförutsätterlivförsäkringsdirektivet atttredje som
verksamhetsådanochförsäkringsrörelsetillverksamhetsingränsar

alluteslutandemedrörelsetill dennaanslutendirekt annanär avsom
rörelse.

stycket FRL.första§kap. 31efterutformatFörbudet mönsterär av
lagbe-gällandedenordalydelsenändrademed denAvsikten nuav
iregel FRLmotsvarandetillbestämmelsenstämmelsen är att anpassa

försäkringsbo-liksomförsäkringsföreningarkonsekvens attavsom en
Möj-förslaget.enligtförsäkringsrörelseaffärsmässigbedrivaskalllag

främmandedrivatillståndfåförsäkringsföreningar attförligheten att
förutsätt-Enhärigenom.utökasideellinteverksamhet är naturavsom

verk-främmandedenfortsättningenibördispens attning för även vara
rimligtstå imåstedenomfattningförfår haintesamheten utanstor

dispensförförutsättningförsäkringsrörelsen. Entillförhållande annan
försäkringsrö-samband mednaturligtharverksamhetenbör ettattvara

idrivsverksamhetenförgarantierföreliggadetoch attrelsen att anses
intressen.medlemmarnas

stycketfjärde§med kap. 3överensstämmelse lhar istycketandraI
försäkringsföreningarför deseparationsprincipinförtsFRL somen

olycksfallsförsäk-ellersjuk-kortskadeförsäkring, dvs.såvälmeddelar
organi-skallförvaltningenFöreskriftenlivförsäkring.ring, attomsom

frånavskildahållsskadeförsäkringsverksamhetenochliv-så attseras
livförsäkringsdirektivet.i förstaartikel 14.1föranleddvarandra är av

små försäkringsföreningarDefinition av

lagdennaförsäkringsföreningar iMed små§7 avses
skadeförsäkring,meddelarendastförsäkringsföreningara omsom

förmå-minskningellerbidragmedgerstadgarna extrauttag avav
beloppmedlemsavgifterna överstigerinte motsva-årligade ettner,

frånkommeravgifternahälftenochmiljon minstrande avecuen
medlemmarna,

förkapitalförsäkringmeddelarendastförsäkringsföreningarb som
överstigerförsäkringsförmånerna inte ettstorlekendödsfall, avom

all-1962:831lagenenligtbasbeloppmotsvarandebelopp ett om
utgårdär förmånerna iellermedlemför natura,försäkringmän en

livförsäkringmeddelar änförsäkringsföreningarc somannansom
minsk-ellerbidragmedgerstadgarnab, extrai uttag avavses om
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förmånerning och de årliga medlemsavgifternaav inte överstiger
belopp motsvarandeett 500 000 ecu.

I paragrafen, saknar motsvarighet i gällandesom lagstiftning, har in-
förts definition vaden med små forsäkringsföreningar.av som avses
Definitionen ansluter tillnära undantagsbestämmelserna i artikel 3 i
både första skadeförsäkringsdirektivet och första livförsäkringsdirekti-

Små försäkringsforeningar,vet. enligt definitionen i denna paragraf,
omfattas därför inte EG:s försäkringsdirektiv. Definitionenav används
bl.a. i 8

Punkt ia paragrafen försäkringsföreningar enbartavser med-som
delar s.k. kort sjuk- eller olycksfallsförsäkring. Bl.a. sjukkassor som
uppfyller de i denna punkt angivna kriterierna hör till denna kategori av
forsäkringsföreningar. Kriterierna utformadeär efter mönster artikelav
3.1 i första skadeforsäkringsdirektivet.

Punkt b i paragrafen i huvudsak artikelsom motsvarar 3.1 i första
livförsäkringsdirektivet, sikte på begravningskassortar meddelarsom
kapitalförsäkring för dödsfall under de villkor i denna punkt.som anges

Punkt ic paragrafen grundar sig väsentligen på artikel 3.2 i första
livförsäkringsdirektivet och försäkringsföreningar tillhanda-avser som
håller andra former livförsäkring sådanänav i b. Dennasom avses
punkt innefattar bl.a. tjänstepensionskassor årliga medlemsavgiftervars
inte överstiger beloppett motsvarande 500 000 Sådana föreningarecu.

såledesär att små försäkringsforeningar.anse som

Dispenser

8 § Finansinspektionen får, med de begränsningar andraisom anges
och tredje styckena, medge undantag eller avvikelser från bestämmel-

dennai lag ifrågaserna om
smâförsäkringsföreningar,
andra försäkringsföreningar än i föreningen hu-som avses om
vudsakligen meddelar försäkring på grund anställning.av

Undantag eller avvikelser får medges från bestämmelserna, om
koncernförhållanden 9i
kapitalkrav vid bildandet försäkringsförening 2 kap.iav 4en
kapitalkrav vid utövande verksamheten kap.4i 1av
försäkringstekniska avsättningar kapi 4 2
täckning, värdering och lokalisering tillgångar motsvarandeav
försäkringstekniska avsättningar kap.i 4 3
upprättande grunder kap.i 4 4av

försäkringstekniska riktlinjer kap.4i 7
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kap. 8skuldtäckningför 4iregister
kap.tillsyn 10reglerna iom

föreliggerhindermedgesendast inteavvikelse fårellerUndantag om
föreningenshänsyn tillmedlämpligtsynpunkt och detallmänfrån är

förhållanden.

ochkaraktärolika i storlek,mycketidagFörsäkringsföreningarna är
Även olika in-medföreningarkan deti framtideninriktning. antas att

bildandetunderlättaframtidenibildas. Förriktning kommer attatt av
di-EG:somfattasintede Föreningarbörförsäkringsföreningar avsom

förutsätt-regler. Enlagensfrån vissafå dispensdärför kunnarektiv av
allmänhinder frånföreliggerintedock detdispensning för är att syn-

förhållanden.till föreningenshänsynlämpligt meddetpunkt och äratt
få dispens.möjlighetharde föreningarstycketförsta attl somanges

Andraframgår 7försäkringsföreningarmed småVad avavsessom
få dispenskanförsåkringsföreningarsmåförsäkringsföreningar än som

kollektivavtalsgrundad för-meddelarföreningarfrämst sådanaär som
provisorisktill dispensförslagetföreningardessasäkring. För är en

kollektivförsäkringsut-de förslagresultatavvaktanlösning i somav
fram SOU 1998:7.har lagtredningen

centralavissamedges frånkandispensstycket framgårandraAv att
under-främstdispensmöjlighetenSyftet medlag. ärregler i denna att

verksamhetbedrivaetablera ochförsäkringsföreningarför smålätta att
verksam-undantamöjlighetFinansinspektionensamtidigt attgessom

tillskall kunna koncentrerastillsynsresursernatillsyn förfrånheten att
tillsynsbehovetområden därde störst.är

itredje styck-för dispensförutsättningarnagrundläggandeDe anges
synpunktfrån allmänhindernågotfår föreliggadet inteKraven attet.

med hänsynlämpligskalldispensenochdispensbevilja attatt varaen
stycket UFL.från andraöverförts 2 §förhållanden harföreningenstill

fråninnebär bl.a.dispensgivningenkravet i avstegetallmänna attDet
beaktasmåsterättssaker. Dettamedförenligt EG:slagen måste vara

kollekti-bådemeddelarförsäkringsföreningardet gällerbl.a. när som
därför kanochförsäkringindividuellochvavtalsgrundad försäkring

direktiv.omfattas EG:sav
föreningsinnebärastycket kanandra 9enligtUndantaget att en

från tillsyn.helt undantasverksamhet

Koncerniörhållanden

§försäkringsrörelselagenkap. 9koncerner 1Bestämmelserna i9 § om
försäkringsföreningar.skall tillämpas på1982: 713
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I paragrafen, saknar motsvarighet i UFL, har införts koncernreglersom
hänvisning till FRL. Hänvisningengenom innebären koncernatt en

innefattande försäkringsförening skall föreligga i följande fall.en
försäkringsföreningEn innehar hälftenän förrösternamer samt-av

liga aktier eller andelar i juridisken annan person.
försäkringsföreningEn aktier elleräger andelar i juridisken annan

och förfogar grund avtal med andra delägareperson i dennaav
hälftenöver än förrösterna samtliga aktier ellermer andelar.av

En försäkringsförening aktier elleräger andelar i juridisken annan
och har ellerrätt att hälftenperson utse avsätta ledamö-änmer av

i dess styrelse ellerterna motsvarande ledningsorgan.
En försäkringsförening aktier elleräger andelar i juridisken annan

och har rätt bestämmandeutövaatt inflytandeperson ett dennaöver
grund avtal med den juridiska eller på grund före-av personen av

skrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara
stadgar.

I dessa situationer försäkringsföreningenär moderförening och den
andra juridiska dotterföretag.personen

Om dotterföretag, ellerett moderförening och eller flera dot-etten
terföretag tillsammans, eller flera dotterföretag tillsammans har sådana
rättigheter i 1-3 juridisköversom dennaavses är ävenen annan person,
juridiska dotterföretag i koncernen.person

Om dotterföretag harett sådana rättigheter i 4 översom avses en
juridisk i vilket det aktier eller andelar,annan äger skallperson, även

denna juridiska dotterföretag i koncernen.person anses som
Koncemdefinitionen har bl.a. betydelse för tillämpning bestäm-av

melserna om
skuldtäckning i 4 kap. 3-
kreditjäv i 4 kap. 11-
styrelsens och verkställande direktörens informationsskyldighet i 5-
kap. 1 och
revisorsjäv i kap.5 8-

Med stöd 8 § kan dispens från koncembestämmelsema.av ges

Nära förbindelser mellan försäkringsförening ochen ett annat
företag

10 § Bestämmelserna förbindelsernära kap.1i 9 § första stycketom c
försäkringsrörelselagen 1982:713 skall tillämpas på försäkringsföre-
ningar.
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för-närabegreppeti harmotsvarighet UFL,saknarparagrafen,I som
imotsvarande begrepptillhänvisningbindelser införts genom en

försäkringsföreningdärsituation ärförståsMed begreppetF RL. enen
förenad med företag

ellerinnehav, direktinnebärägarintresse, ett genomsomgenom-
el-företagkapitalet iellerellerkontroll, 20 % rösterna ettavmerav

ler,
moderföretagmellanförbindelseinnebärkontroll, ettsomgenom-
företagen.mellanlikartad förbindelsedotterföretag elleroch ett en

föreslagnaför detill grundförbindelse liggerDefinitionen näraav
för-försäkringsföreningama. Omförkoncessionsbestämmelserna en

med någotförbindelsersådanahasäkringsförening kommer näraatt
för-stadfästas föroch stadgarnakoncession beviljasfårföretagannat

effektivhindrarförbindelsema intesäkringsforeningen endast enom
tredje stycket.6föreningen kap. §tillsyn se 2av

redovisningBestämmelser om

finns lagenredovisningäkringsföreningars iBestämmelser förs1 §I om
försäkringsföretag.årsredovisning1995:1560 iom

försäkringsföretagårsredovisninglagen itillämpningenVid omav
uteslutandeuteslutande eller såförsäkringsföreningskall gott somsom

livförsäk-§ andra stycketförsäkring 2meddelar i anses somavsessom
skadeförsäkringsföre-skallföreningarAndraringsföretag. somanses

tag.

ÅRFL tillämpasskallerinranstycketparagrafen i förstaI attomenges
redovisning.försäkringsföreningarnasdet gällernär

ÅRFL andraoch ålivförsäkringsföretagsidanskiljer mellan å ena
därför vadstycket definierasandraskadeförsäkringsföretag. lsidan

livförsäkringsföre-redovisningssammanhangi är att enanse somsom
utformatsBestämmelsen harskadeförsäkringsförening.respektivening

kap. § FRL.efter 1 4mönster av

anknytning tillmedlivförsäkringBestämmelser om
värdepappersfonder

försäkringmeddelar sådanFörsäkringsföreningar§12 som avsessom
skall713försäkringsrörelselagen 1982:stycketb § första 3kap. 32i
medlivförsäkringar1989:1079lagenbestämmelsernatillämpa i om

värdepappersfonder.anknytning till
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Genom bestämmelserna i denna paragraf lagengörs livförsäkringarom
med anknytning till värdepappersfonder FFL tillämpliga på försäk-
ringsföreningar tillhandahålla fondförsäkringar.attsom avser I enlighet
med den allmänna principen speciallagatt allmän lagövertar gäller
bestämmelserna i FFL framför bestämmelserna i denna lag.

Av 2 § FFL framgår rörelse enligt den lagenatt inte får förenas med
försäkringsrörelse sådanänannan försäkring för premiebe-som avser

frielse vid arbetsoförmåga. Detta innebär i praktiken särskilda för-att
säkringsföreningar måste bildas för bedrivande fondförsäkringsrö-av
relse.

Hänvisningar till försäkringsrörelselagen och lagen om
livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder

13 § När det dennai lag hänvisas till bestämmelser försäkringsrörel-i
selagen 1982: 713 eller till lagen l 989: 079 livförsäkringar medom
anknytning till värdepappersfonder skall vid tillämpningen bestäm-av
melserna iakttas, vad däratt sägs om

försäkringsbolaga istället skall försäkringsförening,avse
b försäkringstagare ställeti skall medlemmar försäkringsföre-iavse

ning,
c iställetpremie skall medlemsavgift.avse

Om bestämmelse försäkringsrörelselagenien eller lagen livförsäk-om
ringar med anknytning till värdepappersfonder hänvisar till en annan
bestämmelse skall hänvisningenäven tillämpas, följerinte annatom av
denna lag.

Av framställningstekniska skäl har bestämmelserna i denna paragraf
införts.

Hänvisningar till lagen ekonomiska föreningarom

14 § När det denna lagi hänvisas till bestämmelser lageni 1987:667
ekonomiska föreningar skall vid tillämpningenom bestämmelsernaav

iakttas, vad där ekonomiskaatt sägs föreningar ställeti skallom avse
försäkringsföreningar.

Om bestämmelse lageni ekonomiska föreningaren hänvisar tillom
bestämmelse skall hänvisningenen annan även tillämpas, inteom an-

följer denna lag.nat av

Av framställningstekniska skäl har bestämmelserna i denna paragraf
införts.
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försäkringsföreningBildandetkap.2 m.m.av en

försäk-bildandetbestämmelserkapitel har tagitsdettal av enom
bestämmelserJämfört med gällande lag dessaringsförening l §. är

viktigasteförening.medlemmar i Denbl.a. i fråga antalet enomnya
för bil-förutsättninghar införtsreformen dock kapitalkravär att som

förening.dandet av en
i stadgarnaalltid skalluppräknas de bestämmelserI 2 § upptassom

stadgebestämmelsernaobligatoriskaförsäkringsförening.för varje De
motsvarighet i gällande lag.har delvis

försäkringsfö-kapitalkrav pålagförslaget uppställerPå grund attav
anlitabehövaför uppfylla kravenreningarna kan föreningarna ut-att

finansieringutomståendeanskaffaomstående finansiering. Ett sätt att
garantika-bestämmelserbilda garantikapital. 3 §Iär upptasatt ett om

pital.
gäller försäk-kapitalkrav då detUtgångspunkten för lagförslagets

försäk-EG-direktivbildande har varit deringsförening under styrsom
preciserats.har kapitalkravenringsverksamhet. 4 §I

koncession 5-7 §§ingår också bestämmelserkapitalet ärl somom
formella kravendei förhållande till gällande lag. I 5 §nyhet angesen

förutsättningardekoncessionsansökan medan 6 §på närmareangeren
ändringibeviljas. Bestämmelserna 7 §för koncession skallatt avavser

beviljad koncession.
försäkringsföre-beviljasEnligt förslaget skall koncession ensom

för-generationenskoncession i tredjening enligt principen endaenom
regleroch har tagitshela 10 1säkringsdirektiv gälla inom EES. I 1

försäkring inommeddelaförsäkringsförening, attsom avsersom en
Sverige, skall iaktta.i landEES änett annat

registreringbestämmelser 8 §innehåller ocksåKapitlet samtom
ansvarigheträttssubjektivitet och personlig 9 §.

försäkringsföreningFörutsättningar för bildandet av en

medlemmar.försäkringsförening skall ha 500I § En minst
styrelse ochväljaMedlemmarna skall stadgar revisorer.samtanta

försäkringsföre-kapitalkrav vid bildandetBestämmelser enavom
ningfinns i 4

kon-bildas skall ansökanförsäkringsförening skalldenFör omsom
bestämmelsernaFinansinspektionen enligt 5hos icession göras

bestämmelserna 8skall enligtAnmälan för iregistrering göras

måsteförutsättningarparagrafen de grundläggandeI varasomanges
bildas. Enligtförsäkringsförening skall kunnaföruppfyllda att en
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första stycket förutsätts minst 500 medlemmar vid bildandet före-av
ningen. jämförelseI med gällande lagstiftning 5 § UFL innebär detta

skärpning kravet minsta medlemsantal för vissa föreningaren av
f.n. endast behöver ha 100 medlemmar. Detta gällersom föreningar
inte meddelarsom

förtids- eller efterlevandepension samband med ålderspension,utan
sjukpenning för längre tid 180 dagar förän sammanhängandeett
sjuklighetstillstånd, eller
kapitalförsäkring för dödsfall till högre belopp l 000 kronor förän

medlem.en

Dessutom finns enligt den nuvarande regleringen möjlighet till dispens
för alla föreningar från de lagstadgade kraven minsta medlemsantal
vid bildandet föreningen, särskilda skäl föreligger 5 § tredjeav om
stycket UFL.

Utgångspunktema för förslagets krav på minsta medlemsantal då det
gäller försäkringsförening under bildande har varit föreningens för-att
säkringsbestånd skall så det det möjligt bedrivastort görattvara att en
sund försäkringsrörelse. Försäkringsbeståndet måste sånumerärtvara

försäkringstekniskstort riskutjämningatt blir möjlig.en
Den föreslagna höjningen minsta medlemsantal för vissa före-av

ningar innebär den för denatt lagensyttre tillämpningsom-ramen nya
råde begränsas i förhållande till UFL ingen förening kanattgenom
etablera försäkringsverksamhet enligt förslaget med mindre 500än
medlemmar. När verksamheten har inletts kan dock Finansinspektionen
medge medlemsantalet tillfälligtatt får lägre 500 medlemmar,änvara

förslagets 4 kap. 10se
I likhet med vad gäller enligt 10 § UFL skall enligt andrasom

stycket medlemmarna stadgar skallanta gälla för föreningenssom
verksamhet styrelse och revisorer.samt utse

Hänvisningsbestämmelsernai tredje stycket, saknar motsvarig-som
het i UF innebär försäkringsföreningatt inte får bildas erfor-en utan
derligt konsolideringskapital kapitalbas. Kapitalbasen skall minst
uppgå till belopp motsvarande 800ett 000 rörelsen innefattarecu om
livförsäkring och 300 000 rörelsen begränsad tillär skadeför-ecu om
säkring, d.v.s. kort sjuk- eller olycksfallsförsäkring. Från dessa kapital-
krav kan dispens lämnas enligt l kap. 8

Koncessionsplikten enligt jjärde stycket i förhållandeär till gäl-ny
lande lagstiftning.

Registreringsplikten enligt femte stycket till sitt innehållär i jäm-ny
förelse med gällande lag till följd koncessionssystem införsatt ettav
enligt förslaget.
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Stadgar

§ försäkringsförenings2 En stadgar skall ange
föreningens firma,
den där föreningensSverige styrelse skall hai sittort säte,
ändamålet med föreningens verksamhet och de försäkringsklasser

verksamheten avsedd omfatta,är attsom
föreningen skall driva försäkringsrörelse utanför Europeiskaom

ekonomiska samarbetsområdet EES,
de villkor skall gälla för inträde föreningen,isom
antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter, revisorer
och eventuella suppleanter, förtiden deras uppdrag nå-samt om

dem skall på denna lag, hurisätt änutses annatgon av som anges
det såfall skall ske,i
för det fall fullmäktige skall finnas, hur de skall de-att utses, samt

befogenhet och mandattial,ras
tid för ordinarieföreningsstämma,

vilken tid och hur föreningsstämma skall sammankallasinom samt
hur andra meddelanden skall bringas till medlemmarnas eller
fullmäktiges kännedom,

10. vilka ärenden skall förekomma på ordinarie stämma,som
1 hur det skall förfaras med föreningens behållna tillgångar fö-när

upplöses,reningen
för det fall12. garantikapital § skall förekomma, vad3iatt som avses

skall gälla därom och vilken utsträckning skall till-i rösträttsom
komma garanterna, samt

13. ordningen för beslut särskild och grunderna för dessuttaxeringom
verkställande, sådan skall få förekomma.uttaxeringom

Bestämmelserna första stycket 6 gäller arbetstagarrepresentanteri inte
har enligt lagen 1987:1245 styrelserepresentation förutsettssom om

de privatanställda.

förstaI stycket, § andra stycket de frågorll UFmotsvararsom anges
alltid måste regleras i stadgarna för försäkringsförening. Be-som en

stämmelser i andra frågor kan föras i stadgarna under förutsättning
de inte strider föreslagnaden lagen försäkringsföreningaratt mot om

eller andra författningar.
Någon motsvarighet till § första stycket med utgångs-ll UFL, som

punkt i soliditets- och skälighetsprinciperna innehåller allmänna krav
på förenings stadgar, har inte tagits i förslaget. Soliditetsprinci-en upp

kommer i iden föreslagna lagen till uttryck solvensreglerna i 4 kap.pen
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medan den gällande skälighetsprincipen i UFL upphävs enligt förslaget
se avsnitt 12.

Stadgama skall till Finansinspektionen för stadfästelse iges sam-
band Ävenmed ansökan koncession §.se 5 ändring stad-om en av

skall stadfästas inspektionen se §.7garna av
Enligt försäkringsdirektivEG:s får förhandsgodkännande eller lö-

pande anmälningar inte krävas allmänna eller särskilda försäkrings-av
villkor, premietariffer, tekniska grunder särskilt används för be-som
räkning premietariffer eller tekniska avsättningar eller formulär ochav
andra tryckta handlingar försäkringsgivaren använda iattsom avser
sina mellanhavanden med försäkringstagarna. Detta framgår be-av
stämmelserna i artikel 8 i både första skadeförsäkringsdirektivet och
första livförsäkringsdirektivet i deras lydelse enligt artikel 6 i tredje
skadeförsäkringsdirektivet respektive artikel 5 i tredje livförsäkringsdi-
rektivet.

För det föreslagna med stadfästelseatt stadgar inte skallsystemet av
stå i strid med EG:s regler har vissa de nuvarande föreskrifterna iav
ll § andra stycket UFL obligatorisk reglering i föreningarnas stad-om

Detta gällerutmönstrats. föreskriften i nuvarande punkt 5 stad-gar att
måste försäkringsförmånernas beskaffenhet och storlek el-garna ange

ler grunder för beräknande förrnånerna, tid och villkor för utbetal-av
ning försäkringsbelopp. fårDet tillfyllest förenings-av attanses vara
medlemmarna underrättas försäkringsvillkoren försäkrings-om genom
breven. Härigenom förhindras också sådana tolkningssvårigheter som
kan uppkomma försäkringsavtalet och stadgarna inte överensstäm-om

med varandra. sådanEn situation kan åtminstone tillfälligt uppståmer
då försäkringsvillkorent.ex. ändras.

Enligt gällande lag skall i stadgarna högsta tillåtna försäk-anges
ringsbelopp för medlem det gäller kapitalförsäkring.när Denna be-en
gränsningsregel föreslås slopad i förslaget se avsnitt 9 och har därför

obligatoriskutmönstrats bestämmelse i stadgarna.som
Andra föreskrifter i gällande lag obligatorisk reglering i stadgar-om

föreslås utmönstrade nämnda skäl bestämmelsernaärna som av om
fasta avgifter nuvarande punkt 6 och 8, till fribrev eller återköprätten
nuvarande punkt 9, villkoren för belåning försäkringsbrevav
nuvarande punkt 10 och grunderna för fondbildning nuvarande punkt
12. I stället får föreningens styrelse besluta dessa angelägenheter.om
De nuvarande obligatoriska bestämmelserna i stadgarna grundernaom
för fondbildning solvensbestämmelserna imotsvaras förslagetsav

kap.4 För till fribrev ellerrätten återköp skall grunder kap.4upprättas
första4 § stycket 3. Detsamma gäller villkoren för belåning försäk-av

ringsbrev kap.4 första4 § stycket 4.
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Gällande lags bestämmelser försäkringsteknisk utredning harom
upphävts förslaget och solvensregler i kap.4 Någonersattsgenom av
motsvarighet till föreskriften i andra11 § stycket ll UFL tider förom
verkställande försäkringsteknisk utredning innehåller därför inteav
förslaget.

Enligt EG:s regler får placeringsregler avseende fria fonder inte till-
lämpas. dennaAv anledning har föreskriften i nuvarande punkt 14 om

stadgarna skall hur medelatt ingår i försäkringsfond skallange som
användas slopats i förslaget. heller har obligatorisk föreskrift isom
stadgarna tagits det nuvarande kravet i punkt 13 hur medelupp om som

behövs för löpande utgifter skall placeras och värdehandlingar skall
förvaras. Försäkringsföreningens styrelse får besluta i dessa frågor med
beaktande solvensbestämmelserna i kap.4 fårDet också höraav anses
till styrelsens uppgifter besluta återbäring. iKravet punktatt 14,om om

stadgarna skall återbäringatt skall förekomma och bestäm-ange om
Återbäringenmelserna därom, har därför utgått. till medlemmarna skall

regleras i grunderna kap.4 första4 § stycket 7.
I paragrafens första stycke punkt ingår,1 liksom i l l § andra stycket

l UFL, föreskrift föreningens firma. Närmare bestämmelseren om om
firma finns i kap.9

Föreskriften i punkt 2 i sak medöverensstämmer 1 l § andra stycket
3 UFL. Orten för styrelsens avgörande för frågansäte försäk-är om
ringsföreningens forum.

Eftersom försäkringsförenings koncession enligt förslagets 6 §en
fjärde stycket skall gälla bestämda försäkringsklasser föreslås ordly-att
delsen i ll § andra stycket 2 UFL ändras i överensstämmelse med
punkt

En nyhet jämfört med gällande lag föreskriften i punktär 4 attom
stadgarna skall föreningen skall driva försäkringsrörelseange om utan-
för EES. Föreskriften föranledd tredjeär generationens försäkrings-av
direktiv. Prövningen viss verksamhet får utsträckas tillav om etten
EES-land enligt förslagets kap.görs 2 eller10 l l

Liksom enligt l l § andra stycket 4 UFL skall enligt punkt de vill-5
kor gäller för inträde i föreningen i stadgarna. Närmare be-som anges
stämmelser medlemskap finns i förslagets kap.3om

Punkterna 6 9 och 11 iöverensstämmer sak med gällande rätt-
l l § andra stycket 15 19 UFL.-

Bestämmelsen i punkt 10 i förhållande tillär UFL och har utfor-ny
efter förebild kap.2mats 2 § 9 EFL.av

Bestämmelsen i punkt 12 och innebärär i stadgarna skallattny an-
garantikapital skall förekomma och i vilken utsträckningges om röst-

i så fall skall tillkommarätt Angående garantikapital,garanterna. se
3§.
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Föreskriften i punkt 13 har överförts från 11 § andra stycket 7 UFL.
Ang. begränsning möjligheten särskild uttaxering,göra kap.att 3av se
6 § tredje stycket.

Bestämmelserna i andra stycket medöverensstämmer ll § tredje
stycket UFL.

Garantikapital

3 § En försäkringsförening kan stadgarna föreskrivai kapital fåratt
tillskjutas vid bildandet föreningen garantikapital och sådantav att
kapital får tillskjutas andra medlemmaräven garanter. Garan-änav
tikapitalet skall betalas med två år från dageninom försenastpengar
beslutet föreningens bildande. Garantikapitalet skall återbetalasom

det längreinte behövsnär för rörelsens ändamålsenliga bedrivande
och återbetalning förenlig med bestämmelsernaär kapitalkraven om
vid utövandet verksamheten enligt kap.4 1av

Beslut återbetalning garantikapitalet fattas förenings-om av av
och fårstämman verkställasinte Finansinspektionens tillstånd.utan

Verkställd återbetalning skall styrelsen eller verkställande direktö-av
anmälas för registrering.genastren

dennaI paragraf, saknar motsvarighet i UFL, har efter mönstersom av
vad föreskrivs i fråga ömsesidiga försäkringsbclag i kap.1 8 §som om

införtsFRL möjlighet till kapitaltillskott i försäkringsföreningar genom
s.k. garantikapital. Garantikapitalet har till funktion tillföra för-att en
säkringsförening erforderligt och rörelsekapital.start-

Avsikten med bestämmelsen underlätta för föreningär att atten
uppfylla de kapitalkrav gäller vid bildandet försäkringsföre-som av en
ning enligt 4 § och vid rörelsens bedrivande enligt 4 kap. 1 Till skill-
nad från vad gäller för ömsesidiga försäkringsbolag enligt kap.l 8som
§ kanFRL försäkringsförening bildas garantikapital,utanen oavsett

det föreligger särskilda skäl ellerom
Garantikapital i redovisningssammanhangär hänföra till ka-att eget

pital.
Ang. villkor för registrering försäkringsförening där garanti-av en

kapital skall finnas, 8 § tredje stycket.se
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försäkringsföreningvid bildandetKapitalkrav av en

kapitalbasskall föreningen haförsäkringsförening bildas§ När4 enen
Garantibe-minimibelopp garantibelopp.understigafårinte ettsom

loppet är
livfärsäkring, ochrörelsen800 000 avserecu, om

skadeförsäkring.rörelsen endast300 000 avserecu, om

kapital.skallGarantibeloppet egetmotsvaras av

försäkrings-kapitalkrav vid bildandetdenna paragraf har införtsl av en
första skadeförsäk-artikel iförening. Kapitalkraven grundar sig 17

livförsäkringsdirektivet.och artikel i förstaringsdirektivet 20
särskiltförsäkringsföreningar måste haBestämmelser ettattom

i gällande lag. Avsiktenkonsolideringskapital, s.k. kapitalbas, saknas
föreningvid bildandetmed kravet kapitalbas är att tryggaav en

första verksamhetstiden,intressen under denföreningsmedlemmarnas
belopp i anspråk.kanetablerings- och startåtgärdernanär ta stora

uppgå till minimibe-storlek föreslåsinitiala kapitalbasensDen ett
verk-den planeradevarierar beroendelopp garantibelopp omsom
fram-skadeförsäkring.livförsäkring eller enbart Dettasamheten avser

första stycket ochgår 1av
skadeförsäkring i denna laglivförsäkringVad med resp.som avses

andra styckena.i kap. första ochhar preciserats 1 2 §närmare
detförsta stycketgarantibelopp krävs enligt 1Det motsvararsom

bildandet livförsäk-i samband medgarantibelopp förutsätts ettavsom
och kap. 26 andra stycketjfr. tredje stycket §ringsbolag kap. 8a § 71

detförsta stycket 2medan garantibeloppet enligtFRL motsvarar ga-
försäkringsbolag enbartförutsättsrantibelopp när attett avsersomsom

sin verksam-olycksfallsförsäkring inledersjuk- ochmeddela s.k. kort
första stycketoch kap. 27 § chet jfr. kap. tredje stycket 71 8a §

F RL.
verksamheten dimensionerasförsäkringsföreningen har inlettNär

Kapitalbasenförsäkringsrörelse bedrivs.kapitalbasen enligt den som
utgångspunkt i verk-beräknas medskall minst uppgå till nivåen som

dock får kapitalbasenomfattning solvensmarginal,samhetens ochart
finns bestäm-garantibeloppet. kap. §aldrig understiga l 4 1 närmare

verksamheten.vid utövandemelser kapitalkrav avom
kapital.andra stycket skall garantibeloppetEnligt egetmotsvaras av

jfr.hänförs bl.a. garantikapital 3 §.Till kapitaleget
vidkapitalkravfrån bestämmelsernaundantag kan medgesAtt om

försäkringsförening framgår kap. 8bildandet lavav en
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Koncessionsansökan

5 § Styrelsen för försäkringsföreningen skall ansöka koncessionom
underställa Finansinspektionen stadgarna för stadfästelse. Tillsamt

ansökningen skall fogas plan för den tilltänkta verksamhetenen
verksamhetsplan. eller, efterRegeringen bemyndigande,regeringens
Finansinspektionen får meddela föreskrifter vad verksam-närmare om
hetsplanen skall innehålla och vilka ytterligare handlingar skallsom
fogas till ansökningen.

Enligt denna paragraf, saknar motsvarighet i skallUFL, prak-som av
tiska skäl styrelsen för försäkringsförening under bildandeären som
ansöka koncession. Som regel torde initiativtagarna till bildandetom av

försäkringsförening så möjligt kalla till konstituerandesnart etten som
sammanträde bl.a. skall välja styrelse.som

styrelsensAng. möjlighet föreningens förevägnaratt agera re-
gistreringen, första9 § stycket.se

FinansinspektionenAtt koncessionsgivande myndighet följerär av
kap. första1 1 § stycket.

Obligatoriska handlingar i koncessionsärende stadgarna för fö-ärett
reningen och plan för den planerade verksamhetenen
verksamhetsplan. Kravet på verksamhetsplan föranlett artikelär av

första8.1 skade- första livförsäkringsdirektivet förutsätterc resp. som
sådan plan fogas till koncessionsansökan. övrigt innehållerI lag-att en

förslaget inte någon detaljerad förteckning de handlingar ochöver ut-
redningar skall fogas till koncessionsansökan regeringenutansom en
eller Finansinspektionen meddela föreskrifter här-rätt närmareattges
om.

inte FinansinspektionenHar fattat beslut i koncessionsärendeett sex
månader efter det ansökan har sökanden möjlighet begäraatt attgavs
förklaring kammarrätten, kap.10 17av se

Beviljande koncessionav m.m.

6 § Finansinspektionen skall stadfästa stadgarna och bevilja konces-
sion, om

stadgarna uppjñzller de krav ställs denna lag,isom
den planerade verksamheten kan komma uppfylla kravenantas att
på sund försäkringsverksamhet,en
styrelseledamöterna, verkställande direktören dennesoch ställföre-
trädare har sådan allmän kännedom försäkringsverksamhetom som

behövlig med beaktande och omfattningen försäk-artenanses av av
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förlämpligaverksamhet övrigtringsföreningens i ärävensamt
uppgiften

kapitalbassådanupprätthållerförsäkringsföreningen angessomen
första stycket.§4i

behövs någondetdet skälet intefår yt-Koncession inte vägras attav
terligareförsäkringsgivare.

medförbindelserhaförsäkringsföreningen kommer näraOm att
beviljasoch koncessionstadfästasfår stadgarnaföretag,något annat
försäk-efektiv tillsynhindrarförbindelsernaendast inte avenom

ringsföreningen.
indelningmed den ienlighetskall meddelas iKoncession angessom

stycketb § förstaoch 32stycket klasserna 1§ förstakap. 32 samta
982. 713.försäkringsrörelselagen 1

omständighetersärskildaeller,tills vidarebeviljasKoncession om
till detoch därutöverhögst år,bestämd tid,detta, för tioföranleder

slut.räkenskapsåretslöpande

konces-imotsvarighet UFL,saknar direktstycket,förstaI angessom
koncessionsvillko-Delvisförsäkringsföreningar.för ärsionsvillkoren

stycketfjärdejfr. kap. 3 §försäkringsbolag 2fördesamma somren
FRL.

enligtbeviljasskallkoncessionför ärgrundförutsättningEn att
verk-försäkringsföreningen i sinsannoliktdet kanpunkt 2 attatt anses

koncessionsvillkorMotsvarandeaffärsprinciper.sundaföljersamhet
försäkringsbolag enligt FRL.gäller för

i tredjeartikelskadeförsäkringsdirektivet och 5tredjeartikel i6I
försäkrings-minimikravstadgas delivförsäkringsdirektivet ensomom

kravdessaskall beviljas. EttkoncessionFörskall uppfyllagivare att av
lämpligamedledasfaktiskt skallFörsäkringsföretagetär att personerav

erfarenhet.yrkesmässig Dettalämpligkvalifikationer ochyrkesmässiga
punkttagits ikrav har upp

skall hälftenenligt kap. 1 §erinras 5sammanhang kandettaI attom
ellerföreningsstämmaväljas påledamöterstyrelsens utses orga-avav

Även styrelsele-dessamedlemmarna.företrädakannisation ansessom
kun-tordeVadlämplighetskraven.givetvis uppfyllaskalldamöter som

förmå-i fallområdet ellerkunnandetillräckligtkrävas vartär ettna
näringsverksamhetfrånViss erfarenhetsådan kunskap.skaffa sigattga

förutsät-ocksåuppgiften börbetydelse förområdeeller något annat av
egenskaper ipersonligadei ledningen haingårVidare bör dentas. som

uppgiften kräver.omdömesgillhetfråga somom
ioch artikel 5skadeförsäkringsdirektivettredjeartikel 6 iEnligt

koncessiongällerstadgandenlivförsäkringsdirektivet fårtredje som

7 7-1169
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inte innehålla krav på ansökan koncessionatt skall behandlas medom
hänsyn till marknadens ekonomiska behov. En föreskrift härom har
införts i andra stycket.

Koncessionsvillkoret i tredje stycket syftar till skapa förutsätt-att
ningar för effektiv tillsyn försäkringsföreningens verksamhet.en av
Begreppet förbindelser harnära definierats i l kap. 10 § hän-genom en
visning till motsvarande begrepp i FRL.

Koncession skall enligt fjärde stycket inte beviljas för försäkringsrö-
relse i allmänhet i enlighet med den indelningutan i försäkringsklasser

i stycket.som anges
I överensstämmelse med vad gäller enligt FRL kan koncessionsom

enligt femte stycket beviljas tills vidare eller tidsbegränsas.
Att undantag kan medges från bestämmelserna kapitalkrav vidom

bildandet försäkringsförening framgår kap.1 8av en av
Ang. överklagande inspektionens beslut i koncessionsärende,av ett
10 kap. 16se

Ändring koncessionav m.m.

7 § Om försäkringsförening ändra stadgarna elleren attavser att an-
söka förlängning tidsbegränsad koncession ellerom utvidgaav en att
verksamheten till försäkringsklass omfattasinte den gällandeen som av
koncessionen, skall bestämmelserna 5 och §§i 6 tillämpas.

Enligt paragrafen, saknar motsvarighet i UFL, skall prövningensom
ändring stadgarna eller koncessionen i princip skeom påav samma

grunder vid fastställelse stadgar eller koncession.som av nya en ny
Även ansökningsförfarandet i sådant fall skall i principett ske på sam-

vidsätt ansökan.ma som en ny
Bestämmelser föreningsstämman fattaratt beslut stadgeänd-om om

ring finns i kap.5 7

Registrering

8 § försäkringsföreningEn skall anmälas för registrering senast sex
månader efter det koncession har beviljats.att

Om föreningen enligt stadgarna eller enligt beslut har fattatssom
vid sammanträde med medlemmarna skallinte börja verksamhetsin

förrän villkorvisst har uppjzllts, räknas tiden för anmälan för registre-
stället fånring i den tidpunkt då villkoret uppjjøllt. Registreringär får

ske föreinte denna tidpunkt.
För registrering försäkringsförening där garantikapital skallav en

finnas, krävs
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ochbetalatsgarantikapitalet harhälftenminstatt av
förbindel-skriftligaställdatill föreningenhar lämnatatt garanterna

betalatsharde belopppå intesomser

anmälan för registre-har fallit,bildandeföreningensFrågan omom
ellerandra stycketellerförstatidden iskett inomintering angessom

avskri-kraft harlagabeslut vunnitFinansinspektionen somgenomom
Styrelseledamöternaeller registrering.anmälansådan vägratvit sva-

tecknatsbeloppdeåterbetalningensolidariskt för som ga-somavrar
med avdragavkastning,uppkommenavgifterellerrantikapital jämte

stycket andra§ första9åtgärder igrundkostnader påför avsessomav
meningen.

byggerimotsvarighet UFL,direktsaknarParagrafen, sammasom
bestämmelseroch EFL. Närmareregistrering FRLprinciper somom

i kap.finns llregistreringom
förtidpunktenstycketenligt förstaförsäkringsbolagförLiksom är

13 §jfr. kap.koncessionen 2tillknutenregistreringsskyldigheten
registre-sexmånadersfristensyfte med ärEtt attförsta stycket FRL.

tillmed hänsyntidalltför långunderuppskjutasinte börringsfrågan en
medlemsavgif-betalatochmedlemmarföreningeninträtt ide somsom

inledas såkanverksamhetenangelägetallmäntocksåDet attsettärter.
registrering.förutsättervilketkoncessioneneftermöjligtsnart som
för registre-anmältsföreningeninteskall förverkasKoncessionen om

stycket 1förstakap.l2 §sexmånadersfristen 10sering inom .
stycket in-i andraharstycket EFLandrakap. §2 3Efter mönster av

beslutellerstadgarförsäkringsföreningensimöjlighetförts att genom
inte fårföreningenbestämmamedlemmarnasammanträde medvid att

räk-sådant falluppfyllts. lvillkorvisstförränverksamhet ettbörja sin
villkoretdagfrån denregistreringenförsexmånadersfristen upp-nas

fyllts.
garantier förskapastycketi tredjereglerna attAvsikten med är att

garantikapitalet.uppgivnadettillförsverkligenförsäkringsföreningen
försäkringsfö-fråganstycketi fjärdeBestämmelserna att om enom

då Finan-tid ellerianmälan inte skerdåfallit, rättbildande harrenings
avskrivit anmälanantingenbeslutlagakraftvunnetsinspektionen genom

förebild.styckettredje EFL§har kap. 3registrering, 2eller vägrat som
solidariska åter-styrelseledamöternasföreskriftengällerDetsamma om

betalningsskyldighet.
verkställandestyrelseledamot,avseenderegistreringsanmälanAng.
firmateckna-direktör ochverkställandevicestyrelsesuppleant,direktör,

kap. 15re, se



196 F örfattningskommentar SOU 1998:82

Rättssubjektivitet och personlig ansvarighet

9 § Sedan försäkringsförening har kan denregistrerats förvärvaen
rättigheter och ikläda skyldighetersig föra talan inför domstolsamt
och andra myndigheter. Styrelsen får dock före föraregistreringen ta-
lan måli rörande föreningens bildande och vidtai åtgärderäven övrigt
för erhålla de belopp tecknatsatt garantikapital eller utfästasom som
avgifter ansöka koncession.samt om

Om förpliktelse uppkommer åtgärd på föreningensen genom en
förevägnar registreringen, de har beslutat eller deltagit isvarar som

åtgärden solidariskt för förpliktelsen. Vid registreringen övergår an-
på föreningen, förpliktelsensvaret följer stadgarna eller har till-om av

kommit efter det föreningen bildats.att
föreHar registreringen avtal för föreningen slutits medett med-en

kontrahent föreningenvisste Oregistrerad kanatt denne, såvi-som var
da inte följer avtalet, frånträda dettaannat endast fråganav om om
föreningens bildande har fallit enligt §8 fjärde stycket. Om medkon-
trahenten inte föreningenvisste Oregistrerad, kan hanatt frånträdavar
avtalet föreningeninnan har registrerats.

Första stycket, i huvudsak överensstämmer med 9 § första stycketsom
UFL, innebär försäkringsförening bliratt först i ochen person
med registreringen. Avtal och andra rättshandlingar dessförinnansom
ingåtts för föreningens räkning inte bindandeär för föreningen. Sedan
styrelse blivit utsedd i föreningen kan den dock vidta vissa åtgärder
redan före registreringen såsom föra talan i mål föreningensatt bil-om
dande, driva garantikapital eller medlemsavgifter och ansöka om
koncession.

Genom bestämmelsen i andra stycket första imeningen, saksom
överensstämmer med 9 § andra stycket UFL, blir den handlarsom
försäkringsföreningens före registreringen,vägnar personligt ansvarig
för föreningens förpliktelser.

Vid försäkringsföreningens registrering övergår enligt styckets and-
mening för förpliktelsen föreningen,ansvaret förutsatt för-ra att

pliktelsen följer stadgarna eller uppkommit efter det föreningenav att
bildats. Härigenom upphör det personliga Bestämmelsenansvaret. är

i förhållande till gällande lag och väsentligenny 2 kap.motsvaras 4av
§ andra stycket andra meningen EFL

Bestämmelserna i tredje stycket förrätt frånträdamotpart attom
avtal nyhet i förhållandeär till nuvarande lagstiftning och har sinen
förebild i kap.2 4 § tredje stycket EF L.
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från land inometablering i främmandeVerksamhet etten
Samarbetsområdet EESEkonomiskaEuropeiska

filial,försäkringsförening10 § En upprätta agenturattavser ensom
främmandedriftställe sekundäretableringliknandeeller i ettannat

det. under-Finansinspektionen Förskall underrättaland EESinom om
stycket försäk-kap. § andragäller vad föreskrivs 2 lrättelsen isom a

ringsrörelselagen 982. 713.l
enligt första stycketförutsättningarnaFinansinspektionen skall, om

underrättelsen tillmeddelandeuppfyllda, lämnaandra meningen är om
sekundäretableringen skalldärmyndigheten det landden behöriga i

§ tredjekap. förstaskall bestämmelserna 2 2Därvid iupprättas. a -
avvikelsendock med denförsäkringsrörelselagen tillämpas,styckena

ställetförsäkringsrörelselagenkapitalbas enligtvad där isägsatt om
lag.§ och kap. § denna Om Finansin-kapitalbas enligt 1skall 4 4avse

sekundäretableringfinner förutsättningarspektionen upprättaattatt en
det må-inspektionen meddela beslutföreligger, skall inominte treom

förstaunderrättelsen enligtfrån det inspektionennader tagit emotatt
stycket.

underrättelseförhållandeVid ändring något angivits i ensomav
§försäkringsrö-kap.skall bestämmelserna 2 3enligt första stycket i a

tillämpas.relselagen

möj-motsvarighet iparagraf, saknar UFL,dennaGenom öppnassom
försäkringsverksamhet ibedrivaförsäkringsföreningarlighet för ettatt

i enlig-etableringsfrihetenSverige på basisland inom EES änannat av
dessa direktivförsäkringsdirektiv. Enligtgenerationenshet med tredje

försäkringsföreningkoncessionmedför principen enda att enenom
utländskförsäkringsverksamhet i någonbedriva statatt somsom avser

koncessionbehöver särskildfortsättningen intehör till iEES myn-av
kon-med stödkan driva verksamhetendigheterna i detta land utan av

iförsäkringsverksamhetBedrivandecession enligt 6 ett annatav
enligtdocketableringsrätten förutsättermed stödland inom EES av

livförsäkrings-och tredjeskadeförsäkringsdirektiveti tredjeartikel 32
för-tillsynbehöriga myndigheternadirektivet de överutövaratt som

underrättas. Påhemlandi försäkringsgivarenssäkringsverksamheten
för försäkrings-införts skyldigheti första stycketgrund detta har enav

etable-avsiktFinansinspektionen sinunderrättaföreningarna attatt om
irepresentationMedrepresentation i land inom EES.ett avsesra en

driftställeliknandeellerfilial,detta sammanhang annatagentur
sekundäretablering.

innebärandra stycket FRLstycket till kap. 1 §Hänvisningen i 2 a
skall fogatill underrättelsenförsäkringsföreningenatt
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uppgift i vilket land sekundäretableringen skall upprättas,om
plan för den tilltänkta verksamheten, med angivande sekun-en av

däretableringens organisation och vilket slags försäkringsverksam-
het skall drivas där,som
uppgift sekundäretableringens adress, ochom
uppgift företrädare för sekundäretableringen.ärom vem som

Genom hänvisningen i andra stycket till 2 kap. 2 § första tredjea -
styckena fastställsF RL för Finansinspektionen tid månadertreen om
inom vilken inspektionen skall lämna meddelande till tillsynsmyndig-
heten i det land där försäkringsföreningen etableraattavser en repre-
sentation. Tidsfristen månader skall räknas från det inspektio-tre att

föreningen fått den nyssnämnda underrättelsen och alla uppgif-nen av
skall fogas till underrättelsen.ter Inspektionen skall dessutomsom un-

derrätta vederbörande försäkringsförening uppgifterna harnär säntsom
till den utländska tillsynsmyndigheten. Inspektionen skall till medde-
landet till den utländska tillsynsmyndigheten också foga intygett attom
försäkringsföreningen har tillräcklig kapitalbas enligt 4 § och kap.4en
1

Inspektionen skall lämna meddelande till den utländska myndighe-
försäkringsföreningen frånten sekundäretableringatt iattom avser en

landet i fråga inleda försäkringsverksamhet, om
försäkringsföreningens organisation ändamålsenlig,är
försäkringsföreningens finansiella situation tillfredsställande medär
hänsyn till den planerade verksamhetens och omfattning, ochart
företrädaren för sekundäretableringen har tillräcklig kompetens och
erfarenhet och i övrigt väl lämpad leda verksamhetenär vidatt se-
kundäretableringen.

Verksamheten från sekundäretablering får enligt lydelseFRL:s inle-en
das två månader efter det inspektionen har lämnat meddelande tillatt
den utländska myndigheten den planerade verksamheten frånom se-
kundäretableringen. I detta sammanhang bör påpekas enligt direkti-att

lydelse artikel 10.3 i första skadeförsäkringsdirektivet och i10.5vens
första livförsäkringsdirektivet i deras lydelse enligt artikel i32 både
tredje skadeförsäkringsdirektivet och tredje livförsäkringsdirektivet får
filialen inleda sin verksamhet efter underrättelse från de behöriga myn-
dighetema i filialstaten eller sedan frist på två månader löpt ut utanen

någon underrättelse mottagits. kanatt Det därför ifrågasättas FRLom
på korrekt återger direktivens innehåll.sättett Om myndigheterna i
filialstaten låtit höra sig verksamheten omedelbart kunna inle-av synes
das tvåmånadersfristen inte löpt Eftersomtrots lagförslagetatt byg-ut.

hänvisning till F RL får dock försäkringsföreningama, i avvaktanger
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försäkringsbolagenpå eventuell ändring i likhet med in-FRL,en av
tvåmånadersfristen löpt innan verksamheten inleds.vänta att ut

för-Hänvisningen i tredje stycket till kap. § innebär2 3 FRL atta
säkringsföreningen förfarande vid ändringarskall iaktta särskilt iett

information sedanden lämnats sekundäretableringen etable-som om
ringen upprättats.

