Svensk författningssamling

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

SFS 2004:436
Utkom från trycket
den 8 juni 2004

utfärdad den 27 maj 2004.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 1 och 12 §§ samt 6 kap. 8 §
lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige
skall ha följande lydelse.

5 kap.
1 § En försäkringsgivare från tredje land skall som säkerhet för direkt försäkringsrörelse i Sverige deponera värdehandlingar i en bank eller ett kreditmarknadsföretag på det sätt och under de villkor som Finansinspektionen
bestämmer. Depositionen skall bestå av sådana värdehandlingar som Finansinspektionen har godtagit som säkerhet.
Innan koncession söks i Sverige skall försäkringsgivaren deponera värdehandlingar till ett värde som motsvarar 300 gånger det prisbasbelopp enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde då ansökningen om koncession lämnades in till Finansinspektionen.
12 § En försäkringsgivare från tredje land skall, utöver de tillgångar som
motsvarar de försäkringstekniska avsättningarna enligt 5 §, vid varje tidpunkt ha en tillräcklig kapitalbas. Kapitalbasens storlek skall fastställas på
grundval av den direkta försäkringsrörelse som försäkringsgivaren bedriver i
Sverige. Kapitalbasen skall när verksamheten bedrivs minst uppgå till en
nivå som beräknas med utgångspunkt i verksamhetens art och omfattning
(solvensmarginal). Kapitalbasen får dock inte understiga ett minimibelopp
(garantibelopp). Tillgångar som en försäkringsgivare deponerat i bank eller
kreditmarknadsföretag enligt 1–3 §§ skall beaktas vid bedömning av om
kravet på garantibelopp är uppfyllt, dock högst till ett belopp som motsvarar
hälften av det minsta beloppet för garantibeloppet.
De poster som ingår i kapitalbasen skall till ett belopp som minst motsvarar solvensmarginalen finnas i ett land som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessa poster skall till ett belopp som
minst motsvarar en tredjedel av solvensmarginalen finnas i Sverige.
Bestämmelserna om att Finansinspektionen i vissa fall får medge undantag från bestämmelserna om beräkning av solvensmarginalen och lokalisering av tillgångar finns i 16–18 §§.
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6 kap.
8 §2 Finansinspektionen får i fråga om den verksamhet som en försäkringsgivare från tredje land bedriver här i landet meddela de erinringar som
inspektionen anser är nödvändiga.
Finansinspektionen skall förelägga försäkringsgivaren eller dennes företrädare att vidta rättelse om inspektionen finner att
1. avvikelse skett från denna lag eller någon annan författning som reglerar försäkringsgivarens näringsverksamhet,
2. de försäkringstekniska riktlinjerna, beräkningsunderlaget och placeringsriktlinjerna inte längre är tillfredsställande med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av försäkringsgivarens rörelse,
3. ett belopp som deponerats i bank eller kreditmarknadsföretag enligt
5 kap. 1–3 §§ minskats genom att värdehandlingarna sjunkit avsevärt i värde
eller av annan anledning, eller
4. försäkringsgivarens företrädare eller, om företrädaren är en juridisk
person, försäkringsgivarens ombud inte uppfyller de krav som anges i 4 kap.
5 § första stycket 3.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Johan Lundström
(Finansdepartementet)
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