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Lag
om ändring i lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares verksamhet i Sverige;

Utkom från trycket
den 21 december 2001

utfärdad den 13 december 2001.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 9 och 12 §§ lagen
(1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige skall ha
följande lydelse.

1 kap.
9 § Med generalagent avses i denna lag en fysisk eller juridisk person som
har till uppgift att leda och sköta en utländsk försäkringsgivares försäkringsrörelse i Sverige. En utländsk försäkringsgivare får i Sverige inte representeras av mer än en generalagent.
Generalagenten skall vara bosatt eller ha sitt säte i Sverige. Den som är
underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller som har förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara generalagent.
Den utländska försäkringsgivaren skall utfärda fullmakt för generalagenten att ingå för försäkringsgivaren bindande rättshandlingar med tredje man
samt att ta emot stämning för den utländska försäkringsgivaren och själv eller genom annan tala och svara för denna.
Om den utländska försäkringsgivaren använder en juridisk person som
generalagent skall den juridiska personen utse en fysisk person som ombud.
Denne skall uppfylla de krav som ställs i andra stycket. I ett sådant fall skall
den fullmakt som avses i tredje stycket ställas till ombudet.
För verksamhet som drivs genom generalagent gäller, förutom bestämmelserna i denna lag, 14 b § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
12 § Med generalrepresentation avses en utländsk försäkringssammanslutnings representation i Sverige. Generalrepresentationen skall förestås av
ett ombud som ansvarar för den verksamhet som försäkringsgivaren i sammanslutningen driver enligt denna lag.
Ett ombud för försäkringsgivare i en sammanslutning skall vara bosatt i
Sverige. Den som är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara ombud.
De försäkringsgivare som hör till sammanslutningen skall utfärda fullmakt för ombudet att vid tvister som rör ingångna försäkringsavtal ingå för
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försäkringsgivarna bindande rättshandlingar och att för deras räkning ta
emot stämning samt själv eller genom annan tala och svara för dem.
För verksamhet som drivs genom generalrepresentation gäller, förutom
bestämmelserna i denna lag, 14 b § lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
På regeringens vägnar
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