Om möjlighet begära förklaring kammarrätten ärendetatt omav
fördröjs, 10 kap. 17se

Gränsöverskridande verksamhet inom Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet EES

försäkringsförening från eller från11 § En Sverigeattsom avser en
sekundäretablering land meddela försäkringar förEESi inomannatett
risker belägna eller för åtaganden skall fiillgöras landii ett annatsom

och detta skall ske på sekundäreta-EES,inom sätt änannat genom en
blering det landet gränsöverskridande verksamhet skall underrättai
Finansinspektionen det. underrättelsen skall det vilket ellerIom anges
vilka slag risker eller åtaganden försäkringarna skall omfatta.av

underrättelsen tillFinansinspektionen skall lämna meddelande om
den behöriga det gränsöverskridande verk-myndigheten land där deni
samheten skall bedrivas. Därvid skall bestämmelserna kap. §2 5i a
försäkringsrörelselagen tillämpas, dock med den avvikelsen1982:713

försäkringsrörelselagen ställetvad där kapitalbas enligt isägsatt om
skall kapitalbas enligt § och kap. § denna lag.14 4avse

underrättelseVid ändring något förhållande angivits iav som en
enligt första stycket, skall bestämmelserna första och andra styckenai
tillämpas.

paragrafen hur forsäkringsförening skall handla denI anges en om av-
Hänvisning-bedriva gränsöverskridande verksamhet inom EES.attser

till innebär inom från det Finansin-regler månadFRL:s attatten en
spektionen har tagit underrättelse gränsöverskridande verk-emot en om
samhet skall inspektionen meddela tillsynsmyndigheten i det land där
försäkringsföreningen försäkringstjänster denskall tillhandahålla om

meddelande skall fogasplanerade verksamheten. Till inspektionens ett
intyg försäkringsföreningen tillräcklig kapitalbas enligtharattom en

upplysning vilka försäkringsklasser4 § och 4 kap. §1 samt en om som
föreningens koncession omfattar. Försäkringsföreningen skall under-

utländska tillsynsmyndighe-meddelandet lämnas till denrättas närom
gränsöverskridande verksamheten inle-samband därmed får denIten.

meddelande tilldas. Finansinspektionen skall lämna sådantvägra ettatt
inledandeutländsk tillsynsmyndighet, förutsättning förär avsom en
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gränsöverskridande verksamhet, inspektionen finner förutsätt-attom
ningar saknas for bedriva gränsöverskridande verksamhet.att Beslut
härom skall fattas inom månad från det inspektionenatten tog emot
underrättelsen den tilltänkta gränsöverskridande verksamheten.om

Om möjlighet begära förklaring kammarrättenatt ärendetav om
fördröjs, l0 kap. 17se

kap.3 Medlemskap m.m.

Kapitlet innehåller bestämmelser medlemskap i utsträck-storom som
ning ansluter sig till gällande ordning i avvaktan resultatet på-av en
gående försäkringsavtalslagstiftningen.översyn Bestämmelsernaav

medlems inträde 1 §, medlems avgång 3 §, medlems skyldig-avser
heter och rättigheter vid avgång 4 §, till fribrev och återköprätt vid
avgång 5 §, medlemsavgifter 6 § styrelsens skyldighet förasamt att

medlemsförteckning 7 §.en
Kapitlet innehåller vidare regler försäkringsbrevets innehållom

2 § och förbud lämna personuppgift 8mot §.att utom

Inträde

1 § Fråga antagande medlem försäkringsföreningiom avgörsav en av
styrelsen med iakttagande vad föreskrivet stadgarna.är iav som

Paragrafen 16 § UF L.motsvarar
Försäkringsföreningar har enligt denna paragraf fri prövningsrätt

beträffande skall medlem i föreningen.antas Denvem som som som
inträde i forsäkringsföreningvägrats kan således inte få detta prövaten

utomstående Enligt kap.2 2 § första stycket skall5 villkorenav organ.
för inträde i föreningen framgå stadgarna.av

det förhållandetAv beviljats inträde iatt försäk-en person som en
ringsförening i själva verket träffar försäkringsavtal med föreningenett
följer FAL tillämplig påär rättsförhållandetatt mellan föreningen och
medlemmen.

F örsäkringsbrevets innehåll m.m.

2 färsäkringsbrev§ Ett skall innehålla uppgifter både de allmännaom
färsäkringsvillkoren och de särskilda villkoren för den försäkringom

brevet.isom avses
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Finansinspek-bemyndigande,eftereller, regeringensRegeringen
informationvilkenföreskriftermeddelafårtionen närmare ensomom

till denochmedlemmarnatillskall lämnaförsäkringsförening an-som
medlemskap föreningen.sökt iom

har kap. 19 § FRLi 7motsvarighet UFL,saknarParagrafen, somsom
förebild.

för-gäller bl.a.stycketi förstaomtalasförsäkringsvillkorDe som
för-tidpunkt dådenmedlemsavgifterna ochgiltighetstid,säkringarnas

inträder.säkringsföreningens ansvar
inspektio-ellerregeringenförmöjlighetstycket harandraI öppnats

försäkrings-informationspliktföreskrifterutfärda gentemotatt omnen
övergångslösningFöreskriften kanmedlemmar.föreningens enses som

reglernäringsrättsligapågåenderesultatetpåi avvaktan översyn avav
försäkring.informationinnefattandeförsäkringsområdetinom om

Avgång

medlemmen inteförsäkringsförening,utträdaMedlem får3 § omenur
Anmälantillhöra denna.skyldiganställning ut-grundpå sin är omav

skriftligen.träde skall göras
orsakförsäkringsföreningenuteslutasMedlem får inte av annanur

styrelsenuteslutningfrågastadgarna En prövas omän avomanger.
stadgarna.bestämt iinte ärannat

föreskriftennuvarandedelvis § UFL. Den att17Paragrafen motsvarar
anmälannamnunderskriftenföreskrivaskandet i stadgarna att om

la-i denangivitssärskiltdock intebevittnad harutträde skall nyavara
hanhelstföreningengåmedlem kan närinnebärReglerna att urengen.

skyl-anställningsingrunddock påkanMedlemmenså önskar. varaav
stadgarna, 2framgåfallskall i såföreningen. Dettatillhöradig seatt av

stadgarnaimöjlighetennuvarandeförsta stycket Den attkap. 2 §
under högstföreningenikvarståskyldigmedlemföreskriva är attatt en

fortsättningen.ifinnasinteår kommer attett

avgångvidrättigheterochskyldigheterMedlems

försäkringsföreningÄven uteslutitsellermedlem avgått§4 enurenom
försäkringsvill-framgårföreningen,avlidit, har inteeller annat avom

harvarunder avgångentidsperiod,för denavgifttill delskoren, rätt
beslutenligtavgångnepå den sär-belopervaddels omägt somrum,

avgången.förefattatsskild uttaxering som
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Den avgångne eller hans rättsinnehavare har inte till fo-rättannan
tillgångarreningens framgår försäkringsvillkoren.än som av

Paragrafen i saköverensstämmer med 18 § UFL.

återköpFribrev och

5 § Avgår medlem försäkringsförening har han vid livförsäk-en ur en
till fribrevring eller återköp, dockrätt med de inskränkningar föl-som

andrajer stycket.av
Rätten till fribrev eller återköp får inskränkas endast villkor igenom

fråga om
den tid under vilkenminsta försäkringen skall ha gällt,
det lägsta belopp skall ha erlagts avgifter för försäkringen,isom
det lägsta belopp till vilket jribrevs- eller återköpsvärde skall upp-
ga.

Första stycket i huvudsak 19 § första stycketmotsvarar UFL. Hittills
har gällt vid pensionsförsäkring har endastatt till fribrev,rätt men
återköp, funnits. Någon sådan begränsning föreslås dock rättenutan
till fribrev eller återköp skall gälla alla livförsäkringartyper av som
försäkringsföreningen meddelar. Som konsekvens EG:s tredjeatten av
livförsäkringsdirektiv föreskriver medlemsstaterna inte får krävaatt
förhandsgodkännande beträffande villkor, har den nuvarande bestäm-
melsen Finansinspektionen kan föreskrivaatt till fribrev ellerrättom att
återköp inte skall föreligga i förening eller vissa slag försäkringaren av
utmönstrats.

Andra stycket helt gällande reglering. de föreningarmotsvarar I där
till fribrev eller återköprätt skall föreligga får härtill inte in-rätten

skränkas andra skäl i dettaän stycke. De villko-av närmaresom anges
till sådan skall framgå grunderna,rätt 4 kap. första4 § stycketren av se

Avgifter

6 § försäkringsfäreningEn skall till verksamhetens bedrivande ta ut
medlemsavgifter. Meddelar föreningen försäkring flera försäk-inom
ringsklasser, skall särskild avgift för färsäkringsklass.varjeuttagas

Uttagande avgifter får beroendeinte försäkringsfallgörasav attav
intrajfat föreningen.inom
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skeendastfår sådansärskildmedgerstadgarna uttaxering, närOm
behörigaverksamhetensotillräckliga förtillgångarföreningens ut-är

övande.

harVerksamhetsgrendelvis 20 § UFL. BegreppetParagrafen motsvarar
terminologi.med EG:sförsäkringsklass i enlighetmeddock ersatts
uttagandestadgasgällande lagmedöverensstämmelsel att av av-

före-inträffat inomförsäkringsfallberoendegifter inte får göras attav
ningen.

kap. 4 §avgifter, 4för beräkningskallGrunder upprättas seav
stycketförsta

Medlemsförteckning

medlemsförzeckning.föraStyrelsen skall§7 en
Finansinspek-bemyndigande,eftereller, regeringensRegeringen

skall fö-uppgiftervilkaföreskriftermeddelartionen närmare somom
ordnad.skallförteckningenhurochförteckningenin i varaomras

från § UFL.överförts 15medlemsförteckning harföraSkyldigheten att
föreskrifterdetaljerademedlagtextenfår onödigtDet att tyngaanses

ellerregeringenställetbör iFöreskrifter häromregistret. ges avom
Finansinspektionen.

Rörelsenkap.4

be-tagitssolvensregler. § harI lhuvudsakinnehåller iKapitlet
vid be-försäkringsföreningarställskapitalkravstämmelser somom

väsentligenBestämmelsernaverksamheten.drivande är sammaavav
enligt FRL.försäkringsbolagreglering förmotsvarandeinnehåll som

försäkringstekniskabestämmelser avsätt-ocksåkapitlet ingårI om
tillgångarlokaliseringvärdering ochtäckning,ningar §, motsva-2 av

försäk-grunder 4-6 §§,avsättningar §,3försäkringstekniskarande
skuldtäckning 8 §. Be-förregisterochringstekniska riktlinjer 7 §

iregelsystem FRL.motsvarandedelartillämpligastämmelserna följer i
ingå borgenförbudbestämmelserocksåKapitlet innehåller attom

medlemsantalminstafrån kravet påfå dispensmöjlighet9 §, attm.m.
kreditjäv§,inletts 10verksamhetenförsäkringsförening sedani en

aktierförsäkringsföreningsbegränsning rätt äga11 § att m.m.av
intressegemen-ochinstrument 13 §finansiellaanvändning12 §, av
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skap mellan försäkringsförening och aktiebolag eller ekonomisk före-
ning 14 §.

Kapitalkrav vid utövande verksamhetenav

försäkringsförening1 § En skall, tillgångar motsvarande försäk-utöver
ringstekniska enligtavsättningar 2 vid tidpunktvarje ha tillräck-en
lig kapitalbas vid utövandet verksamheten. Kapitalbasen skall minstav
uppgå till nivå beräknas med utgångspunkt verksamhetensien som art
och omfattning solvensmarginal, dock får kapitalbasen aldrig vara
mindre det garantibelopp kap.än 2 § förstai 4 stycket för1som anges
livförsäkringsrörelse och 2 kap. § förstai 4 stycket för2 skadeförsäk-
ringsrörelse. Solvensmarginalen skall beräknas för livförsäkring enligt
7 kap. §23 försäkringsrörelselagen 1982: 713 och för skadeförsäk-

enligt kap.ring 7 25 § nämnda lag.
Regeringen eller, efter bemyndigande,regeringens Finansinspek-

meddelar föreskriftertionen vilka får ingå kapitalba-iposterom som
Dock skall fråga livförsäkringi sjättedel solvensmargi-sen. om en av

nalen eller garantibeloppet, det är kapi-större, motsvarasom egetav
tal.

Om livförsäkringsrörelse och skadeförsäkringsrörelse drivs i sam-
försäkringsförening skall kapitalbasen för livförsäkringsrörelsenma

respektive skadeförsäkringsrörelsen redovisas Om båda verk-separat.
samhetsformerna uppfyller kraven på kapitalbasens storlek enligt
första stycket får dock hänförliga till den kapitalbasen,poster tillena
den del den den föreskrivnaöverstiger storleken, räknas den andrain i
kapitalbasen. Finansinspektionen skall underrättas sådant förfa-ettom
rande.

Genom bestämmelserna i denna paragraf, saknar motsvarighet isom
UFL, införs krav på särskilt konsolideringskapital, dvs. utöverreserver
försäkringstekniska avsättningar, för försäkringsföreningar. I den gäl-
lande lagen finns inga bestämmelser kapitalkrav föreningarnapåom

kraven på denutöver försäkringstekniska risktäckningskapaciteten.
Paragrafen grundar sig på solvensreglema i FRL.

förstaI stycket fastslås krav minsta konsolideringskapitalett ett -
kapitalbas i försäkringsförening vid bedrivandet verksamheten.en av-
Bestämmelser Försäkringsförening skallatt ha tillräckligtom etten
startkapital finns i 2 kap. 4 Konsolideringsreglema i detta stycke är
baserade på artikel i första16.1 skadeförsäkringsdirektivet i dess lydel-

enligt artikel 24 i tredje skadeförsäkringsdirektivet respektive artikelse
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artikelgjorts imed den ändringlivförsäkringsdirektiveti första18 som
livförsäkringsdirektivet.tredjei25

verksamhetensgrundvalskall fastställas påstorlekKapitalbasens av
beräknings-dei enlighet medsolvensmarginalenomfattningochart

får kapi-Emellertidenligtförsäkringsbolag FRL.förregler gällersom
motsvarande 800 000beloppunderskridatalbasen aldrig ett ecu, om

livförsäkring, och 300 000innefattarverksamhetföreningens ecu, om
skadeförsäkring,till enbartbegränsadverksamhet ävenföreningens är

omfattning.blygsamverksamheten är avom
vilkautfärdasföreskriftersärskildaföreslåsandra stycketI att om

vadförkapitalbasen.hänföras till Inomskallposter somramensom
respektiveskadeförsäkringsdirektivettredjeartikel iföreskrivs i 24 ar-

beaktamöjligheterlivförsäkringsdirektivettredjetikel i25 attges
gällerdetföreskrifterna. Närutformningenlånekapital videventuellt av
tredjeöverensstämmelse med kap. 26 §7dock ilivförsäkring har

möjligheteni frågabegränsningsregelinförtsstycket FRL attomen
kapitalbasen.kapital tillfrämmanderäkna

kap. §.garantikapital 2 3hänföra sebl.a.Till kapital är atteget
med kap. 28 § FRL.i sak 7Tredje stycket överensstämmer

vidkapitalkravbestämmelsernamedges frånkanundantagAtt om
kap. 8framgår 1verksamhetenutövandet avav

avsättningarFörsäkringstekniska

skallförsäkringstekniska avsättningarförsäkringsförenings2 § En
tidpunktföreningen vidförerfordras varjebelopp attmotsvara som

förväntasskäligen kanåtagandenuppjølla allaskall kunna upp-som
försäkrings-försäkringsavtal. Deingångnamed anledningkomma av

försäkringsföreningensskalltekniska avsättningarna motsvara ansva-
righet för

löpande försäkringar premiereserv,
beräknasförsäkringsfall, kostnaderoregleradeintraffande som

tilldelad återbäringdessaför regleringenuppkomma samt somav
oregleradeförbetalats avsättningförfallit till betalning inte utmen

skador,
harlivförsäkringsrörelsen inteåterbäringsådan tilldelad inom som

betalning,förfallit till
skadeförsäkringsrörelsen intetilldelad återbäringsådan inom som

förfallit till betalning.har

§ för-kap.bestämmelserna 2skall 7iberäkningVid premiereservav
medmeddelasföreskriftereller1982:713säkringsrörelselagen som

bestämmelser tillämpas.dessastöd någon avav
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förAvsättning oreglerade skador skall beräknas särskilt för varje
försäkringsfall. skadeförsäkringsrärelseFör får statistiska metoder
användas de leder till tillräcklig med beaktandeavsättningom en av
skadornas art.

Regeringen eller, efter bemyndigande,regeringens Finansinspek-
får meddela föreskriftertionen beräkning försäkrings-närmare om av

tekniska avsättningar.

Paragrafen, delvis har sin motsvarighet i bestämmelserna för-som om
säkringsteknisk utredning och fondbildning i 21 23 UFL, innehål--
ler bestämmelser försäkringstekniska avsättningar.om

första stycket fastslåsI försäkringsförening skall för sin för-att en
säkringsrörelse beräkna försäkringstekniska avsättningar. De försäk-
ringstekniska avsättningarna indelas i olika i huvudsakposter som

med motsvarande indelningöverensstämmer i kap. första7 l § stycket
andra meningen 1 4 FRL.-

Premiereserven värdet försäkringsföreningensutgör samladeav an-
svarighet för löpande försäkringar. I andra stycket regler för be-anges
räkning premiereserven.av

Avsättning för oreglerade skador inträffade oreglerade försäk-avser
ringsfall, kostnader beräknas uppkomma för regleringen dessasom av

tilldelad återbäring förfallit till betalningsamt inte betalats ut.som men
I tredje stycket förregler beräkning oreglerade skador.anges av

Med tilldelad återbäring inte har förfallit till betalning åsyftassom
överskottsmedel tilldelats enskild föreningsmedlem försom en senare
utbetalning och därmed betrakta utfäst förmån.är attsom som en

Hänvisningen i andra stycket till reglerna beräkning premie-om av
i innebärFRL premiereserven i regel skall beräknas individu-attreserv

ellt för varje försäkring och inkludera för försäkringsföreningen be-ett
räknat tillägg behövligt för förluster inom skadeför-mötaattsom anses
säkringsrörelse på grund kvardröjande risker eller försäkringarattav
inom livförsäkringsrörelse upphör i förtid. En kollektiv beräkning av
premiereserven medges alternativ metod förutsatt denatt ettsom en ger
resultat det erhålls vid individuell beräkning.motsvararsom som en
Premiereservens beräkning skall bygga på antaganden dödlighetom
och andra riksmått, räntefot driftkostnader kansamt som anses vara
betryggande.

Bestämmelserna grundläggande krav beräkningen avsätt-om av
ningar för oreglerade skador har tagits i tredje stycket över-upp som

med kap. § tredje7 1 stycketensstämmer FRL.
Fjärde stycket innehåller bemyndigande för regeringen ellerett Fi-

nansinspektionen meddela föreskrifter beräkningnärmareatt om av
försäkringstekniska avsättningar.
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försäkringstek-bestämmelsernamedges frånundantag kanAtt om
kap.avsättningar framgår 8niska lav

tillgångar motsvarandelokaliseringvärdering ochTäckning, av
avsättningarlörsäkringstekniska

skallförsäkringstekniskaförsäkringsförenings avsättningar3 § En
enligtskuldtäckningtillgångar på dettäckas med sägssätt som om
§ och§§, 10fjärde styckena, 9 10tredje och7kap. § första,9 c ea -
enligtellerförsäkringsrörelselagen 1982:713stycket10f§ första

dessa bestämmelser.stöd någonmeddelats medföreskrifter avavsom
första stycketskuldtäckning enligtanvänds förtillgångarDe som

försäkrings-styckenaf § tredjevärderas enligt kap. 10skall 7 sjätte-
skulderavdrag förskallVid värderingenrörelselagen. göras som

till förvärvet tillgången.hänför sig av
bestämmel-skuldtäckning gälleranvänds förtillgångardeFör som
stycket för-d § förstakap. 10tillgångar 7lokalisering iavserna om

säkringsrörelselagen.

försäkringsföre-innebärstycket tillHänvisningen i första FRL att en
försäkringstekniskamotsvarandetill värdeskall ha tillgångarning ett

därgäller medelPlaceringsreglemaplacerade visstavsättningar på sätt.
Skuldtäckningsbe-räkning.förförsäkringsföreningar bär risken egen

för åter-skall avgivenAvdragsåledes nettobelopp.loppet görasär ett
återför-ställtsreservdepositionvärdetförsäkring ökat med som avav
får förFinansinspektionenförsäkringsföreningen.hossäkringsgivare

skall fååterförsäkring inteför avgivenfall besluta avdrag gö-visst att
skallbeloppgodta nedsättning detInspektionen kan vägra somavras.
den isådantkonstruerats pååterförsäkringenskuldtäckas sätt attettom

försäkringsföreningensminskningrealiteten inte bidrar till expo-aven
nering.

försäkringsföre-säkerställaSyftet med placeringsreglema är attatt
långförsäkringsåtaganden på såväl kortkan infria sinaningarna som

skall placerasregel gäller tillgångarnagrundläggandesikt. Som atten
skall,Tillgångamariskspridning uppnås.lämpligsådantpå sätt attett

förändringar iförsäkringsåtaganden ochbeaktande föreningensmed av
föreningensplaceras såoch avkastning,framtida värdetillgångamas att

förväntade avkast-och dentillfredsställandebetalningsberedskap är
diversifieringsprinciperochmatchnings-tillräcklig. ärningen Dessa

försäkringsdirektiv.tredje generationensartikel iföranledda 20av
obligationerskuldtäckninganvändas förfårtillgångsslagDe ärsom

vissavilka svenskaskuldförbindelser förandraoch ut-staten,svarar
centralbanker.ochländska stater
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När det gäller utländska tillgångar får användas för skuldtäck-som
ning har Finansinspektionen meddelat föreskrifter vilka utländskaom

centralbanker och internationellastater, organisationer kan godtas.som
Tillgångar får användas för skuldtäckning endast till den del de inte

belastas med eller säkerhetsrätt.panträtt annan
Förlagsbevis och förlagsandelsbevis får användas för skuldtäckning

med begränsningar gäller för aktier.samma som
Även andra tillgångar de fårän tillfälligtnämnts användas försom

skuldtäckning efter medgivande Finansinspektionen.av
del fall försäkringsföreningen moderföreningär i koncern-etten

förhållande får föreningen använda aktier eller andelar i dotterföretag
inom koncernen dotterföretaget har till uppgift sådana till-ägaom att
gångar försäkringsföreningen, föreningen hade föredragitsom attom
hålla tillgångarna i portfölj, hade kunnat använda för skuldtäck-egen
ning eller publikt försäkringsaktiebolagär ellerett finansiellt fö-är ett

vari försäkringsföreningenretag, organisationsaktier.äger
Skuldtäckningsreglerna innehåller för vissa tillgångsslag som an-

vänds för skuldtäckning begränsningar för hur del fårstor utgörassom
det totala skuldtäckningsbeloppet.av
Begränsning 75 gäller förprocent
medel konto i bank,-
obligationer och andra skuldförbindelser för vilka AP-fonder,- svarar
svenska kreditinstitut och värdepappersbolag,
obligationer och andra skuldförbindelser utländskt kreditin-ettsom-
stitut för, ochsvarar
obligationer och andra skuldförbindelser publikt aktiebolagettsom-
eller motsvarande utländskt bolagett för.svarar

Begränsning på 25 gäller förprocent
aktier och andra värdepapper kan jämställas med aktier harsom- som

publikt aktiebolag,getts ut publiktett bankaktiebolag,ettav ett
publikt försäkringsaktiebolag eller motsvarande utländskt bolag,ett
fastigheter, och byggnadertomträtter andelar i sådan egendom,samt-
och
skuldförbindelser med säkerhet i fast egendom.-

Begränsning på 10 gäller förprocent
skuldförbindelser med betryggande säkerhet säkerhet i fastänannan-
egendom, och
fondpapper inte föremål förär omsättning reglerad mark-som- en
nad.
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begränsningsbestämmel-frånundantagfår medgeFinansinspektionen
det.skäl forsärskildafinnsdetomserna

såskall placerasskuldtäckninganvänds för atttillgångarDe som
begränsas.valutakursförlusterförriskerna

del detill denendastbeaktasskallmedlemFordringar änannan
försäkringsföre-fordrahargäldenärenbeloppöverstiger att avsom

ningen.
tillåtnadenbegränsningarvidareinnebärtill FRLHänvisningen av

in-storlekenrespektiveinvesteringarenskildastorleken enavav
iplaceringrättssubjekt. Entill ochhänförligvestering ett ensamma

femtilluppgå högstbyggnad fårellerfastighet,enskild tomträtt pro-
med aktieraktier,gäller förskuldtäckningsbeloppet. Detsammacent av
frånskuldförbindelserellerobligationervärdepapper,jämställda sam-

sådanadockförutsättningar fårvissaUndereller låntagare.emittentma
andelarskuldtäckningsbeloppet. Förtiohandlingar procentmotsvara av
fondfö-ellerfondbolagförvaltasvärdepappersfonderi sammaavsom

meddockskuldtäckningsbeloppet,högst 10gäller procentretag av
be-dennafråndispensmedgeFinansinspektionenförmöjlighet att

gränsning. -
värde-ienskildaförgäller intebegränsningarNågra engagemang

el-kommuncentralbank,för vilkafordringaroch stat, enenenpapper
organisationinternationellellersamfällighetjämställddärmedler enen

svarar.
användstillgångardevärderingenbehandlarstycketAndra somav

värderingsreglertillhänvisning FRL:sskuldtäckningför somgenom en
för-årsredovisning i1995:1560till lagendelvis knyteri sin tur oman

säkringsföretag.
i FRLlokaliseringsbestämmelsernastycket tilltredjeiHänvisningen
frågaskall, iskuldtäckningföranvändsde tillgångarinnebär att som
EESinombelägenriskeninom EESskadeförsäkring, finnas äromom

försäkringsföre-inom EESfinnaslivförsäkring,i frågaoch, omom
verksamhetochriskerinom EES. Förverksamhet utan-ningens utövas

i Sve-finnasskuldtäckningföranvändstillgångarskall deför EES som
rige.

bestämmelser-frånundantagmedgeskanförsäkringsföreningarAtt
till-lokaliseringochvärderingtäckning,paragrafi denna avomna

framgåravsättningarförsäkringstekniskagångar avmotsvararsom
kap. 81



210 Författningskommentar SOU 1998:82

Upprättande grunderav

4 § För livförsäkringar skall, det med hänsyninte till försäkringar-om
särskilda beskajfenhet finns anledning till undantag, grundernas upp-

förrättas
beräkning avgifter,av
beräkning premiereserv,av

till återköp och fribrev,rätt
belåning försäkringsbrev hos försäkringsföreningen,av
verkan underlåtenhet betala avgift,attav
medlems försäkringen andrarätt när falli 3 ellerän i 5som avses
upphör förtid elleri försäkringsföreningen i harövrigt inte ansvar

för försäkringsfallet,
återbäring till medlemmarna,
skyldighet teckna återförsäkring ochatt
förräntning försäkringsbelopp förfallit till betalning.av som

Grunderna skall försäkringsföreningens förmågaatt tryggaavse att
fullgöra förpliktelsenenligtsina ingångna försäkringsavtal. Om grun-
derna längreinte fyller det avsedda ändamålet skall styrelsen och verk-
ställande direktören till grunderna ändras.genast attse

För grunder första stycketi 1 och skall2 bestämmelsernasom avses
grundernas innehåll kap.7i §5 försäkringsrörelselagenom

1982: 713 tillämpas.
Grunder förstai stycket skall7 innehålla regler för be-som avses

räkning och fördelning återbäring användning återbä-samtav av
ringsfonden. Utfästelse återbäring får inte pågörasom sättannat än

följer reglerna tilldelning återbäring.som av om av
För sådan livränta eller sjukränta enligt kap.1 3 § första styck-som
tillhör skadeförsäkring skallet grunder för beräkningupprättas av

ochpremiereserv till återköp.rätt
Regeringen eller, efter bemyndigande,regeringens Finansinspek-

fårtionen meddela föreskrifter hurnärmare grunderna redaktio-om
nellt skall ställas och vad redogörelsen enligt femte stycketupp om
skall innehålla.

Skyldigheten enligt första stycket grunder innebäratt upprätta att mot-
svarande krav ställs på försäkringsföreningar på försäkringsbolag,som
dock kan enskild försäkringsförening helt eller delvis medgesen un-
dantag från detta krav enligt kap.1 8 Beslut antagande och änd-om
ring grunder fattas styrelsen, kap.5 2 § femte stycket.av av se

Bestämmelserna i andra stycket iöverensstämmer sak med kap.7
4 § FRL, dock med den avvikelsen någon uttrycklig föreskriftatt attom
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kostnadtillmeddelasförsäkringarsyfta tillskallgrunderna somatt en
förslaget.inteinnehållerförsäkringenstillskälig med hänsyn artär

iredovisatsharslopatsskälighetsprincipen har närmareMotivet till att
avsnitt 12.

försäkringsfö-innebärstycket till FRLtredjeHänvisningen i att en
livför-förpremiereservochavgifterberäkninggrunder förrenings av
andraochdödlighetantagandendeinnehållaskallsäkringsrörelsen om

beräkningen.förkrävsdriftskostnaderriskmått, räntesats samt som
säkerhets-särskildaföreskrifterinnehållafår ocksåGrunderna om

tillägg.
drifts-riskmått,och andradödlighet räntesats samtAntaganden om

förbetryggandeför sigde kanväljas såskallkostnader vartatt anses
från kra-Avvikelsefrågadetförsäkringsrörelse ärslagdet om.somav

dock skebetryggande fårsig skallantagande förvarje omattvet vara
för-säkerhetstilläggsärskildaföreskrifterfinnsi grundernadet somom

detta.anleder
med kap. 8 § FRL.sak 7istycketFjärde överensstämmer

sjukräntaellersådan livräntaförföljerstycketfemteAv att som en-
grunderskallskadeförsäkringtillhörstycketförstakap. 3 §ligt 1 upp-

återköp.tillochpremiereservberäkning rättförrättas av
fjärdekap. 3 §medöverensstämmelse 7föreskrivs istycketI sjätte
med-Finansinspektionenellerregeringenför attmöjlighetstycket FRL

utformning.redaktionellagrundernasföreskrifterdela närmare om
Finansinspek-tillställaförsäkringsföreningarförskyldighet attOm

grunder, 6tionen se

Övergångsgrunder

enligteller sjukräntalivräntaför sådanellerlivförsäkring5 § För som
särskildafår premiere-skadeförsäkringtillhörstycket§ förstakap. 31

föreskrivsvad ienligtövergångsgrunderservgrunder upprättas som
1982:713.§försäkringsrörelselagenkap. 67

imotsvarighet UFL.saknarParagrafen
ökningväsentligkrävsförhållandenändradegrunddetOm enav

för livräntaellerlivförsäkringartecknadeför redanpremiereservenav
premiereserv-särskildafårskadeförsäkringtillhörsjukräntaeller som

bestämd tid.förövergångsgrundergrunder upprättas en
tillavsevärd förlustlidittillfälligt harförsäkringsföreningOm enen

vadöverstigitdödlighetenvärde ellersjunkit itillgångarnaföljd attav
omständighe-liknandeandraellergrundernaantagits ihar genomsom

anledningfinnsintedet att antaövergångsgrunderfår upprättas,ter om
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föreningen skallatt råka på obestånd och grunderna kanom anses
främja föreningsmedlemmarnas intressen. l övergångsgrunderna får
föreskrivas vid beräkningatt premiereserven det förväntade kapital-av
värdet föreningens framtida utgifter skallav minskas med kapitalvärdet

den vinst uppkommaväntas iav rörelsen undersom den tid övergångs-
grunderna gäller. Utan synnerliga skäl får övergångsgrunder inte gälla
under längre sammanhängande tid tio år.än

Skyldighet tillställa Finansinspektionenatt grunder m.m.

6 § Senast grunder för livförsäkringnär börjar användas skall de till-
ställas Finansinspektionen. Till grunderna skall fogas redogörelseen
för de konsekvenser grunderna får för medlemmarna och försäkrings-
föreningen. Regeringen eller, efter bemyndigande,regeringens Finan-
sinspektionen får meddela föreskrifternärmare vad redogörelsenom
skall innehålla.

Bestämmelserna förstai stycket gäller också vid ändring av grun-
der.

Paragrafen, saknar motsvarighet i UFL,som överensstämmer i sak med
kap.7 8 § F RL.a

Försäkringstekniska riktlinjer

7 § försäkringsföreningEn skall riktlinjer förupprätta placering av
medel används för skuldtäckning.som

Medlemmar och den ansöka medlemskapatt före-som avser iom
ningen skall informeras det huvudsakliga innehållet riktlinjerna,om i

det inte med hänsyn till försäkringensom särskilda beskaffenhet saknas
anledning till sådan information.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
skalltionen meddela föreskrifter skyldigheten lämna informationattom

och vilka försäkringar skallinte omfattasom informationsskyl-som av
digheten.

förstaAv stycket framgår försäkringsföreningarnaatt åläggs att upp-
riktlinjerrätta för placeringen de tillgångar används för skuld-av som

täckning. Bestämmelsen kap.7motsvarar 10 första§ stycket FRL.g
Vid utformningen riktlinjer skall bl.a. matchnings- diversifiering-av
sprinciperna i FRL beaktas se vidare 1994/952184 159 ff. Detprop. s.
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kap.riktlinjerna, 5fastställaFöreningens styrelseankommer att se
tredje stycket.2 §

för-och destycket skall medlemmarnaandraEnligt attavsersom
huvudsakliga inne-detinformerasföreningenmedlemskap ivärva om

informationsskyldighetenförStyrelseni riktlinjerna.hållet attansvarar
fjärde stycket.kap. §fullgörs, 5 2se

meningen FRLstycket andraandrakap. 10 §Efter 7mönster av g
Finan-regeringen ellerföreskriftsrätt förinförtstredje styckethar i en

informationen.utformningenbeträffandesinspektionen av
försäkringstek-bestämmelsernafrånkan medgesundantagAtt om

framgår kap. 8niska riktlinjer 1av

skuldtäckningRegister för

tidpunktvidskall föraEnförsäkringsförening varjeregister8 § ett som
tillgångarnasskuldtäckning ochanvänds förde tillgångarutvisar som

värde.
sådanmedhar upplåtitsantecknatstillgång, registretOm isomen

dettaskallför skuldtäckning,kanfulla värdedess utnyttjasinterätt att
antecknas i registret.

försäkringsföreningarförskyldighetparagraf införsdennaGenom en
tidpunktvid varjeregisterföraförsäkringsbolagi likhet med ettatt som

och tillgångarnasskuldtäckninganvänds förde tillgångarutvisar som
försäkringsföre-§ FRL. Omkap. 11värde. Bestämmelsen 7motsvarar

införd i registret, måstefinnsöverlåter tillgångningen en annansomen
tillgångartidpunkt innehållavarjeregistret vidtillgång införas, så att

anteck-skuldtäckningsbeloppet. Enminsttill värde motsvararett som
regist-upptagits itillgångför det falli registretning skall göras somen

skuldtäck-utnyttjas förvärde inte kandess fullaupplåtits såhar attret
ning.

förregisterbestämmelsernamedges frånundantag kanAtt om
1 kap. 8skuldtäckning framgår av

ingåFörbud borgenatt m.m.

eller ställaborgenförsäkringsförening får ingå sä-9 inte§ En annan
fall.medger det förFinansinspektionen visstkerhet, inteom

i hu-imotsvarighet UFL,saknar överensstämmerBestämmelsen, som
huvudre-fårförsäkringsföreningvudsak § Enmed kap. 12 FRL.7 som
kan iFinansinspektionensäkerhet.eller ställagel inte ingå borgen en-
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skilda fall medge undantag, exempelvis föreningen kan visa attom en
garanti till medlemmarnasär bästa.

Enligt ordalydelsen i paragrafen gäller förbudet garantier föräven
förpliktelser. Det kan dock i frågaegna sättas detta varit lagstifta-om
avsikt. I promemorian Placeringsregler för försäkringsbolagrens Ds

1993:57 föreslogs förbudet skulle gällaatt skuld. Iannans prop.
1994/95:l84 201 anfördes promemorians förslagatts. överensstämde
med regeringens, ordalydelsen såledestrots ändrats.att

Tillstånd frånavvika påatt kravet minsta medlemsantal

10 § När försäkringsförening har inlett verksamhetsin kanen Finan-
sinspektionen bestämma antaletminsta medlemmaratt föreningeni
tillfälligt får lägre vadän 2 kap. § förstai 1 stycket,vara som anges om
det finns särskilda skäl för det.

Paragrafen delvis §motsvaras 5 tredje stycket UFL.av
Till skillnad från gällande lag saknas enligt förslaget möjlighet för
försäkringsförening få dispens från kravetatten på minsta medlem-

santal vid bildandet föreningen. För försäkringsföreningatt skallav en
kunna bildas krävs enligt kap.2 1 § första stycket minst 500 medlem-

Enligt förevarande paragraf kan dock Finansinspektionen,mar. fö-när
reningen har inlett sin verksamhet, tillfälligt medge lägre medlem-ett
santal. Dispensregeln förutsätter särskilda skäl avsedd förärsom rena
undantagsfall nedgång inär medlemsantalet kan förmodas helten vara
tillfällig. Dispensgivningen skall således restriktiv.vara

Ang. skyldighet träda i likvidation påatt grund för lågt medlem-av
santal, 6 kap. 2se

Kreditj äv

11 § Försäkringsföreningar skall tillämpa bestämmelserna kre-om
ditjäv 12 kap.i 12 och §§försäkringsrörelselagen13 1982: 713.

Enligt denna paragraf, 26 § UFL, bestämmelsernamotsvarar görs isom
FRL förbud penninglån till eller ställandemotom säkerhet för vissav
krets och företag tillämpliga försäkringsföreningar.av personer Så-
ledes får försäkringsförening inte lämna penninglån till elleren ställa
säkerhet för styrelseledamötema, verkställande direktören eller aktuari-

i föreningen eller i något företag ien koncern.annat Förbudetsamma
omfattar även närståendeär till dessa medpersoner som personer an-
svarig ställning, nämligen
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ellersläkting iellermed eller syskongift rättden ärär upp-som-
el-verkställande direktörenstyrelseledamot,led tillnedstigande en

aktuarien,ler
nedsti-ellerisådanbesvågrad medden rättär upp-personensom-

ellerandres syskon,gift med dendengande led eller så äratt ene
ställ-ansvarigmedverksamhetjuridisk över personenperson vars-

inflytande.bestämmandening har ett
Låneförbud gäller inte, om

försäkrings-långivandedeni i vilkenföretag koncerngäldenären är-
ingår,föreningen

skälaffärsmässigabetingasoch lånetdriver rörelsegäldenären av-
rörelse.för gäldenärensuteslutandeär avsettsamt

säkerhet ieller ställapenninglånfår inte lämnaförsäkringsföreningEn
eller juridisknärstående fysiskhonomsyfte gäldenären elleratt person

förening-koncernbolag ingår iförvärva aktier iskall somsammasom
gäldenärenförutsättningarinte under vissaFörbudet gäller dock omen.

koncern.ieller i bolaganställd i föreningenär ett annat samma
medförsäkringsförening i enlighetinteLåneförbudet hindrar att en

i försäk-säkerhetlånförsäkringsavtalen lämnarbestämmelser i mot
möjlig-förutsättningar,under vissaFinansinspektionen har,ringsbrev.

följerlåneförbud. Dettabestämmelsernadispens frånhet medgeatt om
enligt lag 1995:779.lydelsei desshänvisningen till 12 kap 13 § FRLav

aktierförsäkringsförenings ägarättBegränsning att m.m.av

medgi-Finansinspektionensfårförsäkringsförening12 § En inte utan
utländskt ak-svenskt ellertjugonde aktiernavande iänäga avmer en

antalolika röstvärde,hartiebolag eller, rös-änstörre attrösternaom
samtligaröstetalet förtjugondelhögstför aktiernatetalet utgör aven

bestämmelsenskallkoncern,försäkringsföreningenTillhöraktier. en
gälla koncernen.

andelarelleraktier iförsäkringsföreningsBeträffande rätt ägaatt
kap.verksamhet gällerfinansiell 7formdriver någonföretag avsom

be-tillämpningenVidförsäkringsrörelselagen 1982:713.§17 ava
livförsäkringsbolagdär iiakttas, vadstämmelserna skall sägsatt om

uteslutande eller såförsäkringsföreningstället skall gott somsomavse
andra stycket.kap. §2meddelar försäkring 1uteslutande iavsessom
bestämmelser-skall vid tillämpningenförsäkringsföreningarAndra av

skadeförsäkringsbolag.anses somna
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I avvaktan på resultatet den pågående försäkringsrö-översynenav av
relselagen innefattande bl.a. den s.k. femprocentsregeln har i första
stycket den nuvarande begränsningsregeln i fråga aktieinnehav iom
25 § UFL tagits i justerad form på grund de föreslagna koncern-upp av
reglerna för försäkringsföreningar jfr. kap.l 9 §.

Hänvisningen i andra stycket till innebärFRL det in-att ges en ram
vilken försäkringsföreningar får förvärva organisationsaktierom i ban-

ker och andra finansiella företag. Frågan förvärv ligger inomettom
skall bedömas vid tidpunkten för förvärvet.ramen

Användning finansiella instrumentav

13 § Optioner och terminskontrakt eller andra liknande finansiella in-
får användas för sänkastrument den finansiella risken försäk-att i en

ringsförening. Sådana fårinstrument dessutom användas för ejfekti-att
förvaltningenvisera föreningens tillgångar detta kan skeav utan attom

föreningens risker överstiger risknivå förenlig med kravenären som
på sund försäkringsverksamhet.en

Regeringen eller, efter bemyndigande,regeringens Finansinspek-
fårtionen meddela föreskrifter tillämpningen bestämmelserna iom av

första stycket.

Paragrafen, saknar motsvarighet i UFL, överensstämmer i saksom med
kap.7 17 b § FRL.

Intressegemenskap mellan iörsäkringsförening och aktiebolag eller
ekonomisk förening

14 § Om det föreligger intressegemenskap mellan å sidan för-ena en
säkringsförening och å andra sidan aktiebolag eller ekonomiskett en
förening, får Finansinspektionen förelägga aktiebolaget eller förening-

särskild redovisningatt intressegemenskapen.överen Sådantavge en
föreläggande får dock meddelas endast det behövs med hänsyn tillom
tillsynen försäkringsverksamhetenöver och lämnatregeringen sittom
samtycke till det. Redovisningen skall enligt anvisningar Fi-avges av
nansinspektionen.

Paragrafen, saknar motsvarighet i UFL, överensstämmer i sak medsom
kap.7 21 § F RL.
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organisationFörsäkringsföreningenskap.5

försäkringsförening-bestämmelsersammanförtskapitel hardettaI om
och revision §§.8-15föreningsstämma 4-7 §§ledning §§,l-3ens

principer i EF L.i huvudsakBestämmelserna bygger samma som
försäkringsföreningensdet gällerfrån hör,Till avvikelserna EFL när

skall väljas före-styrelsens ledamöterminst hälftenledning, att av
företräda med-kanorganisationellerningsstämma utses ansessomav

i försäkrings-styrelseordförandeoch förbudetlemmarna attatt envara
föreningen.anställda iför samtligaförening gäller

från motsvarandeskiljer sigföreningsstämmaBestämmelserna om
förenings-bestämmelsernasärskildaderegler i främstEFL omgenom

försäkringsföreningensbesluta iochmedlemmars rätt attgaranters an-
vid föreningsstämman.gelägenheter

däri försäk-sig frånrevision skiljer EFLBestämmelserna att enom
styrelsen vid revision-ochtvå revisorerringsförening skall ha minst att

för tillsättandevidta åtgärderstället förupphörande, isuppdragets att
Finansinspektionenföranmäla förhållandetrevisor, skall somav en ny

tilltiden framrevisor underskallförslag styrelsenpå utse nyenav
för-vissa skillnader ifinnsVidareordinarie föreningsstämma.nästa

och kva-revisionsberättelsendet gäller kravenhållande till EFL när
för Finansinspek-möjlighetsärskild regelrevisorer.lificerade En om

övriga revisorer deltamedflera revisorertionen förordna eller attatt en
frånavvikelserna be-övrigtockså kapitlet. Ii revisionen innehåller är

betingadeoch i huvudsakganska smårevision istämmelserna EFLom
försäkringsförening-förhar tillsynsansvaretFinansinspektionenattav

verksamhet.arnas

ledningFörsäkringsföreningens

ledning kap. lagen6bestämmelser föreningsFöljande i§1 om
påförsäkringsfö-tillämpasskallekonomiska föreningar1987:667 om

reningar:
mandattiden,tillsättande,antal, deras§ styrelseledamöternas1 om

avvikel-dock med denarbetstagarrepresentanter,suppleanter och
före-skall väljas påstyrelsens ledamöterhälftenminstatt avsen

företrädakaneller organisationningsstämma utses som ansesav
medlemmarna,

förtia,upphörandestyrelseuppdragets§2 iom
verkställande di-ochdirektörverkställande§ utseendet vice3 om av

rektör,
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§4 behörighetsvillkor för verkställande direktör ochom styrelseleda-
möter,

§5 anmälan aktieinnehav,om av
§7 informationsskyldighet koncernförhållanden,iom

8 § styrelseordförande, styrelsesammanträden och styrelseproto-om
koll, dock med den avvikelsen förbudet ordförandeatt att vara
skall gälla för samtliga anställda försäkringsförening,i en

§9 styrelsens beslutförhet, styrelsebeslut och undertecknandeom av
handlingar,

10 §om jäv,
11 §om ställföreträdare och firmateckning,

§om12 verkställande direktörens företräda föreningenrätt ochatt
teckna dess jfzrma,
§om13 otillåtna åtgärder och lydnadsplikt,
§om14 överskridande ställföreträdares befogenhet,av
§om15 registreringsanmälan, dock skall vid tillämpningen bestäm-av
melserna iakttas hänvisningen andrai stycketatt till kap.2 §3 i
stället skall kap.2 8 § denna lag.avse

Enligt denna paragraf med vissagörs undantag bestämmelserna om
styrelse, verkställande direktör och firmateckning i 6 kap. lagen
1987:667 ekonomiska föreningar tillämpliga på försäkringsföre-om
ningar. Bestämmelserna delvis denmotsvaras nuvarande regleringenav
i 27 § UFL i sin hänvisar till bestämmelsernatur i 21-23 §§,som 25-30

och 32-37 lagen 1951:308 ekonomiska föreningar.om

6 kap. 1 § EFL

Hänvisningen till kap.6 1 § EFL innebär i huvudsak följande. Det i
gällande lag ingående kravet försäkringsförening skallatt ha minsten

ledamöter bibehålls.tre Detta gäller föreningens storlek. Lik-oavsett
hittills skall, med avvikelse för vad gäller försom ekonomiska fö-som

reningar, minst hälften styrelsens ledamöter i försäkringsföreningav en
föreningsstämmautses eller organisation kan företrädaav som anses

medlemmarna såsom exempelvis medlemmarnas fackliga organisatio-
Syftet med Föreskriften förhindraärner. att medlemmarnaatt änannan

själva, exempelvis medlemmarnas arbetsgivare får huvudinflytande i
föreningen.

En styrelseledamots uppdrag gäller enligt förslaget för den tid som
i försäkringsföreningens stadgar. Mandattidensanges maximilängd är

fyra räkenskapsår och skall upphöra vid utgången ordinarie före-av
ningsstämma på vilken styrelseval sker. Regeln styrelseuppdragetatt
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lagdelvis Enligt nuvarandefår omfatta högst fyra räkenskapsår är ny.
dock medtid för styrelseuppdrag skall år,gäller längsta treatt vara

fyrauppdragstid årmöjlighet för Finansinspektionen medgeatt en
anpassning tillinnebärförsta stycket regeln27 § 2 UFL. Den nya en

jfr. kap. fjärde stycket FRL.vad gäller för försäkringsbolag 8 l §som
kanalla för tidStyrelseledamöterna behöver inte väljas utansamma

förnyas.för tider så styrelsen successivtväljas olika att
nödvändigtförslaget inteLiksom enligt gällande lag det enligtär att

suppleanterförsäkringsförening har styrelsesuppleanter. Om utsesen
styrelseledamot,för de i stället för ordinariegäller dem, när trätt samma

for ordinarie ledamöter.bestämmelser som

6 kap. 2 § EFL

följande.innebär i huvudsak EnHänvisningen till 6 kap. 2 § EFL sty-
frånträda sittförsäkringsförening kan frivilligtrelseledamot i upp-en

avgångenföreningens styrelsedrag sedan ledamoten underrättat om
hos deminte föreningsstämma,och, ledamoten vald på ävenär somom

från uppdragetStyrelseledamoten kan skiljashar tillsatt ledamoten. av
förtroendeupp-honom. Medlemskapet i styrelsenden är ettutsettsom

skäl.frånträdadrag vederbörande helst kannär attutan uppgesom som
föreslagnabehöver motiveras.heller skiljande från uppdraget DeInte

skiljs frånstyrelsemedlem frånträder ochbestämmelserna hur upp-om
motsvarighet idraget har 27 § UFL.

ledig mandattiden, dvs.i styrelsen blir underOm plats sty-om enen
styrelse-eller skiljs från uppdraget ellerrelsemedlem dör, avgår om en

uppställda behörighetskravenlängre uppfyller de i lagenmedlem inte
suppleant inteför suppleant. någontillträder i stället honom Omen

förvidta åtgärderfinns enligt paragrafen övriga styrelseledamöterskall
fallför mandattiden. detstyrelseledamot tillsätts den I attatt nyaen ny

styrelsenväljer styrelse kan kompletteringenföreningsstämman av
styrelseval förrättasframskjutas till ordinarie vilkenstämmanästa

beslut-och suppleantersåvida styrelsen med återstående ledamöter är
för.

skall tillsättas istyrelseledamot, enligt stadgarnaOm annansomen
skallordning val föreningsstämma, inte har rättenän utsettsgenom av

ansökning kanförordna efter ansökan. sådanEn görasersättare aven
kanstyrelseledamot, medlem, borgenär eller någon rättannan varsen

företräda föreningen.beroende det finns någon kanatt somvara av
ellerdå vakans uppståttföreslagna bestämmelserna åtgärderDe om

gällandemotsvarighet istyrelseledamöter för litet har delvisantalet är
försäkringsföreningar enligt §regelsystem för 27 UFL.
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6 kap. 3 § EFL

Hänvisningen till kap.6 3 innebär§ EFL regler verkställandeatt om
direktör och vice verkställande direktör införs för försäkringsföreningar
med antal anställda. VD-kravetett enbart försäkringsföre-stort avser
ningar där anställda i föreningen under de två räkenskapsåren isenaste
medeltal har överstigit 200. Motivet till den föreslagna föreskriften om
VD-krav detsamma för ekonomiskaär föreningar, dvs. verk-attsom
ställande direktör bör finnas i föreningar särskilt betydelse frånstorav
ekonomisk och social synpunkt. Minskas antalet anställda till 200 eller
därunder föreningen inte längre skyldigär ha verkställande direktör,att
dock det inte något hinder verkställandeutgör direktören ändå kvar-att
står i sin befattning.

forsäkringsföreningsI stadgar kan föreskrivas styrelsen iävenatten
andra fall skall verkställande direktör. Någon skyldighetutse att utseen

vice verkställande direktör föreligger inte. Utses vice verkställandeen
direktör gäller bestämmelser för verkställande direktören.samma som

Undantag från kravet verkställande direktör kan medges,att utse om
det finns särskilda skäl.

