Svensk författningssamling

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

SFS 2003:511
Utkom från trycket
den 15 juli 2003

utfärdad den 26 juni 2003.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 5 kap. 13 och 14 §§ samt 6 kap.
9 och 13 §§ lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i
Sverige skall ha följande lydelse.

5 kap.
13 § Kapitalbasen för skadeförsäkring får omfatta de poster som anges i
7 kap. 24 § försäkringsrörelselagen (1982:713). För skadeförsäkring beräknas solvensmarginalen enligt 7 kap. 25 § i den lagen. För skadeförsäkring
beräknas garantibeloppet till hälften av det belopp som krävs enligt 7 kap.
27 § samma lag.
14 §3 Kapitalbasen för livförsäkring får omfatta de poster som anges i
7 kap. 22 § och 26 § fjärde stycket försäkringsrörelselagen (1982:713). För
livförsäkring beräknas solvensmarginalen enligt 7 kap. 23 § samma lag. Garantibeloppet för livförsäkring skall motsvara hälften av det belopp som
krävs enligt 7 kap. 26 § försäkringsrörelselagen. En tredjedel av solvensmarginalen eller av garantibeloppet, om det är större, skall motsvaras av poster
som anges i 7 kap. 22 § första stycket 1–3 samma lag.

6 kap.
9 §4 Finansinspektionen skall förelägga en försäkringsgivare från tredje
land att upprätta och för godkännande överlämna
1. en finansiell saneringsplan om Finansinspektionen bedömer att försäkringstagarnas rättigheter hotas,
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2. en saneringsplan för att återställa en tillfredsställande finansiell ställning, om försäkringsgivarens kapitalbas understiger solvensmarginalen enligt 7 kap. 23 eller 25 § försäkringsrörelselagen (1982:713), eller
3. en finansieringsplan för att skyndsamt återställa kapitalbasen, om den
understiger de nivåer som anges i 5 kap. 12–14 §§, eller om garantibeloppet
för en livförsäkringsrörelse inte har sådan sammansättning som anges i
5 kap. 12 § andra stycket.
Skyldigheten att upprätta saneringsplan eller finansieringsplan enligt första stycket gäller inte om försäkringsgivaren medgetts undantag enligt 5 kap.
16 § och någon annan myndighet än Finansinspektionen har tillsyn över soliditeten. Om den utländska myndighet som kontrollerar försäkringsgivarens
soliditet förbjuder försäkringsgivaren att helt eller delvis förfoga över sina
tillgångar skall, på begäran av myndigheten, Finansinspektionen vidta
samma åtgärder beträffande försäkringsgivarens tillgångar i Sverige. Finansinspektionen får besluta hur verksamheten skall drivas efter ett sådant beslut
av den utländska myndigheten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall meddela
föreskrifter om innehållet i den finansiella saneringsplan som anges i första
stycket 1.
13 §5 En koncession för en försäkringsgivare från tredje land kan förklaras
förverkad om försäkringsgivaren
1. inte längre uppfyller kraven för koncession,
2. inte inom angiven tid har fullföljt en plan som har godkänts enligt 9 §
första stycket 2 eller 3 eller
3. på annat sätt allvarligt åsidosätter gällande bestämmelser för verksamheten.
Om försäkringsgivaren medgetts undantag enligt 5 kap. 16 § och försäkringsgivarens auktorisation förklarats förverkad av en utländsk myndighet
som kontrollerar dennes soliditet, skall Finansinspektionen vidta de åtgärder
som behövs. Om skälet till att auktorisationen förklarats förverkad är att försäkringsgivarens soliditet är otillräcklig, skall försäkringsgivarens koncession i Sverige genast förklaras förverkad.
Frågor om förverkande av koncession prövas av Finansinspektionen.
Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av
regeringen. Regeringens prövning sker efter anmälan av inspektionen.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. En försäkringsgivare från tredje land som beviljats koncession före den
20 mars 2002 får till den 20 mars 2007 tillämpa äldre bestämmelser i 5 kap.
13 och 14 §§, varvid de äldre bestämmelser i försäkringsrörelselagen som
det där hänvisas till skall tillämpas. En sådan försäkringsgivare som vid sistnämnda tidpunkt inte har uppnått föreskriven solvensmarginal får fortsätta
att tillämpa dessa äldre bestämmelser längst till den 20 mars 2009, under
förutsättning att försäkringsgivaren upprättar och till Finansinspektionen för
godkännande överlämnar en plan med de åtgärder som skall vidtas för att
uppnå detta krav.
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På regeringens vägnar
MONA SAHLIN
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)
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Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2003

