Svensk författningssamling

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

SFS 2005:1054
Utkom från trycket
den 16 december 2005

utfärdad den 8 december 2005.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 11 § och 6 kap. 13 § lagen
(1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige skall ha följande lydelse.

5 kap.
11 §2 Förmånsrätt enligt 4 a § förmånsrättslagen (1970:979) följer med en
fordran som
1. grundas på försäkringsavtal, eller
2. avser återbetalning av premier för att ett försäkringsavtal inte har kommit till stånd eller har upphört att gälla.
Förmånsrätten omfattar de tillgångar som finns upptagna i det register
som anges i 10 §, när en försäkringsgivare från tredje land försätts i konkurs
eller när utmätning äger rum eller särskild administration träder in.
Fordran grundad på avtal om återförsäkring har förmånsrätt efter annan
fordran som avses i första stycket.

6 kap.
13 §3 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 för-
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säkringsgivarens soliditet är otillräcklig, skall försäkringsgivarens koncession i Sverige genast förklaras förverkad.
Om försäkringsgivaren försatts i konkurs eller om beslut fattats om att bolaget skall träda i tvångslikvidation, skall försäkringsgivarens auktorisation
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 2 januari 2006.
2. Har beslut om utmätning eller konkurs fattats före ikraftträdandet, gäller 5 kap. 11 § i paragrafens äldre lydelse.
På regeringens vägnar
SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Johan Lundström
(Finansdepartementet)
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