6 kap. 4 § EFL

Hänvisningen till 6 kap. 4 § innebär,EFL i överensstämmelse med den
övriga associationslagstiftningen, det nuvarande kravet i UFLatt att en
styrelseledamot skall svensk medborgare slopas. Kravet i UFL attvara
styrelseledamöterna skall bosatta i Sverige ändras ocksåvara genom
hänvisningen så minst hälften styrelseledamöterna jämte verk-att av
ställande direktören skall bosatta inom Europeiska ekonomiskavara
samarbetsområdet Änd-EES, inte för särskilt fall tillåts annat.om
ringsförslaget föranlett de kravär ställs i UFL beträffandeattav som
medborgarskap och boningsort inte förenliga med artikel iär 52 Rom-
fördraget gäller etableringsfrihet och de därpå baserade EG-som
direktiven förpliktar EU:s medlemsländer avskaffa sådana för-attsom
fattningar och administrativa bestämmelser hindrar andra med-som
lemsländers medborgare och företag med hemort i andra medlemslän-
der etablera sig på villkor och medatt rättighetersamma samma som
gäller för det mottagande landets medborgare och företag. denAv an-
ledningen det nödvändigtär upphäva de bestämmelser i UFLatt som
ställer medborgare i andra EES-länder i position svenskaänen annan
medborgare.

Såsom allmänna kvaliñkationskrav gäller vidare den äratt som un-
derårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt kap.11 föräld-7 §som
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rabalken eller underkastad näringsförbud inte kan styrelseleda-är vara
eller verkställande direktör i försäkringsförening.mot en

I överensstämmelse med innehåller FörslagetUFL det principiella
kravet styrelseledamöterna skall medlemmar försäkringsföre-iatt vara
ningen. Undantag från kravet medlemskap gäller stadgarna i sär-om
skilt angivna fall tillåter gäller,Detsamma stadgeföre-annat. utan att
skrift härom behövs, den enligt lag ställföreträdare för medlem,ärsom

förordnad förvaltare för medlem eller boutredningsman irättenav
dödsbo. Arbetstagarepresentant har enligt lagenutsettssom
1987:1245 styrelserepresentation för de privatanställda behöverom
inte uppfylla kravet medlemskap.

6 kap. 5 § EFL

Hänvisningen till kap.6 § innebär5 EFL styrelseledamöterna ochatt
verkställande direktören försäkringsföreningeni skall de tillträdernär
sina uppdrag anmäla aktier i bolag inom försäkringsföre-koncern där
ningar ingår för införande i berört bolags aktiebok. Senare förändringar
skall anmälas inom månad.en

Syftet med bestämmelsen anmälan aktieinnehav, ärom av som en
nyhet i förhållande till förhindraUFL, medlemmarna för-är att att av
säkringsföreningens ledning skall kunna köpa eller sälja aktier i kon-
cernbolag detta blir känt för föreningen. Bestämmelserna gällerutan att
inte anmälningsskyldighet föreligger enligt insiderlagenom
1990:1342.

Ang. styrelsens och verkställande direktörens allmänna skyldigheter
och befogenheter, 2se

6 kap. 7 § EFL

Hänvisningen till 6 kap. innebär7 § EFL informationsskyldighet iatt
koncernförhållanden införs för försäkringsföreningar. Informations-
skyldigheten, det fall där försäkringsförening har blivitsom avser en
moderförening, innebär försäkringsföreningens skallstyrelse infor-att

dotterföretagets ledning det uppkomna koncernförhållandetmera om
jfr. kap.l 9 §. Dotterföretagets ledning skall å sin sida lämna styrel-

för försäkringsföreningen de upplysningar behövs för beräk-sen som
ningen koncernens ställning och resultatet koncernens verksam-av av
het.
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6 kap. s § EFL

Hänvisningen till 6 kap. 8 § innebär i överensstämmelseEFL med gäl-
lande lag inom styrelsen skall ledamöterna ordförande.att en av vara
Val ordförande ankommer i regel på styrelsen själv i stadgarnaav men
kan bestämmas ordning. det särskilt i stad-Utan attom en annan anges

kan ordförande också föreningsstämma. Verkställandeutsesgarna av
direktören får inte styrelseordförande. har motiveratDetta ansettsvara

beaktandemed den personkrets föreningarnasdeltar isnävaav som
förvaltning. heller någon anställd fårInte styrelseordförande. Mot-vara
svarande reglering finns i gällande förstalag 27 § stycket 3 UFL.

På styrelsens ordförande ankommer sammankalla styrelsen näratt
det behövs. Styrelsen skall också sammankallas begäran sty-av en
relseledamot eller verkställande direktören. Verkställande direktören

i paragrafen han inte styrelseledamot, uttryckligenäven är rättges om,
och sig vid styrelsens sammanträden. Styrelsen kannärvaraatt yttra

dock i enskilda fall honom får oftainte ske såDettavägra närvarorätt.
blir endast skenbar. Vid styrelsens sammanträdennärvarorättenatt

förasskall det protokoll undertecknas eller ordförandenjusterassom av
och den ledamot styrelsen till det.utsersom

Styrelseledamöterna och verkställande direktören fåhar rätt att av-
vikande mening antecknad till protokollet. Protokollet skall föras i
nummerföljd och förvaras betryggande sätt.

6kap. 9§EFL

Hänvisningen till kap.6 9 § bestämmelser styrelsens beslut-avser om
förhet. Bestämmelserna har delvis sin motsvarighet i UFL.

styrelsens beslutförhetFör uppställs det minimikravet flera änatt
hälften styrelsens ledamöter närvarande. Detta krav kan skärpas iärav
stadgarna. Beslutförheten räknas på grundval antalet ordinarie med-av
lemmar i styrelsen. beslutsfattandetFör uppställs dessutom kravet att
samtliga styrelsemedlemmar skall beredas tillfälle delta iatt samman-
trädet detta i praktiken möjligt. Styrelsesuppleant skall till-ärom ges
fälle komma till sammanträdet och få underlag, ordinarie styrel-att om
seledamot har förhinder. Detsamma gäller suppleant för arbetstagarle-
damot.

Styrelsens beslut uppkommer i regel med enkel majoritet. stadgar-I
Ärkan dock krav särskild röstmajoritet föreskrivas. styrelsen intena

fulltalig, skall de för beslutet dock tredje-röstar utgöra änsom mer en
del hela antalet styrelseledamöter, inte föreskrivs i stad-annatav om

Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.garna. som



SOU 1998:82 örfattningskommentarF 223

Om lagstadgad skyldighet föreligger för styrelsen undertecknaatten en
handling, skall den underskrivas minst hälften hela antalet styrel-av av
seledamöter.

6 kap. 10 § EFL

Hänvisningen till 6 kap. 10 § EFL bestämmelser jäv för sty-avser om
relseledamot i sak delvis med gällande jävsbe-överensstämmersom
stämmelser för försäkringsföreningar. Bestämmelserna innebär att en
styrelseledamot eller verkställande direktören får inte handlägga frågor
rörande avtal mellan honom och föreningen. fårHan inte heller hand-
lägga frågor avtal mellan föreningen och tredje han i frå-om man om

har väsentligt intresse kan strida försäkringsförening-ett motgan som
Med avtal jämställs rättegång eller talan härens. motannan person som

avses.

6 kap. 11 §EFL

Hänvisningen till kap.6 11 § EFL gäller bestämmelser firmateck-om
ning i huvudsak med gällande firmatecknings-överensstämmersom
regler för forsäkringsföreningar. Styrelsen det i försäkringsfo-är organ
reningen har allmän behörighet företräda föreningenatt sär-utansom
skilt bemyndigande. Denna allmänna behörighet begränsas lagensav
tvingande bestämmelser arbetsfördelningen mellan styrelsen ochom
föreningsstämman och eventuella föreskrifter i försäkringsförening-av

stadgar. Om inga bestämmelser firmateckning ingår i stadgarnaens om
har endast styrelsen teckna firman.rätt att

Genom bestämmelser i stadgarna kan firmateckningsrätt beviljas
i viss ställning. En sådan ställningsfullmakt teckna firmanattpersoner

kan styrelsens ordförande, styrelsemedlem verkställande di-samtges
rektören. I stadgarna kan vidare bestämmas styrelsen kan vissatt ge

firmateckningsrätt. Minst dem bemyndigas före-person atten av som
träda försäkringsforeningen och teckna dess firma skall bosatt in-vara

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, inte i särskilda fallom om
tillåts något frågaI firmatecknare gäller vad föreskrivsannat. om som

verkställande direktörens behörighet jäv för honom.samtom
irmateckningsrättenF kan begränsas endast så två eller fieraatt per-

har teckna firman tillsammans.rätt begränsningAnnan får inteattsoner
registreras. Styrelsen kan helst återkalla firmateckningsfull-när som
makt den beviljat.som
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försäkringsföreningenOm inte har härnågon i landet bosatt behörig
ställföreträdare, skall styrelsen bemyndiga i Sverige bosatt atten person

föreningens delgivning. Ett sådant bemyndigande fårvägnar ta emot
inte lämnas till någon underårig eller Förvaltarehar enligtärsom som

kap. föräldrabalken.11 7 §

6 §kap. 12 EFL

Hänvisningen till kap.6 l2 § innebär verkställandeEFL direktöratt en
försäkringsföreningi alltid har inom sitt ansvarsområde, dvs.rätt atten

den löpande förvaltningen, företräda föreningen och teckna dess firma.

6 kap. 13 § EFL

Hänvisningen till 6 kap. bestämmelser13 § EFL begräns-avser om
ningar behörigheten för styrelsen och andra företrädare för före-av
ningen har viss motsvarighet i den gällande regleringen för försäk-som
ringsföreningar. Bestämmelserna innefattar s.k. generalklausulen som
innebär styrelsen, verkställande direktören ñrmatecknarna för-att samt
bjuds vidta rättshandlingar kan bereda medlem elleratt som annan per-

otillbörlig fördel försäkringsföreningenspå eller medlemmens be-son
kostnad. Bestämmelserna gäller andraockså åtgärder rättshandling-än

beslut ansluter sig till försäkringsföreningens internat.ex.ar, som an-
gelägenheter.

ställföreträdareEn för försäkringsföreningen skyldig undersö-är att
ka beslut och föreskrifter meddelats högre lagliga.ärom som av organ
Härvid skall beaktas de krav denna lag eller föreningens stadgarsom
uppställer. beslutOm ogiltigt på grund det lagstridigt fårär ärett attav
det inte verkställas.

6 kap. 14 § EFL

Hänvisningen till kap.6 § det fall företrädare14 EFL där föravser en
försäkringsföreningen överskrider sin befogenhet. En rättshandlings
bindande verkan försäkringsföreningen beroendeärgentemot av om
den rättshandlingen gällde, insåg eller borde ha insett attperson som
befogenheten överskreds. Enligt den princip framgår §llsom av av-
talslagen kan rättshandling företagits laglig företrädare fören som av
föreningen bindande för försäkringsföreningen också i det fall attvara
företrädare överskridit sin befogenhet, tredje handlat i god tro.om man

företrädarenOm enligt lag inte haft befogenhet sluta avtal avtaletäratt
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oberoendeförsäkringsföreningen,förinte bindandeprincipi av om
ibestämmelserkänna tillförutsättsvarit i god då hantredje tro,man

kanregistrerats. Däremottill detförutsätts han kännaLikasålag. som
ocksåstadgarna. Såbestämmelserna itill ärinte kännatredje antasman

försäkringsföre-Föreskrifteranvisningar ochi fråga defallet somom
styrelse utfärdar.ningens

6 15 § EFLkap.

registreringbestämmelserkap.Hänvisningen till 6 15 § EFL omavser
vice verk-styrelsesuppleant,direktör,verkställandestyrelseledamot,av

be-huvudsakfirmatecknare.direktör och I överensstämmerställande
enligt UFL.gällande regleringenmed denstämmelserna

för nämndaförsäkringsföreningenregistreringen skallVid personer
födelse-saknas,sådantellerochpostadress ompersonnummer,ange

enligt lagenharsuppleantledamot ellerdatum. Om utsettsen
dettaprivatanställda, skallförstyrelserepresentation de12451987: om

anges.
kap.enligt 2 8 §föreningenskallAnmälan för registrering göras när

ändring har in-efter detoch därefteranmäls för registrering attgenast
för registre-skall anmälasanmälts ellerförhållande harträffat i ett som

gäller.anmälningendenanmälan harring. Rätt ävengöraatt som

uppgifterverkställande direktörensStyrelsens och

förochförsäkringsföreningensför organisationStyrelsen2 § svarar
Verkställandeangelägenheter.försäkringsföreningensförvaltningen av
riktlinjer ochenligt deförvaltningenlöpandeskall sköta dendirektören

fårdirektörenVerkställandemeddelar.styrelsenanvisningar som
med hän-åtgärdervidtabemyndigandestyrelsensdessutom utan som

verksamhetförsäkringsföreningensochtill omfattningen arten avsyn
kanbeslutstyrelsensbetydelse, inteosedvanliga ellerär stor omav

verksam-försäkringsföreningensolägenhet förväsentligavvaktas utan
möjligt underrättasstyrelsen såsådant fall skallhet. I snart omsom

åtgärden.
ochbokföringenifrågaStyrelsen skall till organisationenatt omse

tillfredsställande kontroll.innefattarmedelsförvaltningen även en
försäkringsföreningensförskallVerkställande direktören sörja att

års-1995:1560med lagenöverensstämmelsebokföring fullgörs i om
ochandra författningarförsäkringsföretag ochredovisning atti me-

betryggandesköts pådelsförvaltningen sätt.ett

8 17-1169
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Styrelsen skall fastställa sådana riktlinjer kap. §4 7isom anges
första stycket och till de följs. Styrelsen skall fortlöpandeatt prövase

riktlinjerna behöver ändras.om
Styrelsen för uppgifter enligt kap.10 § tredje2 stycketattansvarar

lämnas och informationsskyldigheten enligt kap. § andra4 7 stycketatt
fullgörs.

Beslut antagande och ändring grunder fattas styrelsen.om av av

Ansvarsfördelningen mellan försäkringsföreningens enligt förstaorgan
stycket regleras i den övrigasätt associationsrättsligasamma som
lagstiftningen. Styrelsen försäkringsföreningens högstaär Sty-organ.
relsen ansvarig för försäkringsföreningensär organisation och förvalt-
ningen föreningens angelägenheter. Förutom denna övergripandeav
uppgift ingår i styrelsens uppdrag i princip alla de uppgifter vilka iom
lagen eller stadgarna inte bestäms Dessutom ingår i lagen fleraannat.
specialstadganden enligt vilka uppgifter ankommer uttryckligen sty-
relsen.

Finns verkställande direktör utsedd skall han hand den löpan-ta om
de förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar styrelsensom
meddelar. Verkställande direktören får dessutom styrelsens be-utan
myndigande vidta sådana åtgärder med hänsyn till omfattningensom
och föreningens verksamhet osedvanligarten beskaffenhetärav av
eller betydelse, styrelsens beslut inte kan avvaktasstor väsent-utanom
lig olägenhet för föreningens verksamhet. sådanaI fall skall styrelsen
så möjligt underrättas åtgärderna.snart som om

En arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören
finns också i fråga föreningens bokföring och medelsförvaltningom

innebär styrelsen skall till organisationen i dettaatt avseendeattsom se
innefattar tillfredsställande kontroll medan verkställande direktörenen

huvudansvarig förär bokföringen laglig och medelsförvalt-att är att
ningen sköts.

verkställandeHar direktör inte styrelsen förutsetts ävensvarar upp-
gifter ankommer på verkställande direktören.som

Andra fjärde styckena kap.8 andra7 § fjärdemotsvaras av- -
styckena FRL.

Bestämmelserna i femte stycket kap.8 8 § FRL.motsvaras av

Aktuarie

3 § försäkringsföreningarI meddelar livförsäkring skall de försäk-som
ringstekniska utredningarna och beräkningarna utföras under överin-
seende aktuarie.av en
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föreskrifter villkoren för behörig-Finansinspektionen meddelar om
särskilt fall medgeaktuarie. Inspektionen kanhet itjänstgöraatt som

villkor.undantag från dessa
skall, aktuarieverkställande direktörenStyrelsen eller när anta-en

anmäla detta förfrånträtt befattning,eller registrering.gits sin genast
anmälan också aktuarien.Sådan kan göras av

fjärde stycketdelvis i sak med § UFLParagrafen 21överensstämmer
Finansinspektio-efter kap.och har utformats 8 18 § FRL.mönster av

undantag från villkoren tjänstgörai särskilt fall medgekan att somnen
aktuarie.

skadeståndsskyldighet enligt kap.Aktuarie kan åläggas 8 l

föreningsstämmanRätt delta iatt

besluta försäkrings-öreningsmedlemmars och§4 F irättgaranters att
vid föreningsstämman.föreningens angelägenheter utövas

stadgarna.medlem harVarje inte iröst, annaten om anges
befogenheter kan helt eller§ framgår föreningsstämmansAv 5 att

särskilt valda fullmäktige.delvis överlämnas åt

innehållerstycket, delvis har motsvarighet i 33 § UFL,Första ensom
för medlemmar ochgrundläggande bestämmelse rätten garanter attom

delta i föreningsstämma.en
stycketvarje medlem enligt andraLiksom enligt harUFL röst,en

gäller skall det i stad-inte i stadgarna. När det garanterannatom anges
utsträckning skall tillkomma dem,och i vilken rösträttanges omgarna

första stycketkap 2 § l2.2se
erinran särskilt valda fullmäktige kantredje stycketI attomges en

utses.

Ombud och biträde för medlemmar och garanter

vid föreningsstämmanMedlemmarnas och5 § rätt utövasgaranternas
ombud med skriftlig fullmakt. Sådandessa personligen ellerav genom

från utfärdandet. stadgarna innehållerfullmakt gäller högst år Omett
försäkringsföre-medlemmarnas beslutabestämmelser rätt attatt om

skall tillkomma särskilt valda fullmäktige, fårangelägenheterningens
beslutanderätt vid föreningsstämma.medlemmarna någoninte utöva

skall föreningens medlemmar ellerhälften fullmäktigeMinst utses avav
företräda medlemmarna. Fullmäktigekanorganisationav som anses

får ombud.inte rösta genom
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Varje medlem, fullmäktige eller kan vid föreningsstämmangarant
medföra högst biträde.ett

dennaI paragraf, delvis har motsvarighet i UFL, har införts be-som
stämmelser medlems och anlita ombud ellerrätt biträdegarants attom
vid föreningsstämman. Förslaget innebär i huvudsak förenhetligandeett
med den reglering gäller för ömsesidiga försäkringsbolag enligt 9som
kap. 2 § första och andra styckena F RL.

förutsättningEn för anlita ombud eller biträderättgaranternas att
vid enligt förstastämman stycket föreningens stadgar innehållerär att
bestämmelser har 2 kap. första2 §att rösträtt, stycketgaranternaom se
12. Om så fallet kan de liksom föreningsmedlemmarnaär delta i före-
ningsstämman och personligen,rösta legal ställföreträdare ellergenom

ombud. Någon begränsning i denna delta i fårrättgenom att stämman
inte Till ombud fårgöras. helst. Den nuvarande lagensutses vem som
möjlighet i stadgarna föreskriva endast medlem i förening-att att annan

får användas ombud har slopats.en som
Fullmakt utfärdad medlem eller gäller i överensstämmelsegarantav

med motsvarande föreskrift i högstFRL år från utfärdandet.ett
Försäkringsförening har möjlighet införa med full-att ett system

mäktige. detFör fall det framgår kap.2 2 § förstagör styck-att man av
7 bestämmelser häromnärmare skall intas iet att stadgarna. Om försäk-

ringsföreningens stadgar föreskriver skallrösträttatt utövas genom
fullmäktige gäller dessa inte får ombud. Denna för-att rösta genom
budsregel tvingande.är

andraI stycket har efter F införtsRL tvingandemönster regelen om
varje medlem, fullmäktige elleratt till föreningsstämman fårgarant

medföra högst biträde.ett

Övriga bestämmelser föreningsstämmanom

6 § Följande bestämmelser föreningsstämma kap.7 lageniom
1987:667 ekonomiska föreningar skall tillämpas på försäkringsfö-om
reningar:

§3 dock skalljäv, vad där medlemsägs ävenom garantom avse som
röstberättigad,är

§4 tid för ordinarie föreningsstämma och obligatoriska ärendenom
på stämman,

§5 föreningsstämma,extraom
§6 medlems få ärende behandlat vid föreningsstämma,rätt attom en
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skall vid till-dockkalla till föreningsstämma,skyldighet§7 attom
därvadiakttasbestämmelsernaIämpningen sägsatt omsomav

Finansinspektionen,skalllänsstyrelsen istället avse
sättför dock med dentill föreningsstämma,kallelsetid och§8 av-om

stäl-förlagsandelarinnehavarna ivad därvikelsen sägsatt avom
vid till-röstberätttigadeskalllet attär samtgaranter somavse

andra stycketskall hänvisningenbestämmelserna ilämpningen av
första§stället skall 7andra stycketellertill § första i152 a avse

kapitel,dettaandra stycketeller i
till föreningsstämmakallelsebestämmelsernaverkan§9 att omavom

tillhandahållande iakttas,handlingarsoch inte
stämmoprotokoll,ochröstlängdöppnande,§om föreningsstämmans10

för-innehavarnavad däravvikelsendock med den sägsatt avom
röstberättigade,stället skalllagsandelar i ärgaranteravse som

föreningsstämma,frågerätt på§om medlems11
skall vid tillämp-dockföreningsstämma,beslutsfattande på§om13

stycketandraiakttas hänvisningenbestämmelserna iningen attav
kapitel,skall § detta§§ stället 7till och 1514 i avse

beslut,§ otillåtna16 om
avvikelsenmed dendockföreningsstämmobeslut,§ talan17 attmotom

stället skallförlagsandelarinnehavare idärvad sägs avseavom
röstberättigade,ärgaranter som

stadgarna,skiljeklausulochstyrelsetalan föreningen i§om18 mot
för-innehavaredäravvikelsen vadmed dendock sägsatt avom

röstberättigad.skalllagsandel ställeti ärgarant somavse

bestämmelsernaundantagparagraf med vissaEnligt denna görs om
försäkringsföreningar.tillämpligai kap.föreningsstämma 7 EFL

regleringen i §nuvarande 33dendelvisBestämmelserna motsvaras av
i och §§ 57-bestämmelserna 54 55hänvisar tilli sin samtUFL tursom

ekonomiska fore-lagen 1951:308andra styckenaförsta och61 § om
ningar.

kap.3§EFL7

for medlem-jävsbestämmelsertill kap. 3 § EFLHänvisningen 7 avser
imotsvarighetdelvis harföreningsstämmavidoch garanter sommar

förenings-omröstningensjälvaenbart sikte påJävsreglemaUF L. tar
överläggningen.gällande lagenligtoch inte såsom ävenstämman

diskussionendelta imöjlighetjävig hardeninnebärDetta attäratt som
omröstningen.föregårsom
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Jäv gäller i fråga dels väcka talan medlemmen elleratt motom ga-
dels medlemmens eller befrielseranten, från förpliktelsegarantens

försäkringsföreningen dels motsvarandegentemot beträffande tredje
medlemmen eller i frågan har väsentligt intressegarantenman, om ett

kan strida föreningens. Jävsreglerna gällermot ombud förävensom
medlem eller garant.

7 kap. 4 § EFL

Hänvisningen till 7 kap. 4 § EFL bestämmelser ordinarieavser om
föreningsstämma och obligatoriska ärenden sådan l sakligtstämma.
hänseende bestämmelsernaöverensstämmer i huvudsak med den gäl-
lande regleringen för försäkringsföreningar.

Ordinarie försäkringsstämma i försäkringsförening skall hållasen
inom månader efter utgången varje räkenskapsår. Denna tidsfristsex av
kan föreskrifter i stadgarna förkortas inte förlängas. Dengenom men
föreslagna lagen innehåller inga krav på visst minsta antal röstbe-att ett
rättigade skall närvarande eller representerade förenings-vara en

för sådan skallstämma kunna hållas. I försäkringsföreningsatt stad-en
får dock sådana minimikrav föreskrivas. Vidare saknar den före-gar

slagna lagen bestämmelser den där föreningsstämma skall hål-ort,om
las. En försäkringsförenings stadgar kan dock innehålla bestämmelser
härom.

Vid den ordinarie föreningsstämman skall beslut fattas
fastställelse resultaträkningen och balansräkningen iom av samt,-

moderförening, koncernresultaträkningen och koncernbalansräk-
ningen,

dispositioner beträffande vinst, eller förlust enligt den fastställdaom-
balansräkningen,

ansvarsfrihet styrelseledamöterna och verkställande direktö-om-
samtren,

i andra ärenden ankommer enligt denna lagstämman ellersom-
stadgarna.

Beslut i ärenden fastställelse resultat- och balansräkningar, dis-om av
position vinst eller förlust och ansvarsfrihet får uppskjutas till fort-av

förutsatt majoritetenstämma ellersatt minoritet beståendeatt en av
minst tiondel samtliga röstberättigade begär det. Fortsatten stämmaav
skall hållas inom minst och högst två månader efter ordinarie före-en
ningsstämma.
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§7 kap. 5 EFL

föreningsstämmaHänvisningen till kap.7 5 § EFL extra somavser
finner skäl till det. Sådan skallskall hållas styrelsen stämma ävennär

el-ändamål skriftligen begärs revisorhållas det för uppgivetnär av en
antalröstberättigade eller det mindreler minst tiondel samtligaavav en

fjortonKallelse skall utfärdas inomkan bestämt i stadgarna.som vara
kom till föreningen.dagar från den dag då sådan begäran Bestäm-

gäl-till sitt innehållföreningsstämmamelserna motsvarasextra avom
reglering.lande

6 §7 kap. EFL

bestämmelser medlemsHänvisningen till kap. 6 § EFL7 rättavser om
Bestämmelserna saknarstämmobehandling ärende.få motsva-ettatt av

righet i UFL.
behandlat vid förenings-få ärendemedlem harEn rätt ettatt en

inom den tid kani den ordning ochhan begär detstämma, varasomom
sådana bestämmelser, skallSaknar stadgarnabestämd i stadgarna.

tidhos styrelsen i så godmedlemmen skriftligen framställa sin begäran
få ärende be-kallelsen tillärendet kan i Rättenstämman. attatt tas upp

medlemordinarie och föreningsstämma. Enhandlat gäller både extra
få ärendenförsäkringsförening saknarhar uteslutits rätt attsom ur en

inte har avgått förening-behandlade vid hanäven ännustämman om ur
en.

kap. 7 § EFL7

gäller kallelse till föreningsstämma.Hänvisningen till kap. §7 7 EFL
kalla till förenings-ankommer det på styrelsenLiksom enligt UFL att

skall hållasföreligger då sådanSkyldighet kalla till stämmastämma. att
skallstämmobeslut. Sker inte dettaenligt denna lag, stadgarna eller

styrelseledamot, verkställandeanmälanFinansinspektionen på enav
sammankallaröstberättigadeller någondirektör, revisor genasten

bekostnad.försäkringsföreningenspåstämman

§7 kap. s EFL

kallelse tillbestämmelserHänvisningen till kap. §7 8 EFL omavser
motsvarighet ivilka har viss UFL.föreningsstämma
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Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas tidigast fyra veckor
två veckor före ordinariesamt ochsenast vecka före lstämma.extraen

stadgarna kan den för kallelsen föreskrivna minimitiden förlängas. Sär-
skild kallelse skall utfärdas till fortsatt den hållsstämma änom mer
fyra veckor efter föregående I fall behöverstämma. kallelseannat ny
inte utfärdas, så inte bestämts vid Om det föreskrivsstämman. iom
stadgarna behandlingen visstatt ärende förutsätter beslutett vid tvåav
föreningsstämmor, får kallelse till den inte utfärdasstämmansenare
innan den första hållits.stämman En nyhet jämfört med gällande lag är

i kallelsen till denatt skall detstämman beslut sakensenare anges om
fattats vid den föregående stämman.som

I stadgarna skall bestämmas hur kallelse till föreningsstämma skall
utfärdas. Försäkringsföreningen får i princip fritt välja kallelsesätt.
Skriftlig kallelse skall dock alltid avsändas till varje medlem vars pos-
tadress känd för föreningen,är ordinarie föreningsstämma skallom
hållas tid föreskrivsän i stadgarna eller föreningsstämmaannan som
skall behandla vissa stadgeändringar, föreningens försättande i likvida-
tion eller föreningens uppgående i förening fusion.en annan genom

Kallelsen vid stadgeändringar skall stadgeändringsförslagetsange
huvudsakliga innehåll. fullständigtEtt förslag till stadgeändringen skall
efter det kallelse har utfärdats hållasatt tillgängligt för medlemmarna
hos föreningen och sändas till medlemmargenast begär det ochsom

sin postadress.uppger
Kallelse vid fusion eller likvidation skall förslaget och grunderange

för detta. redovisningshandlingarFör och revisionsberättelse gäller att
handlingarna eller avskrifter därav skall hållas tillgängliga för med-
lemmama och minst vecka föregaranterna ordinarie förenings-en
stämma.

7 kap. 9 § EFL

Hänvisningen till 7 kap. 9 § EFL bestämmelser verkanavser om av
brister i kallelsen till föreningsstämman och tillhandahållandet av er-
forderliga handlingar. Bestämmelserna har viss motsvarighet i UF L.

föreningsstämmanOm har fattat beslut i ärende där reglernaett om
kallelse eller handlingars tillhandahållande inte har följts, beslutetär
ogiltigt och kan klandras. Ett undantag från denna ogiltighetsregel är att
samtycke fatta beslut i ärendet har inhämtatsatt alla medlemmarav

berörs felet. Samtycket kan antingen före, undersom eller efterav ges
Emellertidstämman. får stämman sådantäven samtyckeutan avgöra ett

ärende inte har tagits i kallelsen, ärendet enligt stadgarnasom upp om
skall förekomma ellerstämman omedelbart föranleds ett annatav
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förenings-får också beslutaärende skall Denavgöras. att extrasom
behandling ärendet.skall sammankallas förstämma av

10 § EFL7 kap.

före-förfarandet vidreglerHänvisningen till kap. 10 § EFL7 omavser
försäk-med UFL. Enningsstämma i överensstämmerstort settsom

stadgebestämmelser.förfarandetringsförening kan reglera genom
ordförande eller den styrel-styrelsensFöreningsstämman öppnas av
ordföranden vidsedan Idärtill har Stämman stämman.utsett. utsersen

skallkan dock bestämmasförsäkringsföreningens stadgar vem som
Ord-ordförande förskalloch stämman.öppna stämman varavem som

röstlängdbehövs, tillseföranden skall, det upprättas attsamtattom
innehåll gällerprotokolletsprotokoll förs. frågaI om

protokollet,bilaga tilli eller fogasröstlängden skall tasatt som-
protokollet,skall föras in ibeslutstämmans samtatt-

i protokollet.resultatet skallröstning har skett, att angesom-

justerings-ordföranden och minstundertecknasProtokollet skall enav
skall detveckor efterSenast stämmanstämman. treutsessom avman

föreningen för medlemmar-tillgängligt hosjusterade protokollet hållas
betryggandeskall förvaras påoch Protokollen sätt.garantema.na

11 § EFL7 kap.

bestämmelser medlemmar-Hänvisningen till kap. § EFL7 11 omavser
regler imed motsvarandedelvisfrågerätt överensstämmersomnas

UFL.
försäkringsföreningverkställande direktören iStyrelsen och en

kan skestyrelsen finner detbegär det ochskall, medlem utanattom en
upplysningarlämnanackdel för föreningen,väsentlig stämma om

årsredo-föreningensbedömningenförhållanden kan inverka på avsom
ärende påi övrigt ellervisning och dess ställning stämman.ettav

koncemfö-tillförhållandeföreningensUpplysningsplikten ävenavser
fall föreningen ingår i koncern.i deretag en

skallupplysningdetsåledes begränsad påFrågerätten sättet,är att
nackdel för föreningen.väsentligdet kan skemeddelas endast där utan

åsamka föreningenfråga kanbesvärandestyrelsenOm att av enanser
obesvarad. Sådanlämna fråganstyrelsenväsentlig nackdel, har rätt att

affärshem-åsamkaskan föreningennackdel här attgenomavsessom
omständigheterväsentligakonkurrenssynpunkteller frånligheter av-
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slöjas. frågaMedlems kan inte avvisas på den grunden de uppgifteratt
behövs för besvara frågan inte finns tillgå vid förenings-att attsom

sådana fall skall den begärda upplysningen inomI två veckorstämman.
hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt
översändas till varje medlem har begärt upplysningen.som

finnerOm styrelsen begärd upplysning inte kan lämnas tillatt en
medlemmarna väsentlig nackdel för föreningen, skall upplysning-utan

i stället medlemmens begäran lämnas till föreningens revisor in-en
två veckor därefter. Revisorerna skall inom månad efter stäm-om en

skriftligt yttrande till styrelsen. Yttrandet skall revi-man avge ange om
fått del den begärda upplysningen och denna bort föran-sorerna av om

leda ändring i revisions- eller koncernrevisionsberättelsen eller denom
i övrigt anledning till erinran. Sådan ändring eller erinring skall dåger

i yttrandet. Styrelsen skall hålla revisorernas yttrande tillgängligtanges
hos föreningen för medlemmarna översända yttrandet i avskrift tillsamt
varje medlem har begärt upplysningen.som

7 kap. 13 § EFL

Hänvisningen till kap. 13 § bestämmelser7 EFL vilken majo-avser om
ritet krävs för föreningsstämmans beslut. Bestämmelserna motsva-som

delvis UFL.ras av
Huvudregeln liksom i gällande lag, för beslut förutsätts enkelär, att

majoritet. Om inte enig vinner således den meningstämman är som
biträtts hälften de avgivna frånEtt undantagän rösterna.av mera av
denna regel val där relativ majoritet räcker, dvs. den blir valdutgörs av

får de flesta i förhållande till de övriga kandidaterna.rösternasom
Föreningsstämman kan dock innan val förrättas besluta enkel majo-att
ritet behövs för bli vald. Om vid föreningsstämman fallerrösternaatt
lika val lottning, medan ställningstaganden iavgörs stämmansgenom
övriga ärenden enligt meningden ordföranden biträder.avgörs som

Lagförslaget innehåller flera bestämmelser enligt vilka kvalificerad
majoritet förutsätts för beslut vid föreningsstämma. Sådana bestämmel-

bl.a. bestämmelserna upplösning och fusion försäkringsfö-ärser om av
rening. Också i stadgarna kan undantag från regeln enkelgöras om
majoritet. det gäller beslutNär stadgeändringar enligt § kan dock7om
i stadgarna endast föreskrivas villkor går längre vadänsom som anges
i den paragrafen.
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7 kap. 16 § EFL

Hänvisningen till kap. 16 innebär7 § EFL i försäkrings-stämmanatt en
förening får fattainte beslut ägnade bereda otillbörlig fördelär attsom

medlem eller någon till nackdel för föreningen elleren annan annan
medlem. Motsvarande stadgande ingår inte i UFL.

Syftet med denna s.k. generalklausul skydda enskilda med-är att
lemmar och minoritetsgrupper missbruk från majoritetens sida. Förmot

klausulen skall kunna åberopas förutsätts inte majoritetenatt att upp-
såtligen försökt bereda sig eller otillbörlig fördelnågon utanannan
klausulen kan åberopas också sådan funnits.avsikt inteom

kap. 17 § EFL7

Hänvisningen till kap.7 § EFL gäller stämmobesluts ogiltighet17 samt
klander sådant beslut. Bestämmelserna har delvis sin motsvarighet iav
UFL.

föreningsstämmas beslut felaktigtOm kan det i regel klandras.är
Talan föreningsstämmobeslut går på beslutet på grundmot ett ut att av

det inte tillkommit i behörig ordning eller i övrigt strider dennaatt mot
lag eller stadgarna skall upphävas eller ändras. Liksom enligt drasUFL

mellan fallde då klandertalan föreningsstämmans beslutgräns moten
grund fel i fråganågot beslutets tillkomst eller innehåll måsteav om

väckas inom viss tid för klanderrätten inte skall upphöra, och beslu-att
därigenom blir giltigt, och de fall då lagen inte fastställer någon tidtet

för talan beslutet. sistnämnda fallenDe brukar betecknas nul-mot som
litetsfall. Nulliteter beslut strider absoluta lagstadgandenär motsom
och därför inte kan fattas allamed medlemmars samtycke. Ogiltigaens

vidare andra beslut kränker medlemmarnas minoritetsrättighe-är som
dvs. beslut förutsätter samtycke alla eller vissa medlemmarter, som av

och sådant samtycke inte har getts.
Nulliteter också beslut fattats intepå allsär stämmasom som sam-

mankallats eller bestämmelserna kallelse väsentligen eftersatts.om om
dockDet saknar betydelse kallelsen uteblivit samtliga medlem-att om

samtycker till hålla den inte sammankallats.stämmanatt atttrotsmar
Med väsentlig överträdelse bestämmelserna kallelse falldeav om avses
då kallelsen varit bristfällig i väsentliga avseenden, så de ären-t.ex. att
den skall behandlas vid inte individualiserats i kallelsen.stämmansom

nullitetsfallen kan ogiltigheten inte alltid gällande längeI hurgöras
helst. tidspassivitet från föreningsmedlemmars,Längre garanters,som

styrelsens, styrelseledamöters eller verkställande direktörens sida kan
enligt allmänna förlorarrättsregler ha den verkan de sin förarättatt att
talan beslutet.mot
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Domstol kan ändra vid föreningsstämma fattat beslut klandratssom
förutsatt det kan konstateras vilket innehåll beslutet rätteligen bordeatt
haft. I fall skall domstolen i sitt utslag ogiltigförklara förenings-annat

beslut. Domstolens avgörande istämmans vartdera fallet bindandeär
Ärockså för medlemmar och inte har fört talan. före-garanter som

ningsstämmans beslut sådant enligt denna lag skall anmälas försom
registrering och har det upphävts eller ändrats domgenom en som vun-
nit laga kraft eller har det beslut under rättegången förordnatsgenom

föreningsstämmans beslut inte får verkställas, skall underrättaatt rätten
Finansinspektionen för registrering.

7 kap. 18 § EFL

Hänvisningen till kap.7 18 § bestämmelserEFL styrelsetalanavser om
föreningen och skiljeklausul i stadgar. Bestämmelsernamot över-om

väsentligen med motsvarandeensstämmer reglering i UF L.

Ändring försäkringsförenings stadgarav

§ Beslut7 ändra stadgarna fattas föreningsstämman. Beslutetatt ärav
giltigt samtliga röstberättigade föreningen har förenati det.sigom om
Beslutet giltigt, det har fattats på två påär varandra följandeäven om

och på den biträttsstämmor två tredjedelarminststämmansenare av
de röstande. Innebär beslutet grund för medlemskaps upphö-attav ny

rande införs, och skall det gälla dem medlemmar före-även är isom
fråganningen beslutet dock giltigt endast beslutetnär påavgörs, är om

den biträtts samtliga röstande.stämmansenare av
beslutEtt sådan ändring stadgarna innebär be-om en av som nya

stämmelser fördelning tillgångarna vid förenings upplösningom av en
skall fattas ordning besluti enligt kap.6 1samma som

Har stadgarnai ytterligare villkor förtagits in ändring stadgar-av
gäller det villkoret.na

beslutEtt ändring stadgarna skall anmälas för regist-genastom av
sedan ändringen harrering stadfästs. Beslutet får verkställas förr-inte

har skett.registreringän

Bestämmelser ändring stadgar finns i 37 § UFL. Den före-om av nu
slagna bestämmelsen har dock utformats efter kap.7 och14mönster av
15 EFL.

Till skillnad från vad gällt enligt UFL skall, framgårsom som av
första stycket, ändring stadgar alltid beslutas föreningsstämman.av av
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röstberättigadesamtligamöjlighethittills funnitsharEnligt UFL att, om
sådantstadgarna. Ettförfarande ändraskriftligtöverens, ettgenomvar

full-medoch i Föreningarföreningarfrämst i småförekomförfarande
understöds-lagenGabrielsson/Wenner, DenSemäktigesystem omnya
enligt EFL,gällerdetföreslås108. Detföreningar, systematt soms.

införs.vid föreningsstämma,ändrasstadgarnanämligen att
gälla,enligt EFLkravmajoritetskrav börgällerdetNär somsamma

förenat sigföreningsstämmaröstberättigade vidsamtligadvs. omatt en
varandra följandetvåfattats på stämmorbeslutetellerbeslutet att

röstande.tredjedelar detvåbiträttsdenoch på stämman avavsenare
majoritetskravoch högreenligt EFL,liksom UFLvissa fall bör,I

upphö-medlemskapsgrund förinnebärbeslutuppställas. Ett att nysom
före-medlemmar idemskall gällainförs, och ärrande även somsom

röstberätti-samtligabiträdasskall såledesfråganningen avgörs,när av
denröstandesamtligatvåvid beslut pågade eller, stämmor, sena-av

stämman.re
tillgång-fördelningbestämmelserinnebärBeslut att avomnyasom
ordningfattas iinförs, skallupplösningföreningsvid sammaenarna

Anledning-andra stycket.framgårlikvidation. Dettabeslut avomsom
tillfälle.fattas vidoftast tordebåda besluthärtill dessaär att sammaen

enligt UFL,vad gällerlikhet medstadgas, itredje stycket attI som
gäller detstadgarnatagits istadgeändringvillkor förytterligareom
slag krä-stadgeändring visstfrågaVanligen detvillkoret. är att avom

fattasbeslutet skallellerföreskrivervad lagenmajoritet attänstörrever
ordinarieeller två stämmor.en

stad-förFinansinspektionenunderställasskalländrade stadgarnaDe
där-stycket beslutetfjärdeVidare framgårfästelse, kap. 72 attavse

verkställasfårbeslutet inteochför registreringanmälasefter skall att
skett.registreringförrän

revisionbestämmelserAllmänna om

lagen 1987:667kap.bestämmelser 8Följande revision i8 § omom
försäkringsföreningar:påskall tillämpasekonomiska föreningar

underrät-mandattiden,tillsättande,derasantal,§1 revisorernasom
för-avvikelsenmed denrevisorssuppleanter, docktelse och att en

ha tvåskallsäkringsförening revisorer,minst
förkvalifikationskravallmännabehörighetskrav och§ allmänna3 om

koncern,revisionsbolag irevisorrevisorer, samt omom
godkändauktoriserad och revisor,§5 om

§7 revisorsjäv,om
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§8 revisorsuppdragets upphörande, dock med den avvikelsenom att
styrelsen för försäkringsförening får, uppdragrevisorsnären en
upphör förtid elleri anledningrevisorn kaninte utövaav annan

uppdrag, stället försitt vidtai åtgärder för tillsättandeatt av en ny
anmäla förhållandetrevisor, för Finansinspektionen på för-som

slag styrelsen skall under tiden framrevisor tillutseav nästaen ny
ordinarie föreningsstämma,

§10 granskningrevisorernas och dess omfattning,om
§11 tillrevisorernas upplysningar och biträde,rättom
§0m12 påteckningrevisorernas på årsredovisningen och koncernre-

dovisningen,
§0m15 revisorernas och skyldighet vid förenings-rätt närvaraatt

stämma,
§16 tystnadspliktrevisorernas och upplysningsskyldighet, dock medom

den avvikelsen upplysningsskyldigheten enligt andra stycketatt 2
skallinte granskare.avse

Enligt denna paragraf med vissa undantaggörs bestämmelserna om
revision och särskild granskning i kap.8 EFL tillämpliga på försäk-
ringsföreningar. Bestämmelserna i huvudsak denmotsvaras av nuva-
rande regleringen i 31 § UFL delvis baserad på 45är 46 § och1som
2 49-51 lagen 1951:308 ekonomiskasamt föreningar.mom om

8 kap. l § EFL

Hänvisningen till kap.8 1 § EFL bestämmelser bl.a. tillsät-avser om
tande revisorer. Liksom enligt gällande lag skall försäkringsföre-av en
ning ha minst två revisorer. Det i allmänhet föreningsstämmanär som

revisorer. försäkringsföreningensIutser stadgar kan dock föreskrivas
revisorerna skall påatt utses sätt.annat
En revisors uppdrag gäller för den tid i stadgarna. Tillsom anges

skillnad från gällande lag och i överensstämmelse med vad gällersom
för försäkringsbolag se kap.10 1 § andra stycket FRL behöver ett
revisionsuppdrag inte tidsbegränsat kan gälla tills vidare. Omutanvara
uppdraget inte skall gälla tills vidare, skall uppdragstiden bestämmas så

uppdraget upphör vid slutet den ordinarieatt föreningsstämma påav
vilken revisorsval förrättas. Den har till revisor skallutsettssom ome-
delbart underrättas det. revisornHar valts på föreningsstämma ärom
styrelsen skyldig sörja för underrättelsen. fallI liggeratt skyldig-annat
heten på den har tillsatt revisorn.som

Den föreslagna lagen kräver inte suppleant för revisoratt utses.
Stadgama kan dock föreskriva så skall ske. ingetAnges i stadgarnaatt
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försuppleantrevisorssuppleanter. Harföreningsstämmanbeslutar om
ifor suppleanterrevisionbestämmelsergäller lagensrevisor utsetts om

delar.tillämpliga
förordna revisor, 12Finansinspektionenmöjlighet förOm att se

§ EFL8 3kap.

allmännabestämmelserbl.a.kap. § EFLHänvisningen till 8 3 omavser
delvisBestämmelsernarevisorer. överensstämmerbehörighetskrav för

lag.med gällande
skall bo-godkänd,ellerauktoriseradinterevisor,Varje är varasom

gällertillåts Dettasärskilda falleti detinteinom EES, annat.satt om
i revi-deltargodkänd revisorellerauktoriseradinte,dock även enom

näringsför-underkastadkonkurs ellerunderårig, isionen. Den ärsom
får inteföräldrabalkenkap. §enligt 7förvaltare 11harbud eller som

revisor.vara
gällerkompetensrevisorsfrågagrundläggande krav i attSom om en

erfarenheti ochha insiktskallförsäkringsföreningenirevisorn av re-
uppdragetsförfordrasförhållandenekonomiskaochdovisning som

bero-innebörddessflexibeltsåtillvida ärkravfullgörande. Detta attär
verksamhet.dessstorlek ochförsäkringsföreningensende arten avav

revi-godkäntellerauktoriseratocksåkanTill revisor ettettutses
huvudans-revisor skalltillrevisionsbolagDåsionsbolag. utsettsett en

revisionsbolagauktoriseratbolaget. Iför revisionenvarig ettutses av
god-irevisor ochauktoriseradhuvudansvarige alltid ettskall den vara
revi-revisor.godkänd Ettauktoriserad elleralltidrevisionsbolagkänt

anmälastyrelseföreningensskall tilltill revisorsionsbolag utsettssom
tillämpashuvudansvarige skalldenhuvudansvarig. Påär re-vem som

skyldighetochrevisors närvarajäv ochvisionsreglerna atträtt attom
iellerskall hahuvudansvarige rättföreningsstämma. Den attvid ensam

Revisionsberättelsefirma.revisionsbolagetstecknamedförening annan
huvudansvarige.denfirmarevisionsbolagetsmedundertecknasskall av

s 5 § EFLkap.

i vilkabestämmelserkap. § EFLHänvisningen till 8 5 angersomavser
anlitaSkyldighetenskallrevisorauktoriserad attföreningar utses.en

tillgångarnasredovisade nettovär-till deknutenauktoriserad revisor är
myndig-denellerRegeringenföreningen.anställda hosantaletden och

fårgodkänd revisorvissförordnakanbestämmerhet regeringen att en
revisor.auktoriseradföri ställetutses en
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Skyldigheten kvalificerad revisor och möjligheten fåatt utse dis-att
från denna skyldighet gäller koncernförhållanden.även Ompens en

koncern i sin helhet uppfyller något de nämnda kriterierna moder-ärav
föreningen skyldig ha kvalificerad revision.att

8 kap. 7 § EFL

Hänvisningen till 8 kap. §7 EFL bestämmelser jäv för revisoravser om
delvis i sak medöverensstämmer motsvarande bestämmelser isom

UFL.
.Jäviga revisorer medlemmarna försäkringsföreningensatt ärvara av

styrelse och verkställande direktören. Detsamma gäller motsvarande
i dotterföretag till föreningen. Jäviga dessutom de harärpersoner som

till uppgift sköta föreningens bokföring eller medelsförvaltningatt eller
övervaka dessa. Jäviga ocksåatt släktingar tillär styrelseledamöternära

eller verkställande direktör. Revisor får inte heller den utövarvara som
vad normalt sammanhänger med medlemskap försäkringsföre-isom
ningen, står i låneskuld till denna eller företag i koncernannat samma
eller har förpliktelser för vilka föreningen eller sådant företag har ställt
säkerhet.

Den skall till revisor i dotterföretag måsteutses ocksåettsom vara
behörig revisor i moderföretaget. En revisoratt får vid revisionenvara
inte anlita någon omfattas revisorsjäv. Anställda med uppgiftersom av
uteslutande eller huvudsakligen för intemrevision i föreningen får dock
biträda revisorn i den utsträckning det förenligt med god revisions-är
sed.

8 kap. 8 § EFL

Hänvisningen till kap.8 8 § EFL bestämmelser revisorsavser om upp-
dragstid har viss motsvarighet i gällande lag.som

revisorEn för viss tid eller tills vidare obestämdutses tid. Ett
uppdrag tills vidare revisor upphör förstatt revisornär utsetts.vara ny
Ett uppdrag revisor upphör i förtid, revisorn eller den harsom om som

honom begär det. Anmälanutsett detta skall hos styrelsengörasom
och, revisor inte vald på föreningsstämmaär vill avgå, hosom en som
dem har tillsatt honom. revisorEn uppdrag upphör i förtidsom vars
skall anmäla detta till Finansinspektionen.genast Det gäller både vid
entledigande och frivillig avgång. En revisor avgår i förtid börsom
meddela detta skriftligt. Avgång i förtid bör också framgå revisions-av
berättelsen. Gäller revisorns uppdrag tills vidare föreligger ingen an-
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inte hel-behöverAnmälanFinansinspektionen.mälningsskyldighet till
därordinarieomvald på denskulle bli stämma,revisornler ske, om
sittfrivilligt lämnarrevisornske ellerrevisorsval skall stämmaom

uppdrag.
revisorsrevisorn,fyllnadsvalmedordnaStyrelsen måste om enav

saknasobehörig och detblirrevisorni förtid ochupphöruppdrag om
föreningsstämmautlysaskyldigkan då bliStyrelsensuppleant. extraatt

utlysafyllnadsval ellermedför ordnaställetför val revisor. I attav ny
Finansin-förhållandet föranmälakan styrelsenföreningsstämmaextra

revisor underskallstyrelsenförslagspektionen utse en nyavsom
föreningsstämma.ordinarietilltiden fram nästa

EFL8 10 §kap.

revisionsuppdra-innehållet itill 8 kap. 10 § EFLHänvisningen avser
motsvarande regle-meddelvis i sakStadgandet överensstämmerget.

ring i UFL.
årsredovisningförsäkringsföreningensgranskaskallRevisorerna

revisionenOmfattningenförvaltning.dessräkenskapemajämte samt av
revi-godbegreppetrevisionssed. Innebördenenligt godbestäms av

revisorsorganisatio-förmedlingsionssed utformas närmast avgenom
före-hand övervakai förstaskallRevisorernafrämst FAR. attnema

ikanRevisorernaoch sina stadgar.iakttar lagverksamhetningen i sin
ändamålsenlighetsfrågor.ingripa iinteallmänhet rena

revisorernaskallmoderförening,försäkringsföreningenOm är en
inbördeskoncernföretagensochkoncernredovisningengranskaäven

förhållanden i övrigt.
får stri-föreskrifter interevisorernakanFöreningsstämman somge

allmänhetiRevisorernagod revisionssed.ellerstadgarna ärda lag,mot
åläggakanFöreskrifternaföreskrifter.dessaskyldiga iaktta t.ex.att

räkenskap-underminimiantal revisionervisstverkställarevisor ettatt
sperioden.

11 § EFLs kap.

verkställandestyrelsens ochHänvisningen till 8 kap. 11 § EFL avser
Stadgandetrevisor.biträda överensstämmerskyldighetdirektörens att

imotsvarande reglering UF L.delvis med
tillfällerevisorernaskallledningFörsäkringsföreningens attge

behövligtdessa finneromfattningi dengranskningenverkställa som
de begär. Sammabiträdeoch detde upplysningarlämnasamt som
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skyldighet föreligger för företagsledningen och revisorerna i lotter-ett
företag revisorerna i moderförening.gentemot en

s kap. 12 § EFL

Hänvisningen till 8 kap. 12 § EFL innebär revisorerna i försäk-att en
ringsförening skall årsredovisningen och i förekommande fall
koncernredovisningen skriva hänvisning till revisionsberättelsen. Aven
anteckningen skall framgå revisionen slutförts ochatt berättelseatt över
den avgivits. Syftet med anteckningen fastslåär närmast vilken års-att
redovisning eller koncernredovisning revisionen gällt. Om revisorerna
inte kan godkänna försäkringsföreningens balansräkning eller resul-
taträkning, skall de anteckna detta.även

s kap. 15 § EFL

Hänvisningen till 8 kap. 15 § innebärEFL revisorerna haratt rätt att
vid föreningsstämmorna.närvara De skyldigaär vidnärvaraatt en

detstämma, med hänsyn till ärendena kan påkallat. Bestäm-om anses
melserna har motsvarighet i UF L.

8 kap. 16 § EFL

Hänvisningen till 8 kap. 16 § EFL bestämmelser revisorernasavser om
tystnadsplikt och deras upplysningsskyldighet.om

1 gällande reglering för försäkringsföreningar kommer revisorernas
tystnadsplikt till uttryck straffbestämmelse stadgar straffgenom en som
för revisorn eller dennes medhjälpare, han insett eller borttrots attsom
inse skada kunde följa däravatt något det vid verkställdyppar om som
granskning kommit till hans kännedom det med nödvändighetutan att
fordras för fullgörande hans uppdrag. Motsvarande bestämmelseav
gällde tidigare för ekonomiskaäven föreningar 8 kap. 15 §men genom
EFL borttogs denna och positiv sekretessbestämmelse infördes.en

Revisorerna får inte lämna upplysningar försäkringsföreningenom
de har fått kännedom vid fullgörandet sittsom uppdrag, detom av om

kan till nackdel för föreningen. Tystnadsplikten gäller i förhållan-vara
de till såväl enskilda medlemmar utomstående.som

Uppgiftsskyldigheten innebär revisorerna skyldigaatt är till före-att
ningsstämman lämna alla upplysningar begär,stämman detsom om
inte skulle till väsentlig nackdel för föreningen. Vidare reviso-vara är

skyldiga lämna medrevisor, revisoratt och, försäkringsfö-rerna ny om
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upplys-erforderligakonkursförvaltarekonkurs,försatts iharreningen
skyldigaocksåRevisorernaangelägenheter. ärföreningensningar om

tillangelägenheterföreningensupplysningarlämnabegäranatt om
i brottmål.förundersökningunderundersökningsledaren

Revisionsberättelse

revisionsberättelseräkenskapsårskall för varje9 § Revisorerna avge
till föreningensskall överlämnasBerättelsentill föreningsstämman.

ordinarieföreningsstämman.veckor före dentvåstyrelse senast
huruvida årsre-uttalande,innehållaskallRevisionsberättelsen ett

560med lagen 1 995:överensstämmelsedovisningen iupprättats om
årsredovisningenInnehållerförsäkringsföretag. inteårsredovisning i

skallnämnda lag,enligt reviso-skall lämnasupplysningarsådana som
behövliga upplysningarlämna iske,och, det kandetta omrerna ange

berättelse.sin
åtgärd ellerfunnit någongranskningvid sinHar revisorerna att

styrel-ersättningsskyldighet, liggerkan föranledaförsummelse, ensom
styrelsele-ellertill lastdirektörenverkställandeellerseledamot att en

medstridhandlatpådirektören iverkställandeellerdamot sättannat
stadgar-ellerförsäkringsföretagårsredovisningdenna lag, lagen iom

skallRevisionsberättelsenberättelsen.det anmärkas ävenskall ina,
styrelseledamöternaansvarsfrihet föruttalande ifrågainnehålla ett om

berättel-kan i övrigt idirektören. Revisorernaverkställandeoch även
meddela medlemmarnade önskarupplysningardeanteckna somsen

och garanterna.
fast-uttalandensärskildainnehållaskallRevisionsberättelsen om

det för-resultaträkningen iochbalansräkningenställande samt omav
beträffandetill dispositionerframställda förslagetvaltningsberättelsen

förlust.ellerföreningens vinst
revisionsberät-särskildskallmoderförening revisorernaI enavge

till-styckena-fjärdeskall förstaHärvidkoncernen.betrafandetelse
lämpas.

utformatshar§ UFL,31delvisBestämmelserna, motsvaras avsom
kap. § FRL.10 11efter mönster av

vis-Finansinspektionenrapporteringsskyldighet tillrevisorsAng. av
revisionen, 14iakttagelser vid sesa
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Revisors erinringar

10 § De erinringar framställtrevisor till styrelsen eller verkstäl-som
lande direktören skall antecknas protokolli eller någonett annan
handling skall överlämnas till styrelsen och bevaras dennasom påav
betryggande sätt.

Paragrafen, saknar motsvarighet i UFL, har utformats eftersom möns-
10 kap. 12 §ter FRL.av

Anmälan revisor elleratt revisorssuppleantom utsetts

11 § När ellerrevisor revisorssuppleant skall anmälan dettautsetts om
till Finansinspektionen.görasgenast Om han valts på föreningsstäm-

skall anmälan styrelsensgöras försorg.man I fall skallgenom annat
anmälan dengöras honom. Närmare föreskrifterutsettav så-som om
dan anmälan meddelas inspektionen.av

Paragrafen överensstämmer i sak med 32 § andra stycket UFL.

Revisorer forordnade Finansinspektionenav

12 § Finansinspektionen får förordna eller flera revisorer meden att
övriga revisorer delta i revisionen. Inspektionen kan helstnär som
återkalla förordnandet.

En revisor förordnats Finansinspektionen skall iakttasom de fö-av
reskrifter inspektionen meddelar. Arvode skall betalassom försäk-av
ringsföreningen med belopp inspektionen bestämmer.som

Paragrafen överensstämmer i sak med 69 § UF L.

Anmälan till Finansinspektionen när reglerna utseendeom av
åsidosattsrevisor

13 § Styrelsen skall, inte rättelse dröjsmål sker denutanom genom som
revisor, anmälanutser hosgöra Finansinspektionen

auktoriserad eller godkänd revisorom inte utsedd enligtär 8
obehörigrevisor enligtär 8om en

bestämmelse stadgarnai antaletom en revisorer eller revi-om om
behörighet ha åsidosatts.sorers

Anmälan enligt första stycket kan göras av envar.
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efterutformatsi harmotsvarighet UF möns-saknarParagrafen, som
§ FRL.10 kap. 7ter av

FinansinspektionentillrapporteringsskyldighetRevisors

försäkringsföre-uppdragfullgörandetvid isittOm14 § revisorn av
förhållandenfår kännedomningen somom

regle-författningardeöverträdelseväsentligkan utgöra somaven
verksamhet,försäkringsföreningarsrar

ellerdriftfortsatta negativt,försäkringsföreningenspåverkakan
resul-ellerbalansräkningenavstyrkertillkan leda revisorn attatt

stycket§ tredjeenligtanmärkning 9eller tillfastställstaträkningen
Finansinspektionen.detta tillomgåendeskall revisorn rapportera

sak med 32 § UFL.iParagrafen överensstämmer a

upplösningLikvidation ochkap.6

upplösning. Be-likvidation ochbestämmelserinnehållerKapitlet om
i såväl FRLregelsystemmotsvarandetillanknyterstämmelserna som

bibe-Såledesimotsvarighet UFL.utsträckning sinoch har iEFL stor
likvidationfrivilligförförutsättningarnanuvarandedeväsentligenhålls

tvångslikvidation.och regleringen av
Regleringenåterfinns ilikvidation 1frivilligBestämmelserna om

tvångslikvidation dåbestämmelserinnefattartvångslikvidation omav
betalnings-personligtunder minimum 2 §,nedgårmedlemsantalet

förfarandet hostvångslikvidation 4 §, rät-övriga fall3 §, avansvar
likvidatorerutseende6 §,för delgivningkostnader5 §,ten avm.m.

§.Finansinspektionen 8förordnadlikvidatoroch7 § av
och revi-likvidatoremasbestämmelserocksåinnehållerKapitlet om

ställ-föreningsstämmansvid likvidation 9 §,ställning samtsorernas
11 §likvidation 10 §. Iförsatt iförsäkringsföreningenning ärnär

skyldighetverkställande direktörensochstyrelsens attstadgas avgeom
angelägen-försäkringsföreningensförvaltningför sinredovisning av

inträtt.likvidationenheter då
okända borgenä-kallelse påbestämmelservidarefinnskapitletI om

ochrevisionårsredovisning,§,egendom 13avyttring§,12 avrer
förbudlikvidationen 14 §under mot att antaföreningsstämma samt

15 §.medlemmar m.m.nya
behållna till-försäkringsföreningensskiftestadgaskapitletI avom

försäk-talanochåterbäringsskyldighet i §17i 16 motgångar omom
egendom i 18skiftadförlorad tillringsföreningen rättsamt
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Då likvidatorerna fullgjort sitt uppdrag skall de slutre-upprätta en
dovisning likvidationsförfarandet.över Bestämmelser härom finns i
19

Försäkringsforening i likvidationträtt skall upplöstsom dåanses
slutredovisningen har lagts fram föreningsstämma. Regler dettaom
finns i 20 I 21 § stadgas fortsatt likvidation. I vissa fall kanom en
likvidation avbrytas och verksamheten återupptas. Bestämmelser härom
finns i 22

kapitletI ingår också specialstadganden konkurs 23-25 §§. Påom
försäkringsförenings konkurs tillämpas i övrigt konkursrättens allmän-

stadganden.na
Kapitlet reglerar vidare betalning till i försäkringsförening-garanter
26 § överlåtelse försäkringsbeståndsamtar vid likvidation ellerav

konkurs 27-30 §§.

Frivillig likvidation

I § Föreningsstämman kan besluta försäkringsföreningenatt skall trä-
da likvidation.i

Ett beslut likvidation giltigt endastär samtligaom röstberättiga-om
de har förenat beslutetsig eller detta har fattats på tvâom på varandra
följande föreningsstämmor, och på den biträttsstämmansenare av
minst två tredjedelar de röstande.av

Längre gående villkor för beslutet skall bli giltigtatt får föreskrivas
stadgarna.i Likvidationen inträder omedelbart eller den dagsenare

föreningsstämman beslutar.som
Ett beslut likvidation kan dock alltid fattas medom enkel majoritet,
det gäller beslut enligt 23 § andraom ett stycket eller det föreliggerom

grund för tvångslikvidation enligt 2 eller 4 Vid lika röstetal utgörs
beslutstämmans den mening ordföranden biträder.av Ett beslutsom

likvidation enligt detta stycke harom omedelbar verkan.

Paragrafen delvis 40 §motsvarar UFL kap.1 I 1 § EFL.samt
Av första stycket framgår föreningsstämmaatt kan fatta beslut om

likvidation. Det då alltid frågaär frivillig likvidation även grundom om
för tvångslikvidation i och för sig föreligger. Föreningsstämman kan
alltså besluta likvidation dels medlemmarnanärom så önskar, dels när
föreningen andra skäl i lagen eller iav stadgarna kansom anges isättas
likvidation I deträtten. sistnämnda fallet kan föreningsstämmanav sä-

konsekvensernata läget och förekommagas ingripande.rättensav Se
Mallmén, Lagen ekonomiska föreningar, andraom upplagan, 395.s.
Regler beslutförhet återfinns i andra stycket.om
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kan föreskrivas. Detvillkorgåendestycket längretredjeI attanges
stämmomajoritet. Däremotkravfrågankan störreännut.ex. omvara

stycket396.Mallmén, Iuppställaskrav sefår inte lindrigare a.a. s.
huvudregellikvidationen inträder. Somtidpunktregleras den näräven
dock, i dekanFöreningsstämmanomedelbart.likvidationeninträder

i likvida-trädaskyldigföreningen intedvs. dåfall här är attavses,som
skall inträdalikvidationenbeslutaförfarandet ochskjutation, att

viss dag.senare
likvidation i devid frivilligtillräckligalltidenkel majoritetAtt är

stycket.fördeframgårFöreliggertvångslikvidationgrund förfall då av
majoritet.föreskrivaskullestadgarna störregällerDetta oavsett om

Även kon-föreningensanledninglikvidation medvid beslut attavom
lagtexten,framgårgälleröverskott, 23avslutas medkurs avsomse

likvidationbeslutframgårmajoritet. Vidarepå enkelkravet att en-om
föreningsstämmanochomedelbar verkanalltid fårstyckeligt detta att

dag.vissförstskall inträdalikvidationenbeslutainte kan att senareen

nedgår minimumdå underTvångslikvidation medlemsantalet

antallägstaunder detnedföreningsmedlemmar gårantalet2 § Om
Finansinspektionenstycket eller§ förstaföreskrivs kap.2 1i somsom

tillanmäla dettaomedelbartstyrelsenskallenligt kap. 10bestämt 4
skallförsäkringsföreningenInspektionen skallinspektionen. pröva om

tillmedgivandeinspektionen lämnarverksamhet. Omfå fortsätta sin
och be-skall gällade villkorföreskrivaskall inspektionendetta, som

inspektionenföreningen. Ommedlemmar förantal minstastämma nytt
skall fö-verksamheten,fortsättaföreningenmedgebeslutar inte attatt

likvidation.träda ireningen

stycketandra UFL.huvudsak med §i 41Paragrafen överensstämmer

Personligt betalningsansvar

åliggervadfullgöraunderlåterstyrelseledamöterna§ Om3 att som
under-dennamed vetskapandrade ochenligt §dem 2 omsomsvarar

förpliktelserför desolidarisktföreningenslåtenhet handlar på vägnar
dockundgårstyrelseledamotför föreningen. Enuppkommer an-som

försummelsepåberorunderlåtenhetenhan intevisar att avomsvar,
för fö-uppkommerförpliktelserdeförSolidariskthonom. somansvar

likvidations-sådana medlemmarförinträder närreningen även som,
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plikt föreligger enligt 2 med vetskap likvidationsplikten deltar iom
beslut fortsätta föreningens verksamhet.att

Paragrafen delvis 46 §motsvarar UFL kap.11 3 § tredje stycketsamt
första tredje meningarna EFL. Bestämmelsen innebär styrelsele-att-
damöter underlåter fullgöra sina skyldigheteratt enligtsom 2 och
andra, verkställande direktör,t.ex. med vetskap styrelsenssom om un-
derlåtenhet handlar på föreningens solidarisktvägnar, for före-svarar
ningens därefter uppkommande förpliktelser. Som framgår av paragra-
fen undgår dock styrelseledamot han visar underlåten-en attansvar om
heten inte beror försummelse hos honom. Se 401. Detta ära.a. s.

nyhet i förhållande till UFL.en
Med försummelse underlåtenhet på grund uppsåt elleravses av

oaktsamhet. För krävs inte något samband mellan försummelsenansvar
och skadan för skall inträda. Självvaldatt passivitet inte iansvar utgör
och för sig grund för ansvarsbefrielse. Om styrelseledamoten fått fel-
aktig, missvisande eller bristande information kan han undgå ansvar om
han kan visa det inte funnits anledningatt misstänka medlem-att att
santalet för lågt Se 1987/88: 10 f..71var prop. s.

Av paragrafen framgår slutligen medlemmaräven kan bliatt per-
sonligt, solidariskt ansvariga.

Övriga fall tvångslikvidationav

4 § Rätten skall förordna försäkringsföreningen skallatt träda likvi-i
dation, om

likvidationsskyldighet föreligger enligt §2 eller stadgarna och nå-
uppgift föreningen likvidationatt igon införsträtt inte försäk-om i

ringsföreningsregistret inom veckor från det denna skyldig-sex att
het inträtt,

föreningen efter konkurs avslutats med överskott inteen inomsom
föreskriven tid har fattat beslut likvidation enligt 23 ellerom
Finansinspektionen återkallat koncessionen.

Beslut likvidation skall dock meddelas,inte det styrksom likvi-attom
dationsgrunden har upphört under ärendets handläggning förstai in-

istans.
Frågor likvidation enligt första stycket på anmälanom prövas av

Finansinspektionen eller på ansökan styrelsen, styrelseledamot,av
verkställande direktören, föreningsmedlem eller röstberättigad som
inte medlem. de1 fallär förstai stycket 2 fråganprövassom avses även
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beroendekanellerpå ansökan borgenär rätt avvaraav annan varsav
företräda föreningen.finns kandet någonatt som

skall förordnade fall därstycke har upptagitsparagrafens förstaI rätten
träda i likvidation.förening skallatt en

för detdelvis 41 § UFL,punkten,Första upptarmotsvararsom
tillåtna.under det lägstamedlemmar nedgåttförsta det fallet antaletatt

likvidationsgrundfallet det finnsdet andra behandlas detFör att an-en
i likvi-föreningen skall trädagiven i stadgama. kanDet attt.ex. anges

visstför verksamheten ändras påförutsättningarnadation sätt.om
Föreningen skallandra stycketpunkten 61 § UF L.Andra motsvarar

avslutasi konkurs och konkursenden i försattträda i likvidation ärom
då beslutarföreningsstämmanförutsättsmed överskott. Enligt 23 § att

konkur-månad från detSker inte detta inomfrivillig likvidation. enom
likvida-skall träda iförordna föreningenavslutats skall rätten attsen

tion.
förstakap. §utformats efter 14 3Tredje punkten har mönster av

skallförordna föreningenskalloch innebärstycket 4 FRL rättenatt att
koncession âterkallats. Om åter-föreningens harträda i likvidation om

kap.kallelse koncession, 10 12seav
stycketstycket fjärde UFL.Andra 71 §motsvarar

tvångslikvidationinte frågantredje stycketEnligt prövar rätten om
Finansinspektionen eller påanmälanofficio endast på ansö-utan avex.

styrelseleda-sökande styrelsen,sökande. Behörigkan behörig ärav en
röstberättigadellerföreningsmedlemverkställande direktören,mötema,

konkurssituationendet gäller deninte medlem. Närär att en av-som
ellerockså borgenärfår ansökanslutats med överskott göras annanav

företrädakanberoende det finns någonkanrätt att somavvars vara
föreningen.

första stycketkan i § UFLSlutligen 45 sär-noteras att somanges
saknarunderstödsföreningtvångslikvidationskild grund för att enen

Bestämmelseranmäld behörig styrelse.understödsföreningsregistrettill
istycket ochkap. första 3 EFLinnebörd finns i 4 §motsvarande 11av

likvidations-sådanbanklagstiftningen har någonkap. 3 § 6 FRL. I14
lagstiftningenförarbetena till dengrund inte tagits I attangavsupp.

sådant förhål-kontrolleratill uppgiftBankinspektionen hade att ettatt
ibankeninträffade ingripadet likvällande inte uppstår och motom

försäkrings-Föreningsbankslag Oms.100.fråga 1986/87:12prop. en
föreläggande underlåterochbehörig styrelseförening inte trotsutsett

med stödingripa föreningenFinansinspektionendet kan motgöraatt av
därförlikvidationsgrundstycket särskildkap. andra En10 8 § är

till §motsvarighet 45anledning saknar lagförslagetonödig. dennaAv
första stycket UFL.
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Förfarandet hos rätten

5 § Görs ansökan eller anmälan § tredje4 stycket,i skallsom avses
bestämmelserna förfarandet hos kap.11 § lageni 5rättenom
1987:667 ekonomiska föreningar tillämpas, dock skall Fi-ävenom
nansinspektionen kallas till frågandå skyldighet för försäk-rätten, om
ringsföreningen träda likvidation skalliatt prövas.

Paragrafen i huvudsak medöverensstämmer 45 § andra stycket UF L.

Kostnader för delgivning m.m.

6 § Har sökanden haft kostnader för delgivning eller kungörelse samt
för expeditioner ärende enligti 2 eller skall kostnaderna4 betalasett

försäkringsföreningens medel, föreningen förpliktas träda lik-iav om
vidation eller fall finner det skäligt.irätten anmälanNär harannat
gjorts Finansinspektionen, skall dessa kostnader betalas försäk-av av
ringsföreningen eller, föreningen saknar tillgångar, staten.om av

Paragrafen, saknar motsvarighet i UFL, medöverensstämmersom
11 kap. 6 § EFL. Det får lämpligt i likhet med vad gällerattanses som
för ekonomiska föreningar uttryckligen vad skall gälla beträf-ange som
fande delgivningskostnader. Sökanden och Finansinspektionen har så-
lunda till ersättning forsäkringsforeningensrätt medel för i lagtextenav
angivna kostnader i samband med tvângslikvidationsförfarande.ett
Staten betalar kostnaderna för Finansinspektionen föreningen sak-om

tillgångar.nar

Utseende likvidatorerav

7 § F öreningsstämman eller den domstol fattar beslut försäk-attsom
ringsföreningen skall träda likvidation enligti § första4 stycket skall
samtidigt eller flera likvidatorer. Ifall §utse förstai 4en som avses
stycket 1 och skall2 domstolen stället föreläggai föreningen inomatt

tid, dockviss veckor, till domstolenminst inkomma med bevissex om
föreningsstämman har likvidator.att Har något beslut dettautsett om

inte registrerats denna tid skall domstoleninom likvidator. I stad-utse
kan föreskrivas dessutom eller flera likvidatorer skall till-attgarna en

på någotsättas sätt.annat
Likvidatorerna träder styrelsens ochi verkställande direktörens

ställe och har uppgift genomförai likvidationen.att
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Saknar försäkringsförening likvidation, tilli registretträtten som
anmälda behöriga likvidatorer, skall förordna eller flera lik-rätten en
vidatorer efter anmälan Finansinspektionen eller på ansökanav av
medlem eller röstberättigad medlem eller borgenär ellerinte ärsom

kan beroende det finns kan fö-någonrätt attannan vars somvara av
reträda föreningen.

Likvidatorerna förskall anmäla likvidationsbeslutet registre-genast
ring.

Paragrafen i huvudsak med och 4943 44 §§, 47överensstämmer -
och § tredje stycket och har utformats efter förebild kap.71 UFL 14av
6 § Till skillnad från vad gäller enligt skall dock denFRL. UFLsom
domstol fattar beslut likvidation likvidator.utsesom om

Likvidator förordnad Finansinspektionenav

skall8 § Finansinspektionen det behövs förordna likvidator attom en
tillsammans med de likvidatorerna genomföra likvidationen.övriga

försäkringsförening livförsäkring likvida-När meddelar iträtten som
skall sådan likvidator alltid förordnas. firma teck-Föreningenstion, en

den likvidator inspektionen förordnat förening medinas av som annan
teckna firman.ägersom

Bestämmelserna denna tillämpas denlag likvidator skall påi om
likvidator har Finansinspektionen. Sådan likvidator fårutsettssom av
endast entledigas inspektionen. får förordnasErsättare inte rät-av av
ten.

likvidator har förordnats Finansinspektionen har tillEn rättsom av
arvode föreningen. Arvodet bestäms inspektionen.av av

Paragrafen har utformats efter kap. och14 7 § FRLmönster motsva-av
i huvudsak första72 § stycket UFL.rar

Likvidatorerna m.m.

9 Bestämmelserna styrelse och styrelseledamöter denna lag och§ iom
lagen årsredovisning försäkringsföretag skall tilläm-1995:1560 iom

på likvidatorerna, den mån följer detta kapitel.i inte annatpas av
uppdrag upphör föreningenEtt revisor inte trä-att attvara genom

der likvidation. Bestämmelserna kap. §§ skall tillämpas8 14i 5i un--
der likvidationen. Revisionsberättelsen skall innehålla uttalandeett
huruvida enligt fördröjs.likvidationen onödigtrevisorernas mening
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Paragrafen delvis med 53 §överensstämmer UFL.
Enligt första stycket likställs likvidatorerna med styrelseledamöter,
något inte följer bestämmelserna i detta kapitel. dennaAvannatom av

bestämmelse jämfört med kap. följer bl.a.5 1 § likvidatorerna äratt
underkastade behörighetsvillkor och jävsregler gäller församma som
styrelseledamöter de kan entledigas och avgå enligtsamt att samma
regler för styrelseledamöter. Det gäller emellertid inte densom senare

Finansinspektionen utsedda likvidatorn, vilken endast kan entledigasav
Ärinspektionen. likvidatorerna flera blir reglerna sammanträdenav om

tillämpliga. Vidare har likvidatorerna företrädarätt att gemensamtm.m.
föreningen och förordna firmatecknare. FinansinspektionenDen av
förordnade likvidatorn skall dock enligt alltid teckna firman8 § i före-
ning med övriga firmatecknare.

Av andra stycket, saknar motsvarighet i framgårUFL, att ettsom
uppdrag revisor inte upphör föreningen träder lik-iatt attvara genom
vidation. Vidare framgår reglerna revision i kap.5 8 14att om -
skall tillämpas. kvalifikationskravDe för revisorer enligt 5 kap.som
8 § gällde före likvidationen bör tillämpas under denna. Särskildaäven
uppgifter tillkommer för revisorerna under likvidationen deattgenom
skall granska styrelsens och verkställande direktörens redovisning en-
ligt och11 § likvidatoremas slutredovisning enligt 14 § i före-samt
kommande fall yttrande likvidationens upphörande vid åter-avge om
upptagande försäkringsföreningens verksamhet enligt 22av

För närvarande stadgas i 72 § tredje stycket UF L Finansinspek-att
tionen kan förordna likvidationsrevisor. Enligt kap. får5 12 § dock Fi-
nansinspektionen förordna revisor. förordnandeDetta kvarstår även om
föreningen träder i likvidation. Bestämmelsen i 72 § tredje stycket UFL

därför överflödig och någon motsvarighet har således inte föresla-är
gits.

Föreningsstämma under likvidationen

fråga10 § I föreningsstämma under likvidationen skall bestämmel-om
denna lag föreningsstämma tillämpas, deni måni inte annatserna om

följer detta kapitel.av

Paragrafen i sak utformats52 § UFL och har eftermotsvarar mönster
kap.11 8 § EFL och innebär i kap.reglerna före-5 4 6attav om-

ningsstämma skall tillämpas.
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Föreningsledningens redovisningsskyldighet

skall styrelsen11 försäkringsföreningen har likvidation§ När iträtt
redovisning för för-och verkställande direktören singenast avge en

valtning angelägenheter under den tid för vilken redo-föreningensav
förut lagts fram föreningsstämma.visningshandlingar har på Re-inte

dovisningen fram det kan ske.skall läggas på föreningsstämma så snart
och revisionsberättelse skall till-Bestämmelserna årsredovisningom

lämpas.
skallOm tiden omfattar det föregående räkenskapsåret,även en

skall dennasärskild redovisning för detta år. moderföreningIavges en
särskilda redovisning omfatta koncernredovisning.även

Paragrafen och i sak med kap.§ UFL 1151 överensstämmermotsvarar
9 § EFL.

påKallelse okända borgenärer

Likvidatorerna skall söka kallelse på försäkringsförening-12 § genast
okända borgenärer.ens

och i sak medBestämmelsen 53 § UFL överensstämmermotsvarar
kap.11 10 § EFL.

föreningens ställ-Så likvidatorerna tillsatts skall de igenomsnart
ning skaffa uppgifter föreningens tillgångar och skulder.och sig Deom
skall omedelbart efter likvidationsbeslutet söka kallelse föreningens

likvida-okända borgenärer. Kallelsen skall sökas hinder attutan av
tionsbeslutet inte vunnit laga kraft Mallmén, Innebördens.412. ava.a.

anmälerreglerna den borgenär inte känd och inte hellerär äratt som
sig förlorar sin lageninom kallelsetiden månader 6 §rätt,sex se

kallelse okända borgenärer.1981:131 om av

Avyttring egendomav m.m.

bestämmelsernaVid förvaltningen under likvidationen skall13 § i
föreningarkap. § första stycket lagen ekonomiska11 11 1987:667 om

tillämpas.

såParagrafen delvis och innebär likvidatorerna53 § UFLmotsvarar att
det kan ske försäljning offentlig auktion eller på någotsnart genom

ilämpligt förvandla föreningens egendom tillskallsättannat pengar,
den för betala föreningens skulder.mån det behövs likvidationen, samt
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Föreningens rörelse får fortsättas, det behövs för ändamålsenligom en
avveckling föreller de anställda skall få skäligt rådrum föratt ett att
skaffa sig anställningar.nya

Någon motsvarighet till andra stycket i kap. § föreslåsll ll EFL
inte. Anledningen härtill det i paragrafens första stycke markerasär att

skyldighet för likvidatorema Försäljning underövervägaatten om en
hand förmånligare för Föreningen Försäljning på offentligär auk-än en
tion jfr 1986/87:12, 105.prop. s.

Årsredovisning, revision och föreningsstämma under likvidationen

14 § Likvidatorerna skall for räkenskapsår årsredovis-varje avge en
skall läggas fam på ordinariening, den föreningsstämman försom

godkännande. fråga1 och redovisningen skall bestämmel-stämmanom
kap. §5 6 fastställelsei resultaträkningar och balansräk-serna om av

dispositionerningar eller förlust tillämpas.vinst inte Bestäm-samt av
melserna kap. §§5 17 23 och kap. § årsredovisningslageni 6 2-
1995:1554 kap. §5 2 7-8 och 6 kap. och §§2 3 lagensamt
1995:1560 årsredovisning försäkringsfäretag behöver helleri inteom
tillämpas.

balansräkningenI det kapitalet itas post.egna upp en
illgångarna fårT till högre värde deinte beräknas in-tas änettupp

bringa efter avdrag för färsäljningskostnaderna. Om tillgång kanen
beräknas inbringa väsentligt högre belopp det balansräkningeniett än

värdet eller för skuld och likvidationskostnad kanupptagna om en en
beräknas åtgå belopp väsentligt avviker från den redovisadeett som

eller skulden, skall vid tillgångs-,avsättningen eller skuld-avsättnings-
det beräknade beloppet linjen.inomposten anges

Paragrafen delvis och utformats53 § UFL har imotsvarar överens-
stämmelse med kap.ll 12 § EFL.

Enligt skall9 § bestämmelserna styrelse och styrelseledamöterom
tillämpas på likvidatorema, i den inte följermån detta kapitel.annat av

förstaAv stycket framgår likvidatorema skall lägga fram årsre-att
dovisningen vid ordinarie föreningsstämma för godkännande. Resul-
taträkningen och balansräkningen skall däremot inte fastställas enligt
5 kap. lagförslaget5 § jämfört med kap.7 4 § 1 EFL. Inte heller skall
beslut disposition vinst och förlust fattas enligt kap.5 § lagför-5om av
slaget jämfört med kap.7 4 § 2 EFL.

Från huvudregeln årsredovisningen skall enligtatt upprättas samma
regler före likvidationen i första stycket vissa undantag. Såle-görssom
des behöver inte tilläggsupplysningar medeltalet anställda ellerom om
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vissa löner och ersättningar Inte heller behöver upplysningargöras.
lämnas det tekniska resultatet eller försäkringsföreningens konsoli-om
dering med avseende på kapitalstyrka. Resultatanalys behöver inte upp-
rättas.

Enligt andra stycket skall det kapitalet i i ba-tas postegna upp en
lansräkningen.

Vid likvidation skall tillgångarna i regel och det behövsavyttras
därför särskilda balansvärderingsregler. Tillgångarna får således enligt
tredje stycket första inte till högre värdemeningen det be-tas änupp
räknade försäljningsvärdet efter avdrag för försäljningskostnadema.
Nedskrivning skall alltså i förekommande fall ske till detta maximivär-
de. Nedskrivningen liksom justeringar de bokförda skuldernas värdeav
framkommer i resultaträkningen för det första likvidationsåret.

Den nämnda värderingsregeln kan få till följd vissa till-attovan
gångar kan komma till värden understiger vad de kanatt tas upp som
försäljas till enligt lividatorernas bedömning tredje stycket andra me-

föreskrivsningen övervärden detta slag skallstörreatt av anges genom
det beräknade värdet inom linjen. Skälet härföratt med-är attuppges

lemmarna har intresse så möjligt åtminstone ungefärli-att snartav som
kunna bedöma slutresultatet likvidationen. skattekostnaderDegen av
kan bli aktuella tillgångarna realiseras bör beaktas. Antingensom om

kan värdena efter avdrag för skatt eller så kan motsvarande skattanges
inom linjen på skuldsidan. skuldernasFör deltas upptas mot-upp en

svarande informationsregel, likvidationskostnaderna.ävensom avser
Återstående sådana kostnader bör uppskattas och bland skul-tas upp
derna i balansräkningen. Uppgift dessa kostnader kan lämnas inomom
linjen eftersom beräkningen kostnaderna ibland kan svårighe-mötaav

Beloppet kan då ungefärligt Se l986/87:7ter. anges mera prop. s.
220.

Förbud medlemmaratt anta nya m.m.

15 § Om försäkringsförening likvidation eller försattsi kon-trätt ien
kurs får medlemmarinte eller förskott på framtida förmånerantasnya
lämnas. En medlem har vid avgång föreningen fåsin delrätt att utur

tillgångarna endast medlemmen avgått beslutet likvi-innanav om om
dation eller konkurs fattats föreningen eller meddelats rätten.av av

Sedan beslutet likvidationen eller konkursen fattats förening-om av
eller meddelats får de avgifter de försäkrings-interätten samten av

förmåner förfaller till betalning efter denna tidpunkt utkrävas ellersom
Livräntebelopp förfallit till betalning efter beslutet likvi-utges. som om

dation får dock utbetalas, försäkringsfallet intrafat likvida-innanom



256 örfattningskommentarF SOU 1998:82

tionsbeslutet utbetalningoch kan ske borgenärernas, de övrigautan
medlemmarnas eller förmånsberättigades försämras.rätt

beslutetHar likvidation fattats flera föreningsstämmorpå gällerom
vad första stycket andra och andra stycket be-i meningensagtssom
slutet på den sista stämman.

Paragrafen och första54 § 61 § stycket UFL.motsvarar

Skifte behållna tillgångarförsäkringsföreningensav

Vid skifte försäkringsföreningens16 § behållna tillgångar skall be-av
stämmelserna kap. § första stycket lagen11 13 1987:667 eko-i om
nomiska föreningar tillämpas.

Paragrafen i sak med § och innebär55 UFLöverensstämmer näratt
den i kallelsen okända borgenärer bestämda anmälningstiden har
gått och alla kända skulder blivit betalda, skall likvidatorerna skiftaut
föreningens behållna tillgångar. Om något skuldbelopp tvistigt ellerär
inte förfallet till betalning eller orsak inte kan betalas, skall såav annan
mycket föreningens medel kan behövas för denna betalningav som
behållas och återstoden skiftas. Enligt kap. första stycket2 2 § skallll
det i stadgarna hur skall förfara med föreningens behållnaanges man
tillgångar den upplöses. aktuella bestämmelsen reglerarDennär nu
alltså själva skiftet de behållna tillgångarna.av

Återbäringsskyldighet

I § Om tillgångarna fördelats7 eller överlämnats till någon enligtsom
stadgarna berättigad dem betalning för skuldär övertaatt utan att er-
lagts eller innehållits, den uppburit till nackdelnågot förär som en
borgenär skyldig återbetala vad han därigenom fått föreningenatt om

kan fullgöra förpliktelser.inte gäller de innehållnaDetsammasina om
medlen räcker tillför betala skulderna.inte att

Livräntebelopp betalas med tillämpning § andra styck-15utsom av
skall återbetalas, utbetalningen till nackdel för borgenär,et ärom

medlem eller förmånsberättigad.annan
den brist kanFör uppkomma belopp skall återbetalasnär ärsom

likvidatorerna efter de grunder för skadeståndsskyldighetansvariga
kap. §§.8 1 och 4isom anges

Paragrafen i förstasak med § stycket57 UFL.överensstämmer
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skiftadtillförlorad rättförsäkringsforeningen samtTalan mot
egendom

talanväckaskallklandra skiftetvillföreningsmedlemmar18 § De som
slutredovis-detmånader efterförsäkringsföreningen attsenast tremot

på föreningsstämman.lades framning
ansvarighetlikvidatorsochåterbetalningsskyldighetfråga1 omom

§ tillämpas.skall 1 7
ladesslutredovisningefter detårfemmedlem inomOm inte atten

erhållitvad hanlyftaföranmälthar sigföreningsstämmanpåfram att
iför-medlendetta. Om ringatillförlorat ärhar hanvid skiftet, sin rätt
likvi-anmälanpåkanskiftade tillgångarna,till dehållande rätten av
med-förordnaFinansinspektionenhörandeefter attochdatorerna av

§ tillämpas.skallfall 21arvsfonden. Itillfalla allmännaskalllen annat

tredje stycketi över-första meningenstyckenaoch andraFörsta samt
harochstyckena UFLtredjeochandra ut-med §i sak 57ensstämmer
styckettredjestycket ochandra§kap. 13förebild 11efterformats av

meningen EFL.första
fö-efterutformatsstycket hartredjeitredjeochAndra meningarna

§ EFLkap. 13meningarna i 11tredjeochandratredje stycketrebild av
med-förordnaförutsättningar kanvissaunder attinnebäroch rättenatt

arvsfonden.allmännatillfallaskalllen
likvidations-förenklatangåendetill 59 § UFLmotsvarighetNågon

förkonkursförsättas iföreningenskallställetföreslås inte. Iförfarande
likvidationskostna-betalafortillräckerintetillgångarnadet fall attatt

derna.

revisionsberättelseochslutredovisningLikvidatorernas m.m.

skall be-förvaltninglikvidatorernasVid slutredovisningen19 § av
eko-lagen 1987:667stycket§ förstakap. 14stämmelserna 11i om

tillämpas.föreningarnomiska
till likvidatorernahar avlämnatsrevisionsberättelsendetEfter att

förtill föreningsstämmaröstberättigadekalladessaskall genast en
bifogademedSlutredovisningenslutredovisningen.granskning re-av

tillgängligaskall hållasrevisionsberättelsenochdovisningshandlingar
§kap. 6bestämmelserna 5röstberättigade enligt itill samtsändasoch

före-på§ beslutkap. 6Föreskrifterna 5ipåframläggas stämman. om
verkstäl-ochstyrelseledamöternaansvarsfrihet förningsstämma om

likvidatorerna.påtillämpasskalldirektörenlande

9 17-1169
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Paragrafen delvis medöverensstämmer 53 § UFL.
Hänvisningen i första stycket till EF innebärL likvidatorernanäratt

fullgjort sitt uppdrag, skall de så det kan ske slutredovis-snart avge en
ning for sin förvaltning Förvaltningsberättelse lik-genom en som avser
vidationen i dess helhet. Berättelsen skall innehålla redogörelseäven en
för skiftet. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationstiden. Berättelsen och redovisninghandlingarna skall av-
lämnas till revisorerna. Dessa skall inom månad därefteren avge en
revisionsberättelse slutredovisningen och förvaltningenöver under lik-
vidationen.

Regleringen i första stycket innebär likvidationens gång frånatt
Ävenbörjan till slutet skall redovisas. avvecklingsåtgärder särskildav

betydelse skall redovisas, försäljning på gång någont.ex. en av avse-
värd del föreningens tillgångar. Vidare skall andra förhållandenav som
varit särskild betydelse för likvidationen, orsaker till dröjsmålt.ex.av
med avvecklingen och uppgörelser med borgenärer, redovisas se
Mallmén, 421.a.a. s.

likvidatorernaNär fått revisionsberättelsen skall de enligt andra
stycket första och andra kallameningarna medlemmarna ochgenast

röstberättigade till föreningsstämma forär granskninggaranter som av
slutredovisningen. Slutredovisningen och de övriga handlingar som

i lagtexten skall hållas tillgängliga före läggas fram påstämman,anges
denna och sändas till röstberättigad begär det. följerDettasom av

kap.5 6 §jämfort med kap.7 8 § EFL.
Av andrasista stycket framgårmeningen i skall be-stämmanatt

handla frågan ansvarsfrihet för likvidatorerna efter föregående rä-om
kenskapsårs slut. minoritetEn minst tiondel samtliga röstbe-om en av
rättigade kan begära uppskov till fortsatt med beslut i ärendestämma

sådan ansvarsfrihet, kap5 5 § jämfört med kap7 4 § andraom se
stycket 3 EFL.

Upplösning föreningen slutredovisningav genom m.m.

20 § När likvidatorerna har lagt fam slutredovisningen, försäk-är
ringsföreningen upplöst. förhållandeDetta skall anmälas förgenast
registrering.

En tiondel samtliga röstberättigade kan dock begära hos likvi-av
datorerna föreningsstämma inkallas för behandla frågan hu-att atten
ruvida talan skall väckas enligt kap.8 5 Om sådan intestämmaen
sammankallas föreskriven ordning, skalli Finansinspektionen på an-
mälan styrelseledamot, verkställande direktören, ellerrevisorav en en
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sammankallabekostnadföreningensröstberättigad pånågon genast
kap. 6ordning 5den ii sägsstämman som

obeståndförsäkringsföreningen pålikvidatorerna finnerOm äratt
fö-ansökaskall delikvidationskostnadernaoch kan betala attinte om

konkurs.försätts ireningen

UFLdelvis med 53 §i första stycketBestämmelserna överensstämmer
iBestämmelsernakap. 15 § EFL.utformats efter 11och har mönster av

motsvarighet i UFL.saknartredje styckenaandra och
likvidatorernaupplöstFöreningenförsta stycket följer är närAv att

slutredovisning.sinframlagtföreningsstämma
skadeståndsta-rörandeföreningsstämmapåkallaMinoritets rätt att

stycket. Avregleras iandraframlagts,slutredovisninglan, atttrots
likvidatorerna inteföljerhänvisningen till kap. 6 §5 att samman-om

fö-kallaFinansinspektionenskallföreningsstämma stämmankallar
bekostnad.reningens

regle-likvidatorernaskadeståndstalanFöreningens föra moträtt att
minoritetsgäller förreglerSamma§jämfört med 8 kap. 59 enras av

följertalefristsådan talan.föra Denföreningens vägnarrätt att som
frånårstyckettredje EFLmed kap. §kap. §jämfört 13 58 5 ettav -

förenings-lades fram pårevisionsberättelseårsredovisning ochdet
börjarFristenminoritetens talerätt.också påskall tillämpasstämma -
måstetill talerättenMed hänsynläggs fram.slutredovisningenlöpa när

tillräckligtsådan tidhållas inomföreningsstämmaneventuelladen att
inte upplöstFöreningenväcka talan.förrådrum återstår att omanses

väckabeslutarläggs fram,slutredovisningenföreningsstämma, attnär
likvidatorerna.talan för föreningen mot

gällertillämpliga då detvidarestycketBestämmelserna i andra är
fåttlikvidatorernakan denSituationenmedlem.talan attmot varaen

slutredo-där granskningenföreningsstämmaansvarsfrihet vid den av
därefterröstberättigadetiondel dehar skettvisningen att avmen en

harmedlemväckas någonskadeståndstalan börfinner motatt som
frå-bl.a.minoritetstalan förutsättersin ställning. Sådanmissbrukat att

föreningsstämma.behandlats viddess väckandeomgan
fjärdemed kap. §§jämfört 13 5i kap.bestämmelserna 8 5Av

skadeståndstalanväckamöjlighetföljer det finnsstycket EFL attatt
fanns frå-åtgärd inteför sådanerforderliga stödetdet näräven enom

Talanbehandlades påskadeståndansvarsfrihet eller stämman.gan om
Fråganvilseletts.föreningsstämmanändå väckaskan således omom

inte behandlasväckas behöverfall skalltalan i sådantett nyen
1986/87:7 224.sestämma prop. s.

finnerlikvidatorernasituationenreglerar denTredje stycket attatt
likvidations-täckertillgångarna inteobestånd ochföreningen är att
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kostnaderna. Likvidatorerna skall då ansöka föreningen försätts iattom
konkurs. Som anförts i motiveringen till föreslås18 § inte någon mot-
svarighet till de nuvarande reglerna förenklat likvidationsförfaran-om
de.

Fortsatt likvidation

21 § Vid behov likvidationsåtgärd efter försäkringsföreningensav
upplösning skall bestämmelserna kap.11 § första-i 16 tredje mening-

lagen 1987:667 ekonomiska föreningar tillämpas.arna om

Paragrafen 59 § UFL.motsvarar
Efter förenings upplösning kan det visa sig föreningen haren att

tillgångar eller talan väcks föreningen eller detatt mot att av annan or-
sak uppkommer behov likvidationsåtgärd. Likvidationen skall iav en
sådant fall fortsätta och föreningen då inte längreär att anse som upp-
löst. Om likvidationen fortsätter skall detta anmälas likvidato-genast av

för registrering. Kallelse till första föreningsstämman efter åter-rerna
upptagandet skall utfärdas enligt stadgarna.

Om likvidationen fortsätter anknyter den till den föregående där
denna avslutades. Ny kallelse på okända borgenärer behöver inte utfär-
das. Vidare inträder likvidatorerna i sina uppdrag särskild åtgärd.utan
Även revisorerna återinträder särskild åtgärd i uppdraget.utan

Upphörande återupptagandelikvidationen ochav av
försäkringsföreningens verksamhet

22 § Om försäkringsförening har likvidationi på grundträtten av
föreningsstämmans beslut, kan sedan harstämman revisorerna avgett
yttrande besluta likvidationen skall upphöra och föreningens verk-att
samhet återupptas. Ett sådant beslut får dock fattas,inte det finnsom
anledning till likvidation på grund denna lag eller stadgarna ellerav

utskiftning har Beslut återupptaägt verksamheten fårom attrum. om
fattasinte det finns full täckninginte för föreningens förpliktelser.om

När beslut enligt första stycket fattas, skall styrelse samtidigten
väljas.

F beslutöreningsstämmans likvidationens upphörande och valom av
styrelse skall likvidatorerna anmäla för Beslutetregistrering.genast
får verkställas förräninte har skett.registrering

Om likvidationsbeslut eller2 § harett i blivit4 upphävtsom avses
dom eller beslut domstol har laga kraft,ett vunnitgenom en av som
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tillkallaanmäla detta förskall likvidatorerna registrering samtgenast
föreningsstämma för val styrelse.av

§ till-paragraf skallhar upphört enligt denna 19likvidationNär
lämpas.

har förebild i kap. 17 §Paragrafen, saknar motsvarighet i UFL, l 1som
och kap. 18 § FRL.EFL 14

det i vissa fall kanbestämmelsen införsMotivet till är attatt vara
verksamheten.likvidation och återuppta Delämpligt avbrytaatt om-en

likvi-besluttill för föreningsstämmansständigheter låg grund omsom
verksamheten får åter-praktisktdation kan ha ändrats. dåDet är att

stycket därförbildas. första harförening behöver Iattupptas utan en ny
skallbesluta likvidationenföreningsstämman kanfastslagits attatt upp-

revisorernaDock krävsföreningens verksamhet återupptas.höra och att
hunnit såfattas likvidationenyttrande. Beslut får dock inteavgett om

likvi-det finns anledning tillutskiftning skett. hellerlångt Inteatt om
får sådantföreningens stadgardenna lag ellerdation grund ettav

försäk-stadgas för ömsesidigaenlighet med vadbeslut fattas. I som
inte finnsinte återupptas detfår föreningens verksamhetringsbolag om

förpliktelser.full täckning för föreningens
uppfattningenligt derasskall detRevisorernas yttrande avse om

verk-första stycketi andra meningen ifinns hinder mot attsom avses
förbindelsertäckning för föreningensoch fullsamheten återupptas om

skall krävsföreningens verksamhet återupptasfinns. beslutFör attom
kap.Mallmén, 426.majoritet Av 5enligt lagen endast enkel se a.a., s.

föreskrivas i stadgar-majoritet kanvillkor kvalificeradföljer7 § att om
na.

skallverksamheten återupp-föreningsstämma beslutarDen attsom
likvi-beslutstyrelse. Stämmansskall enligt andra stycket välja atttas

valetoch verksamheten återupptasdationen skall upphöra sty-samt av
registrering likvi-anmälas förenligt tredje stycketrelse skall genast av

registrering skett.verkställas förrändatorerna. Beslutet får inte
likvidationsbeslut enligt eller 4 §upphäver 2domstolOm etten

laga kraft enligtbeslutet vunnitsedan domen ellerskall likvidatorerna
skall ocksåför registrering. Defjärde stycket anmäla dettagenast ge-
gäller både detför val styrelse. Dettatill föreningsstämmakallanast av

efter klander upphävtslikvidationfallet stämmobeslutatt ett genomom
dettalikvidationsbeslutetmeddelatdom och det fallet rättenatt men

högre instans.upphävts beslut avgenom
paragrafenupphört enligtlikvidationfemte stycket följerAv näratt

slutredovisning enligt 19likvidatorernaskall avge
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Konkurs

23 § Om försäkringsförening försatt konkurs och dennaär i avslutasen
överskott, föreningen upplöstutan konkursenär avslutas.när

Om det finns överskott, skall föreningsstämman månadinom frånen
det konkursen avslutades besluta föreningenatt skall träda likvi-att i
dation. Om sådantinte beslut fattas gällerett 4

Var föreningen likvidationi den försattes konkursnär skalli likvi-
dationenfortsättas enligt 21 konkursen avslutas med överskott.om

Paragrafen, delvis 60 och 61 UFL,motsvarar iöverensstämmersom
huvudsak med kap.11 19 § EFL.

Enligt första stycket försäkringsföreningär har försatts ien som
konkurs upplöst, konkursen avslutas överskott.utanom

konkursEn har medföra sådant avbrottansetts i föreningensett
verksamhet det regelmässigt lämpligastatt bådeär för medlemmar och
andra intressenter föreningen upphör,att konkursenäven lämnarom
överskott se 1986/87:7 229. I andra stycket föreskrivs därförprop. s.

föreningsstämma skallatt inom månad från konkursens avslutandeen
besluta föreningen skall träda i likvidation.att Föreningsstämmans be-
slut kan fattas med enkel majoritet, § fjärdel stycket. Om inte beslutse
fattas inom den angivna tiden uppkommer grund för tvångslikvidation,

första4 § stycketse
Tredje stycket innebär likvidationen skall fortsättasatt enligt 21
föreningen i likvidation den försattes i konkursnärom och konkur-var
avslutades med överskott.sen

Registrering beslut konkursav om m.m.

24 § Om försäkringsförening försätts konkursi skall fören rätten re-
gistrering underrätta Finansinspektionen beslutet, harom vem som

till konkursförvaltare och vilkenutsetts tillsynsmyndighet utövarsom
tillsyn förvaltningen.över

Under konkursen företräds föreningen konkursgäldenär densom av
styrelse och verkställande direktör eller de likvidatorer finns vidsom

Ävenkonkursens början. under konkursen gäller dock bestämmelserna
denna lagi avgå, entlediganderätt ochatt nytillsättning.om om om

När konkurs har avslutats skall förrätten registreringen genast un-
derrätta Finansinspektionen något överskott finnssamt ellerange om
inte. Rätten skall föräven registrering underrätta Finansinspektionen

högre har upphävtnär besluträtt försätta föreningenett konkurs.att i
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§förebild i kap 2011och hardelvis § UFL60Paragrafen motsvarar
företagsrekonstruk-därvadskillnadenmed den sägsdockEFL, att om

lagenkap 3 §försäkringsföreningarna, 1tillämpligt påtion inte är se
företagsrekonstruktion.1996:764 om

Finansinspektionenstycket underrättaförstaenligtskallRätten om
fortfa-föreningsorganenkonkurs.försätts i Attförsäkringsföreningen

ochStyrelsenandra stycket.framgårkonkursenrande existerar trots av
så-företräder föreningenlikvidatorerna,ellerverkställande direktören,

har be-föreningsstämmanochkonkursen,underkonkursgäldenärsom
eller likvidatorer.styrelseledamötertillsättaentlediga ochfogenhet att

medhar avslutatskonkursen över-föreningsstämman,skallVidare om
likvidatorer.funktion ochnormalhaenligt 23skott utse

underföreträda föreningenskallvilkafrågangällerdetNär somom
konkursensde vidpåankommerfrån dettalagenutgårkonkursen att

ellerverkställande direktörenochstyrelsenutseddabörjan personerna,
förutsättsStyrelseledamöternautsedda.dåsådanalikvidatorerna, ärom

innanskullede valtsför vilkenden tidkvar utsåledes stå även om
ochverkställande direktörende har liksomavslutas. Menkonkursen
ochentledigandebestämmelseravgå. Lagenslikvidatorerna rätt att om

entledigas ellertill denefterträdareskyldighet annanatt utse avsom
1986/87:7 230.gäller också seavgårorsak s.prop.

konkur-handläggerdomstoldenföreskrivsstyckettredjeI att som
avslutats.harkonkursFinansinspektionenunderrätta närskall ensen
överskottmedavslutatskonkursenskall därvidDomstolen ange om

beslutinspektionenunderrättaskallDomstoleninte.eller även omom
fattatskonkursbeslut överrätt.upphävande avsomav

ombudAllmänt

Finansinspektionenkankonkursförsäkringsförening i25 § När ären
kon-skallombudetallmännaombud.allmänt Detförordna somett

med dentillsammansförvaltningkonkursboetsdeltakursförvaltare i
98 7:6 72.konkurslagen 1enligtförvaltareeller de utsessom

så-medförvaltarebeträffandekanombudet göraallmännaDet en
konkurslagen.§kap. 57framställning idan avsessom

får detfattats,Även harförvaltningboetsdelningbeslut avomom
helhet.dessförvaltningendeltaombudet iiallmänna

kon-bestämmelsernaombudet gäller iallmännaarvode till detOm
konkursförvaltare.tillarvodekurslagen om

kap. §har med 21i 14motsvarighet UFL,paragraf, saknardennaI som
förordnaFinansinspektionenförmöjlighetinförtsförebild, attFRL som
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allmänt ombud försäkringsföreningett försattsnär i konkurs. Någonen
skyldighet sådant ombud, vilket fallet i frågaatt utse livforsäk-är om
ringsbolag enligt FRL, föreligger således inte.

Betalning till i törsäkringsföreningargaranter

26 § Vid enförsäkringsförenings likvidation eller konkurs får garanten
erhållainte betalning föreningens tillgångar för fordran avseendeav

inbetalt garantikapital förrän föreningens skulder har blivitÖvriga fullt
medelbetalda eller erforderliga till detta.avsatts

Paragrafen, saknar motsvarighet i UFL, har utformats eftersom möns-
14 kap. 22 § VidFRL. försäkringsföreningster upplösning harav en

således föreningensgaranterna sämre övrigarätt än borgenärer.

Ombud för bevakning panträttav

27 § Ett allmänt ombud skall till medlemmarna försäkrings-iattse en
förening kommer åtnjutandei den förmånsrätt följer med med-av som
lemskapet.

Paragrafen i saköverensstämmer med kap.14 24 § FRL.

Avtal överlåtelse försäkringsbestånd vid likvidation ellerom av
konkurs

28 § När försäkringsförening har likvidationi eller försattsträtt ien
konkurs, skall beståndet livförsäkringar möjligt överlåtas tillav om en
eller flera andra försäkringsgivare antingen ärsom

svensk försäkringsförening,en
svenskt försäkringsbolag, ellerett
utländsk försäkringsgivare har koncession Sverige ellerien som
auktoriserad landär i EES.inomettsom

Ett avtal överlåtelse skall godkännas Finansinspektionen förom attav
bli giltigt.

I 56 § UFL stadgas vad skall gälla under likvidation vid överlåtel-som
försäkringsförenings rörelse försäkringsforeningse ellerav annan

försäkringsbolag. harDet lämplig lösning för före-ansetts vara en
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avvecklasverksamhetförsäkringsföreningensningsmedlemmarna att
försäk-ellerförsäkringsföreningöverlåtsrörelsenatt annangenom

understödsföre-lagenWenner-Gabrielsson, Denringsbolag se omnya
ningar, 136.s.

be-uttryckligenharbestämmelsenföreslagna attden angettsl nu
försäk-tillskall överlåtasmöjligtlivförsäkringarståndet annanomav

EGzsmed de kravi enlighetutformatsBestämmelsen,ringsgivare. som
enligtmed vaduppställer,försäkringsdirektiv överensstämmer som

försäkringsbe-överlåtelsefrivilligbeträffandestadgaskap. ll §7 av
bestämmelsen.till denförfattningskommentarstånd, se

beståndsöverlåtelsenGenomförandet av

§ skall Finansin-försäkringsbestånd enligt 28överlåtelseVid29 § av
försäk-§§26bkap. 26aföreskrivs 14iaktta vad ispektionen som -

ringsrörelselagen 1982: 713.

och inne-motsvarighet i UFLparagraf saknari dennaBestämmelserna
till regler.anpassning EG:sbär en

Finansinspektionenföljer ettkap. 26 § FRL att14Av att anseroma
TidningarInrikesochinspektionen iskall Post-godkännas,avtal skall

innehåll.avtalets Kun-ändamålsenligt kungöraoch i övrigt på sättett
inommedlemmarnaförföreläggandeinnehållaskall attgörelsen en

hos in-utfärdande,kungörelsenseftermånadminstbestämd tid, en
Även denavtalet.invändanågotde haranmälaspektionen motattom

försäk-grundpåförvärvatharmedlem, rättinte är enavmen somsom
invändningar.framföramöjlighetring, skall få att

skallbeståndetidetbestämmelsenföljerVidare att somomav
skall Finan-utomlands,fullgörasskallåtagandeningåröverlåtas som

myndigheter-behörigadelämnasgodkännandeinnansinspektionen ge
sig. Omtillfällefullgörasskallåtagandenaland där yttrai det attna

sekundäre-tecknatsförsäkringsavtalöverlåtelsen genom ensomavser
detimyndigheternabehörigadeland, skalltablering i ävenannatett

sig.tillfällelandet yttraattges
fårFinansinspektionen prö-FRLi kap. 26 §14Slutligen attaanges

myndigheternaavtaletgodkännande närfrågan avsessomavva om
denfrån detmånadersig,intede attsig eller, treyttratyttrat omovan

stycket.i andrameddelandetmyndighetenutländska mottog avsessom
Finansinspektio-förutsättningarunder vilkareglerarb §kap. 2614

sålundaGodkännande skallöverlåtelse.avtalgodkännaskall ett omnen
lämnas om
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den Övertagande försäkringsgivaren har den kapitalbas krävssom
sedan överlåtelsen beaktats, varvid hänsyn tagits till sådan förmån

kan ha medgivits i enlighet med första23 § stycket lagensom a
1950:272 för utländska försäkringsföretag driva försäk-rätt attom
ringsrörelse i Sverige, och
behörig myndighet i det land där åtaganden skall fullgöras, sam-
tycker till överlåtelsen eller inte har sig.yttrat

Saknar den Övertagande försäkringsgivaren koncession försäk-drivaatt
ringsverksamhet i Sverige, skall kapitalbasen intygas behörigav myn-
dighet. Med behörig myndighet för EES-försäkringsgivare, denavses,
behöriga myndigheten i dess hemland och, för försäkringsgivare hem-
mahörande i land utanför EES, den behöriga myndigheten i EES-ett ett
land övervakar försäkringsgivarens soliditet.som

beslutEtt godkännande avtal skall inspektionenett genastom av re-
gistrera. registreringNär sker, övergår för det överlåtna för-ansvaret

Ärsäkringsbestândet den Övertagande försäkringsgivaren. den
Övertagande försäkringsgivaren försäkringsbolag eller försäk-ett annan
ringsgivare med koncession i Sverige, skall den försäk-Övertagande
ringsgivaren underrätta försäkringstagarna och dem förvärvat rättsom
på grund försäkring överlåtelsen och de eventuella ändringar iav en om
villkoren överlåtelsen medför. Finansinspektionen bestämmer påsom
vilket underrättelsen skall lämnas.sätt

beståndsöverlåtelseUtebliven

30 § Om försäkringsbeståndet ifallinte §28 har överlåtitsisom avses
frånår likvidations-inom eller konkursbeslutet, får tillgångarnaett

mellansäljas och medlen fördelas medlemmarna.
Över avvecklingen och fördelningen skall plan,upprättas en som

skall godkännas Finansinspektionen.av

Hittills har i 56 sjätte§ stycket stadgatsUFL överlåtelseatt om av
förenings rörelse sker vid likvidation skall stadgamas bestämmelser om
förfarandet med föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning
tillämpas. föreslagnaDen regleringen med kap.14överensstämmernu
27 § FRL. Tillgångarna får sålunda säljas och medlen fördelas mellan
medlemmarna, inte försäkringsbeståndet överlåtits inom år frånettom
likvidations- eller konkursbeslutet.
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överlåtelse försäkringsbeståndkap. Fusion, frivillig7 av
och inlösen aktier i dotteraktiebolagav

förebildKapitlet innehåller med övrig associationslagstiftning be-som
stämmelser fusion mellan försäkringsföreningar. Bestämmelsernaom

ifusion mellan två försäkringsföreningar där förening gåren uppavser
försäk-förening och fusion två eller fleral-2 §§ atten annan genom

ringsföreningar förenas i nybildad försäkringsförening §. I 4 §3en
finns för båda formerna fusion regler godkän-de omav gemensamma

fusionsavtal. finns bestämmelser handläggningennande 5 §Iav om
fusionsärenden.hos Finansinspektionen av

den tillkommerKapitlet innehåller också bestämmelser rättom som
fusionsavtal be-pensionsfordran vid fusion 6 §, registrering 7 §,av

förmånstagare istämmelser underrättelse till medlemmar och sam-om
försäkringsförening helägtband med fusion fusion mellan och8 §, ett

ochdotteraktiebolag inlösen aktier i dotterbolag 10 §9 §, ettav
försäkringsbeståndöverlåtelse 11 §.av

absorptionFusion genom

försäkringsförening den överlå-avtal fusion kan1 § Genom ett om en
försäkringsförening dentande föreningen gå i överta-upp en annan

sådan fusion innebär medlemmarna dengande föreningen. En iatt
föreningen,överlåtande föreningen blir medlemmar den Övertagandei

likvidation dessden överlåtande föreningen upplöses attatt utan samt
med tillgångar och skulder denförsäkringsrörelse överta-övertas av

före-gande föreningen. Avtalet skall för bli giltigt godkännasatt av
överlåtande föreningen.idenningsstämman

lik-kan ske, den överlåtande föreningen harFusion iträttatttrots
godkännandevidation. sådant fall skall likvidationen avslutas1 närett

§fusionen enligt har7 registrerats.av

införs bestämmel-paragrafen, saknar motsvarighet i UFL,Genom som
för försäkringsföreningar. Innebördenfusion absorptionser om genom

baserad fusionsbestämmelsema isådan fusion, på EFL, ärärsomav en
försäk-försäkringsförening träffar fusion medavtalatt om en annanen

ringsförening, varigenom den överlåtande föreningens försäkringsbe-
likvidationsförfarandetillgångar och skulderstånd övriga utansamt

bliÖvertagande föreningen. Fusionsavtalet skall förövergår till den att
föreningsstämman i den överlåtande försäkrings-giltigt godkännas av

försäkringsföreningen det tillräck-föreningen. den ÖvertagandeFör är
ligt med styrelsebeslut.ett
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förutsättningEn för fusionen den Övertagande försäkringsfö-är att
reningen har koncession i försäkringsklasser den överlå-samma som
tande försäkringsföreningen för inte koncessionskraven skall kunnaatt
kringgås. Den omständigheten överlåtande försäkringsföreningatt en
har i likvidation inte hinderträtt fusionsbeslut. Likvidatorer-utgör mot

fungerar då i stället för styrelsen.na
föreningsstämmansAng. godkännande fusionsavtal, 4 §av se .kap.I 5 6 § finns bestämmelser hur kallelse skall utformas tillom

den föreningsstämma skall besluta hur fusionen skallsom om genom-
föras.

Handlingar hållasskall tillgängliga för de röstberättigadesom

2 § Följande handlingar skall hållas tillgängliga för de röstberättigade
den överlåtande föreningeni under vecka före den förenings-minst en

vid vilken frågan godkännandestämma fusionsavtalet skall be-om av
handlas läggas fram på stämman."samt

förslag till föreningsstämmans beslut,
fusionsavtalet,

redogörelse styrelsen den överlåtande föreningeni för deen av om-
ständigheter kan vikt vid bedömningen förslagetssom vara av av
lämplighet för föreningen,

yttrande styrelsensrevisorerna redogörelseett enligtöverav
samt
avskrift den Övertagande föreningens årsredovisning för detav se-

räkenskapsåret, försedd med anteckning föreningsstäm-naste om
beslut rörande föreningens eller förlust,vinst avskriftmans samt av

revisionsberättelsen för räkenskapsår.samma

Skall den överlåtande föreningens årsredovisning behandlas påinte
den första stycket eller harstämma i den Övertagande före-som anges

årsredovisningningens för det räkenskapsåret behandlatsintesenaste
på den föreningen, skalli stället förstämma de handlingarien som

första stycket följandei handlingar5 hållas tillgängliga och läg-anges
fram denpå förstnämnda enlighet med vadistämman igas som anges

första stycket:
avskrift föreningens årsredovisning, försedd med anteck-senasteav

föreningsstämmansning beslut rörande föreningens ellervinstom
förlust, avskrift revisionsberättelsen för det år årsredovis-samt av
ningen avser,

föreningens styrelse undertecknad redogörelse för händelseren av
väsentlig betydelse för föreningens ställning har inträffatav som

efter det årsredovisningen haratt avgetts, samt
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redogörelsestyrelsensyttrandeavgivet överrevisorerna en-ett av
ligt

detbegärröstberättigadsådantillsändasskallHandlingar genast som
postadress.och sinuppger

kap. § EFL,med 12 2huvudsakParagrafen, i överensstämmersom
Medfusionsmaterialet.delröstberättigadesdereglerar rätt taatt av

och sådanaföreningsmedlemmarröstberättigad garanter som en-avses
stycket 12.förstakap. 2 §2stadgarna harligt rösträtt, se

kombinationFusion genom

försäkringsföreningareller flerakan tvåavtal fusionGenom3 § ett om
föreningbildaförenasöverlåtande föreningarnade att en nygenom
medlem-innebärsådan fusionEnÖvertagande föreningen.den att

den före-blir medlemmar iöverlåtande föreningarnadei nyamarna
likvidationupplösesöverlåtande föreningarnade samtutanningen, att

skulderochtillgångarförsäkringsrörelse över-övrigaderas jämteatt
godkännasbli giltigtskall förAvtaletden föreningen. att avtas nyaav

§Bestämmelserna 1överlåtande förening. iföreningsstämman varjei
därvid tillämpas.skallandra stycket

stycketandraochstycket 1-4§ första2handlingar iDe angessom
till-skall hållasöverlåtande förening. Deförskall varje1-3 upprättas

underöverlåtande föreningrespektiveröstberättigadedegängliga för i
godkän-vilken fråganvidföreningsstämmavecka före denminst omen

skallHandlingarnabehandlas.skallfusionsavtalet genastnande av
ochdet sinröstberättigad begärtill sådansändas pos-uppgersom

fram påskall läggasHandlingarnatadress. stämmorna.
fö-för dentill stadgarförslaginnehållausionsavtalet skallF ett nya

deskall Omochhur styrelse över-och revisorer utses.reningen ange
samtidigtskall defusionsavtalet, igodkännerlåtande föreningarna en-

ochstyrelse ibestämmelser revisorerfusionsavtaletslighet med utse
föreningen.den nya

bestämmelserinnehållerimotsvarighet UFL,saknarParagrafen, som
desker såfusioneninnebärkombinationsfusion, vilket atts.k. attom

försäkringsförening.bildarförsäkringsföreningamaöverlåtande en ny
förebild.kap. 3 § EFLmed 12har utformatsBestämmelserna som



270 Författningskommentar SOU 1998:82

F öreningsstämmans godkännande fusionsavtalav

§ beslut4 Ett godkännande fusionsavtalet giltigt endastärom av om
det har biträtts tiondelar denio röstberättigade eller har fattatsav av
på två på varandra följande föreningsstämmor och på den senare

har biträtts två tredjedelarstämman minst de röstande. stad-Iav av
får föreskrivas villkor går längre.garna som

Paragrafen innehåller bestämmelser den röstövervikt krävs förom som
giltigt beslut fusion skall föreligga.att ett Bestämmelserna har före-om

bild i 12 kap. första4 § stycket EFL.
Någon motsvarighet till kap.12 4 § andra stycket harEFL inte tagits

i förslaget. Att medlem i princip helst kan lämna före-närupp en som
ningen följer kap.3 första3 § stycket.av

Registrering fusionsavtalav

5 § När fusionsavtalet har slutligt godkänts föreningsstämman skallav
det anmälas för hosregistrering Finansinspektionen. Vid fusion enligt
3§ skall valet styrelse ochäven anmälas förrevisorer registrering.av
Om detta har skettinte fvra månaderinom från beslut ellerstämmans

inspektionen lagakraftägande beslut har avskrivit sådanom genom en
anmälan eller avtalet, harregistrering fåganvägrat fusion fal-av om
lit.

Hinder registrering fusionen har förbjudits enligtmot möter, om
konkurrenslagen 1 993 eller:20 pågår enligtprövning den lagen.om

Paragrafen i huvudsaköverensstämmer med 12 kap. §5 EFL.

Finansinspektionens tillstånd

6 § Senast två månader efter det avtalet fusion haratt registreratsom
skall såväl överlåtande Övertagande föreningar ansöka Finan-som om
sinspektionens tillstånd verkställa avtalet. Vid fusion enligt § skall3att
föreningarna därjämte underställa inspektionen stadgarna för den ny-
bildade föreningen för stadfästelse och koncession enligt kap.2 5

Ansökan skall avslås de fusionerande försäkringsföreningarnasom
ekonomiska förhållanden sådana fusionen kan förenligär inteatt anses
med medlemmars eller andra fordringsägares Vidintressen. denna

skall inspektionenprövning tillse dessa borgenärer tillförsäkrasatt en
betryggande säkerhet, sådant skydd behövs med hänsyn till deettom
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och borgenärer-förhållandenekonomiskaföreningarnasfusionerande
säkerhet.sådanredan harinte enna

försäkringsföreningarnaföreläggakan attFinansinspektionen
inspektionenförnödvändigutredningmed den attkomma ärin som

föreligger.fusionhinderfastställa inteskall kunna motatt

innehål-stycket EFL,förstakap. 6 §12stycket,Första motsvararsom
utverkastillstånd måsteFinansinspektionensbestämmelserler attom
tillståndskallInspektionenverkställas.skall fåfusionsavtaletför geatt

sakistycket överensstäm-andraenligtföreliggerhinderinte somom
inspek-ankommerstycket FRL. Detfjärdekap. 13 §med 15 amer

medlemmarnasdvs.intressen,borgenärerssamtligabevakationen att
fullgöra dennakunnaintressen. Förfordringsägaresandraoch att upp-

bedömningenförmöjlighetstyckettredjeenligtinspektionen attgift har
uppgifter.erforderligainhämta

ilämpligenbörfusionavtalträffaföreningarDe att omavsersom
Finansinspektionenmedkontaktförhandlingarstadiumtidigt taett av

fusionförkrävsvadpåsynpunkter attfå inspektionenför enatt som
genomföras.skall kunna

fusionpensionsutfástelse vidförAnsvar

till denpersonalstiftelse höreller över-pensionsstiftelseOm7 § enen
till denöverförandestiftelsens överta-gällerföreningen,låtande om

tryggande1967:531lagenbestämmelsernaföreningen igande avom
pensionsutfästelse.

stycket lagenandra23 §i Avmotsvarighet UFL.Paragrafen saknar om
föreslag-deföljertryggandelagenpensionsutfastelse atttryggande av
enligt 6 §fordringsägarestillvaratagande rättbestämmelserna avomna

Övertagandepenisonsutfastelse tillforöverflyttningvidgäller ansvarav
tryggandelagensfastslåsparagrafdennaförsäkringsförening. I att reg-

tillämp-pensionsutfästelseför äröverföringler i övrigt ansvaretavom
kapitel.dettafusion enligtmedsambandliga i

tillstånd verkställighettillRegistrering m.m.av

skall Finansin-lämnats,fusionsavtaletverkställatillståndSedan8 § att
har skett,beslutet. När registreringspektionen registrera ansesgenast

Överlåtandeupplöst.föreningÖverlåtandegenomförd ochfusionen
förening-Övertagandedenmedlemmardåblir imedlemmarförenings

medskulderochtillgångarföreningsÖverlåtandeövergårSamtidigten.
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undantag för skadeståndsanspråk enligt kap.8 1 §§ till den4 överta--
gande föreningen.

Finansinspektionen skall förklara frågan fusion har fallit,att om om
någon ansökan enligt §6 harinte föreskrivengjorts tid ellerinom om

sådan ansökan har avslagits.en
Även förening upplöst enligt första stycket, kan tion-om en anses en

del samtliga röstberättigade hos styrelsen begära det hålls före-av att
förningsstämma behandling fråga talan enligt 8 kap. 5 Omav om

beslutar väcka talan, skall denstämman samtidigt förordna fö-att att
skall trädareningen likvidation. Beträffandei genomförandet likvi-av

dationen tillämpas 6 kap. Likvidatorerna behöver dock söka kallel-inte
på okända borgenärer.se

Paragrafen, innehåller bestämmelser fusionsförfarandetssom om av-
slutande, 64 § UFL. Finansinspektionen skall enligtmotsvarar första
stycket självmant registrera sitt beslut tillstånd verkställa fu-att ettom
sionsavtal.

Fusionen skall genomförd och överlåtande försäkringsföre-anses
ning upplöst tillståndsbeslutet registrerats.när Som ytterligare förut-
sättning för fusionen skall fullbordad förutsätts erforderligaatt attanses
stadgeändringar eller, vid fusion enligt 3 den nybildade försäkrings-
föreningens stadgar registrerats.

Många försäkringsföreningar förvaltar donationsfonder, till vilka
har knutits särskilda gåvoföreskrifter. Liksom vid likvidation kan i
samband med fusion erfordras tillstånd kammarkollegiet för attav ge-

permutation ändra i dessa föreskrifter.nom
Regleringen i andra stycket de fall då inspektionen skall förklaraav
frågan fusion förfallen har förebildatt i kap.är 12 7 § tredje stycketom

EFL.
Bestämmelserna skadeståndstalan efter fusions genomföran-om en

de i tredje stycket har utformats efter 12 kap. § fjärdemönster 7av
stycket EFL.

Fusion mellan försäkringsförening och helägtetten
dotteraktiebolag

9 § Om försäkringsförening samtliga aktier dotteraktiebo-äger ien ett
lag, kan föreningens och bolagets styrelser träffa fiisionsavtalett som
innebär bolaget skall gå föreningen.i Styrelsernaatt skall anmälaupp
avtalet för hosregistrering Finansinspektionen. Därvid gäller §§5-7 i
tillämpliga delar.

Dotteraktiebolaget upplöst Finansinspektionens beslutär när om
godkännande enligt §5 har registrerats.
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fusionreglerinnehållermotsvarighet isaknar UFLParagrafen omsom
del-dotteraktiebolaghelägtförsäkringsförening ochmellan ett somen

försäk-iStyrelsernaförfarande i EFL.motsvarandevis ansluter till
fu-första stycketträffar enligtdotteraktiebolagetochringsföreningen

försäkringsföreningeniskall styrelsernaFusionsavtaletsionsavtalet. av
Finansinspektionen.för registrering hosanmälasoch dotterbolaget

registrering-stycket i och medandraupplöses enligtDotterbolaget

en.

dotteraktiebolagInlösen aktier i ettav

dotteraktiebolag 15aktier iinlösenBestämmelserna i10 § ettom av
tillämpas påskall1982:713försäkringsrörelselagenkap. §§8-12

försäkringsföreningar.

dotteraktiebolag skallaktier ivid inlösenparagrafen följerAv att av
försäkringsbolagen. Be-beträffandeförfarande tillämpas somsamma

huvudsak följande.innebär istämmelserna
dotterfö-medeller tillsammansförsäkringsförening självOm etten

tiondelarnioaktierna mednio tiondelar änänägerretag avmeravmer
försäkringsföre-dotterföretag, harisamtliga aktierröstetalet för ett

lösasistnämnda företageti detaktieägarnade övriganingen rätt att av
harkan lösashar aktieråterstående aktierna. Dende somsom

försäkringsföreningen.inlöstafå dessaockså rätt att av
ellerföreliggertill inlöseneller skyldighethuruvidatvistEn rättom

lösenbeloppet missnöjdskiljemän.skall Part ärprövas tre somavom
sextio dagardomstol inomväcka talan vidmed skiljedomen har rätt att

förut-under vissaskiljedomen. Aktieägarnafick delfrån det han ärav
aktie-överlämna sinaförsäkringsföreningentillskyldigasättningar att

försäkrings-avstämningsbolag, låtaaktier ifrågabrev eller, ärnär om
endastgälleraktierna.till Dettaföreningen registreras ägare omsom

beloppet medkommandesäkerhet för detföreningen ställer ränta.
dessaaktieägarehar erbjuditsfastställt lösenbeloppOm attutanett

registre-försäkringsföreningenaktiebrev eller låtitsinahar överlämnat
enligt bestäm-ned lösenbeloppetföreningenskall sättaägaresomras

myndighet.nedsättning hosmelsema pengaravom
försäkringsföre-skettnedsättningställts ellersäkerhet ärNär när

till aktierna.ningen ägare
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Överlåtelse försäkringsbeståndav

11 § försäkringsföreningEn den överlåtande föreningen får med Fi-
nansinspektionens tillstånd helt eller delvis överlåta forsäkringsbe-sitt
stånd till försäkringsgivare den Övertagande försäkringsgi-en annan

Överlåtelsevaren. får ske till
svensk forsäkringsförening,en
svenskt försäkringsbolag, ellerett
utländsk försäkringsgivare har koncession Sverige ellerien som

auktoriserad landär i EES.inomettsom

Vid överlåtelse forsäkringsbestånd skall bestämmelserna kap.15i 1av
§ andra fjärde styckena och 2 §§ forsäkringsrörelselagen7- -
1982:713 tillämpas. Vid tillämpningen bestämmelserna skall iakt-av

vad där bolagsstämman stället skalltas, att sägs förenings-iom avse
stämman.

l paragrafen, 63 § ingårUFL, bestämmelsermotsvarar överlå-som om
telse försäkringsbestånd komplement till fusionutgör främstettav som

endast del försäkringsförenings beståndatt försäk-genom en av en av
ringar behöver överlåtas beståndsöverlåtelse. I artiklarna och12genom
53 i tredje skadeförsäkringsdirektivet artiklarna 11 och i49 tredjesamt
livförsäkringsdirektivet finns regler i vilka situationer medlemslän-om
derna skall tillåta överlåtelse försäkringsbestånd från försäk-av en
ringsgivare till försäkringsgivare och förfarandet vid den-en annan om

överlåtelse.na
Artikel 12 i tredje skadeförsäkringsdirektivet och artikel 11 i tredje

livförsäkringsdirektivet gäller överlåtelse bestånd överlåtarennär ärav
försäkringsgivare hemland medlemsland.ären ettvars
Artiklarna gäller också situationer i vilka såväl den överlåtande för-

säkringsgivaren den försäkringsgivarenmottagande svenskärsom en
försäkringsgivare, det försäkringsbestånd skall överlåtas inne-om som
håller försäkringsavtal ingåtts med stöd etableringsrätten ellersom av
friheten tillhandahålla tjänster.att

Artikel i53 tredje skadeförsäkringsdirektivet och artikel i49 tredje
livförsäkringsdirektivet gäller överlåtelse bestånd överlåtarennär ärav

försäkringsgivare hemland land utanför Europeiskaär eko-en ettvars
nomiska samarbetsområdet EES har representation inommen som en
EES.

dennaI paragraf föreslås anpassning de gällande överlåtel-en av nu
sereglerna i UFL till dessa artiklar i tredje generationens försäkringsdi-
rektiv. Reglerna bygger vad föreskrivs överlåtelse för-som om av
säkringsbestånd i 15 kap FRL har till EG:s regler.anpassatssom
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förstakap. §med ldelvis 15stycket,Första överensstämmersom
regleringtill gällandeförhållandeinnebär nyhet istycket FRL, ge-en

samtyckeFinansinspektionensförsäkringsförening kan medattnom en
Försäkringsgivaretill svenskaförsäkringsbestånd inte barasittöverlåta

utländskatillförsäkringsbolagochförsäkringsföreningar ävenutan
auktorise-i Sverige ellerkoncessionFörsäkringsgivare har ärsomsom

internationellt överlå-förförutsättninginom EES. Enrade i land ettett
uppfyllerföreningenöverlåtandeförsäkringsbestånd dentande är attav

försäkringsföreningförsäkringsdirektiv. Enställs i EG:sde krav som
tvingan-i denna lag,bestämmelsedispens frånbeviljats ärsomensom

medges heltexempelvis inteförsäkringsdirektiv, kande enligt EG:s att
försäkrings-utländskförsäkringsbestånd tillsitteller delvis överlåta en

inom EES.auktoriserad i landgivare är ettsom
följan-huvudsakinnebär iandra stycket till FRLHänvisningen i att

försäkringsbestånd.överlåtelsevidförfarande skall iakttasde av
före-godkännasbli giltigtöverlåtelse skall föravtalEtt att avom

Överlåtelseförsäkringsföreningen.överlåtandei denningsstämman av
före-överlåtandedenske hinderförsäkringsbeståndet kan attutan av

likvidation.iningen har trätt
röstberättigadeför detillgängligaskall hållasFöljande handlingar

fråganvid vilkenföreningsstämmavecka före denminstunder omen
frambehandlas läggasöverlåtelseavtalet skallgodkännande samtav

nämligenstämman,
beslut,föreningsstämmansförslag tillett-

överlåtelse,avtalet om-
kanomständigheterstadgarna för deredogörelse vara avsomen av-

försäkringsföre-förförslagets lämplighetbedömningenvikt vid av
redo-yttrande revisorernajämteoch medlemmarna överningen av

görelsen.

detröstberättigade begärsändas till deskallHandlingarna genast som
postadress.sinoch uppger

skall före-föreningsstämman,godkäntsöverlåtelseavtaletNär av
för registre-försäkringsföreningenbeslut anmälasningsstämmans av

beslutet ellermånader fråninom fyradetta inte har skettring. Om om
så-har avskrivitlagakraftägande beslutFinansinspektionen engenom

har fråganbeslutet,registreringanmälan eller över-dan vägrat omav
be-föreningsstämmansförsäkringsbestånd fallit. Harlåtelse motenav

domenfrån dettiden dock räknasogillats skallförd klandertalanslut
kraft.lagavann

såväl denskalltill överlåtelsentillstånd över-Ansökan göras avom
försäkringsgivarenÖvertagandedenförsäkringsföreningenlåtande som

föreningsstämmobeslutet i denmånader efter detfyra över-attsenast
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låtande försäkringsföreningen godkännande överlåtelseavtaletom av
registrerats. Om ansökan inte har gjorts inom föreskriven tid eller om
ansökan har avslagits, skall Finansinspektionen förklara fråganatt om
överlåtelse har fallit.

Tillstånd verkställa överlåtelseavtalet skallatt ges om
försäkringsmedlemmamas inte försämras,rätt
den försäkringsgivarenÖvertagande har den kapitalbas, krävssom
sedan överlåtelsen beaktats, varvid hänsyn tagits till sådan förmån

kan ha medgivits i enlighet med 23a första§ stycket lagensom
1950:272 för utländska försäkringsföretagrätt driva försäk-om att
ringsrörelse i Sverige, och
behörig myndighet i det land där risker belägna eller därär åtagan-
den skall fullgöras samtycker till överlåtelsen eller inte har sig.yttrat

Saknar den Övertagande försäkringsgivaren koncession driva försäk-att
ringsverksamhet i Sverige, skall kapitalbasen intygas behörigav myn-
dighet. Med behörig myndighet för EES-försäkringsgivare, denavses,
behöriga myndigheten i dess hemland och, för försäkringsgivare hem-
mahörande i land utanför EES, den behörigaett myndigheten i det
EES-land övervakar försäkringsgivarens soliditet.som

Finansinspektionen kan förelägga försäkringsgivarna komma inatt
med den ytterligare utredning nödvändig förär inspektionenattsom
skall kunna fastställa föreningsmedlemmarnasatt inte försämras.rätt

Skall ansökningen inte avslås skall Finansinspektionengenast i
Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstidningar Finan-som
sinspektionen finner lämpliga kungöra ansökningens innehåll med upp-
gift avtal överlåtelse försäkringsbeståndatt ett har träffatsom om av
och avtalet och utredning hålls tillgängliga. Kungörelsenvar annan
skall vidare innehålla föreläggande för de föreningsmedlemmar, vilkas
försäkringar avseddaär överlåtas, bestämdpå tidatt minstatt må-en-
nad efter kungörelsens utfärdande hos Finansinspektionen anmäla om-
de har något erinra ansökningen.att Omfattar avtaletmot livränta, som
utgår till inte medlemmar i denär överlåtande försäk-personer som
ringsföreningen, skall dessaäven möjlighet anmälaattpersoner ges om
de har något erinra ansökningen.att mot

Finansinspektionen skall innan tillstånd lämnas den behörigage
myndigheten i det land där risker belägna eller därär åtaganden skall
fullgöras tillfälle sig. Om överlåtelsenatt försäkringsavtalyttra avser

tecknats sekundäretablering i land, skallsom ettgenom annaten även
den behöriga myndigheten i det landet tillfälle sig.att yttrages

Finansinspektionen får ansökanpröva tillstånd verkställaattom
överlåtelseavtalet de behöriganär myndigheterna utomlands sigyttrat
eller, de inte sig, månader från detyttrat dentre utländskaom att myn-
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tilltänktadenFinansinspektionenmeddelandet fråndigheten mottog om
beståndsöverlåtelsen.

Finansinspektio-skalllämnats,avtaletverkställatillståndSedan att
övergårregistrering skettbeslutet. Närregistrera ansvaretgenastnen

försäkrings-Övertagandedenförsäkringsbeståndetför det överlåtna
givaren.

i SverigekoncessionmedFörsäkringsgivaretillöverlåtelsenSker en
försäkringsgiva-Övertagandeverkställts, denöverlåtelsenskall, sedan

föreningsmedlemvarjetillöverlåtelsenunderrättelselämna omren en
Finansinspektionen bestämmerden.berörslivräntetagareeller avsom

skall lämnas.underrättelsenvilket sätt
sedan till-konkursiförsäkringsföreningenöverlåtandedenFörsätts

före-vadtillämpningvidskall,har givits,överlåtelsenstånd till somav
avtal,återgångtill talan1987:672konkurslagenskrivs i rätt avomom

dagdeningångetförsäkringsbeståndöverlåtelseavtalett ansesomom
avtaletverkställettillstånd att gavs.

Skadeståndsskyldighetkap.8 m.m.

skadeståndsbestämmelsersärskildasammanställtskapitel hardettaI
ersättningsbestämmelser-föreslagnaförsäkringsföreningar. Derörande

och IEFL.ansvarsprinciper FRLomfattar i settstort somsammana
skadeståndsskyldighetmateriellrättsligbestämmelserkapitlet ingår om

solidarisktskadeståndsskyldighet,jämkning§§,1-3 ansvaravom
talerättpreskription§skadeståndstalan 54 §,och samt avregress

6 §-

m.fl.Skadeståndsansvar styrelseledamotför

skyldigaoch aktuariendirektörenverkställandeStyrelseledamot, är1 §
oaktsam-elleruppsåtligenuppdraghanskada i sittersätta avatt som

skadangällerförsäkringsföreningen. Detsammaförorsakar närharhet
överträdelseeller någonföreningsmedlemtillfogas avannan genomen

försäkringsföretag,årsredovisning1995:1560 ilag, lagendenna om
grunderna.ellerstadgarna

bestämmelserinnehållerimotsvarighet 76 § UFL,Paragrafen, harsom
försäk-sidanåskadeståndsskyldighet motförvaltningsorganens enaom

ochforeningsmedlemmarsidanandraåringsföreningen motsamt
Bestämmelsernafordringsägare.föreningensdvs.tredje närmastman,

ochEFLkap. §innehåll med 13 1sittdelvis tillöverensstämmer
kap. § FRL.16 1
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förutsättningEn för skadeståndsskyldighet skall uppkommaatt är att
i paragrafens första nämnd förorsakarmening skada i sitten person

uppdrag. Gränserna för uppdraget bestäms på basis lag, stadgarnaav
föreningsstämmans beslut. Personerna isamt ledningen skyldigaär att

försäkringsföreningenersätta all skada de åsamkar föreningensom
uppsåtligen eller oaktsamhet.av

Ersättningsansvaret i förhållande till föreningsmedlemmar och
tredje enligt andraär i förhållandemeningen till för-snävare änman
säkringsföreningen så tillvida ersättningsskyldigheten uppkommeratt
uteslutande till följd överträdelse denna lag, lagen årsredovis-av av om
ning försäkringsföretag,i stadgarna eller grunderna.

skadeståndsansvar för revisor och revisionsbolag

2 § En ersättningsskyldigrevisor enligt de grunderär 1isom anges
Han för skada uppsåtligen elleräven oaktsamhetansvarar som av or-
sakas hans medhjälpare.av

Om revisionsbolag åliggerrevisor, ersättningsskyldighetenett är
detta bolag och den huvudansvarig förär revisionen.som

I paragrafen, har motsvarighet i 76 § stadgasUFL, revisorssom om
ersättningsansvar. Stadgandet med kap.överensstämmer 16 2 § FRL
och i huvudsak med 13 kap. 2 § EFL.

Revisors skadeståndsskyldighet enligt denna paragraf iär princip li-
ka omfattande de i 1 § första meningen nämnda Omsom personemas.

revisor anlitar medhjälpare han också för skada denneen svarar som
förorsakat. Om revisionsbolag revisor i försäkringsföreningenett är är
den huvudansvarig för bolagetsär revision ersättningsskyldig isom

utsträckning enskild revisor. Därutöver revi-samma som en ansvarar
sionsbolaget solidariskt för uppkommen skada.

Medlems och röstberättigads skadeståndsansvarannan

3 § föreningsmedlemEn eller röstberättigad medleminte är ären som
skyldig den skada hanersätta medverka tillatt att överträ-som genom
delse denna lag, lagen 1995:1560 årsredovisning försäk-iav om
ringsföretag, stadgarna eller grunderna uppsåtligen eller oakt-av grov
samhet tillfogarförsäkringsföreningen, medlem eller någonen annan.

Enligt paragrafen, har motsvarighet i 76 § UF ochL i huvud-som som
sak medöverensstämmer 13 kap. 3 § EFL och 16 kap. 3 § första styck-

FRL, föreningsmedlemmarär eller andraet röstberättigade, dvs. ga-
med i föreningen, skadeståndsskyldigaranter rösträtt före-gentemot
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de förfar ieller tredjemedlemmar i föreningenningen, andra man, om
försäkringsföretag,årsredovisning istrid med denna lag, lagen om

medlems ellergrunderna.eller för föreningen Enstadgarna de antagna
förvaltningsorga-såtillvida lindrigareemellertid änärgarants ansvar

handlatmedlemmen ellerdet förutsätter garantenattattnens ansvar
handlande frånvållande. Sådantantingen uppsåtligen eller grovtav

ersättningsskyldighet kansida leder tillmedlems eller ägagarants som
i sammanhang.vid föreningsstämma ellerantingen annatrum

Jämkning, solidariskt och regressansvar

§§, skadeståndetersättningsskyldig enligt kan1-3§ Om någon4 är
beskajfen-med hänsyn till handlingensjämkas efter vad skäligtärsom

storlek och omständigheternahet, skadans i övrigt.
skade-de solidariskt förflera skada,Skall ersätta samma svarar

har jämkats för någonskadeståndsskyldighetenståndet den måni inte
får krä-har skadeståndförsta stycket. Vad någondem enligt iutgettav
tillskäligt med hänsynfrån de andra efter vadtillbaka är om-somvas

ständigheterna.

Motsvarande principermotsvarighet iParagrafen har delvis 76 § UFL.
skadestånds-fördelningskadeståndsskyldighet,jämkning om avom av

återfinns iskadeståndsskyldiga ochmellan fleraansvaret regress
kap. och 16 kap. § FRL.13 4 § EFL 4

Skadeståndstalan

försäkringsföre-skadestånd tillväckande talanBeslut5 § omom av
skallDärvidstöd §§ fattas föreningsstämman.med 1-3ningen avav

ekonomiska före-§ lagenbestämmelserna kap. 1987:66713 5i om
iakttas.ningar

föreskrivs hurmotsvarighet iparagraf, har viss 76 § UFI denna som
för föreningensförverkligasdet i stadgade skadeståndsansvaret1-3

beslutvidare vilka verkningardel. paragrafen stadgasI ett an-omom
svarsfrihet har.

skadestånds-hurinnehåller inga bestämmelserLagförslaget om
tillfogats föreningsmed-förverkligas i det fall skadaskall attansvaret

avtalahand försökadessa fall får i förstalem eller tredje Iman. man
skadelidandeöverenskommelse inte nås kan denskadestånd. Omom
frågan skallkommitväcka talan, inte överens attparterna omom

handläggas skiljemannaförfarande.genom
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Enligt denna paragraf ankommer det på föreningsstämman be-att
sluta talan skadestånd till föreningen skall väckas. Skade-om om
ståndstalan kan således inte väckas frågan dessförinnan be-utan att
handlats vid föreningsstämman. Emellertid har styrelsen alltid rätt att
väcka talan grund brott. följerDetta hänvisningen till EFL.av av

Vidare innebär hänvisningen till EFL följande i huvudsak gälleratt
vid väckande skadeståndstalan. Enligt huvudregeln beslutar före-av
ningsstämman vanligt majoritetsbeslut skadeståndstalan. Förgenom om

skydda minoritetenatt eventuellt maktmissbruk från majoritetensmot
sida, har dock minoriteten fåttäven möjlighet väcka talan. Talerättatt
tillkommer minoritet bestående minst tiondel samtligaen röst-av en av
berättigade har biträtt förslag väcka skadeståndstalanett attsom om
eller, såvitt gäller styrelseledamot eller verkställande direktören, haren

förslagröstat beviljamot ett ansvarsfrihet. Minoritetskravetattom en-
ligt UFL fjärdedelär samtliga röstberättigade. En uppgörelseen av om
skadeståndsskyldigheten kan träffas endast föreningsstämman ochav
bara under förutsättning inte tiondel samtliga röstberättigadeatt en av

förslagetröstar till uppgörelse. Ommot föreningsmedlem för skade-en
ståndstalan för föreningens räkning, kan någon uppgörelse inte träffas

hans samtycke.utan
Talan skadestånd till föreningen får föras röstberättigadeom av som

minst tiondelutgör samtliga röstberättigade. Om röstberättigaden av en
sedan talan väckts avstår från talan, kan de övriga alltid fullfölja denna.
Den har väckt talan för rättegångskostnaderna. Omsom rätte-svarar
gången resulterar i föreningen vinner ekonomisktatt har den förtsom
talan dock dessa medel fårätt ersättning föratt sina kostnader.av

Skadeståndstalan styrelseledamöter och verkställandemot direktö-
skall väckas inom år från det årsredovisningenett och revisions-ren att

berättelsen för räkenskapsåret lades fram föreningsstämman.på
föreningsstämmanAtt beviljar ansvarsfrihet och beslutar inteatt

väcka skadeståndstalan innebär enligt huvudregeln Skadeståndstalanatt
inte kan väckas Så emellertid inte falletär föreningsstäm-senare. om

i väsentliga hänseenden fått felaktiga eller bristfälliga uppgifterman i
ärendet. I sådana fall kan föreningsstämman besluta väckaattsenare
skadeståndstalan.

Preskriptionstider

6 Sådan§ talan för försäkringsföreningens räkning enligt 1-3 §§ som
grundasinte på brott kan väckasinte mot

styrelseledamot, verkställande direktören eller aktuarien sedan tre
år har förflutit från utgången det räkenskapsår då det beslut ellerav
den åtgärd, ligger till grund för talan fattades eller vidtogs,som



Författningskommentar 281SOU 1998:82

revisionsberättelsenförflutit från detsedan år harrevisor atttre
yttrande dennafam föreningsstämman ellerlades på isom avses

lag avgavs,
föreningsmedlem,röstberättigad,föreningsmedlem eller inte ärsom

liggerfrån det beslut eller den åtgärdsedan två år har förflutit som
till grund för talan.

den tidansökanföreningen konkurs påF innangjortsiörsätts somen
enligtkan konkursboet föra talanförsta stycket har gåtti ut,angessom

Ef-har enligt§§ frihet från skadeståndsansvar 51-3 inträtttrots att
talan dock väckasden nämnda tiden kan sådanutgången inteter enav

edgångssammanträdet.månader frånänsenare sex

Paragrafen delvis 36 § UFL.motsvarar
ochhuvudsak med kap. 6stycket i 13 § EFLFörsta överensstämmer

preskriptionstider för skade-innehåller bestämmelser särskildaom
preskriptionstider,ståndstalan försäkringsföreningens Dessapå vägnar.

intepreskriptionstiden år, gällerkortare den allmänna på 10är änsom
sådana fall preskriberasskadestândstalan baserar sig på brott. Isom

talerätten tidigast samtidigt åtalsrätten.som
stycketforsäkringsförenings konkursbo har enligt andraEn samma

skadestândstalanmöjligheter föreningen haft väckaatt en-som annars
väckas konkursboet,ligt Skadeståndstalan kan dessutom1-3 §§. av

förutsätt-inträtt enligt underfrihet från skadeståndsansvar 5 §trots att
preskriptionstidenansökan gjorts före utgångenning konkursatt avom

då talan väcks krävs dessutomi första stycket. Skulle dessa ha löpt ut
edgångssammanträdet.månader fråntalan har väcktsatt senast sex

kap. Firma9

försäkringsförenings firma. Bl.a.kapitel ingår bestämmelserdettaI om
grundläggande reglerna i firmala-de villkor vid sidan deanges som av

försäkringsföre-till registreringskall gälla för1974:156 rätten avgen
lagstiftningfirma i jämförelse med gällandeningens Nytt är att enm.m.
använda uttrycketförening i denna lag alltid skallsom avses

möjlighet finns för för-försäkringsförening i sin firma ochl § att
övrigt innehåller kapitlet be-säkringsförening bifirma §.2 Iantaatt

stämmelser ñrmateckning 3 §.om
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Försäkringsföreningens firma

försäkringsförenings1 § En firma skall innehålla ordet försäkrings-
förening". skallFirma försäkringsföreningsregistret. Denregistreras i
skall tydligt skilja från andra firmor infördabeståendesig ännu ärsom

försäkringsföreningsregistret. bestämmelserfinnsi I övrigt regist-om
firmalagen 9 741x156.1reringen i

försäkringsföreningens firmaOm skall på två eller fleraregistreras
språk, skall lydelse stadgarna.varje ianges

stycket huvudsakligen nyhet i förhål-Första 12 § UFL. Enmotsvarar
lande till gällande lag förening inte skall kunna välja mellanär att en
uttrycken understödsförening försäkringsförening alltidoch utan
använda försäkringsförening firma.uttrycket i sin promulgations-Av
bestämmelserna framgår föreningar har etablerats enligt UFLatt som
kan få behålla sitt inregistrerade firmanamn. Motivet till det föreslagna
begreppet försäkringsförening har redovisats i avsnitt

Andra stycket i sak med kap. andra stycket14 l §överensstämmer
EFL.

Biñrma

Försäkringsföreningens2 § styrelse kan bifirma. Vad sägsanta som
firma § första försäk-1 stycket gäller bifirma. Uttrycketi ävenom

ringsförening eller förkortning därav får dock bifirma.inte in itas en

Efter vad gäller enligt tredje14 kap. l § stycketmönster av som
föreslåsEFL i denna paragraf försäkringsförening skall kunnaatt en
bifirma särskild benämning för del verksamheten. Bi-anta som en av

firma försäkringsföreningens styrelse. bifirma får inteEnantas av ver-
ka vilseledande och intryck biñrman firma för självstän-ärattge av en
dig förening. denna anledning får bifirma inte innehålla uttrycketAv en
försäkringsförening eller förkortning därav.

Firmateckning

Vid firmateckning3 § skall bestämmelserna kap. § lagen14 2i
föreningar1987:667 ekonomiska tillämpas.om

Hänvisningen i paragrafen, har motsvarighet i till27 § UFL, EFLsom
innebär skriftliga handlingar utfärdas för försäkringsföre-att som en
ning bör undertecknas med föreningens firma. styrelsen eller nå-Har
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ställföreträdare för föreningen utfärdat handling fir-utangon annan en
mateckning och framgår det inte handlingens innehåll den harattav
utfärdats föreningenspå de har undertecknat hand-vägnar, svarar som
lingen solidariskt för förpliktelsen enligt handlingen.

gällerDetta dock inte, om
det framgick omständigheterna vid handlingens tillkomst attav-
handlingen utfärdades för föreningen, samt
medkontrahenten har fått föreningen behörigen undertecknatett av-
godkännande handlingen oskäligt dröjsmål efter detutan attav an-
tingen begäran sådant godkännande har framställts elleren om per-
sonlig ansvarighet har gjorts gällande undertecknarna.mot

kap. Tillsyn10

Finansinspektionen skall i fortsättningen ha tillsynsansvaret föräven
forsäkringsföreningar. Ett väsentligt inslag i tillsynsuppgiften är att
kontrollera försäkringsforeningarna uppfyller de solvenskravatt som
ställs dem enligt kap.4 Ett betydelsefullt led i tillsynen ärannat att

förverka sund utveckling den forsäkringsverksamhet for-en av som en
säkringsförening bedriver l §.

Finansinspektionen skall kontinuerligt övervaka försäkringsföre-
ningarnas verksamhet utgående från de uppgifter verksamhetenom

styrelsen, verkställande direktören och andra befattningshavare isom
ansvarig ställning i försäkringsförening skall särskildutanen uppma-
ning eller på begäran tillställa inspektionen in-2 §. Dessutom har
spektionen helst platsundersökningar hos före-rätt näratt görasom
ningarna 3 §. försäkringsföreningNär har i likvidation harträtten
likvidatorerna Lippgiftsskyldighet i förhållande till inspektionen i vissa
frågor 4 §.

kapitlet stadgasl också Finansinspektionen kalla tillrätt att sty-om
relsesammanträde och föreningsstämma 5 § ochrätt närvarasamt att
delta i föreningsstämma 6 §. har inspektionenDessutom möjlig-m.m.
het till insyn i företag och andra här i landet uteslutande harorgan som
till uppgift biträda försäkringsföreningar eller försäkringsföre-att som
ningen har bestämmande inflytande i 7 §.ett

detta kapitelI ingår också bestämmelser de tvångsmedelom som
Finansinspektionen kan använda försäkringsförening, före-mot en om
ningen inte skulle iaktta denna lag, lagen årsredovisning i försäk-om
ringsföretag, lagen livförsäkringar med anknytning till värdepap-om
persfonder, stadgarna, grunderna eller det i övrigt skulle framkom-om

allvarliga anmärkningar försäkringsföreningens verksamhetmotma
8 §-
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följd anpassningen till försäkringsdirektiv har i ka-Som EG:sen av
pitlet införts tillsynsbestämmelser saneringsplan och finansierings-om
plan verksamhet i främmande land inom förbud9 §, EES 10 §,ett
eller begränsning i förfoga tillgångar och anmälanl 1 §rätten överatt

beslut återkallelse koncession till myndigheterna i de EES-av avom
länder där försäkringsföreningen bedriver verksamhet 13 §.

Kapitlet innehåller vidare bestämmelser återkallelse konces-om av
sion möjlighet få del alla de upplysningar behövs för12 §, att av som

bedöma viss verksamhet koncessionspliktig vite14 §,äratt om en
överklagande inspektionens beslut förklaring15 § 16 §, kam-av av

Finansinspektionens befogenhet i fråga likvidato-17 §,marrätten om
18 § och tillsynsbidrag 19 §.rer

tillsynsuppgifterAllmänna

Finansinspektionen skall verka för sund utveckling den verk-1 § en av
samhet försäkringsföreningar bedriver. Inspektionen skall i sinsom
tillsynsverksamhet samarbeta med motsvarande utländska tillsynsmyn-
digheter den utsträckning följer medlemskapSveriges Euro-i isom av
peiska unionen.

Efter kap.1 första i första19 § stycket FRL har meningen,mönster av
saknar direkt motsvarighet i införts allmänt stadgandeUFL, ettsom om

Finansinspektionens försäkringsföreningamastillsyn verksamhet.över
innebär emellertid inte ändring i sak jämfört medDetta någon nuvaran-

tillsynspraxisde enligt vilken denna befogenhet har ingå i in-ansetts
spektionens tillsyn.allmänna

Uppgiften bevaka sundheten, knyter till koncessionsvill-att som an
koret i kap. första stycket förhållandena i den enskilda2 6 § avser
försäkringsföreningen. Innebörden sundhetsbevakningen har inteav

i lagförslaget. principenpreciserats Avsikten sundnärmare är att om en
verksamhet skall uttrycka krav i fråga den verksamhetsamma som om

bedrivs enligt och försäkringsföreningar i skallFRL att stort settsom
granskas på motsvarande försäkringsbolag. grundförutsätt-Ensätt som
ning för uppfyllt försäkringsföre-sundhetskravet skall äratt attvara
ningarna bedriver verksamheten enligt lag, sina stadgar och grunder.

Föreskriften i andra föranledd principen hem-meningen är om
landstillsyn i tredje generationens EG-direktiv.
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Försäkringsföreningarnas uppgiftsskyldighet

2 § Styrelsen och verkställande direktören försäkringsföreningi en
skall, föreningen har börjat verksamhet, underrättasin Fi-när genast
nansinspektionen det.om

Styrelsen, verkställande direktören och andra befattningshavare i
ställning försäkringsföreningar skall lämnaansvarig i F inansinspek-

de upplysningar verksamhetentionen inspektionen begär. Omom som
försäkringsföreningen driver verksamhet land EES,i inomett annat
skall de, den utsträckning följer Sveriges medlemskapi Euro-isom av
peiska lämna de upplysningar till behörig myndighetunionen, deti
landet den myndigheten behöver för fullgöra uppgifter.sinaattsom

försäkringsföreningEn skall till Finansinspektionen lämna uppgift
de försäkringstekniska storlek, hur dessa har be-avsättningarnasom

räknats återförsäkring och dess storlek.avgivensamt
Finansinspektionen skall meddela föreskrifter uppgifts-närmare om

skyldigheten.

Syftet Föreskriftenmed iförsta stycket, saknar motsvarighet i gäl-som
lande lag, möjligheten till kontroll beviljade koncessionerär att ut-av
nyttjas. Liksom i fråga försäkringsbolag kan det inte förenligtom anses
med sundhetskravet forsäkringsverksamhetenpå föreningar inneharatt
koncessioner driva försäkringsrörelse.utan att

Finansinspektionen har befogenhet enligt andra stycket, delvissom
67 § 3 UFL, inhämta alla upplysningar behövs förmotsvarar att som

granskning den verksamhet bedrivs försäkringsföreningar.av som av
Det kan gälla såväl uppgifter vid något enstaka tillfälle fortlöpandesom
uppgifter i visst hänseende.ett

Tredje stycket kap. fjärde stycket7 9 § StyrelsenFRL.motsvarar
för uppgiftsskyldighetens fullgörande, kap. fjärde5 2 §ansvarar se

stycket försäkringstekniskaAng. avsättningar, kap.4 2 3 §§.se -
Med stöd bemyndigandet i fjärde stycket, kap.19motsvararav som

3 § andra stycket kan uppgifterFRL, de behövs för tillsynen när-som
preciseras.mare

Granskning verksamhetenav

3 § Styrelsen och verkställande direktören skall på tid Finansin-som
spektionen bestämmer hålla försäkringsföreningens kassa, till-övriga
gångar, räkenskapsmaterial och andra handlingar tillgängliga för
granskning befattningshavare hos inspektionen eller någonav av an-

inspektionen har förordnat.nan som
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Paragrafen 67 § l UFL.motsvarar

Uppgiftsskyldighet för likvidatorer

Senast månad efter sådan föreningsstämma kap.4 § 6ien som avses
och §§ skall likvidatorerna till Finansinspektionen sända11, 14, 19 22

avskrifter de vid framlagda handlingarin inämnsstämmanav som
dessa lagrum.

Paragrafen delvis 53 § UF L.motsvarar
Enligt verkställande direktören6 kap. skall styrelsen och påll §

föreningsstämma förlägga fram redovisning försäkringsföreningens
förvaltning. skall ske efter det föreningen i likvi-Detta trättattgenast
dation. Redovisningen skall omfatta tiden mellan avgivna årsre-senast
dovisning och tidpunkten för föreningens trädande i likvidation.

Enligt kap. skall likvidatorerna för varje räkenskapsår lägga6 14 §
fram årsredovisning föreningsstämman för godkän-på den ordinarie
nande.

Enligt kap. skall likvidatorerna på föreningsstämman lägga6 19 §
fram slutredovisningen med bifogade redovisningshandlingar och revi-
sionsberättelsen för granskning.

Enligt föreningsstämman fatta beslut likvidatio-6 kap. 22 § kan om
upphörande. Samtidigt skall styrelse väljas. Sådana beslut skallnens

anmälas för registrering.genast
handlingar till FinansinspektionenOm nämnda inte kommernu

inom den i paragrafen angivna tiden kan inspektionen utfärda vitesfö-
reläggande enligt 15

Finansinspektionens till styrelsesammanträde ochrätt kallaatt
föreningsstämma

§ Finansinspektionen kan kalla till föreningsstämma och till5 extra
styrelsesammanträde.

Paragrafen första meningenmed 70 § UFL.överensstämmer
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Finansinspektionens rätt och deltanärvara vidatt
föreningsstämma m.m.

6 § Företrädare för Finansinspektionen får och delta inärvara över-
läggningarna vid föreningsstämma eller vid sådant styrelsesamman-
träde utlysts inspektionen.som av

Paragrafen med 70 § andra meningen UFL.överensstämmer

Insyn i sidoordnade organ

Skyldigheten7 § enligt 2 och §§ lämna3 upplysningar och hållaatt
tillgångar och handlingar tillgängliga för granskning gäller föräven

styrelsen och verkställande direktören eller motsvarande iorgan
företag verksamhet uteslutande skall biträda försäk-attvars vara
ringsförening eller försäkringsförening har bestämmandeettsom
inflytande
ordförande och verkställande direktör eller motsvarande befatt-
ningshavare skaderegleringsnämnd,i villkorsnämnd eller i annat
liknande biträder försäkringsförening samtorgan som en
styrelsen och verkställande direktör aktiebolag, det medi ett om
bolagets samtycke föreskrivits sådan skyldighet villkor fören som
medgivande inneha aktier bolaget enligt kap.i 124att

Genom bestämmelserna i denna paragraf, delvis överensstämmersom
med 68 § har FinansinspektionenUFL, möjlighet till insyn bl.a. i vissa
företag, nämnder och olika samverkar försäkringsföre-medorgan som
ningar. Ledningen För dessa företag, nämnder och skyldigaär attorgan
i utsträckning ledningen för försäkringsforening lämnasamma som en
upplysningar till inspektionen hålla tillgångar och handlingar till-samt
gängliga för granskning.

Tvångsmedel

8 § Finansinspektionen får meddela de fråga försäk-erinringar i om
ringsföreningens verksamhet inspektionen behövliga.som anser

Finansinspektionen skall förelägga föreningen eller styrelsen att
vidta rättelse inspektionen finner attom

avvikelse skett från denna lag, lagen 1995:1560 årsredovis-om
försäkringsföretag eller föreskrifterning i har meddelats medsom
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stöd dessa lagar eller från föreningens stadgar eller grunder,av om
sådana finns,
stadgarna eller grunderna längre tillfredsställande med hän-inte är

till omfattningen och beskayfenheten föreningens rörelse,syn av
förföreningens riktlinjer för placering tillgångar användsav som

skuldtäckning tillfredsställande med hänsyn till innehållet iinte är
kap. 34

de tillgångar används för skuldtäckning tillräckliga ellerinte ärsom
placerade enligt kap. 34inte är

försäkringsbeståndet tillräckligt för erforderlig riskutjäm-inte är
ning,
någon dem ingår försäkringsföreningens styrelse elleri ärav som
verkställande direktör uppjjøller de krav kap. §2 6inte isom anges

första stycket eller
det finns allvarliga anmärkningar försäkringsförening-i övrigt mot

verksamhet.ens

denna paragraf,I § de sanktioner71 UFL,motsvararsom anges som
Finansinspektionen skall vidta försäkringsförening för-kan eller om en
far i strid med lag, stadgarna, föreskrifter eller andra oriktigheterom
förekommer i förenings verksamhet. Sanktionsbestämmelsema ären
utformade förstaefter kap. och andra styckena19 11 §mönster av
FRL.

Beroende omständigheterna i det enskilda fallet kan försäkrings-på
föreningar enligt första stycket meddelas erinran eller enligt andraen
stycket föreläggas sakförhållandeinom viss tid till ellerrättaatt etten
upphöra med förfarande felaktigt.ett som anses

Saneringsplan och finansieringsplan

9 § Finansinspektionen skall förelägga försäkringsföreningen eller dess
styrelse godkännandeoch för överlämna plan förupprättaatt atten

återställa finansiell ställning, föreningens kapitalbassunden om
understiger solvensmarginalen enligt kap. § första stycket,14
skyndsamt återställa kapitalbasen, kapitalbasen understigerom en
tredjedel solvensmarginalen eller garantibeloppet enligt kap.2av

§ första stycket andra eller kapitalbasen har4 meningen inteom
§den kap. andra stycket.1sammansättning i 4som anges

paragrafen föreslås, efter kap. tredje stycketI 19 11 § FRL,mönster av
sådant för tillsyn försäkringsföreningarnas solvens,att ett system av

förutsätts i artikel första skadeförsäkringsdi-20.2 och 20.3 i detsom
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livförsäkringsdirek-i det förstaartiklarna och 24.3rektivet i 24.2samt
införs.tivet,

punkti 1den situationförsäkringsföreningen iEftersom angessom
inspektionensolvensmarginal, skalluppfyller lagens kravinte längre

saneringsplanstyrelseeller dessförelägga föreningen upprättaatt en
uppfyllas. Sane-skall kunnaställs Soliditetenför de kravatt som

försäkringsförening-Ominspektionen.ringsplanen skall godkännas av
kapital-punkt dvs.isådanekonomiska ställning attär som angesens

in-solvensmarginalen, skalltredjedelinte uppgår tillbasen avenens
fi-styrelseeller dessspektionen förelägga föreningen upprättaatt en

Ävenåterställas.skallskyndsamtnansieringsplan för hur kapitalbasen
inspektionen.finansieringsplanen skall godkännas av

EESland inomi främmandeVerksamhet ett

främmandeverksamhetförsäkringsförening driver i10 § Om etten
Finansinspektionensefterland och föreningenEES siginteinom rättar

inspek-rättelse, skallanmodanmyndighetseller behörig utländsk om
förhindra fortsattaföråtgärder behövsvidta de överträ-tionen attsom

myndig-utländskaden behörigaskall underrättadelser. Inspektionen
heten vilka åtgärder vidtas.somom

stycketfjärdemed kap. §sak 19 llParagrafen, i överensstämmersom
skadeförsäkringsdirektivettredjeföranledd artikel i både40FRL, är av

motsvarig-Bestämmelserna saknarlivförsäkringsdirektivet.tredjeoch
för-för bedrivaförutsättningarnaAngåendehet i deUFL. attnärmare

ochkap. 10 11 §§.säkringsverksamhet inom EES, 2se

tillgångarförfogabegränsning i överFörbud eller rätten att

förfo-försäkringsföreningensFinansinspektionen får begränsa11 §
tillgångarförfogaföreningenganderätt eller förbjuda sinaöveratt z

Sverige, om
skuldtäckningbestämmelserföljer gällandeföreningen inte en-om

§ stycket,ligt kap 3 första4
tredjedel solvensmargina-kapitalbas understigerföreningens en av

kap.garantibelopp enligtkrav på 4uppfyller gällandelen eller inte
§ första stycket,1

solvensmarginalen enligt kap.4kapitalbas understigerföreningens
förening-särskilda skäloch det finns§ första stycket1 attatt anta

försämras, ellerytterligare kommerfinansiella ställning attens

10 17-1169
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det bedöms nödvändigt för skydda försäkradesde intressenattvara
vid beslut återkallelse föreningens koncession enligt 12om av

Finansinspektionen får besluta hur försäkringsverksamheten skall dri-
efter sådant beslut första stycket.iettvas som avses

Om försäkringsföreningen enligt underrättelse bedriver försäk-
ringsverksamhet enligt kap. eller §2 10 eller har tillgångar place-11
rade EES-land skalli Sverige, Finansinspektionen under-ett änannat

den behöriga myndigheten det landet beslut fattatsrätta i iom som en-
lighet med första stycket och, det behövs, begära den behörigaattom
myndigheten samarbete med inspektionen, vidtari motsvarande åtgär-
der.

Paragrafen saknar motsvarighet i UFL.
Bestämmelserna i första stycket de situationer där Finansin-anger

spektionen kan begränsa den Forsäkringsföreningar har fritt För-rätt att
foga sin egendom. Bestämmelserna till sitt innehållöver motsvarar
19 kap. sjätte11 § stycket FRL.

Andra stycket i sak med 19 kap. sjunde11 § stycketöverensstämmer
FRL.

Enligt tredje stycket, kap.19 § forsta stycket11motsvararsom a
första och andra meningarna har FinansinspektionenFRL, under-en
rättelseskyldighet i förhållande till utländska tillsynsmyndigheter i de
länder där försäkringsforeningen bedriver verksamhet eller har till-
gångar, inspektionen vidtagit åtgärder enligt första stycket. På begä-om

inspektionen kan de åtgärder i första stycketnämnsran av som genom-
föras också i andra EES-länder där Forsäkringsforeningen bedriver for-
säkringsrörelse eller har tillgångar. sådana fall verkställsI åtgärderna

den behöriga tillsynsmyndigheten i landet i fråga.av
Bestämmelserna i denna paragraf artikel tredje13 i ska-motsvarar

deförsäkringsdirektivet och artikel i tredje livförsäkringsdirektivet.12

Återkallelse koncessionav

12 § koncession förEn försäkringsförening skall återkallas Fi-en av
nansinspektionen, om

föreningen har anmälts förinte den tidregistrering inom som anges
kap.2 8 § första stycket,i

föreningen har börjat verksamhet månader från detinte sin inom tre
föreningen registrerades,
anmälningen för föreningens lagakraftäganderegistrering genom
beslut blivit avskriven eller avslagen, eller
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verksamhet.drivitmånadertidunder längre inteföreningen än sex

föreningenFinansinspektionen,återkallaskankoncessionEn omav
för koncession,längre uppfyller kravenf inte

har god-planåtgärdertid har vidtagit iinte inom angiven somen
enligt § eller,känts 9

för verk-bestämmelsergällandefall allvarligt åsidosätteri annat
samheten.

fall dådestadgasmotsvarighet isaknar UFL,paragrafen,l omsom
för försäk-koncessionåterkallaskall eller kanFinansinspektionen en

tredje skade-artikel i14stadgandetringsforening. Det motsvararnya
livforsäkringsdirektivet.artikel itredjeforsäkringsdirektivet och 13

stycketenligt förstakoncessionåterkalla överens-Skyldigheten att
in-Möjligheten tillförsta stycket FRL.kap. 2 §i sak med 19stämmer

medi sakandra stycketkoncessionen enligtgripande i överensstämmer
åttonde stycket FRL.kap. §19 11

återkallelse koncessionAnmälan beslut avomav

konces-återkallelseanmäla beslutskallFinansinspektionen13 § avom
försäkringsfö-EES-länder därdemyndigheternatill de behöriga ision

enligtförsäkringsverksamhetbedriverenligt underrättelsereningen
denhärmed begärasambandInspektionen fårkap. eller2 10 11 i att

vidtar de åtgär-samarbete med inspektionenmyndighetenutländska i
försäkradesskydda debehövs förder, intressen.attsom

§ förstakap. llutformats efter 19paragraf,denna1 mönster aavsom
motsvarighet i harsaknar UFL,stycket tredje meningen FRL sommen

och artikelskadeförsäkringsdirektivettredjeartikel ii enlighet med 14
anmälningsskyldighet förlivförsäkringsdirektivet införtstredje13 i en

myndigheterutländskai förhållande tillFinansinspektionen utövarsom
forsäkringsfö-EES-länder däri deförsäkringsverksamhettillsyn över
får Finansin-samband härmedförsäkringsrörelse. lreningen bedriver

med in-myndigheten tillsammansutländskabegära denspektionen att
fall härintressen i deförsäkradesspektionen säkerställer de avses.som

rörelseUpplysningsskyldighet vissom

omfattasverksamhetdriverdet kan någonOm14 § attantas avsomen
dedenne lämnaföreläggafår Finansinspektionendenna lag, att upp-
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lysningar verksamheten behövs till inspektionen för denattom som
skall kunna bedöma lagen tillämplig.ärom

Om Finansinspektionen finner någon driver verksamhet enligtatt
denna lag föreskriven koncession, skall inspektionen föreläggautan
denne bestämd tid verksamhetenändra enligt inspektionensinomatt

eller upphöra med verksamheten.anvisningar

Paragrafen, den nuvarande straffbestämmelsen i 77 § UFersättersom
uppbyggd efter kap.19 12 § FRL.är mönster av
Första stycket Finansinspektionen möjlighet få del alla deattger av

upplysningar behövs för bedöma viss verksamhet ärattsom om en
koncessionspliktig. framgårAv 15 § Finansinspektionen kan förenaatt

föreläggande lämna upplysningar med vite.ett attom
andra stycketI hur Finansinspektionen skall förfara då detanges

konstateras någon driver försäkringsforening erforderligatt utanen
koncession. Föreläggandet skall på den för verksamhetenut att an-
svarige skall vidta någon de två alternativa åtgärder iav som anges
stycket.

Vite

15 § Om Finansinspektionen meddelar föreläggande eller förbud enligt
denna lag, får inspektionen förelägga vite.

inspektionen förelagt skall denHar vilken föreläggandetvite mot
riktas skriftligen underrättas detta.genast om

Paragrafen delvis 74 § UFL.motsvaras av
överklagandeAng. vitesföreläggande, 16 Fråga utdö-av se om

mande vite allmän domstol.prövasav av

Överklagande beslutav

Finansinspektionens beslut16 § enligt kap. eller § får överkla-2 10 11
hos kammarrätten. Inspektionens beslut förelägga enligtviteattgas om

§ får15 överklagas hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten länsrättens avgörande. Inspektionensav
beslut får överklagas hosi övrigt regeringen.

Inspektionen får bestämma beslut föreläggande elleratt ett om om
verksamhetens drivande enligt § andra stycket11 skall gälla omedel-
bart.
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hur Finansinspektionensinnehåller bestämmelserParagrafen, omsom
delvis 75 § UFL. Be-enligt denna lag överklagas,beslut motsvarar

beslut. Möj-meddeladefaktisktstämmelserna gäller endast talan mot
fattats eller åt-fall beslut intedomstolsprövning i därlighet begäraatt

överkla-behandlas i Omföreskriven tid 17gärd inte vidtagits inom
bestämmelser ifinns 20i registreringsärendenganden vissa beslutav

kap. 6
stycketi andrai fråga beslutFinansinspektionen kan som avsesom
dåfall. beslutet måstei brådskandemeddela interimistiskt beslut I sär-

omedelbart.skilt det skall gällaattanges

Förklaring kammarrättenav

beslutFinansinspektionen fattat1 7 § Har inte
ansökanmånader efter detärende koncession in,i ett gavssexom-

månader,stycketkap. § andraärende enligt 2 10 inomi treett-
§ andra stycketstycket ellerkap. § tredje 11ärende enligt 2 10i ett-

förklaringfår sökanden begärastycket månad,eller tredje inom en
uppehålls.ärendet onödigtkammarrätten attav

ansökanförklaring skallsådanEfter det kammarrätten avgettatt anses
meddelatsbeslut harFinansinspektionenha avslagits inteomav

koncession,månader ärendeiinom ett omsex-
eller§ andra stycket,ärende enligt kap. 10månader 2iinom etttre-

§ tredje stycket ellerkap.månad ärende enligt 2 10inom i etten-
§ andra eller tredje stycket.11

domstolhosbestämmelserParagrafen, innehåller rätt attär omsom ny,
slagavgörande vissaFinansinspektionensbegära förklaring att avav

föranleddauppehålls. Bestämmelserna,ärenden onödigt är avsom
kap. 13a § FRL.regler, 19EG:s motsvaras av

fråga likvidatorerbefogenhet iFinansinspektionens om

likvidationförsäkringsföreningsunderFinansinspektionen har18 § en
enligtinspektionenbefogenhetfråga likvidatorernai somsammaom

styrelsen.lag har beträffandedenna

stycketmed andra UF L.Paragrafen 72 §överensstämmer
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Tillsynsbidrag

19 § Varje försäkringsförening skall med årliga avgifter bekosta Fi-
nansinspektionens verksamhet enligt de föreskrifternärmare som rege-

meddelar.ringen

Paragrafen 73 § UF L.motsvarar
Liksom i fråga Finansinspektionen övriga tillsynsverksamhet ärom

det regeringen skall fastställa de principerna skallnärmaresom som
gälla för avgifternas storlek.

kap.l 1 Registrering

Kapitel innehåller registreringsbestämmelser utgår frånsom samma
principer motsvarande Föreskrifter i F RL. Finansinspektionen skallsom
föra försäkringsföreningsregisterett l §. Det förs i registretsom
skall med något enstaka undantag kungöras i Post- och Inrikes Tid-
ningar 2 §. Bestämmelser verkan registrering och kungörandeom av
finns i 3 § och brister i anmälan för registrering i 4 Vidare inne-om
håller kapitlet bestämmelser hävande firmaregistrering 5 § ochom av
överklagande vissa beslut i registreringsärenden 6 §.av

Försäkringsföreningsregister

1 § Hos Finansinspektionen skall föras försakringsföreningsregisterett
för registrering enligt denna lag.

Paragrafen iöverensstämmer sak med 3 § andra stycket första mening-
UFL.en

Kungörande i försäkringsföreningsregistret införda uppgifterav

2 § Finansinspektionen skall dröjsmål kungöra ochPost- Inrikesiutan
Tidningar vad införs försäkringsföreningsregistreti med undantagsom

för registrering underrättelser enligt kap.6 24 kungörelseEnav som
ändring förhållandei tidigare har införts skallett i registretavser som

endast ändringens art.ange

Enligt paragrafen, skall det införsär i försäkringsföre-som ny, som
ningsregistret Finansinspektionens försorg dröjsmål kungö-genom utan

i Post- och Inrikes Tidningar. Undantag från kungörelseskyldighe-ras
har dock gjorts i vissa fall.ten Det gäller meddelande från rätten att
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avslutats.konkursellerförsatts i konkursförsäkringsföreningen har att
handläggerdomstoldennämligen kungörelsenfall skerdessaI somav

konkursen.

kungöranderegistrering ochVerkan av

införtsbestämmelser harsärskilda ilag ellerenligt denna§3 Det som
till tredjekommithaskallförsäkringsföreningsregistret mansanses

Inrikes Tidningarochinförandet har kungjorts Post-kännedom, iom
varkenframgår hanomständigheterna§ och detenligt 2 inte attav

kungjorts.till deteller borde ha käntkände till som

har utformatsgällande lag,motsvarighet i vä-saknarParagrafen, som
paragrafen harEnligtkap. 3 § EFL.sentligen efter 15mönster re-av

haskalltredjeverkankungörandet denochgistreringen att ansesman
från dettaUndantaginfört i registret.blivit görskännedom det somom

tredjeframgåromständigheternadetför det falletdock attatt manav
registret.förts in i Be-vadvetskapägde eller bortvarken äga somom

ikungörelseförfarande föreslåskonsekvensstämmelsen är ettattaven
2§.

registreringi anmälan förBrister

vadiakttagitharförvid anmälansökande registrering inteOm4 § en
sökanden föreläggasskall inom vissanmälan,föreskrivet attär omsom

gäller, Finansin-vidta rättelse. Detsammayttrande ellertid omavge
ellerföranmälsbeslut registreringspektionen finner ettatt ensom

bifogas anmälningenhandling som
ordning,behörighar tillkommit iinte

ellerförfattningellerdenna laginnehåll stridertill sitt mot annan
grunderna, ellerellerstadgarna

vilseledande avfatt-ellerotydlighänseende harviktigarenågoti en
ning.

avskri-skall anmälanföreläggandet,eftersökandeOm siginte rättar
föreläggandet.påföljd skalldenna iunderrättelse inEn tasomvas.
hindernågothardet yttrandetefterdetFinns motavgettsäven att re-

skallhindret,tillfällesökanden haftoch har sig övergistrering att yttra
sökandenanledningdet finnsinte ett nyttregistrering attvägras, geom

föreläggande.
hinder registreringstycketBestämmelserna första intei utgör mot

beslutet hartalantillföreningsstämman,beslut rätten motett omavav
föreningsstämmobeslut.talankap §förlorad enligt 6gått 5 motom
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Finansinspektionen skall skriftligen underrätta föreningengenast
inspektionen har förklarat frågan fusion harnär fallit enligtatt om

kap. §7 8 andra stycket eller förelagt enligt 10 kap.vite 15

Paragrafen delvis med 65överensstämmer § UFL och har utformats
med kap.15 4 § BFL förebild.som

Hävande firmaregistreringav m.m.

5 § Bestämmelser avföra firma sedan domregistretattom en ur en om
havande firmaregistreringen har laga kraft finns jirmalagenvunnit iav
1974:156.

Paragrafen delvis 65 § UFL.motsvarar

Överklagande vissa beslut i registreringsärendenav

6 § Ett beslut Finansinspektionen innebär anmälanattav som en av-
skrivits eller enligt §registrering andra stycket får4vägrats over-en
klagas hos allmän forvaltningsdomstol två månader fråninom beslutets
dag. Detsamma gäller beslut Finansinspektionen §i 4av som avses
tredje stycket med undantag beslut enligt 10 kap. 15av

Prövningstillstånd krävs vid Överklagande till kammarrätten.

Paragrafen, delvis 75 § UFL, i huvud-överensstämmermotsvararsom
sak med 20 kap. § och7 FRL innehåller bestämmelser överklagan-om
de Finansinspektionens beslut i vissa registreringsärenden. Bestäm-av
melserna överklagande inspektionens beslut i övriga frågor finnsom av
i 10 kap. 16
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Förslag till19.2

införande lagenLag omavom

försäkringsföreningar

Övergångs- den lagen för-ikraftträdandebestämmelser tilloch nya om
promulgationslagsärskildsäkringsföreningar har samlats iFFL en

har be-ÖvergångsbestämmelsersärskildaFFLP. Behovet närmareav
tillämpaslagen förutsättsi avsnitt Eftersom denhandlats 18. ennya

erforderligabeviljats ochförsäkringsförening först sedan koncession
torde underlagen,stadfästs i enlighet med denstadgeändringar nya

lagenske till denanpassning svårighet kunnaövergångstiden utan nya
anledning harföreningar. dennadet gäller redan registrerade Avnär

begränsas.behovet Övergångsbestämmelser kunnatav

och denna lag träderförsäkringsföreningar i§ Lagen 19X000l om
kraft den 1999.1 januari

veckor efter den dag§ dock kraft tvåBestämmelserna träder10i i
för-trycket Svenskhar utkommit fråndå lagen enligt uppgift på den i

fattningssamling.

Bestämmelser-kraft januari 1999.föreslås träda i denoch 1FFL FFLP
praktiska skäl få tillämpasskall dockstadgeändringari 10 § avna om

före den januari 1999.l

med deupphävs,försäkringsföreningarlagen 19X0002 § Genom om
under-lagen 1972:262följer denna lag,begränsningar omavsom

stödsföreningar.

gäller dock inteupphävs UFL. DettaGenom ikraftträdandet F FLav
registreradeskall föreningar,undantag; framgår nedan ärutan somsom

tillämpaövergångstid få fortsätta UF L.enligt underUFL, atten

till föreskrifthänvisasdet lag eller författning3 Om§ i somenannan
försäkringsfö-bestämmelse lagen 19X000har iersatts omgenom en

de bestämmelserna.lag, tillämpas iställeteller idennareningar nya

föreskrifthänvisas tillförfattningdet i lag ellerNär somenannanen
skall i ställeteller denna lagbestämmelse ihar FFLersatts genom en

vanlig prin-uttryck förtillämpas. Regelnden bestämmelsen engernya
cip då författning ersätts av en ny.en
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4 § Lagen 19X000 försäkringsföreningar skall tillämpas påävenom
understödsföreningar enligt lagen 1972:262registreratssom om un-
derstödsföreningar. Därvid skall dock iakttas vad föreskrivs 5-isom

§§.12

lagenDen försäkringsföreningar förutsätts bli tillämpligävennya om
föreningar registrerats föreningarenligt UFL. dessa gällerFörsom

dock särskilda Övergångsbestämmelser.

5 § Styrelsen för understödsförening registrerad enligt lagenären som
1972:262 understödsföreningar vid ikraftträdandet lagenom av
19X:000 försäkringsföreningar, skall ansöka koncession förom om

föreningen och stadfästelse föreningens stadgar enligt kap. §2 5av
lagen försäkringsföreningar. Finansinspektionen ansök-prövarom

enligt kap. § lagen2 6 försäkringsföreningar med deningen avvi-om
kelser följer §§ denna6-9 lag.som av

Ansökan enligt första stycket skall lämnas till inspektionenin senast
vid utgången år dock1999, kan ansökningar för små försäkringsfö-.av

enligt kap. § lagen1 7 försäkringsföreningar inlämnas tillreningar om
utgången år 2009.av

frågan koncessionInnan har får föreningen fortsättaavgjorts attom
bedriva verksamheten enligt lagen understödsföreningar. Om det ärom
nödvändigt får eller, efter bemyndigande,regeringen regeringens Fi-
nansinspektionen bestämma verksamheten får bedrivas enligt lagenatt

understödsföreningar efter det koncession har beviljatsäven attom
enligt lagen försäkringsföreningar, dock högst är efter beslutetettom

koncession.om
ansökanOm enligt första stycket sker den andra stycketinte inom i

föreskrivna tiden eller avslås ansökningen, skall föreningen träda lik-i
vidation. Likvidationen skall genomföras enligt lagen understödsfö-om
reningar.

Flertalet de idag registrerade understödsforeningarna kommer attav
räknas föreningarsmå enligt definitionden i kap.1 7 §som som ges
FFL. De har vanligen blygsam omsättning och meddelar i vissa fallen

symboliska försäkringsförmåner. dessanärmast Många föreningarav
kommer sannolikt inte kunna uppfylla de solvenskravatt ärsom en
förutsättning för koncession enligt får dockFFL. Det skäligt attanses
dessa föreningar, i vissa fall existerat under mycket lång tid, fårsom
fortsätta verka under övergångsperiod tio år. Under denna tid haren om
föreningarna möjlighet överlåta sin tillrörelse bärkraftig fö-att en mer
rening. kortareEn övergångstid inteskulle bara kunna skapa svårighe-

för vissa enskilda föreningar, sådana kommer avveck-ter t.ex. attsom
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las, för inspektionen, arbetsinsats i samband med kon-ävenutan vars
cessionsärendena inte torde bli obetydlig.

föreningarNär det gäller inte hänföra till föreningarsmåär attsom
enligt den lagen har övergångsperioden begränsats till år. An-ettnya
ledningen härtill främst i denna föreningar ingår före-är att grupp av
ningar omfattas försäkringsdirektivEG:s och därför enligt Sve-som av
riges åtaganden måste till regelsystemEUgentemot snarast ettanpassas

uppfyller krav. konkurrensskäl har ÖvergångstidenEU:s Av ävensom
för föreningar,andra inte omfattas försäkringsdirek-EG:sstora som av
tiv, fastställts till år.ett

Enligt huvudregeln skall verksamheten bedrivas enligt fram tillUFL
dess koncessionsärendet avgjorts. syfte smidigåstadkommaI att en
övergång till den dock införtslagen har dispensregel enligt vil-nya en
ken regeringen eller inspektionen kan medgiva tiden för verksamhetatt
enligt UFL utsträcks högst år efter koncessionsbeslutet. Lämpligenett
bör i koncessionsbeslutet från vilken tidpunkt bestämmelserna ianges

skallFFL tillämpas.
bestämmelsen föreningarna får fortsätta bedriva verksam-Av att att

heten enligt tillUFL dess koncessionsfrågan avgjorts följer Finan-att
sinspektionen enligt andra2 § stycket till dess koncessionsfråganUFL
avgjorts kan fortsättningsvis medge från be-undantag UFL:säven
stämmelser. Likvidationsplikt inträder föreningen underlåter attom
inom de föreskrivna tiderna ansöka koncession. gällerDetsammaom

koncessionen avslås.om

understödsförening6§ En sluten enligt bestämmelserna 1inte iärsom
kap. § lagen försäkringsföreningar kan beviljas konces-4 19X000 om

enligt den lagen, föreningen vid utgången år 1972sion om av var re-
gistrerad understödsförening och koncessionsvillkoren i övrigtsom en

uppJj/Ilda.är

Paragrafen isak med l § andra stycket UFL.överensstämmer

understödsföreningar,§ På enligt lagen7 1972:262registreratssom
understödsföreningar och vid ikraftträdandet lagenom som av

försäkringsföreningar färre19X000 har 500 medlemmar,änom
skall § lagen understödsföreningar tillämpas.5 1972:262 om

Enligt denna paragraf omfattas inte förening, registrerats enligten som
och vid ikraftträdande färre medlemmar,UFL FFL:s har 500änsom av

reglerna minsta medlemsantal före-i kap. sådana4 FFL. Förom
ningar skall i stället § gälla i fortsättningen och således5 UFL även

den liberala dispensregeln i den paragrafen. föreningEnäven mer som
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visserligen bildats före den januaril 1999 medlemsantal eftermen vars
ikraftträdandet sjunkitFF L under kommer500 däremot omfattasattav

regeln i 4 kap. 9§ FFL.av

8 § understödsföreningsEn frma, lagenregistrerats innansom
19X000 försäkringsföreningar kraft, får godkännasiträtt ävenom

den bestämmelsernainte med 9 kap. § lagenöverensstämmer 1iom om
försäkringsföreningar.

Många understödsföreningama har ordet understödsförening i sinav
firma. Dessa Föreningar får i fortsättningen behålla sin firma.även

9 § Bestämmelserna borgensförbindelser kap. §4 9 lageniom m.m
19X°000 försäkringsföreningar gäller sådana förbindelserinteom

ingåtts understödsföreningar före ikraftträdandet lagensom av av om
försäkringsföreningar.

försäkringsföreningEn får enligt kap.4 9 § FFL inte ingå borgen eller
ställa säkerhet inte Finansinspektionen för visst fall till-annan gettom
stånd härtill. För undvika komplikationer beträffande tidigare in-att
gångna förbindelser stadgas i denna paragraf bestämmelserna inteatt
gäller förbindelser ingåtts före lagens ikraftträdande föreningarsom av

registrerats enligt UFL.som

10 § Redan före den 1 får1999 föreningsstämmanjanuari med till-
lämpning bestämmelserna majoritetskrav kap.5 6§ lageniav om
19X 000 försäkringsföreningar och hinder särskilda före-utanom av
skrifter stadgarna beslutai sådana ändringar behövs för attom som
stadgarna skall med lagen försäkringsföreningar.stämma överens om
Beslutet skall gälla från den tidpunkt då föreningen beviljas koncession
enligt lagen försäkringsföreningar.om

paragrafenI möjlighet redan före FFL:s ikraftträdande beslutaattges
sådana ändringar i stadgarna behövs för dessa skall iståom attsom

överensstämmelse med den lagen.nya

11 § Likvidation skall genomföras enligt lagen 1972:262 under-om
stödsföreningar, likvidatorerna har före utgången decem-utsettsom av
ber 1998.

paragrafenAv framgår likvidation skall genomföras enligt UFLatt om
likvidator före FFL:s ikraftträdande. Härvid kanutsetts det inoteras att

inte finnsUFL någon bestämmelse möjlighet upphöra med lik-attom
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enligtlikvidationenSkallverksamheten.och återupptavidationen para-
lik-avbrytamöjlighetintealltsåfinnsenligt UFL atthandläggasgrafen

enligt FFL.möjligtdäremotvilketvidationen, är

genomförasskallrörelseÖverlåtelse försäkringsförenings12 § av en
anbudetunderstödsföreningar1972:262lagenenligt omomom

1998.decemberutgångenföregodkäntsharÖverlåtelsen av

skall UFLikraftträdandeföre FFLzsgodkäntsharöverlåtelseOm en
förfarandet.det fortsattaförtillämpas även
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19.3 Förslag till

ändring lagenLag i 1995:1560om om

årsredovisning försäkringsföretagi

1 Inledandekap. bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämplig försäkringsföretag.på försäkringsfö-Medär
sådana försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkrings-retag avses

bolag omfattas försäkringsrörelselagen såda-1982:713 samtsom av
försäkringsföreningar omfattas lagen 19O:000 för-na som av om

säkringsföreningar. såFärsäkringsjöreningar uteslutande ellersom
sådanuteslutande meddelar livförsäkring i I kap.gott som som avses

§2 andra stycket lagen försäkringsfäreningar skall vid tillämp-om
ningen denna lag livförsiikringsföretag. Andra försäk-av anses som
ringsföreningar skall vid tillämpningen denna lag ska-av anses som
deförsäkringsföretag.

Bestämmelserna koncernredovisning kap. skall tillämpas på7iom
finansiella holdingföretag uteslutande eller huvudsakligen förval-som

andelar dotterföretag försäkringsföretag eller utländskaitar ärsom
företag motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag ettav avses
aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening verksam-ett en vars
het uteslutande eller så uteslutande består vinstsyfte för-i igott attsom

och förvalta andelar dotterföretag.ivärva
Regeringen eller, efter bemyndigande, Finansinspek-regeringens

får medge undantag fråntionen denna lag för sådana försäkringsföre-
får undantas från försäkringsrörelselagen enligt kap. §1 10tag som

får ocksålag. sådanaUndantag för jörsäkringsföre-görassamma
ningar i 1 kap. § lagen7 försäkringsföreningar.som avses om

sådana företagFör medgivits undantag från denna lag skall isom
stället sådana föreskrifter meddelats med stöd § andra4 stycketsom av
gälla.

Av ändringen i första stycket framgår begreppet försäkringsföretagatt
utvidgas så det omfattar försäkringsföreningar. Härigenom blirävenatt
ÅRFL ÅRFLtillämplig på försäkringsföreningar. Eftersom i vissäven
mån har skilda stadganden för sidan livförsäkringsföretagå och åena
andra sidan skadeförsäkringsföretag har i lagen vilka föreningarangetts

hänföra till liv- respektive skadeförsäkringsföretag.är attsom



örfattningskommentar 303F1998:82SOU

definition begreppenmed densammanhängerAvgränsningen av
kap. §framgår 1 2livförsäkringskadeförsäkring respektive avsom

efterutformatsförsäkringsföreningar och harlagen 19X:000 om
uteslutande eller såföreningkap. 4 § FRL. Enl gottmönster somav

i kap. 2 §livförsäkring 1meddelar sådanuteslutande som avsessom
liv-lagdennaskall vid tillämpningenandra stycket FFL somansesav

tillämpningenförsäkringsföreningar skall vidförsäkringsföretag. Andra
skadeförsäkringsföretag.denna lag anses somav

ÅRFL:s huvudsakliga principer.sammanfattningNedan följer aven
Deltill 1995/96:10,hänvisasdetaljerad redogörelseFör prop.en

Försäkringsföretag.
ÅRFLÅrsredovisningen resul-balansräkning,enligt beståskall av

skallförvaltningsberättelse.och Dentaträkning, upprättas ettnoter
redovisningssed. Balansräk-godoch i enlighet medöverskådligt sätt

rättvi-skall tillsammansresultaträkningen ochningen, noterna ge en
rättvisandedet behövs förställning. Omsande bild företagets att enav

avvikelsertilläggsupplysningar lämnas. Ombild skall skall görsges,
skallnormgivanderekommendationerfrån allmänna råd eller organ,av

avvikelsen skallSkälen fördetta anmärkas i not. anges.en
i lagen:redovisningsprinciper har tagitsgrundläggandeSex

sin verksamhet.fortsättaFörsäkringsföretaget skall förutsättas-
räken-skall frånvärderingen tillämpasprinciper förSamma ett-

skapsår till ett annat.
innebärvilket bl.a.rimlig försiktighet,skall medVärderingen göras-

skall fåintäkterkonstateradeunder räkenskapsåretendast tasatt
förutsebara förluster.skall till allamed och hänsyn tasatt

skallräkenskapsårethänförliga tillkostnaderIntäkter och tasärsom-
för betalningen.med tidpunktenoavsett

för sig.skall värderasiolika beståndsdelarnaDe posterna var-
skallräkenskapsårbalansen föringående stämma överensDen ett-

räkenskapsår.för föregåendemed utgående balans

skäl ochsärskildafår det finnsfrån principernaAvvikelser göras, om
redovis-och kravetgod redovisningssedförenligt med attäravsteget

skall vissaavvikelserättvisande bild. Omningen skall görsge en
itilläggsupplysningar lämnas not.en

resulta-försäkringsgrenar skallomfattar flerarörelsenOm även en
be-försäkringsgrenårsredovisningen.tanalys ingå i Termen ersätter

uppdel-föranvändas grundoch skallVerksamhetsgrengreppet som
därvidkaninformationen i resultatanalysen. Begreppetningen utgö-av

försäkringsklasser,fördelad såvälför informationbasen grupp avra
idag.liknande slagVerksamhetsgrenförsäkringsklasser eller somen av
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Balansräkningen skall ställas i kontoform och resultaträkningenupp
i rapportform. Både balansräkningen och resultaträkningen får del-en
vis utformning och innehåll i väsentlig överensstämmelseett nyttny
med de uppställningsformer i försäkringsredovisningsdirek-som anges
tivet.

balansräkningenI har införts rubrik med benämningen avsätt-en
ningar, dels beteckning försäkringstekniska avsättningar, delssom

beteckning andra slag avsättningar. Avsättning skall görassom av
för samtliga förpliktelser säkra eller sannolika till sinär existenssom

ovissa till belopp eller tidpunkt för infriande. Avskrivningar ochmen
nedskrivningar får inte redovisas avsättning.som

Ställda och därmed jämförliga säkerheter ansvarsför-panter samt
bindelser skall redovisas i balansräkningen inom linjen.

Nuvarande krav på upplysning ledande befattningshavaresom an-
ställningsvillkor har i lagen kompletterats med krav viss ytter-m.m.
ligare information lämnande lån och ställda säkerhetsföreskrifterom av

ansvarsförbindelser. Skyldigheten lämnasamt uppgifter lön,att om er-
sättningar och pensioner till styrelsen och verkställande direktören ut-
vidgas till gälla tidigare styrelse ochäven verkställande direktör.att
Dessutom innehåller lagen krav på upplysning avtalett om om av-
gångsvederlag.

ÅRFL innehåller koncerndefinition regler koncernredo-samten om
visningens utformning och innehåll. Vidare har begreppet intresseföre-

definierats i lag och metoderna för konsolideringtag dotterföretagav
och intresseföretag har lagreglerats.

ÅRFLSamtliga företag omfattas skall skyldiga attsom av vara upp-
förvaltningsberättelse.rätta Förvaltningsberättelsen skall innehålla en

rättvisande översikt utvecklingen företagetsöver verksamhet, ställ-av
ning och resultat. Förvaltningsberättelsen skall innehålla upplys-även
ningar vissa viktigare förhållanden, bl.a. förhållanden vikti-ärom som

för bedömningen försäkringsföretagets ställning och resultat,ga av
händelser väsentlig betydelse för företagetär upplysningarsamtsom av

företagets förväntade framtida utveckling. Dessutom skall i förval-om
tingsberättelsen lämnas upplysningar skade- respektive livförsäk-om
ringsrörelsens tekniska resultat för och de fem räken-vart ett senasteav
skapsåren företagets konsolidering vid utgångensamt ochvart ettav av
dessa räkenskapsår.

ÅRFL innehåller vissa regler offentliggörande års- och kon-om av
cemredovisningar. Försäkringsföretag skall således in årsredovis-ge
ning och revisionsberättelse, i förekommande fall, koncernredo-samt
visning och koncemrevisionsberättelse till Finansinspektionen. Finan-
sinspektionen skall kungöra handlingarna har kommit till inspek-att
tionen. Kungörande skall ske i tidning.en
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ÅRFL årsbokslut.upprättandegällerdetskall tillämpas näräven av
ÅRFL:s skall dockräkenskapsårföregåendeförjämförelsetalregler om
inte tillämpas.

ÅRFLfrånundantagframgårandratredje stycket meningenAv att
denundantagits frånförsäkringsföreningarför sådanakan medges som

lagförslaget.kap. §försäkringsföreningar, 7Iföreslagna lagen seom
ÅRFL ellerregeringenstycketförstaframgår kap 4§Vidare l attav

löpandebl.a.föreskriftermeddelafårFinansinspektionen nämnare om
koncemredovisning. Rege-ochårsredovisningårsbokslut,bokföring,

stycket iandrafår enligtFinansinspektionenringen eller samma para-
ÅRFL ochutsträckningvilkenföreskrifter imeddelagraf vidare om

nämnda bemyn-i kap.stöd det 1meddelats medföreskrifter avsom
delvis undanta-helt ellerföretagi sådanaskall tillämpasdigandet, som

tredje stycket.enligttillämpninggits från lagens

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

förstaoch tillämpas1999träder kraft den 1lag januariDenna i
eftereller, regeringensräkenskapsårför regeringengången som

Finansinspektionen bestämmer.bemyndigande,

för-redovisningsreglema förikraftträdandet degällerdetNär nyaav
ikraftträdan-medsambandanfördes ivadsäkringsföreningama är som

ÅRFL Således1995/96:10, del 170II,intresse,det sse prop.avav
den inreinom EGtjänsteområdet harfinansielladetpåtalades påatt

ochauktorisationendapå principernamarknaden, bygger enomsom
förut-principerframhölls dessaVidaregenomförts.hemlandstillsyn, att

förmedlemsländers reglerövrigamedlemsland godtarvarjesätter att
verksam-sådantillsynoffentligverksamhet ochdriva finansiellatt av

minimireglervissaantagits direktivinomhet det EGsamt att angersom
vad gäller redo-bl.a.finansiella företag,bedrivs iverksamhetför som

slut-drogs därförpropositionentillsyn.kapitaltäckning och Ivisning,
kreditinstitut,områdetfinansielladetför företag inomdetattsatsen -

vikt desärskildförsäkringsföretagvärdepappersbolag och attvar av-
särskiltdetkrav Vidare ansågsställer uppfylls.EG-rätten att varsom

fråga sådanaåtaganden isinakunde uppfyllaSverigeviktigt att om
regle-för särskildföremålverksamhetföretag bedriver ärsomensom

Gemenskapen.och tillsyn inomring
styrkamedsig gällandeskälen näranförda än störreDe görovan

EG-anpassningen lag-eftersomförsäkringsföreningarnadet gäller av
skall ankomma pådetföreslåsförsenad.kraftigt Detstiftningen attär

koncessionsamband mediFinansinspektionenellerregeringen attatt,
förbestämmaförsäkringsföreningar,lagenbeviljas enligt den omnya
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vilket räkenskapsår försäkringsförening första gången skall tillämpaen
ÅRFL.

Förekommer lag eller författningi hänvisning till föreskrift iannan
29 eller 30 § lagen 1972:262 understödsföreningar ersattsom som

bestämmelse denna lag, tillämpasi stället den bestäm-igenom nya
melsen.

Försäkringsföreningarnas redovisning har hittills reglerats i och29
30 §§ UFL.

fortsättningenI ÅRFL.kommer motsvarande reglering i Iatt ges
denna punkt har därför upptagits bestämmelse innebär hän-atten som
visningar i lag eller författning till 29 eller 30 § skall läsasUFL som om
de de bestämmelser träder i stället för bestämmelserna iavser nya som
29 eller 30 § UFL.

Bestämmelsen kap. §i 4 5 tredje stycket årsredovisningslagen
1995:1554 skall tillämpas på nedskrivninginte gjortssom av un-
derstödsförening före lagens ikraftträdande.

De bestämmelserna reversering skulle, de måste tillämpasnya om om
äldre nedskrivningar,även det nödvändigt igöra samband medatt

lagens ikraftträdande omfattande omvärderinggöra antalett storten av
anläggningstillgångar. Detta har inte lämpligt. förevarandeIansetts
punkt har därför föreskrivits bestämmelsen reversering inte skallatt om
tillämpas på nedskrivningar har skett före lagens ikraftträdande.som

Regeringen eller, efter bemyndigande,regeringens Finansinspek-
får förtionen den första års-eller koncernredovisning upprättassom

försäkringsförening enligt denna lag föreskriva kap.3 §5av en att
andra stycket årsredovisningslagen 1995:1554 och kap. §6 2
denna lag skall tillämpasinte meddela föreskriftersamt närmare om
vilka jämförande upplysningar stället skall lämnas.isom

Bestämmelsen har kommit till för underlätta anpassning till denatt en
redovisningslagstiftningen. Genom bestämmelsen möjliggörsnya un-

dantag från bestämmelserna lämnande jämförelsetal för föregå-om av
ende räkenskapsår och s.k. femårsöversikter. likhetI med vadom som

ÅRFLanfördes vid införandet får det lämpligt överlämnaattav anses
till regeringen eller, efter vidare delegation, Finansinspektionen att
meddela föreskrifter vilka undantag skallnärmare förgörasom som

vilka upplysningar i stället skall lämnas församt säkerställaattsom en
tillfredsställande jämförbarhet i företag undantas. På så sättsom ges en



Författningskommentar 3071998:82SOU

till olikamed hänsynövergångsregleringenmöjlighetbättre att anpassa
företagsstorlek.ochföretagstyper

ÅRFL stadgadestillövergångsreglernaianmärkasSlutligen kan att
ÅRFL:s ikraftträdan-uppskrivningsfond företillbelopp avsattsatt som

nedskriv-for erforderliganvändasfickförutsättningarvissade under
inte tidiga-Eftersom detanläggningstillgångar.andravärdet påning av

saknarförsäkringsföreningarnauppskrivningsfond hosförekommitre
for föreningarna.regeln relevans
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19.4 Förslag till

Lag ändring i lagen 1947:576om om

statlig inkomstskatt

§2 6 Med livförsäkringsföretagmom avses
livförsäkringsbolag enligt kap.1 § försákringsrörelselagen4
1982:713,
utländska försäkringsföretag driver livförsäkringsrörelse här isom
landet med stöd lagen 1950:272 för utländska försäk-rättav om
ringsföretag driva försäkringsrörelse Sverige eller lageniatt
1993:1302 EES-försäkringsgivares verksamhet Sverige,iom samt

3. försäkringsföreningar såuteslutande eller uteslu-gottsom som
sådantande meddelar livförsäkring i 1 kap. 2 § andrasom avses

stycket lagen 19X: 000 försäkringsfáreningar.om

2 § 6 I paragrafens första stycke förs in punkt innebärmom. en ny som
vissa försäkringsföreningar skallatt livförsäkringsföretag.anses som

Definitionen med vadöverensstämmer föreslås gälla i redovis-som
ningshänseende. Således skall försäkringsförening uteslutandesom
eller så uteslutande meddelar sådan livförsäkringgott isom som avses

kap.1 2 § andra stycket FFL vid tillämpningen livförsäk-anses som
ringsföretag. Av det oförändrade andra stycket följer försäk-att annan
ringsförening sådan klassificerats livförsäkringsföretagän ärsom som

hänföra till skadeförsäkringsföretag.att
Vid tillämpningen detta stadgande skall iakttas begreppen för-attav

säkringstagare och försäkringspremie medlemmotsvaras termernaav
och avgift i FFL.

Övergångsbestämmelser

ÄldreDenna lag träder kraft deni bestämmelser skall dock
.tillämpas på sådana försäkringsföreningar enligt kap. §1 lagen7som

19X.000 försäkringsföreningar skall små.om anses som

föreslagnaDe reglerna försäkringsföreningar bör träda i kraft denom
dag regeringen bestämmer. När det gäller de försäkringsföreningarsom

enligt kommerFFL klassificeras små försäkringsförening-attsom som
kommer de ha möjlighet tillämpa UFL under tioårsperiod.att attar en

Dessa föreningar bör därför beskattas enligt äldre regler.
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tillFörslag19.5

1990:661i lagenändringLag omom

pensionsmedelpåavkastningsskatt

avkastningsskatttillSkattskyldiga är§2
livförsäkringsföretag,svenska

härförsäkringsrörelsebedriverlivfärsäkringsföretagutländska som
etablering,landeti genom

tryggande1967:531lagenenligtpensionsstiftelser av pen-3. om
sionsutfästelse m. m.

rubri-underskuldredovisarbalansräkningsiniarbetsgivare4. som
tryggande pensions-§ lagenenligt 5till pensionerken Avsatt avom

utfästelse m.,m.
§kap. 2enligt 1pensionssparkontoinnehavarebosattSverige5. i av

pensionssparande.individuellt1993:931lagen om

ekonomisk intressegrupperingeuropeisktochhandelsbolagjråga1 om
skattskyldiga.medlemmarnarespektivedelägarnadockär

Äldre tilläm-skallbestämmelserdenkraftträderlag iDenna . ikraftträdandetföretidentillhänför sigverksamhetpå sompas

defi-denomfattadebliföreslåsforsäkringsforeningarEftersom§ av2
punktenkanSIL6i 2 §finnslivforsäkringsföretagnition mom.somav
kommerföreningaröverflödig. Desåsomstrykasstycketförsta somi3

avkast-betalasåledesskalllivförsäkringsföretagdefinierasatt som
ningsskatt.
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19.6 Förslag till

Lag ändring i mervärdesskattelagenom

1994:200

3 kap. Skatteplikt för omsättning, gemenskapsinternt förvärv och
import.

10 § Från skatteplikt undantas försäkringstjänster.omsättning av
Med försäkringstjänster förstås
tjänster tillhandahållande försäkringsrörelse enligt för-utgörvars
säkringsrörelselagen 1982:713, enligt lagen 1989:1079 liv-om
försäkringar med anknytning till värdepappersfonder, enligt lagen
1950:272 för utländska försäkringsföretagrätt driva fär-om att
säkringsrörelse Sverige, enligti lagen 1993:1302 utländskaom
EES-färsäkringsgivares verksamhet Sverige,i eller enligt lagen
19X:000 försäkringwreningar, ochom
tjänster tillhandahålls försäkringsmäklare eller andra för-som av
medlare försäkringar och försäkringar.av som avser

Som följd försäkringsföreningar liksomatt försäkringsbolagen av en-
ligt förslaget skall bedriva affärsmässig försäkringsrörelse föreslås i
punkt l tillägg klargörett undantaget från skatteplikt förattsom om-
sättning försäkringstjänster innefattar försäkringstjänsterävenav som
försäkringsföreningar tillhandahåller.
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Kommittédirektiv

Översyn understödsföreningarlagstiftningen omav

1996:66Dir.
augusti1996den 29regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

under-lagstiftningenskallsärskild utredare översynEn göra omaven
utredningsarbetetförutgångspunkterallmännastödsföreningar. Som
utsträckningdeniunderstödsföreningarreglernaskall gälla somatt om

ochförsäkringsverksamhetregler attmed EG:sharmoniseraskrävs om
tillsynensådantutformas sätttillsynsregleroch attverksamhets- ett

skyddsintresse-därområdentill dekoncentreraseffektiviseras ochkan
starkast.ärna

skallUtredaren

försäkrings-iinordnasbörunderstödsföreningarstörreöverväga om-
understödsföre-övrigafördet,ochregelsystemrörelselagens om

vadtillsynsreglerochverksamhets- utöversärskildabehövsningar,
föreningar,ekonomiskaförgällersom

reglernaassociationsrättsligadeövergripande översyngöra aven-
tilldemmöjligtlångtoch såunderstödsföreningarnaför anpassa

föreningar,ekonomiskarespektiveförsäkringsbolagförreglerna
skälighets-ochbehovs-de s.k.giltighetenfortsattadenöverväga av-

principerna,
rörelsebedrivandeaffärsmässigts.k.förbudet motöverväga avom-

avskaffas,kan
understödsföreningarnasförplaceringsreglerförslag tilllämna nya-

kapitalförvaltning,
koncemredo-ochârs-årsboksluts-föreslåoch samtöverväga nya-

understödsföreningama,förvisningsregler
sanktionsreglerna,ochtillsyns-göra översyn aven-

strukturförändringar,underlättarreglerföreslåochöverväga som-
verksam-föreningarsmindresammanslagningarfrämst avgenom

heter, och
skattereglema.ibehöverföljdändringari vad mån görasundersöka-
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Utredarens arbete skall slutfört före utgången september månadvara av
1997.

Bakgrund

Understödsföreningar föreningar för inbördesär bistånd med uppgift
lämna sjukhjälp, begravningshjälp,att pension eller liknande understöd

sina medlemmar eller deras anhöriga. Föreningarna bedriver försäk-
ringsverksamhet och i princip uppbyggdaär ekonomiska förening-som

Verksamheten regleras huvudsakligen lagen 1972:262ar. av om un-
derstödsföreningar UFL.

Understödsföreningama har vuxit fram under flera århundraden och
avspeglar sociala förhållanden under olika historiska skeenden. Före-
ningarna därför ofta sinsemellanär mycket olika i storlek, karaktär och
inriktning.

En understödsförening kan meddela pensionsförsäkring, kapitalför-
säkring eller sjukförsäkring. Allt efter verksamhetens indelas under-art
stödsföreningarna i pensionskassor, sjukkassor, begravningskassor

sjuk- och begravningskassor.samt I pensionskassor ingårgruppen
tjänstepensionskassor, meddelar försäkringar enligt arbets-som
marknaden träffade pensionsuppgörelser och betecknas ITP-som
kassor. Trots dessa minoritet blandatt utgör understödsföreningarnaen
intar de särställning och den föreningarär har denen grupp av som

betydelsen frånstörsta såväl allmän enskild synpunkt.som
En understödsförening skall sluten, dvs. i princip stå öppenvara en-

dast för för varje förening visst avgränsadsätten t.ex.persongrupp,
anställning i företag. Kravet på slutenhet gäller dock inte före-samma
ningar registrerats enligt äldre lag.som

En understödsförening skall registrerad hos Finansinspektionenvara
och stå under dess tillsyn. En förutsättning för registrering denär att
avsedda verksamheten behövlig och iär övrigt ägnad främjaäven att en
sund utveckling försäkringsväsendet. För understödsföreningarnaav
gäller således alltjämt den s.k. behovsprincip tidigare gällde ävensom
för försäkringsbolag.

En understödsförening skall huvudregel ha minst 100 med-som
lemmar. I fall krävs medlemsantalettre uppgår till minstatt 500. Det
gäller föreningar meddelar förtids- eller efterlevandepensionsom utan
samband med ålderspension, sjukpenning för längre tid 180 dagarän
för sammanhängande sjukdomstillståndett eller kapitalförsäkring för
dödsfall till högre belopp l 000 kronor förän medlem.en
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Finansinspektionen medgerKapitalförsäkring får, inte annat, av-om
enligt lagen 1962:381basbelopphögst belopp motsvarandeett ettse

allmän försäkring.om
verksamhethuvudregel inte drivaunderstödsförening fårEn som

försäkringsverk-med föreningensfrämmande för ändamåletärsom
samhet.

fårunderstödsförening bedriver inteförsäkringsrörelseDen som en
fårföreningen inte aktivtaffärsmässig. innebärDetta vär-t.ex. attvara

medlemmar.va
soliditet och skälighet.fylla krav påunderstödsförening skallEn
föreningen kan fullgöradelsinnebär stadgarna skallDetta trygga attatt

intressetillgodose medlemmarnassina försäkringsutfästelser, dels av
med hänsyn tillskäligaoch villkor för försäkringarnakostnader äratt

föreningens förhållanden.omfattning ochförmånernas ochart
År för allmäntillkallades särskild utredare1987 över-göraatt enen

försäkringsföreningar. Utredningen,lagstiftningen som an-omsyn av
år betänkan-Understödsföreningsutredningen, 1990tog namnet avgav

Utredningens förslag inne-1990:101.det Försäkringsföreningar SOU
fö-till den verksamhetmed anknytningbar alla bestämmelseratt som

i kraftförutsattes trädabedriver samlades i lag.reningarna Lagenen
lagstiftningFörsäkringsrättskommitténs förslag tillsamtidigt nysom
Någon så-Personförsäkringslag, SOU 1986:56.personförsäkringom

kommit till stånd.lagstiftning emellertid inte Detta,dan har ännuny
finansielladärefter skett inom densnabba utvecklingoch den som

främst följdförsäkringsområdet,och i första handsektorn avsom en
understödsföreningsutredningensmedförtnärmandet till harEU, att

lagstiftning.till grund förförslag aldrig kommit läggasatt ny

lagstiftningenBehovet översynav en av

i kraftunderstödsföreningar, träddegällande lagen UFL,Den nu om
huvudsak endast mindredess har idvs. för år sedan. Sedan1972, 24

varit i kraft harUnder den tid UFLjusteringar lagens regler gjorts.av
försäkrings-lagstiftningen bådeförändringar skett iemellertid stora

verksamhetbetydelse för denandra områdenområdet och somav
endast i be-förändringar harbedrivs understödsföreningarna. Dessaav

i exempel kangränsad omfattning fått genomslag UFL. Som nämnas att
lagflertal hänvisningar till 1951 årsalltjämt innehållerUFL ett om

gällandedenekonomiska föreningar, redan 1988 ersattes av nusom
hellerföreningar. innehåller intelagen ekonomiska UFL1987:667 om
enligtförsäkringsverksamhet krävsställer de krav förregler somsom

följdockså tillFörsäkringsmarknaden sådan harregler.EG:s avsom
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behovet försäkringslösningar och den internationaliseringav nya som
skett genomgått betydande strukturella förändringar. Denna utveckling

förväntaskan fortsätta i framtiden.även
Den nuvarande lagstiftningen understödsföreningar framstår motom

denna bakgrund föråldrad inteoch ägnad uppfylla de kravattsom som
modernt försäkringsväsende ställer. Sedan understödsföreningsut-ett

redningen avlämnade sitt betänkande har försäkringsrörelselagstift-
ningen genomgått omfattande förändringar, bl.a. grundade förslag

Försäkringsutredningen. Understödsföreningsutredningen valde attav
inte lämna några förslag inom områden där regler bör gälla församma
försäkringsbolag och understödsföreningar och där Försäkringsutred-
ningen kunde förväntas föreslå förändringar i försäkringsrörelselagen
1982:713. Dessa omständigheter och de övriga förändringar be-som

medför understödsföreningsutredningens förslagrörts inteatt utanovan
vidare kan läggas till grund för proposition till riksdagen. Det där-ären
för befogat tillkalla särskild utredare med uppdragatt göraatten en
förnyad och genomgripande lagstiftningen understöds-översyn av om
föreningar.

Utredningsuppdraget

särskildEn utredare skall tillkallas för lagstiftningenöveratt se om un-
derstödsföreningar.

Allmänna utgångspunkter

övergripandeEtt mål för utredningsarbetet bör reglernaattvara om
understödsföreningar i de delar där så krävs harmoniseras med reglerna
inom EG. En utgångspunkt bör därvid reglerna för de förening-attvara

verksamhet sådan omfattning försäkringsdirektivEG:sär attar vars av
tillämpliga, så långt det lämpligt ochär möjligt med hänsyn tillär un-

derstödsföreningarnas verksamhet och särskilda förhållanden, utformas
i överensstämmelse med de regler gäller för andra slag försäk-som av
ringsföretag. Det kan i fråga sådana föreningar börsättas om vara en
särskild institutskategori. lösningEn bör innebär deövervägas attsom
inordnas i försäkringsrörelselagens regelssystem och särregleratt som
kan behövas för understödsföreningars fortsatta verksamhet inarbetas i
den lagen.

Som redovisats bakgrundsvis understödsföreningama mycket oli-är
ka i storlek, karaktär och inriktning. finns såledesDet understödsföre-
ningar med endast fåtal medlemmar, låga eller obetydliga försäk-ett
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Åringsbelopp kapitalförvaltning.och mycket begränsad andra sidan
finns det också understödsföreningar, i första hand tjänstepensionskas-

med medlemsantal överstigande och för den100 000,ett storasor, en-
skilde betydelsefulla försäkringsåtaganden fonderoch uppgår tillsom
flera miljarder kronor. sig självt skyddsintressena, kravenDet säger att

verksamhetsreglema kraftigtoch tillsynsbehovet varierar beroende
vilket slag förening det fråga Utredaren bör i sitt arbeteärav om.

frånutgå särskilda verksamhets- och tillsynsregler bör gälla endastatt
och i den utsträckning det befogat allmän synpunkt eller detärom ur

finns väsentligt intresse sådana regler. sådanGenomettannars av en
inriktning kan tillsynsarbetet effektiviseras och koncentreras till de om-
råden och verksamheter där skyddsintresset starkast.är

det följandeI antal områden utredaren skall ägna sär-ettanges som
skild uppmärksamhet.

Associationsrättsliga regler

innehållerUFL vissa självständiga associationsrättsliga regler. Främst
gäller detta bestämmelser stadgar och firma, medlemskap, avgifter,om
överlåtelse understödsförenings frågorrörelse vissa rörandesamtav
likvidation. flertalet andra associationsrättsliga frågor hänvisas i stäl-I
let till regler i lagen ekonomiska föreningar, i förekom-1951:308 om

Årmande fall föreningi med särskilda bestämmelser i 1988UFL. er-
lag den gällande ekonomis-1951 års lagen 1987:667sattes av nu om

föreningar.ka lagen har i sin ändrats flertal gånger efterDen tur ettnya
ikraftträdandet. förenings-denna bakgrund angeläget deDet är mot att
rättsliga reglerna Utredaren i detta sammanhangbör göraöver.ses en
övergripande de associationsrättsliga reglerna för under-översyn av
stödsföreningarna. Utgångspunkten vid detta arbete bör regler-attvara

för understödsföreningar inte i utsträckning vad moti-större änna som
deras särskilda verksamhet skall avvika från de reglerveras av som

gäller för ekonomiska föreningar i allmänhet.
Frågan anknytning till reglerna för ekonomiska föreningarom

kommer naturligen i läge i den utsträckning försäkrings-ett annat som
rörelselagens regelsystem tillämpligt för vissa understödsförening-görs

kan dock inte uteslutas förDet frågan får viss aktualitet så-ävenattar.
dana föreningar.
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Behovsprincipen

villkor för registreringEtt understödsförening och därmed ocksåav en
förutsättning för den skall få bedriva försäkringsverksamhet äratten

enligt § den4 UF L avsedda verksamheten behövlig. Motsvarandeäratt
regler gällde tidigare också frågai banker och försäkringsbolag.om

s.k. behovsprincip förDenna har dessa institut emellertid avskaffats.
Enligt försäkringsdirektivEG:s gäller vidare tillstånd bedrivaatt att
försäkringsverksamhet inte får den grunden det intevägras att anses
föreligga något behov den tilltänkta verksamheten. sådanaFörav un-
derstödsföreningar faller direktivensunder tillämpningsområdesom

därförtorde behovsprincipen inte kunna upprätthållas. Utredaren bör
det denna bakgrund finns skäl för övriga under-överväga mot attom

stödsföreningar behålla sådant krav.ett

Skäl ghetsprincipeni

understödsföreningsEn stadgar skall enligt ll § UFL utformadevara
så de uppfyller medlemmarnas intresse kostnader och villkoratt attav
för försäkringarna skäliga i förhållande till förmånernas ochär art om-
fattning och föreningens förhållanden. Motsvarande regler för kostna-
der villkor finns i fråga försäkringsbolag i kap. och7 4 § 19resp. om
kap. 6 försäkringsrörelselagen.§ Försäkringsutredningen har i enlighet

sinamed direktiv denna s.k. skälighetsprincip fortsätt-prövat ävenom
Övervägandenaningsvis bör behållas försäkringsrörelselagstiftningen.i

i denna del har redovisats i utredningens slutbetänkande SOU 1995:87
109-135. Utredningen föreslår efter frå-genomgångs. en noggrann av

den gällande skälighetsprincipen i försäkringsrörelselagen i sinattgan
helhet upphävs. Skälighetsaspekter på premier och kostnader anges
därvid kunna tillgodoses på andra det gäller skälighetenNärsätt. av
villkor och skadebehandling förslagutredningens inte innebärsägs att
några sakliga ändringar, sådana frågor fortsättningsvis heltutan att
kommer regleras lagstiftning. Utredningens förslag beredsatt av annan
för närvarande inom Finansdepartementet.

Utredaren bör bakgrund Försäkringsutredningensmot övervä-av
ganden och resultatet frågans fortsatta beredning undersöka detav om
finns skäl för understödsföreningarnas del helt eller delvis behållaatt

krav kostnads- och villkorsskälighet.ett



BilagaSOU 1 3171998:82

Förbudet affärsmässighetmot

innefattaverksamhet får enligt § inteunderstödsförenings 1 UFLEn
affärsmäs-affärsmässigt försäkringsrörelse. Förbudetdrivande motav

understödsförenings möjligheterbegränsningar bl.a. isighet innebär en
förbudetmarknadsföra sina tjänster och medlemmar. Medvärvaatt nya

följer inskränkningar för verksamheten. Avsikten bakomockså andra
delvis ha varit dra så-bestämmelsen torde åtminstone gränsatt moten

för andrabedrivs försäkringsbolag, vilkadan försäkringsrörelse som av
ifrågasättas behovet sådanregler ställts kan dockDet enom avupp.

slag.förbudsregel sådana före-avgränsning motiverar detta Föraven
försäkringsdirektiv följer för övrigtningar faller under EG:s avsom

grundläggandedirektivens bestämmelser dessa föreningar iatt avseen-
reglering väsentligenden måste underkastas överensstämmeren som

försäkringsrörelsela-för försäkringsbolag enligtmed den gällersom nu
onödigtockså i övrigt otidsenligt och be-Förbudet framstårgen. som

förbudet af-därför integränsande. Utredaren bör överväga motom
färsmässig avskaffas.verksamhet kan

Kapitalförvaltning

kapitalförvalt-understödsföreningarnasgrundläggande reglernaDe om
täck-finns Bestämmelserna innebär beloppning i 24 § UF L. att ett som

försäkringsfonder, dvs. i princip de för-dels föreningenser summan av
föreningens övriga skulder skall redo-säkringstekniska skulderna, dels

hand obligationer ochvisas i vissa angivna slag tillgångar, i förstaav
fast egendom. Placeringar i aktier ellerskuldförbindelser säkerhet imot

fall tillåtna.värdepappersfondsandelar enligt paragrafen inte i någotär
i kraft den julibestämmelse, trädde 1 1995Enligt 24 somen ny a

1994/95:NU24, rskr.1994/95:392, får dockprop.1994/95:l84, bet. en
för be-understödsförening med Finansinspektionens tillstånd i stället

EG-harmoniserade placeringsreglerstämmelserna i tillämpa de24 §
för försäkringsbolag i försäkringsrörelselagen.samtidigt infördessom

beak-principerna placeringarna skall ske medbyggerDessa attom
med spridning ris-försäkringsåtagandena matchning ochtande avav

försäkringsrörelselagen inne-diversiñering. Bestämmelserna ikerna
tillgångsslag. Häri inräknashåller vidare uppräkning tillåtna ut-en av

och fastigheter,tidigare tillåtna tillgångar, obligationer ävenöver som
liknade värdepapper.bl.a. aktier, värdepappersfondsandelar och andra

till Sverige ellerPlaceringarna i princip inte heller begränsadeär
förarbetena till s.146svenska tillgångar. 24 § aI angavsa prop.

understödsföre-olyckligtskäl för bestämmelsen detatt vore omsom
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ningama till följd ändringarna försäkringsrörelselageni skulle komma
verka under konkurrensförhållanden försäkringsbolagen.sämreatt än
framhöllsDet dock detta provisorisk lösning i avvaktan påatt var en en

reformering lagstiftningen för understödsföreningarna. Utredarenav
bör denna bakgrund och lämna förslag till place-övervägamot nya
ringsregler för understödsföreningarna. Utredaren bör därvid beakta
dels de krav följer EG:s direktiv, dels intresset Linder-attsom av av
stödsföreningar och försäkringsbolag i detta avseende så långt möjligt

likartade konkurrensförutsättningar.ges

Redovisning

Understödsföreningars räkenskaper och årsredovisning regleras 29av
och 30 denUFL. För löpande bokföringen lämnas inga särskilda
regler. detta avseendel gäller således bestämmelserna i bokföringsla-

l976:125. föreskrivsI 29 § hänvisning till 1951 års laggen genom
ekonomiska föreningar styrelsen varje år skall årsredovis-attom avge

ning bestående resultaträkning, balansräkning och förvaltningsbe-av
rättelse. Resultaträkning och balansräkning i årsredovisning och i års-
bokslut enligt bokföringslagen skall i princip i enlighet medupprättas
bokföringslagens bestämmelser. 30 § finns vissa särskildal bestämmel-

för det fall understödsförening flerahar verksamhetsgrenar. Iser en
paragrafen vidare regeringen eller, med regeringens bemyndi-attanges
gande, Finansinspektionen får utfärda föreskrifternärmare om en un-
derstödsförenings löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning.

Riksdagen beslutade under hösten 1995 EG-harmoniseradeom nya
års- och koncernredovisningsregler för aktiebolag, vissa handelsbolag,
kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag. deFör sist-tre
nämnda kategorierna företag skall de reglerna börja tillämpasattav nya
för räkenskapsår påbörjas den januaril 1996 eller Det-som senare.

gäller vissa andra bestämmelser. Lagstiftningen i övrigt skallsamma
tillämpas för räkenskapsår påbörjas den januari ellerl 1997som sena-

Reglerna för försäkringsföretag har tagits i särskild lag, lagenre. en
ÅFRL.1995:1560 årsredovisning i försäkringsföretag Redovis-om

ningskommittén, på vilkens arbete den lagstiftningen grundats,nya
ifrågasatte inte de reglerna borde tillämpliga pågöras ävenom nya un-
derstödsföreningarna, lämnade dessa utanför lagförslaget. förar-Imen
betena till den lagstiftningen prop. 1995/96:10, del 183nya s.

frågan kräver ytterligare beredning och regeringen inomatt attangavs
framtid kommer tillsätta särskild utredning under-atten snar en om

stödsföreningar. dettaI sammanhang erinrades vidare denom ovan re-
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Finansinspektionen utfär-dovisade möjligheten för regeringen eller att
da föreskrifter i ämnet.

årsboksluts-Utredaren bör och lämna förslag tillöverväga samtnya
understödsföreningar. såda-års- och koncernredovisningsregler för För
försäkringsdirektiv dessaföreningar omfattas EG:s måstena som av

för försäkringsfö-uppfylla de krav i fråga redovisning gällersom om
förinom eftersträvansvärt reglerna sådana Linder-EU. Det ärretag att

medstödsföreningar långt möjligt utformas så deså överensstämmeratt
ÅFRL försäkringsföre-de regler enligt gäller för övriga svenskasom

princip bör gälla för andra understödsföreningar.detsammaI äventag.
fallfråga emellertid undersöka och i så il dessa bör utredarenom om

ÅFRLvilken förenklingar i förhållande tillutsträckning justeringar och
föreningarnas storlek och verk-kan motiverade med hänsyn tillanses

samhet.

Tillsyn

gäller i dag för samtliga understödsföreningar. princip innebärUFL I
storlek ochdetta regler gäller för alla föreningar,att oavsettsamma

under Finansinspektio-verksamhet och alla föreningar också ståratt
till följdtillsyn. svårigheter kan uppståDe gemensammanens som av

regler för föreningar med olika storlek och verksamhet har beaktatsså
får Finan-dispensregel i Enligt denna bestämmelse2 § UFL.genom en

sinspektionen understödsföreningar verksamhet hari fråga om vars
endast omfattning eller huvudsakligen pensionsförsäkringringa avser

bestämmelser.grund anställning medge undantag från lagens Enav
förutsättning för det inte föreligger hinder från all-sådan dispens är att

föreningens för-synpunkt och det lämpligt med hänsyn tillmän äratt
begränsad till vissa be-hållanden. Dispensmöjligheten däremot inteär

stämmelser eller Avsikten bakom dispensregelnslag bestämmelser.av
föreningartorde regelverket och tillsynens omfattning för dessaattvara

rimlig i förhållande tillskall kunna läggas på nivå framståren somsom
omfattning.verksamhetens ochart

förhål-det med hänsyn till deras skildaSom tidigare berörts torde
understödsfö-landen krävas olika verksamhetsregler för olika slag av
tillsynens in-reningar. Utformningen dessa regler påverkar ocksåav

tillsyns-riktning och omfattning. Naturligen finns det mycket störreett
omfattandebehov det gäller förening med verksamhet ochnär storen

verksamhet ochreglering i fråga liten förening med obetydligän om en
enkelt regelverk. förhållande har tidigare kunnat beaktasDetta genom

förmöjligheten till emellertid ifrågasättas det dedispens. kanDet om
finns överhuvudtaget be-minsta understödsföreningarnas del skäl att
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ekonomiskaregler förallmännareglering och intesärskildhålla omen
vidarebörföreningar. Dettillämpas för dessaskulle kunnaföreningar

föreningarmindrei lag undantabefogat direktdet inte ärprövas attom
Finansinspektionenskulleoch tillsyn. Härigenomtillståndspliktfrån

med ioch arbetettillsynsuppgiften sådanbefrias både från attsom
bör med-utsträckning dispensfall och i vilkenenskiltvarje pröva om

därföreningarsådanai stället inriktaskan dåResursernages.
behöverordningsådanuttalat. Entillsynsintressetskydds- och är mer

för såda-dispensmöjlighet behållsinnebära hinderdock inte attmot en
dennaUtredaren börundantas från tillsyn.inteföreningar motsomna

understödsfö-utsträckning mindrevilkenoch ibakgrund överväga om
från reglerundantasreglering kansärskildbehöverreningar resp.en

och tillsyn.tillstånd/registreringom
understödsfö-1972:291kungörelsenandra stycketEnligt 6 § om

utövandet sin tillsynvidFinansinspektionenskallreningsregister av
understödsförening-omfattning lämnai skäligsärskild begäraneller på

driva sin rörelseför demför underlättaupplysningarråd och attattarna
lämpligtomfattning Dettaochtill deras ärmed hänsyn sätt.på ettartett

serviceskyldighetdensig betydligt längresträckeråläggande änsom
förvaltningslagenenligtmyndigheter harandraFinansinspektionen och

bedrivergälla denutgångspunkt börallmän1986:223. Som att somen
administrativaskall ha deverksamhet ocksåfinansielltillståndspliktig

vidareframstårkrävs för detta. Detoch andra somsomresurser
del i verksam-Finansinspektionentillsynssynpunktolämpligt tarattur

övervaka.het den är satt att
bestämmelsenbehandladeinte denbörUtredaren överväga nuom

verksamhets- och tillsynsreg-förenkladeavskaffas ochkan ersättas av
till ombildningmöjligheterförbättradeföreningarler för mindre samt

sådana föreningar.sammanslagningoch av

Sanktioner

avseenden. finns be-flera I 77 §straffbestämmelser iinnehållerUFL
understödsföre-Oregistreradstraff för drivandestämmelser av enom

Överträdelser straffbeläggs iassociationsrättsliga reglervissaning. av
ekonomiskaårs lagbestämmelser i 1951hänvisning till78 § omgenom

Finansinspektionentillstraff för denföreskrivsföreningar. 79 §I som
avseendeni angivnavilseledande uppgifteroriktiga ellerlämnar resp.

uppgifter.föreskrivnavissaunderlåter lämnaatt
bestämmelseinnehåller inte någonFörsäkringsrörelselagen som

straffsanktionsådandärför ifrågasättaskan77 Detmotsvarar enom
iUtredaren börunderstödsföreningar.motiverad i fråga ävenär om
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erforderli-kansanktionsbestämmelservilkaövrigt överväga som anses
associationsrättsligaför överträdelserSanktioneroch lämpliga. avga

associa-denallmännai denbestämmelser bör översynövervägas av
näringsrättsligtbehandlats Itionsrättsliga reglering har avse-ovan.som

möjligtdetlösningar såeftersträvautredaren ärende bör närasom
områ-närliggandevalts inomlösningarmed deöverensstämmer som

försäkringsrörelselagstiftningen.hand bank- ochden, i första

Strukturförändringar

inrikt-understödsföreningarsolikaskillnader mellanfinnsDet stora
utredningsuppdragetingår också istorlek.verksamhet och Detning, att

kanföreningarför olikaskillnader i regleringenvilkaöverväga som
omfatt-verksamhetenstillframför allt med hänsynmotiveradeanses

Även ochenklareföreningarför mindreregelverketning. görsom
omfattandebedriverför föreningarbetungandemindre än en mersom

för småförenat med svårigheterfallkan det i mångaverksamhet vara
regelverk. Etttillämpa gällandeoch korrekttillägna sigföreningar att

skyldighet lämnaFinansinspektionensför detta tordeuttryck att envara
föreningarmindreupplysningar. mångaråd och Förunderstödsförening

kravekonomiskaklara allmännasvårtkan det också antas attvara
därförkostnadseffektivitet. framstårDethantering ochrationell som

understödsföre-möjliggör mindreordningmedönskvärt attsomen
bärkraftigaochombildas tillsmidigt kanningar störresättett mer

i princip skei kan dettareglerna UFLEnligt de nuvarandeenheter. en-
hela sittlikvidation överlåtersamband medförening idast att engenom

eller tillunderstödsföreningförsäkringar tillbestånd etten annanav
relativtförfarande gällersådantförsäkringsbolag. För sammantagetet.

ochbakgrunddennaUtredaren börkomplicerade regler. övervägamot
strukturförändring-önskvärdaunderlättarförslag till reglerlämna som

understödsföre-möjlighet till fusioninförandet.ex. avgenom av enar,
ningar.

frågorLagtekniska

samtligai principförslag innebarUnderstödsföreningsutredningens att
skullevilka enligt förslagetunderstödsföreningar,bestämmelser om

hänvis-enda lagsamlades iförsäkringsföreningar,betecknas utanen
avtalsrättsligassociationsrättslig ellernäringsrättslig,ningar till annan

hade sinbestämmelseri frågagälldelagstiftning. Detta även somom
i materielltskillnaderoch där någramotsvarighet i andra lagar avseen-

11 17-1169
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de inte avsedda. sådanEn lagstiftningsteknik har flera fördelar.var
Framför allt blir reglerna inom bestämt område härigenom lättareett att
hitta, överblicka och tillgodogöra sig. lagstiftningEn utformadärsom
på sådant medför emellertid nackdelar. Om varje lag i de-sättett även
talj skulle reglera samtliga rättsfrågor inom lagens tillämpningsområde
skulle detta leda till helt ohanterlig mängd författningstext. Enen pa-
rallell reglering frågor i olika lagar har också andra negativaav samma
effekter. Detta gäller särskilt rättsområden underkastadeärsom

Ändringarsnabba förändringar. måste då i varje fall ske i kanske ett
flertal författningar i stället för i princip kunna ske i centralatt en
grundförfattning. finnsDet vidare tendens från början likalydan-atten
de bestämmelser i olika lagar tiden förändras justeringaröver genom
och omarbetningar så de inte längre kanDettastämmer överens.att
medföra omotiverade skillnader, mellan olika slag företag verk-t.ex. av

inom fält, och försvåra överblicken regleringenöversamma samma
visst område. Utredaren bör denna bakgrund i första hand för-ett mot

söka åstadkomma lagteknik bygger på hänvisningar till andraen som
relevanta lagar i kombination med sådana särbestämmelser kansom
krävas och således undvika ordning där alla regler understödsfö-en om
reningar samlas i lag.en gemensam

Skattefiågor

Understödsföreningar faller inte under det skattemässiga begreppet
livförsäkringsföretag i 2 § 6 lagen 1974:576 statlig in-mom. om
komstskatt. Understödsföreningar befriade från inkomstskatt för allär
inkomst för inkomst fastighet inte förvaltas i livförsäk-utom av som
ringsverksamhet 7 § 10 lag. Bedrivs verksamhet hän-mom. samma
förlig till livförsäkring försäkrade skatteskyldiga till s.k. avkast-är
ningsskatt. Till föreningar driver livförsäkringsverksam-änannatsom
het har tidigare hänförts sjukkassor som meddelar sjuk- och olycks-
fallsförsäkringar däremot inte kombinerade sjuk- och begrav-men
ningskassor.

Utredningen bör undersöka i vad mån skattereglerna behöver juste-
till följd de ändringsförslag den fram,lägger slo-t.ex. ettras av som

pande förbudet affärsmässighet.motav
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Utred ningsarbetet

frågorUtredaren bör oförhindrad andra rörandeävenatt tavara upp
understödsföreningar föregående.de särskilt har i detän angettssom

till samtliga kommittéer ochUtredaren skall beakta direktiven sär-
skilda konsekvenser dir.utredare beakta regionalpolitiska 1992:50,att

offentliga åtaganden dir. och redovisa jämställd-1994:23,prövaatt att
hetspolitiska konsekvenser dir. 1994: 124.

Utredaren bör hålla sig underrättad Justitiedepartementets arbeteom
fortsattamed utarbetandet försäkringsavtalslag och denav en ny om

beredningen Försäkringsutredningens slutbetänkande SOUav
inom Finansdepartementet.1995:87 skersom

Försäkringsför-Samråd bör ske med Finansinspektionen, Sveriges
bund frågoroch Svenska Livförsäkringsföreningars Riksförbund isamt

Bokförings-rörande redovisning med Redovisningskommittén och
nämnden.

föreUtredarens uppdrag bör slutfört utgången septemberavvara
månad 1997.

Finansdepartementet
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understödsforeningar1972:262Lagen om

bestämmelserAllmänna

förföreninglag sådanförstås enligt dennaMed understödsförening§1
drivandeaffärsmässigttill ändamålinbördes bistånd har att, utansom

arbetslös-personförsäkringmeddelaförsäkringsrörelse, änannanav
huvudsakligendenslutenhetsforsäkring och på sådant ärsättär attsom

visstillhörandeföretag,för anställda i visst eller vissaavsedd personer
intressege-med sådansammanslutningmedlemmar iyrkesgrupp eller

naturlig.personförsäkringförmenskap samverkan ärävenatt en
i första styckesluten påOckså förening sättär an-angessomsom

understödsfö-registrerad såsomdenunderstödsförening, äromses som
enligt äldre lag.rening

grundpensionsförsäkringhuvudsakligenverksamhetenAvser av
understödsförening,anställning, föreningen även omsomanses

arbetsgivaren.medlemsavgifterna erlägges av

försäkringsutfäs-föranstalt,tillämpning på§ lag2 Denna äger vars
iverksamhet regleraselleransvarigeller kommuntelser ärstaten vars

i offent-förpensionskassasådansärskild författning, eller på personer
tillämp-från lagensundantagenregeringen förklaratslig tjänst avsom

ning.
elleromfattningendast ringaunderstödsförenings verksamhetHar

anställning,grundpensionsforsäkringhuvudsakligenden avavser
i dennabestämmelsernafrånundantagFinansinspektionen medgekan

och detsynpunktfrån allmänhinder föreligger ärlag i den mån
1992:1624.förhållanden. Lagtill föreningenslämpligt med hänsyn

Finansinspektionenregistrerad hosUnderstödsförening skall3 § vara
tillsyn denna.ochstå under av

dettaunderstödsforeningsregister. IföresFinansinspektionenHos
för registre-anmälaslag skallenligt dennainskrives de uppgifter som

1992:1624.skall i registret. Lagring eller i övrigt tas

denlag endastenligt dennaUnderstödsförening får registreras4 § om
främjaövrigt ägnadiavsedda behövlig ochverksamheten även attär en

försäkringsväsendet.sund utveckling av
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§5 Understödsförening skall bestå minst 500 medlemmar, före-av om
ningen meddelar

förtids- eller efterlevandepension samband med ålderspension,utan
sjukpenning för längre tid 180 dagar förän sammanhängandeett
sjuklighetstillstånd, eller
kapitalförsäkring för dödsfall till högre belopp l 000 kronor förän

medlem.en

föreningAnnan i förstaän stycket skall bestå minst 100som avses av
medlemmar.

Om särskilda skäl föreliger, kan Finansinspektionen bestämma att
förenings minsta antal medlemmar skall lägre iänvara som anges
första eller andra stycket. Lag 1992: 1624.

6 § Kapitalförsäkring får högst belopp motsvarande basbe-ett ettavse
lopp enligt lagen 1962:381 allmän försäkring för medlem. Omom en
det finns särskilda skäl, kan Finansinspektionen medge understödsföre-
ning meddela sådan försäkring till högreatt belopp. Lag 1993: l 78.

7 § Understödsförening får medgivande Finansinspektionenutan av
driva verksamhet främmande för ändamåletär med föreningenssom
försäkringsverksamhet. Omfattningen den främmande verksamhetenav
skall stå i rimligt förhållande till försäkringsverksamheten.

Understödsförening får heller medgivande Finansinspek-utan av
tionen ändra sin försäkringsverksamhet så den får väsentligtatt en ny
inriktning eller kommer omfatta verksamhetsgren. Vidatt prövning-ny

4 § motsvarande tillämpning.äger Lag 1992:1624.en

8 § För understödsförenings förbindelser endast föreningens till-svarar
gångar inbegripet förfallna med erlagda medlemsavgifter.

9 § Innan underståndsförening registrerats, kan den förvärva rättig-
heter eller ikläda sig skyldigheter eller inför domstol ellerpartvara an-

myndighet. Sedan styrelse kan dock denna föra talan iutsetts, målnan
rörande föreningens bildande.

Handlar föreningsmedlemmar eller styrelseledamöter eller andra på
föreningens innan den registrerats,vägnar, de deltagit isvarar som
åtgärden eller beslut därom solidariskt för uppkomna förbindelser.



Bilaga2 327SOU 1998:82

firmaStadgar och m.m.

understödsförening ha i enlighetskallvinna registrering10 För§ att
och revisorer.styrelsedenna lag antagit stadgarmed utsettsamt

före-ägnadeUnderstödsförenings stadgar skall11 § att trygga attvara
samtidigt till-och skallförsäkringsutfästelserningen kan fullgöra sina

försäk-och villkor förkostnadermedlemmarnas intressegodose attav
ochoch omfattningtill förmånernasskäliga med hänsynringarna är art

Även verk-ha föri övrigt skall stadgarnaföreningens förhållanden. ett
lämpligt innehåll.samheten

Stadgama skall ange

föreningens firma,
och verksamhetensföreningens verksamhetändamålet med art,

styrelse skall ha sittföreningensinom riket, därden säte,ort
föreningen,gälla för inträde ide villkor skallsom

förstorlek eller grundernabeskaffenhet ochförsäkringsförmånernas
försäk-för utbetalningformånerna, tid och villkorberäknande avav
försäk-kapitalförsäkring högsta tillåtnai frågaringsbelopp samt om

för medlem,ringsbelopp en
föreningen, eller grundernatillfasta avgifter, skall erläggasde som

för deras beräknande,
för dessuttaxering och grundernaför beslut särskildordningen om

förekomma,skall fåverkställande, sådan uttaxeringom
fast avgift ellererläggatill föreningenpåföljden för försummelse att

belopp,uttaxerat
fall,föreligga för sådantåterköp skalltill fribrev eller samt,rättom

fribrevs- ellerför beräkningför och reglernavillkoren rätten av
återköpsvärdena,

sådanhos föreningen,försäkringsbrevl0.villkoren för belåning omav
få förekomma,belåning skall

skyldig-utredning,försäkringstekniskför verkställandell.tider omav
verkställa sådan utredning,het föreligger att

för fondbildning,grunderna12.
ochlöpande utgifter skall placerasbehövs för13.hur medel vär-som

dehandlingar skall förvaras,
skall användasförsäkringsfondingår il4.hur medel samt, omsom

bestämmelser därom,återbäring skall förekomma,
högsta och lägstarevisorer eller detstyrelseledamöter ochl5.antalet

styrelseledamöter ochförtill vilket de skall uppgå och,antal re-om
uppgifter dem, ti-motsvarandefinnas suppleanter,visorer skall om

suppleants uppdragrevisors ochden för styrelseledamots, samt, om
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styrelseledamot, revisor eller suppleant skall på iänutses annat
denna lag angivet hur tillsättning skall ske,sätt,

l6.i fall där fullmäktige skall finnas, hur de skall deras be-utses samt
fogenhet och mandattid,

17.tid för ordinarie föreningsstämma,
18.det vilket kallelse till föreningsstämma skall skesätt och andra

meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom den tid fö-samt
föreskrivnadå kallelseåtgärder skallstämman vidtag-senastre vara

na,
19.hur vid föreningens upplösning skall förfaras föreningensmed be-

hållna tillgångar.

Bestämmelserna i andra stycket 15 gäller inte arbetstagarrepresentanter
har enligt lagen 1987:1245 styrelserepresentation förutsettssom om

de privatanställda. Lag 1987:1254.

12 Understödsförenings§ firma skall innehålla ettdera ordenav
"understödsförening" eller "försäkringsförening". Meddelar förening
uteslutande eller huvudsakligen sjukhjälp får firman dock i stället inne-
hålla ordet "sjukkassa".

firmanI får inte ordet "bolag" eller uttryck, betecknarannat ettsom
bolagsfcârhållande, på sådant därav kan föranledas dettas sätt att
misstaget firman innehas bolag. fårFinnan inte heller inne-att ettav
hålla ordet "erkänd" eller såväl ordet "ömsesidig" ordetsom
"försäkring".

Firman skall tydligt skilja frånsig förut registrerad, be-ännuannan
stående understödsförenings finna. registreringFör understödsföre-av
nings firma gäller i övrigt vad föreskrives firmalageni 1974:156.som
Lag 1987:625

12 § För varje understödsförening skall finnas huvudkontor ietta
Sverige. Lag 1996:754.

13 § Ansökan registrering styrelsen.göresom av
Vid ansökningshandlingen skall fogas

två avskrifter föreningens stadgar,av
avskrift protokoll förts vid sammanträde med föreningensav som
medlemmar och utvisar stadgarna antagits,attsom
avskrift protokoll eller handling framgår styrelseattav annan varav
och revisorer utsetts,
försäkringsteknisk utredning beräkningen de i stadgarnaom av an-
givna avgifterna eller, föreningen endat skall meddela sjukpen-om
ning för högst 180 dagar för sammanhängande sjuklighetstill-ett
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förening, deiförmånernabådasjukvårdsersättning ellerstånd eller
storlek.avgifternasbedömningföruppgifter behövs avensom

uppgiftinnehållaskallAnsökningshandlingen14 § om
medlemmar,antalet

postadress,understödsföreningens
fullständigasuppleantersochrevisorersstyrelseledamöters, namn,

intedessaförklaringoch hemvist jämtemedborgarskap att personer
är

skallfirmanoch hurfirmaföreningensfår tecknaeller demden4. som
styrelsen,endastskall tecknasdennatecknas, avom

styrel-ellerstyrelseledamotbeträffande firmatecknare ärsom
underförhållandenmotsvarandesesuppleant, angessom

lagenenligtharsuppleantstyrelseledamot ellerOm utsettsen
dettaprivatanställda, skallför destyrelserepresentation1987:1245 om

ansökningshandlingen.ianges
före-får tecknamedellerdenHar gemensamt annansom ensam

ansöknings-namnteckningskrivit sinegenhändigtningens firma
namnteck-vilkenpåsärskild bilaga,fogasskall vid dennahandlingen,

vittnen. Lagstyrktskallfinns. Namnteckningenningen avvara
1988:1325.

Medlemsförteckning

Över förteckningskall förasmedlemmarunderstödsforenings15 § ge-
innehållavarje medlemförskallFörteckningenstyrelsens försorg.nom

hemvistkändafullständigtuppgift senastpersonnummer,namn,om
pensionmeddelarföreningför inträdet i föreningen. Föroch tiden som

förteckningenimedlem,pensionstagare,skall i fråga är an-somom
före-inträde itid förbeträffandemotsvarande uppgiftertecknas utom

ningen.
tillgäng-vidareförteckningenrubrik skall isärskildUnder upptagas

föreningen.medlem ifribrevsinnehavare,liga uppgifter ärsomom
betryggandepåskall förvarasFörteckningen sätt.

Medlemskap

understödsforeningimedlem avgöresantagandeFråga16 § avavom
stadgar-föreskrivet ikanvad däromiakttagandestyrelsen med varaav

na.

12 17-1169
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17 § Medlem får utträda understödsförening, han icke grundur om
sin anställning skyldig tillhöra denna. Anmälan utträde skallärav om

skriftligen. stadgarna får föreskrivas,l namnunderskriftengöras att
anmälningshandlingen skall styrkt vittnen medlemoch attvara av un-
der viss tid efter anmälan, högst år, skall kvarstå i föreningen.ett

Även18 § medlem eller uteslutits understödsförening ellerutträttom ur
avlidit, har föreningen, föreskrivet i stadgarna, tillär rättannatom
dels stadgeenlig avgift för den tidsperiod, varunder avgången ägt rum,
dels vad belöper den avgångne enligt beslut särskild uttax-som om
ering fattats före avgången.som

återköpFribrev och

19 § Avgår medlem understödsförening, har han vid pensionsförsäk-ur
ring till fribrev och vid kapitalförsäkring till fribrev eller åter-rätt rätt
köp, Finansinspektionen med hänsyn till särskilda omständighe-om

föreskrivit, för föreningen eller visst slag försäkring dennater av som
meddelar, sådan skall föreligga.rättatt

till fribrevRätten eller återköp får inskränkas endast villkor igenom
fråga om

den minsta tid under vilken försäkringen skall ha gällt,
det lägsta belopp skall ha erlagts i avgifter för försäkringen,som

lägstade belopp till vilket fribrevs- eller återköpsvärde skall uppgå.
Lag 1992: 1624.

Avgifter

Understödsförening20 § skall till verksamhetens bedrivande uttaga
fasta medlemsavgifter. föreningen fleraHar verksamhetsgrenar, skall
särskild avgift för varje Verksamhetsgren.uttagas

Uttagande avgifter får beroende försäkringsfallgöras attav av
inträffat inom föreningen.

Om stadgarna medger särskild uttaxering, får sådan ske endast när
föreningens tillgångar otillräckliga för verksamhetens behörigaär
utövande.
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Försäkringsteknisk utredning

femte år låta verk-understödsförening skall minstStyrelse för21 § vart
ställning vidföreningensförsäkringsteknisk utredningställa närmastav

inomFinansinspektionenutredningen tillföregående års slut och inge
sjukhjälpsverksamhetBeträffandetid inspektionen bestämmer.som

meddelas försjukpenningendastFöreligger dock sådan skyldighet om
sjuklighetstillstånd.sammanhängandedagar förlängre tid 180än ett

varje Verksamhetsgrenskallföreningen flera verksamhetsgrenar,Har
särskilt i utredningen.behandlas

från skyl-delvis befria föreninghelt ellerFinansinspektionen kan
utredning,försäkringstekniskfall verkställadigheten i visst låtaatt om

skäl till befriel-omfattning ellerföreningens rörelse mindreär annatav
föreligger.se

ocksåförenings styrelseFinansinspektionen kan ålägga att annan
paragrafvad förut i dennatid eller fall följeri sagtsänannat avsom

utredning.försäkringsteknisklåta verkställa
FinansinspektionenenligtFörsäkringsteknisk utredning skall av

föreskrifter verkställasfastställda och meddeladegrunder av person,
livförsäkringsbo-aktuarie vidbehörig befattningär utövaatt somsom
verkställa utred-förklarats behöriglag eller inspektionen attsom av

ningen. 1992: 1624.Lag

beräknas förskall premiereservVid försäkringsteknisk utredning22 §
skillnaden mellan kapi-varje Verksamhetsgren. Premiereserven utgör

för löpande försäkringar ochföreningens framtida utgiftertalvärdet av
ytterligareföreningen kan hakapitalvärdet de avgifter att upp-av som

bära för dessa försäkringar.

Fondbildning

försäkrings-Verksamhetsgren tillVid bokslutet skall för varje23 § en
åtgått för kostnaderför intäkternafond denna vadavsättas som av

under räkenskapsåret.
försäkringsfondutredningförsäkringstekniskFramgår över-attav

tjugondeltäcka premiereserven jämtestiger vad behövs för att ensom
från för-helt eller delvis undantagasdärav, får överskjutande belopp

enligt vilken detinnehåller bestämmelsesäkringsfonden, stadgarnaom
får ske.

medel undantagas frånandra stycket fårfall iI änannat avsessom
medgivande. SådantFinansinspektionensförsäkringsfond endast efter
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för-kan föreningensmedgivande får lämnas, åtgärden äventyraom
fullgöra sina förpliktelser. 1992:1624.måga Lagatt

Kapitalplacering

delstäckerVid varje tidpunkt skall belopp,24 § ett summan avsom
övriga skulder,försäkringsfonder, understödsföreningensdels annan

slagredovisat i följandefond försäkringsfond medräknad,än avvara
tillgångar, nämligen

utfärdats ellerskuldförbindelserobligationer eller andra garan-som
terats staten,av

hypoteksbank,allmänna Ko-obligationer utfärdats Sverigessom av
bostadskreditkas-Svenskanungariket Sveriges stadshypotekskassa,

sekundärlåne-Skeppsfartensskeppshypotekskassan,Svenskasan,
skuldförbin-eller andraNordiska investeringsbanken,kassa eller av

förkreditinrättning, dock sådanautfärdatsdelser sådansom av
tillförskrivningar, medföravseddaden allmänna rörelsen rättsom

övriga fordringsägareefter utfärdarensbetalning först
förlagsbevis,

bankaktiebolag,obligationer utfärdats eller garanterats spar-avsom
utfärdatsfordringsbevisbank eller medlemsbank eller andra som av

förlagsbevis,docksådant bankinstitut eller Riksbanken,
utfärdade ellerskuldförbindelser,obligationer eller andra garantera-

de kommun,av
of-näringsföretag ochsvensktobligationer utfärdats somavsom

ellersparbank, medlemsbank,bankaktiebolag,fentligen utbjudits av
Nordiska investeringsbanken,

säkerhet i formvilka föreningen harskuldförbindelser, för av pan-
kontors- ellerjordbruks-, bostads-,grundval inteckning ipåträtt av

tvåi fastighet inomaffärsfastighet fyra femtedelar ellerinom annan
inteckning itaxeringsvärde, ellertredjedelar fastställdasenastav

för bostads-, kon-byggnad avseddtill vilken hör ärtomträtt, som
femtedelar eller iaffärsändamål, inom fyraeller tomt-tors-, annan

taxeringsvärde, medfastställdatredjedelarinom tvårätt senastav
kan kommaFinansinspektionenytterligare begränsningden attsom

ellertomträttsavtalets innehållföreskriva med hänsyn till om-annan
för vil-sådant lån till kommunständighet, dock i frågaatt, utom om

skall, för säkerhetenbyggnadket inspektionen medgett undantag, att
försäkringsbolag elleri svensktskall få godtas, brandförsäkradvara

försäkringsrörel-drivai utländskt försäkringsforetag har rätt attsom
här i riket,se
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värdehandlingar sådanasvenska eller utländskaandra utom som
kande till och säkerhetfrämmande valuta,skall infrias i art an-om

i punkternavärdehandlingar någonjämförliga med avses avsomses
återköpsvärdet,inomföreningens försäkringsbrevlån säkerhet imot

medintill de ochtillhörig fastighet ellerföreningen gränsertomträtt
inteck-gäller beträffandebrandförsäkringsvillkor enligt 6de som

ning, eller
försäk-ansvarighet grundförsäkringsbolags10.värdet svenskt avav

i återförsäkring.ringar, övertagitssom

anställdaavsedd förhuvudsakligenFörening, enligt sina stadgar ärsom
förskrivenfullgöra i första stycketvissa företag, fåri visst eller även

utfärdade skuldför-företageneller fleraredovisning i sådana ett avav
säkerhet i värdehandlingarföreningenbindelser, för vilka äger som

i stycke och1--5avses samma
Finansinspektionenförsta stycketVid tillämpning 6 ersätts, omav

taxeringsvärdet med sjuttiohar medgett det fyra femtedelar procentav
byggnad ellerrespektivefastighetendet uppskattade värdet avavav

fastställtspantvärdetill eller,egendom hör tomträtten omsomannan
statsmedel tillbestämmelser lånenligt gällandeför egendomen avom

pantvärdet,sjuttiofembostadsbyggandet, medfrämjande procent avav
egendo-sextiotaxeringsvärdet medtredjedelartvå procentsamt avav

uppskattade värde.mens
föreningenunderstödsvärde det värdeMed uppskattat somavses

enligtmedgivandesärskild värdering.grundval Harhar bestämt på av
förstaredovisats enligtfår belopp dittills hartredje stycket lämnats som

fortsättningen.iredovisasstycket 6 dock sätt ävensamma
får belopp,styckenahinder första och andraUtan ett som svararav

iredovisasförsäkringsfonder,femtedel föreningenshögstmot en av
andelaraktier eller idock iförutandra värdehandlingar än sagts,som

i första stycket 9i värdepappersfond, och i tillgångar utövernämnssom
där angiven 1995: 1582.Laggräns.

understödsföreningefter ansökanFinansinspektionen kan24 § av ena
och andra-stycketstället för första 1--10besluta föreningen i 24 §att

försäkringsrörelsela-skall kap. a-10 §§femte styckena, tillämpa 7 9 g
med stöd de be-meddelatsoch föreskrifterl982:713 avsomgen

övergångsbestämmelsema till lagenpunkt istämmelserna 4samt
försäkringsrörelselagen 1982:713. Lagändring i1995:779 om

1995:784.

medgivandeFinansinspektionensfårUnderstödsförening inte25 § utan
aktiebolagutländskti svenskt ellertjugondel aktiernaäga änmer en av
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eller, har olikarösterna röstvärde, antalstörre röstetaletän förom att
aktierna högst tjugondelutgör röstetalet för samtliga aktier. Lagen av
1995:784.

26 § Understödsförening får inte lämna kredit till
styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor, revisorssuppleant, inne-
havare befattning i ledande ställning i föreningen ellerav person

verkställer försäkringsteknisk utredning föreningen,åtsom
den gift med ellerär syskon eller släktingär i upp-ellersom rätt
nedstigande led till under eller besvågradärpersoner som avses
med sådan i eller nedstiganderätt led eller så denen person upp- att

gift med denär andres syskon,ene
bolag, förening eller sammanslutning, variannan person som avses
under eller1 i2 egenskap delägare eller medlem har väsent-av ett
ligt ekonomiskt intresse.

Förening får heller lämna kredit säkerhet borgen någonmot av av
i första stycket.som avses

Vid tillämpningen denna paragraf likställs äktenskapsliknandeav
samlevnad med äktenskap, de sammanlevande tidigare har varitom
gifta med varandra eller har eller har haft barn gemensamt.

Bestämmelserna i första stycket inte något hinderutgör för en un-
derstödsförening i enlighet med stadgarna lämnaatt kredit säkerhetmot

försäkringsbrev har utfärdats föreningen.av som av
Finansinspektionen kan medge undantag från bestämmelserna i

första--tredje styckena, det finns synnerliga skäl till detta. Lagom
1992:1624.

Styrelse och firmateckning

27 § Bestämmelserna i 21--23 §§, 25--30 och 32--37 lagen
1951:308 ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i frågaom

understödsförening med följande avvikelser, nämligenom
minst hälften styrelsensatt ledamöter skall väljas förenings-av

ellerstämma organisation kan företräda medlemmar-av som anses
na,

styrelseledamot fåratt för tid till och med denutses ordinarieföre-
ningsstämma skall under fjärdeäga räkenskapsåret eftersom rum
det han Finansinspektionenutsetts, medgett det,om

anställd hos föreningen fåratt styrelseordförande.vara
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till skalliakttagas hänvisningen 9 §Vid skalltillämpingen 37 § attav
denna lag.14 §avse

finns i lagenarbetstagarrepresentanterBestämmelser om
privatanställda.styrelserepresentation för de Lag1987:1245 om

1992:1624.

organise-föreningens verksamhetskall särskilt tillse28 § Styrelsen att
och övrigatillgodoser medlemmarnasdrives bästoch sätt somras

bokföring fullgöres iföreningensförmånsberättigades intressen, att
medelsförvalt-föreskrifter,med lag och givnaöverensstämmelse att

betryggandeningen ordnad sätt.är ett
underrättad de förhållandenhålla sig fortlöpandeStyrelsen skall om

verksamhet och ekonomiskaför föreningenskan ha betydelsesom
ställning.

fullgöra sinaföreningen kananledning till antagandeFinns ut-att
fortgående försäm-kommerfästelser eller föreningens ställning attatt

de all-orsak längreeller kan stadgarna motanses svaraannanras av
styrelsen tillstycket, åligger detkraven enligt § första11 attmänna

föreslå stadgeänd-det kan skeföreningsstämmans avgörande så snart
ring eller lämplig åtgärd.annan

årsredovisningRäkenskaper och

fjärde-sjätte styckena lageni första ochBestämmelserna 38 §29 §
understöds-tillämpas också påekonomiska föreningar1951:308 om

tillsända handlingarskyldighetföreningar. Vad därsägs attomsom
ioch balansräkning årsre-Resultaträkninglänsstyrelse gäller dock

skallbokföringslagen 1976:125dovisning och i årsbokslut enligt upp-
inte följeri sistnämnda lag,enligt bestämmelsernarättas annat avom

stödmeddelats medföreskrift hardenna lag eller30 § avsomav
paragraf. l980:1 108.nämnda Lag

kalenderår.Räkenskapsavslutning skall ske för30 §
kostnaderskall intäkter ochförening flera verksamhetsgrenar,Har

särskilt för varje verksamhetsgren.redovisas
Finansinspektio-regeringens bemyndigande,Regeringen eller, efter

understödsförenings löpandeföreskrifterfår utfärda närmare omnen
särskilda skälårsredovisning därvid,bokföring, årsbokslut och samt om

från bokföringslagenavvikermeddela reglerföreligger, som
1976: 125. 1992:1624.Lag
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Revision

31 § Bestämmelserna i 45 46 § och1 2 49-51 §§ lagensamtmom.
1951:308 ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i frågaom

understödsförening med följande avvikelser; nämligenom
styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skallatt grans-

kas minst två revisorer,av
revisor får för tid till och med den ordinarieatt utses stämma som

skall under tredje eller, Finansinspektionenäga medgett det,rum om
fjärde räkenskapsåret efter det han Lag 1992:1624.utsetts.

Är32 § understödsförenings verksamhet omfattning före-ellerstorav
ligger särskilda skäl till det, kan Finansinspektionen föreskrivaannars

minst revisorerna skall auktoriserad revisor eller godkändatt en av vara
revisor.

revisorssuppleantNär revisor eller skall anmälan däromutsetts
ofördröjligen till Finansinspektionen styrelsens försorg,göras genom

han valts föreningsstämma, och den tillsatt ho-om annars av som
föreskrifterNärmare i fråga sådan anmälan meddelas in-nom. om av

spektionen. Lag 1992: 1624.

32 § Om revisorn vid fullgörandet sitt uppdrag i understödsföre-a av
ningen får kännedom förhållandenom som

kan väsentlig överträdelse de författningarutgöra regleraren av som
understödsföreningars verksamhet,
kan påverka understödsföreningens fortsatta drift negativt, eller
kan leda till revisorn avstyrker balansräkningen eller resul-att att
taträkningen fastställs eller till anmärkning enligt 51 § andra stycket
lagen 1951:308 ekonomiska föreningar, skall revisorn omgå-om
ende detta till Finansinspektionen. Lag 1996:754.rapportera

Föreningsstämma

33 § Bestämmelserna i 52-60 och 61 första§ och andra styckena
lagen 1951:308 ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar iom
fråga understödsföreningar. Vid tillämpningen bestämmelsernaom av
skalliakttagas, vad där länsstyrelsen i ställt skall Fi-sägsatt om avse
nansinspektionen och hänvisningen i 58 § andra stycket till 48 §att
skall 69 § denna lag.avse

Finansinspektionen kan medge förening håller ordinarie före-att
ningsstämma endast eller tredje år och meddelar i sådantvartannat vart
fall de föreskrifter behövs med anledning därav. Lag 1992:1624.som



Bilaga2 337SOU 1998:82

Ärende, särskiltochtilli kallelse34 § stämmaangetts somsom
fåföreskrift stadgarna,ienligtmeddelats medlemmarna avgöras

skall före-lag eller stadgarnaärendet enligt dennaendaststämman om
skallärendeföranledeseller omedelbartkomma på stämman somav

får dockeller 63 §i 40, 56ärende 37,där. Annat änavgöras avsessom
närvarandedefjärdelelarordinariepå stämma,avgöras tre sam-avom

tycker till det.

skallbefogenhetföreningsstämmasfår bestämmas,§ stadgarna35 I att
hälftenMinstfullmäktige.särskilt utseddadelvishelt eller utövas avav

organisaionellerföreningens medlemmarfullmäktige skall utses avav
företräda medlemmarna.kan ansessom

för läng-fårföreningen ochmedlem iFullmäktig skall utsesvara
Föreligger,särskilda skälFinansinspektionen kan,tid år.än tre omre
fullmäktigochfullmäktigmedlem fårmedge attänävenatt varaannan

för tid fyra år.får utses en av
föreningsstämma. Be-skallFullmäktigsammanträde anses som

lagenandra styckenaförsta ochoch 61 §i 55-59stämmelserna 52,
medlemlag§ dennaföreningar 34ekonomiska195 2308l samt omom

får dockFullmäktigfullmäktig.tillämpningmotsvarandeäger
1992:1624.ombud. Lagrösta genom

röstbe-ellerföreningsmedlemrevisor,styrelseledamot,Talan mot
rättigad

ekonomiskalagen 1951:308iBestämmelserna 63-6636 § om
understödsförening.tillämpning påmotsvarandeföreningaräger

Ändring förenings stadgarav

giltigt endaststadgarunderstödsföreningsändringBeslut är37 § avom
påeller detta fattatsbeslutetförenat sigröstberättigadesamtliga omom

minst tvåbiträttsobhföreningsstämmorvarandra följandetvå på av
Innebär beslutet,sist hållnaröstande på dentredjedelar de stämman.av

de gällaoch skallinföres,upphörandemedlemskapsgrund föratt ny
be-frågani föreningenmedlemmar avgöres, ärdem näräven ärsom

eller be-biträtt detmedlemmarsamtligagiltigt endastslutet dock om
och biträttsföljande ordinarievarandrafattats två påslutet på stämmor

hållnaden sistde röstande påfjärdedelar stämman.minst tre avav
pensions-allmänenligt sådanförsäkringarförening meddelarOm

pensionsutfäs-tryggande1967:531i lagenplan 4 § avomsom avses
stadgarnaändringarsådanastyrelsen beslutatelse får somavomm.m.,

pensionsplanen.gällandemedlemmarnai den förpåkallas ändringarav
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Sådant beslut skall anmälas den föreningsstämma hålles när-som
efter det beslutet fattades.mast att

Är för giltighet beslut stadgeändring ytterligare villkor be-av om
i stadgarna, gäller det.stämt även

Beslut stadgeändring skall styrelsens försorg ofördröjli-om genom
underställas Finansinspektionen för godkännande anmälangen genom

för registrering och får verkställas innan registrering skett. Lag
1992:1624.

38 § Stadgeändring innebär inskränkning till pension ellerrättsom av
sjukhjälp får tillämpas pensions- eller sjukdomsfall inträffat,som
innan slutgiltigt föreningsbeslut ändringen fattades.om

Talan föreningsstämmas beslutmot

39 § Bestämmelserna i 69 § första-tredjel styckena och 2mom. mom.
lagen195 2308 ekonomiskal föreningar motsvarande tillämp-ägerom
ning på understödsförening.

Likvidation och upplösning

Inledande likvikationsförfarandeav

40 § Föreningsstämma kan besluta föreningen skall träda i likvida-att
tion. I andra fall i 41, 61 och 64 beslutet§§ giltigtärom som avses en-
dast samtliga röstberättigade förenat sig det eller beslutet fattatsom om

två på varandra följande minst ordinarie, och bi-stämmor, varav en
minst två tredjedelar de röstande den sistträtts på hållna stäm-av av

Är för giltighet sådant beslut ytterligare villkor bestämt i stad-man. av
gäller det.ävengarna,

Beslut likvidation i andra fall i 41, 61 och 64 §§änom som avses
skall underställas Finansinspektionen för godkännande anmälangenom
för registrering följer 49sätt Lag 1992: 1624.som av

41 § Understödsförening skall träda i likvidation, förhållande inträf-när
far, på grund föreningen enligt bestämmelse i stadgarna skallvarav
upphöra med sin verksamhet.

Nedgår understödsförenings medlemsantal under det minsta antal,
skall gälla för föreningen, skall styrelsen omedelbart anmäla detsom

till Finansinspektionen. Inspektionen föreningen fåskallprövar om
fortsätta sin verksamhet. Lämnas medgivande härtill föreskriver in-
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minsta antalgälla och bestämmervillkor skallspektionen de nyttsom
före-inspektionen medgeföreningen. Beslutarmedlemmer för att

likvidation.skall föreningen träda iningen fortsätta verksamheten,att
Lag 1992:1624.

likvikation, fö-skyldighet träda iunderstödsförenings42 § Om näratt
överlåtes,och hela rörelsenavslutas med överskottrenings konkurs när

finns bestämmelser i och 6461 §

skall likvi-i likvidation ellerunderstödsförening beslutat trädahar43 §
fleraeller skall elleranledning i 61 64 §dation ske 41, ensom angesav

verkställa likvidationen. Iföreningsstämma förlikvidatorer väljas på att
flera likvidatorer skallellerstadgarna kan bestämt dörutöveratt envara

tillsättas i ordning.annan

likvidation enligtinträffat påkallar 41,förhållande44 § sådantHar som
införtsdärefter i registretoch har inom vexkor61 eller 64 § upp-sex

ansökanlikvidation, skall pågift föreningen i rätten sty-trättatt avom
Finansinspektionen ochanmälanrelseledamot eller medlem eller av

skall träda i likvida-förklara föreningenefter föreningens hörande att
inom viss tid,därvid förelägga föreningention. skallRätten att un-
registrering före-bevisveckor, till ingederstigande atträtten omsex

ellervid påföljdningen eller flera likvidatorer attutsett annars enen
1992:1624.flera likvidatorer förordnas Lagrätten.av

anmäld behörig styrelse,till registretSaknar understödsförening45 §
borgenärFöreningsmedlem ochkan styrelseledamot, samt annan, vars

kan företräda före-finnsberoende det någonkanrätt att somvara av
skyldig trädaföreningen skall förklarasningen, ansöka hos atträtten att
anmälan så-Finansinspektionen kan hosi likvidation. rätten göra om

dant förhållande sagts.som nu
styckena lagen 1951:308och fjärdeBestämmelserna i § tredje72

ansökanmotsvarande tillämpning påföreningarekonomiska ägerom
1992:1624.enligt första stycket.eller anmälan Lag

fastän sådant förhållandelikvidatorer,understödsförening46 § Utser
medlikvidation, depåkallarinträffat enligt eller 61 §41 är somsom

föreningensfortsättai beslutvetskap förhållandet deltar attomom
försolidariskt ansvarigaverksamhet eller handlar dess vägnar upp-

kommande förbindelser.
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Likvidator

47 § Bestämmelserna i 76 och 77 lagen 1951:308 ekonomiskaom
föreningar motsvarande tillämpning understödsförening. Vidäger
tillämpningen § skall iakttagas vad där77 länsstyrelsen isägsattav om
stället skall Finansinspektionen. Lag 1992:1624.avse

48 § Visar likvidator uppenbar försummelsemotvilja eller vid fullgö-
randet sitt uppdrag, kan anmälan Finansinspektionenrättenav av
och efter likvidatorns hörande entlediga honom och förordna iannan
hans ställe. Underrättelse sådant beslut skall ofördröjligenom genom

försorg avsändas for registrering. Lag 1992:1624.rättens

Registrering

49 § iBestämmelserna 78 och 79 lagen 1951:308 ekonomiska-om
föreningar motsvarande tillämpning understödsforening. Vidäger
tillämpningen bestämmelserna skall iakttagasdock vad i 78attav som
§ länsstyrelsen i stället skall Finansinspektionen ochsägs attom avse
hänvisningen i till79 § 9 skall i§ 14 § denna lag. Lagavse
1992:1624.

Likvidationsrevisor

50 § Bestämmelserna i 80 lagen§ 1951:308 ekonomiska före-om
ningar motsvarande tillämpning understödsförening medäger un-
dantag hänvisningen till 47av

Bestämmelserna i denna lag32 § revisor motsvarande till-ägerom
lämpning på likvidationsrevisor.

Styrelsens slutredovisning

51 § Bestämmelserna i 81 § lagen 1951:308 ekonomiska före-om
ningar tillämpas också på understödsforening med undantag hänvis-av
ningen till 38 § andra, tredje sjundeoch styckena till 39-43 §§.samt

Bestämmelserna i denna lag30 § årsredovisning tillämpas ocksåom
på slutredovisning. 1980:1108.Lag
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Föreningsstämma

ekonomiska före-1951:308i § lagenBestämmelserna 8252 § om
understödsförening.tillämpningmotsvarandeningar äger

redovisningförvaltning ochLikvidatorernas

punk-och andraförstastycketförstai 84 §Bestämmelserna 8353 §
lagenoch 9085-87, 89tredje styckenaochandra samtterna,
frågadelar itillämpligagäller iekonomiska föreningar1951:308 om
skallbestämmelsernatillämpningenVidunderstödsförening. avom

skalltill §stycket 73andrai §hänvisningen 84iakttagasdock avseatt
till Finan-enligt 90med anmälansambandilag ochi denna71 § att,

jämteförvaltningsberättelsenavskriftersinspektionen skall lämnas av
1624.1992:revisionsberättelsen. Lagochredovisningshandlingarna

medlemlikvidation fårunderstödsförening itid dåUnder är54 § ny
för medlemlämnas. Rättförmånerframtida attförskottellerantagas

endastgällertillgångardel dessfåFöreningenvid avgång ut omavur
ellerföreningenfattatslikvidationsbeslutinnanavgåttmedlemmen av

domstol.meddelats av
uttaxerade beloppochavgifterfår de fastalikvidationenUnder

betalningtillförfallitförsäkringsförmånerdeutkrävas eller utges, som
meddela-ellerföreningenfattadeslikvidationenbeslutetsedan avom

efter dennabetalningförfallit tillPensionsbeloppdomstol.des somav
dessförinnaninträffatpensionsfalletutbetalas,får docktidpunkt om

eller för-medlemförfång för borgenär,skeutbetalning kanoch utan
månsberättigad.

vad igällerföreningsstämmorfleralikvidationsbeslut fattats påHar
denpåbeslutetstycketandraochandra punktenförsta stycket sagts

sista stämman.
fortsät-verksamhet fårföreningsmedgekanFinansinspektionen att

ändamålsenligfrämjadet kanlikvidationen,under antagastas enom
före-medfår förenasmedgivandeSådantföreningen.avveckling av

1992:1624.skrifter. Lag

föreningensöverlåtelselikvidation fårunderstödsföreningsVid§55 av
den iförränske,tillgångarföreningensfördelningellerrörelse av

inställelsedagen ärborgenärerföreningens okändakallelsen utsatta
försäk-räknasskulderTill sådanabetalats.skulderoch alla kändaförbi

fat-likvidationsbeslutetinnanbetalningförfallit tillringsförmån, som
andelobetaldsådandomstol,meddelatsföreningen eller samttats avav
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i föreningens tillgångar enligt stadgarna tillkommer medlem,som som
avgått före beslutet, Äreller dennes rättsinnehavare. skuld till någon
del tvistig eller förfallen och kan betalning därför eller av annan or-
sak ske, skall medel fordras för betalningen hållas inne.som

Har likvidationsbeslut fattats flera föreningsstämmor gäller ivad
första stycket andra punkten beslutet den sistasagts stämman.

56 § Om förslag till överlåtelse föreningens rörelse under-av annan
stödsförening eller försäkringsbolag kan åstadkommas, skall likvi-
datorerna utlysa föreningsstämma för behandling förslaget ochav

lägga framstämman anbud lämnats på rörelsens Övertagande. Be-som
slut överlåtelse giltigt endastär samtliga röstberättigadeom förenatom
sig beslutet eller detta fattats på två varandra följandeom förenings-

och biträttsstämmor minst två tredjedelar de röstande på den sistav av
Ärhållna förstämman. giltighet beslut överlåtelse ytterligar vill-av om

kor bestämt i stadgarna, gäller det.även
Är bestämt i stadgarna,annat gäller vid överlåtelse rörelsen attav
till pensionrätt har företräde framför andra rättigheter till framtida för-

säkringsfönnåner, pensionsfallet inträffat innan beslutet likvi-om om
dation fattades föreningen eller meddelades domstol. Har sådantav av
beslut fattats på flera föreningsstämmor gäller vad beslutet påsagtsnu
den sista stämman.

Beslut överlåtelse skall likvidatorerna ofördröjligenom anmälasav
till Finansinspektionen för godkännande. Avskrift protokollav som
förts i ärendet och de handlingar lagts fram på föreningsstämmaav som

anmälningshandlingen.skall fogas vid Inspektionen skall vid prövning-
beslutet tillse vissa medlemmaratt elleren av andra förmånsberätti-

gade otillbörligt beslutet på övriga medlemmars ellergynnas genom
förmånsberättigades bekostnad.

Finansinspektionen skall ofördröjligen registrera beslut, varigenom
inspektionen godkänner beslut överlåtelse förenings rörelse. Närom av
registrering skett, skall förening eller bolag rörelsenövertagersom an-

ha inträtt i den likviderande föreningens rättigheterses och skyldighe-
Sistnämnda föreningster. återstående tillgångar och handlingar skall

överlämnas till Övertagande förening eller bolag.
Styrelsen i förening eller bolag övertagit understödsföreningssom

rörelse skall i den ordning Finansinspektionen finner ändamålsen-som
lig underrätta dem, försäkringar eller förmåner omfattasvars över-av
låtelsen.

Sker överlåtelse föreningens rörelse, skall stadgamas bestäm-av
melser förfarandet med föreningens behållna tillgångarom vid dess
upplösning tillämpas. Lag 1992: 1624.



Bilaga 34321998:82SOU

ellerfördelatstillgångarnalikvidationunderstödsföreningsvid57 § Har
berättigadstadgarna övertagaenligt är atttill någonöverlämnats som

förslårellerinnehållits,ellererlagtsför skuldbetalningdem, utan att
till för-uppburit någotdenskuld,betalamedel tillinnehållna äratt som

före-fått,sålundahanvadåterbäraskyldigför borgenärfång att om
utbetalatsPensionsbeloppförpliktelser.fullgöra sinakanningen som

utbetalningenåterbäras, ärskall61 §ellertillämpning 54med omav
förmånsberättigad. Förellermedlemförfång för borgenär,till annan

likvidatorernaåterbärasskallbelopp äruppkommabrist kan närsom
i 106,tåndsskyldighetskadeförgrunderefter deanvariga angessom

föreningar.ekonomiska1951:308lagenoch 109108 om
fördelningvidhanförmånsberättigadmedlem eller attAnser annan

skall hanhonom,belöper påfått vadtillgångarföreningens somav
slutredovisningefter detmånaderinomföreningenväcka talan tremot

sinförlorarhanpåföljdvidföreningsstämmaframlades att annars
ansvarighetlikvidatorsochåterbäringsskyldighetfrågatalan. I omom

tillämpning.motsvarandestycketförstaäger
detefterfem årinomfönnånsberättigadellermedlemHar annan

lyftasig föranmältföreningsstämma attframladesslutredovisning
sinförlorathanhar rätt.fördelningen,vidvad han fått

förfarandeFörenklat

sak-likvidationiunderstödsförening trättdet58 § Kan attantagas som
likvidationskost-betalningtillförslårdessaellertillgångar att avnar

Finansin-efterochlikvidatorernaanmälannaderna, kan rätten av
och fö-nedskall läggaslikvidationenförklarahörandespektionens att

50-57gällermeddelats,förklaringsådanupplöst. Närreningen anses
skall ef-likvidationingå iskallvadenligtTillgång§§. sagtsnusom

jämförligtdärmedellerallmännyttigttillfallaförordnanderättenster
ändamål.

ofördröjligenskallstycketförstaenligtförklaringMeddelande om
1992:1624.registrering. Lagföravsändasförsorgrättensgenom

likvidationsförfarandeFortsatt

lagenstyckenafjärdetredje ochförsta,i 92 §Bestämmelserna59 §
tillämpningmotsvarandeföreningarekonomiska äger1951:308 om

skallbestämmelsernatillämpningenVidunderstödsförening.på av
lag.dennaskall 58 §till 91 §hänvisningeniakttagasdock att avse
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Konkurs m.m.

60 § Bestämmelserna i 93 § och första94 § stycket lagen 1951:308
ekonomiska föreningar motsvarande tillämpningäger på under-om

stödsförening.

Är61 § understödsförening i likvidation dess egendom avträdesnär
till konkurs, 54 § motsvarande tillämpning tillsäger konkursen avslu-

eller föreningen i likvidation enligt andratats stycket.trätt Vad där sägs
likvidationsbeslut skall i stället gälla beslutet egendomsavträde.om om

Vidare skall iakttagas utbetalning pension får ske innan kon-att av
kursen avslutats.

Finns överskott förenings konkurs avslutas ochnär föreningenvar
i likvidation då dess egendom avträddes till konkurs, skall föreningen
träda i likvidation. Vad i 54-56 likvidationsbeslut skall där-sägs om
vid i stället beslutet egendomsavträde.avse om

Talan likvidator eller likvidationsrevisormot

62 § Bestämmelserna i 95 § lagen 1951:308 ekonomiska före-om
ningar motsvarande tillämpningäger på understödsförening.

Överlåtelse understödsförenings rörelse föregående likvida-utanav
tion

63 § Föreslås i fall i 56än § understödsföreningsannat attsom avses
rörelse eller del därav skall överlåtas på sådan förening ellerannan
försäkringsbolag, skall anbud lämnats övertagandet läggas framsom
på föreningsstämma. Beslut överlåtelse giltigt endast samtli-ärom om

röstberättigade förenat sig beslutet elle beslutet fattats på tvåga om
varandra följande minst ordinarie,stämmor, och biträttsvarav en av

Årminst två tredjedelar de röstande denå sist hållna förstämman.av
giltighet beslut överlåtelse ytterligare villkor bestämt i stadgarna,av om
gäller det.även

Är bestämt i stadgarna, skall till pension, pensions-annat rätt om
fallet inträffat före beslutet överlåtelsen, ha företräde framför andraom
rättigheter till framtida försäkringsförmåner. beslutetHa fattats på flera
föreningstämmor, gäller vad beslutet på den sistasagts stämman.nu

Beslut överlåtelse skall styrelsens försorg ofördröjligenom genom
anmälas till Finansinspektionen för godkännande. Avskrift protokollav

förts i ärendet och de handlingar lagts fram på förenings-som av som
skall fogas vid anmälningshandlingen.stämma Inspektionen skall vid

prövningen beslutet tillse vissa medlemmar eller andra för-attav
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övriga mede-beslutet påotillbörligtmånsberättigade gynnas genom
bekostnad. 1992:1624.förmånsberättigades Laglemmars eller

beslut, varige-registreraofördröjligenskallFinansinspektionen64 §
förenings rörel-överlåtelsebeslutgodkännerinspektionen avomnom

det bolagförening ellerskall den överta-registrering skett,När somse.
rättigheterföreningensöverlåtandei denha inträttrörelsen ansesger

förmånsberättigade. Av-och andramedlemmarnaskyldigheteroch mot
i likvida-föreningen trädaskallrörelseförenings helaöverlåtelsenser

tion.
understödsföreningsövertagiteller bolagi föreningStyrelsen som

ändamålsen-finnerFinansinspektionenden ordningrörelse skall i som
omfattaseller förmånerförsäkringar över-lig underrätta dem, avvars

låtelsen.
godkäntsöverlåtelsebeslutsedanförening i konkursFörsättes om

i kon-bestämmelsernavid tillämpningskall,Finansinspektionen avav
ha: skettöverlåtelsenavtal,återgång1987:672kurslagen ansesavom

1992:1624.för godkännandet. Lagdagen

Registrering

ochstyckena, 101sjätteförsta-fjärde ochiBestämmelserna 100 §65 §
Förening-ekonomiska1951:308lagen§102 103 1samt ommom.

tillämp-förening. Vidunderstödstillämpning påmotsvarandeägerar
länssty-vad däriakttagasskallbestämmelserna sägsningen att omav

gällerVidareinspektionen.försäkringsskalli stället attrelsen avse
tredje stycket,ifall 100 §förutom iskallregistrering vägras, angessom

registreringförenligt denna lag4 § ärförutsättningarnaäven när
enligtkrävsgodkännandeellermedgivandeuppfyllda och när som

1974:171.denna lag lämnas. Lag

beträffandevad registretkännedomimhämtatden66 § Mot om.som
kan änd-fråga,tidpunktvid deninnehållervisst förhållande ärvarom

vi-hanendastverkan åberopasmed lagaförhållandering i omsamma
ändringen.vetskapha ägt omsas

Tillsyn

ochtidstyrelseunderstödsförenings sättåligger67 § Det att som
Finansinspektionen bestämmer
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hålla föreningens kassa och övriga tillgångar böcker, räken-samt
skaper och andra handlingar tillgängliga för granskning inspek-av
tionen,

för varje räkenskapsår till inspektionen insända avskrift dels för-av
valtningsberättelsen jämte resultaträkning och balansräkning, dels
revisionsberättelsen med tillhörande handlingar, dels protokoll fört
vid föreningsstämma beslut i fråga dessa berättelser, delsöver om

redogörelse för föreningen och dess verksamhet,en
meddela de upplysningar och uppgifter i övrigt rörande föreningen

inspektionen begär. Lag 1992:1624.som

68 § Bestämmelserna i 67 § ochl 3 motsvarande tillämpning iäger
fråga styrelse, ordförande och verkställande direktör eller motsva-om
rande befattningshavare i aktiebolag, förening eller liknandeannan
sammanslutning, verksamhet uteslutande har till syfte biträdaattvars

eller flera understödsföreningar vid veksamhetens bedrivande.en
Föreligger intressegemenskap mellan understödsförening, å ena,

aktiebolag, förening eller liknande sammanslutning,samt å andraannan
sidan, kan Finansinspektionen, det nödvändigt med hänsyn tillärom
tillsynsverksamheten, efter regeringens medgivande förelägga styrelse,
ordförande och verkställande direktör eller motsvarande befattninsha-

i sådan sammanslutning särskild redovisning intres-att övervare avge
segemenskap enligt föreskrifter meddelas inspektionen. Lagsom av
1992:1624.

69 Finansinspektionen§ kan förordna revisor jämte övriga revisoreratt
för viss understödsförening granska styrelsens förvaltning och före-
ningens räkenskaper. Inspektionen kan helst återkalla uppdra-när som
get.

Revisor förordnats Finansinspektionen skall iakttaga de fö-som av
reskrifter, inspektionen meddelar. Arvode till revisorn skall betalassom

föreningen med belopp inspektionen bestämmer. Lagav som
1992: 1624.

70 Finansinspektionen§ kan kalla till föreningsstämma och tillextra
styrelsesammanträde. Företrädare för inspektionen får ochnärvara
deltaga i överläggningarna vid föreningsstämma eller vid sådantstyrel-
sesammanträde utlysts inspektionen. Lag 1992:1624.som av

§ Finansinspektionen71 kan meddela de erinringar i fråga under-om
stödsföreningens verksamhet inspektionen finner påkallade.som
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vissunderstödsförening inomFinansinspektionen skall förelägga att
för rättelse,åtgärder behövstid vidtaga de omsom

stad-föreningen gällandeeller de förfrån denna lagavvikelse skett
gäller förföreskrifter i övrigtellereller de författningar somgarna

verksamheten,
angivna all-första stycketuppfyller de i §längre llstadgarna

kraven,männa
förtillräckligaförsäkringsfond redovisas,varide tillgångar, är att

ellerförsäkringsutfástelsernatrygga
föreningens verksamhet.riktasanmärkning kanallvarlig4. motannan

bestämd tidefterkommits inomandra stycketföreläggande enligtHar
undanröjts, kanförhållandet helleroch har de anmärkta sättannat

förklarasföreningen skallansökanFinansinspektionen hos rätten attom
skett, bestäm-sådan ansökanskyldig träda i likvidation. Har ägeratt

före-ekonomiska1951:308i tredje stycket lagenmelserna 72 § om
motsvarande tillämpning.ningar

ef-föreläggandeärendet meddelatStyrkes innan rätten avgör att
likvidation,skall träda iföreningenskall förklara,terkommits, rätten att

likvidatorer. 1992:1624.och förordna eller flera Lagen

Finansinspektionenlikvidation, kanunderstödsförening i72 § Har trätt
verkställalikvidatorermed övrigalikvidator tillsammansförordna att

likvidator idärvid dennafirma tecknaslikvidationen. Föreningens av
fir-tecknaberättigadeeller demförening med den är attannarssom

man.
befo-Finansinspektionenlikvidation harUnder förenings samma

styrelsen.i frågabeträffande likvidatoremagenheter omsom
övrigalikvidationsrevisor jämteförordnaFinansinspektionen kan att

förening-förvaltning ochgranska likvidatorernaslikvidationsrevisorer
under likvidation.räkenskaperens

förordnats enligt dennalikvidationsrevisorochLikvidator pa-som
Bestämmelserna i 69 §föreningsstämma.ragraf kan utlysa äger mot-

likvidationsrevisor.och Lagsådan likvidatorsvarande tillämpning på
1992:1624.

Finansin-avgifter bekostamed årligaUnderstödsförening skall73 §
föreskrifter regeringendeverksamhet enligtspektionens närmare som

meddelar. 1624.Lag 1992:

fullgöraförelägga styrelsenFinansinspektionen kan vid vite74 § att
andra författningarenligt denna lag ellersina skyldigheter att
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till Finansinspektionen sända behöriga redovisningshandlingar,
revisionsberättelser eller andra handlingar enligt eller försäk-67 § 2
ringsteknisk utredning enligt första21 § stycket,
hos inspektionen behöriga anmälningar för registrering.göra

Förelägganden förstaenligt stycket får inte meddelas,2 underlåten-om
het anmälan medför föreningsstämmans eller styrelsens be-göraatt att
slut förfaller eller föreningen blir skyldig träda i likvidation.att

Finansinspektionen kan förena föreläggande enligt denna lagannat
i första stycket vite.medän som avses

Finansinspektionen förelagtHar vite skall den vilken föreläg-mot
gandet riktas skriftligen underrättas detta.genast om

Följs inte sådant vitesföreläggande förstai stycket kanett som avses
Finansinspektionen döma vitet. Lag 1992:1624.ut

74 § upphör gälla lag 1982:1 153.atta genom

Besvär

75 § Beslut i sådant tillståndsärende, på vilket enligt bestämmelser i
denna lag 22, 29, 46 eller 76 lagen§ 1951:308 ekonomiska före-om
ningar skall tillämpas, och sådant beslut Finansinspektionenav som
inte meddelats i särskilt fall får överklagas hos regeringen.

Beslut vägrad registrering enligt 65 § och åtgärd enligt 71 §om om
får överklagas hos kammarrätten.

Annat beslut Finansinspektionen enligt denna lag får överklagasav
hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-

länsrättens avgörande. l995:25.Lagrätten av

Skadestånd

76 § Bestämmelserna i lagen106--109 ekonomiska1951:308 om
föreningar motsvarande tillämpning på understödsförening. Dessaäger
bestämmelser gäller för den verkställer försäkrings-även person som
teknisk utredning föreningen. Lag 1982:1082.

Straffbestämmelser

Driver77 § understödsförening registrerad försäkrings-utan att vara
verksamhet i denna lag, dömes den på föreningens väg-som avses som
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ellerbötertillverksamhetenbesluteller röråtgärdideltar somnar
månader.i högstfängelse sex

lagenoch 112111och 6§ 4i 110Bestämmelserna samt§78
i frågadelartillämpligagäller iföreningarekonomiska1951:308 om

skallbestämmelsernatillämpningenVidunderstödsförening. avom
skalltill §10§§och 111i 110hänvisningarnaiakttagas, avsedock att

§37skall2-til1 68 §i §hänvisningen 111lag ochdenna§ avse15 att
länsstyrelsen ivadiakttagas sägsskalllag. Vidaredenna att omsom

1992:1624.LagFinansinspektionen.skallstället avse

dendömesTill böter79 § som
vilsele-elleroriktigmeddelaroaktsamhetelleruppsåtligen grovav
Finan-tillingivitsutredningförsäkringstekniskuppgift idande som

tilllämnatsupplysning,ellerredogörelseeller isinspektionen, som
stycket,första§eller 68enligt 67 §inspektionen

32stycket,förstai 21 §skyldighetfullgöraunderlåter att avsessom
§eller 63styckettredjestycket, 56 §andra§stycket, 41andra§

1624.1992:tredje stycket. Lag

brottsbalken,straff iÄr medbelagd77-79igärning80 § avsessom
lag.enligt dennatilldömes ansvar

bestämmelserSärskilda

ekonomiska1951:308lagen114-116iBestämmelserna81 § om
understödsförening.tillämpningmotsvarandeföreningar äger

hosinnestårmoderskapsförsäkringgrundpåFordran un-§82 avsom
fårderstödsförening utmätas.

pensionochsjukhjälpkapitalförsäkring,förutmätningsfrihetOm
i kap.och 5försäkringsavtal1927:77bestämmelser i lagenfinns om

1981:836.utsökningsbalken. Lag

Övergångsbestämmelser

1987:625

juli 1987.kraft den 1ilag träderDenna
förening-firmai sinordet bankanvändafårUnderstödsförening om

bank i firman.ordetanvändejuni 1987vid utgången aven
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1992:1624

lagDenna träder i kraft den dag regeringen bestämmer. kraft denI
januari1 1994, 1993:1646.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga obligationer och and-om
skuldförbindelser utfärdats kreditaktiebolag fore lagensra som av

ikraftträdande. äldre föreskrifternaDe gäller i fråga obli-även om
gationer och andra skuldförbindelser efter ikraftträdandet utfär-som
das kreditaktiebolag driver verksamhet enligt punkt i4av som
övergångsbestämmelsema till lagen 1992:1610 finansierings-om
verksamhet eller sådana kreditmarknadsbolag vid lagensav som
ikraftträdande hade driva verksamhet enligt lagenrätt 1963:76att

kreditaktiebolag. Lag 1997:467.om

1992:1 639

Regeringen föreskriver lagen 1992:1624 ändring i lagenatt om
1972:262 understödsföreningar skall träda i kraft den januarilom
1993 såvitt 5--7, 19, 21, 23, 25--27, 30--33, 35, 37, 40, 41,avser
44, 45, 47--49, 53, 54, 56, 58, 63--65, 67--75, och78 79 §§.

1995:25

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut har meddelats föresom
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
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mellanhänvisningmedSammanställning
ochörsäkringsföreningslagen UFLlagrummen i F

Försäkringsföreningsl UFL

agen
kap.1 l § 1 st. -
kap.1 l §2 st. -

1kap.l§3st. 3§1st.
l2a§lkap.l§4st.

kap. 2 §1 -
kap. 3 §1 -

1§lkap.4§l-2st
kap. §l 4 3 st. -
kap. § 8 §1 5
kap. 6§ 7§ 11 1 st.st.
kap. 6 §1 2 st. -
kap. §1 7 -

1kap.8§ 2§2st.
kap.1 9 § -
kap. §1 10 -

1 kap. §11 -
kap.l 12 § -
kap. 13 §1 -
kap.1 14 § -

2kap.1§1st. 5§1-2st.
2kap.l§2st. 10§
2 kap. 1 §3 st. -

kap.2 1 §4 st. -
2kap.2§lst 11§2st.
2kap.2§2st. l1§3st.

kap.2 3 § -
kap.2 4 § -
kap.2 5 § -

delviskap. 6 4 §2 §
delviskap. § 37 §42 7 st.

kap. §2 8 -
2kap.9§lst. 9§1st

delviskap. 9 § 22 9 § 2 st.st.
2 kap. 9 § 3 st -
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2 kap. 10§
kap.2 11§

3 kap. 1§ 16§
3kap2§
3 kap. 3§ 17§
3 kap. 4§ 18§
3 kap. 5§ 19§
3 kap. 6§ 20§

kap.3 7§ 15§
kap.4 1§
kap.4 2§ 23 § delvis

4 kap. 3§ 24 24 delvisa-
kap.4 4§ 11 § punkt 5 och punkt 12delvis
kap.4 5§
kap.4 6§
kap.4 7§
kap.4 8§
kap.4 9§

5kap.4 10§ § delvis3 st.
kap.4 11§ 26 §
kap.4 12§ 25 §
kap.4 13§
kap.4 14§
kap.5 1§ 27 §
kap.5 28 § delvis

5 kap. 21 §4 st.
kap.5
kap.5 33 § delvis
kap.5 35 delvis§

5 kap. 33 §
kap.5 37 § delvis
kap.5 31 § delvis

5 kap. 31 § delvis
kap.5
kap.5 32§2st.
kap.5 69§
kap.5
kap.5 32 §a

6 kap. 40 § delvis
6 kap. 41 § 2 st.

kap.6 46 delvis§
kap.6 41 §

6 kap. 61 § 2 st.
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kap. 4§lst3p.6
kap. 71 § 46 st.

delvisdelvis och §§ 45 16 kap. 44 st.
45 § 26 kap. st.

6 kap.
och §343 -44 §§, 47 § 716 kap. st.

§6 kap. 72 l st.
delvis53 §6 kap.

6 kap.
6 kap. 52 §

kap. 5l §6
53 §6 kap.

delvis53 §6 kap.
delvis6 kap. 53 §
och 61 §6 kap. 54 § 1 st.
delvis6 kap. 55 §

6 kap. 57§ 1 st.
delvis och 58 §6 kap. 57 §
delvis6 kap. 53 §
delvis6 kap. 53 §

kap. 59 §6
6 kap.

delvis6 kap. §
delvis6 kap. 60 §

kap.6
6 kap.
6 kap.

delvis6 kap. §
kap.6

56§6st.6 kap.
7 kap.

kap.7
kap.7
kap.7
kap.7
kap.7
kap.7
kap.7
kap.7
kap.7

ochkap. 647
delviskap. 76 §8
delvis76 §8 kap.
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kap.8 3§ 76 § delvis
8 kap. 4§ 76 § delvis
8 kap. 5§ 76 § delvis

kap.8 6§ 36 § delvis
kap.9 1§1m 12 § delvis
kap.9 1§2u

9 kap. 2§
kap.9 3§ N§

10 kap .1§
10 kap .2§lst.

kap10 .2§2st. 67§p3
kap10 .2§3st.

10 kap .2§4st.
10 kap. 3§ 67 § 1p
10 kap. 4§ delvis53 §

kap.10 5§ första70 § meningen
kap.10 6§ 70 § andra meningen
kap.10 7§ delvis68 §
kap.10 3§ 71 §

10 kap. 9§
kap.10 m§
kap.10 n§
kap.10 n§

10 kap. B§
kap.10 M§ 77 §
kap.10 w§ 74 § delvis

10 kap. m§ delvis75 §
kap.10 n§

10 kap. m§ 72 § 2 st.
kap.10 w§ 73 §

11 kap m§ första3 § 2 meningenst.
kapll .2§
kap11 3§
kapll .4§ § delvis

ll kap 5§ 65 delvis§
kap11 .6§ delvis75 §
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