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utfärdad den 1 juni 2006.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1972:262) om understödsföreningar
dels att 26 a, 26 b och 26 d §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 26 j–26 l §§, samt närmast före dessa tre nya rubriker av följande lydelse.
26 a §3 En försäkringsgrupp enligt denna lag består av en understödsförening och
1. dess dotterföretag eller intresseföretag som är försäkringsföretag, och
2. de försäkringsföretag med vilka understödsföreningen har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.
I fråga om vad som är dotterföretag och intresseföretag tillämpas 1 kap. 9,
9 b, 9 e och 9 f §§ försäkringsrörelselagen (1982:713). Vad som föreskrivs i
fråga om intresseföretag skall vid tillämpningen av första stycket samt 26 b
och 26 e §§ även gälla företag som inte är ett dotterföretag eller intresseföretag, om ägandet i företaget direkt eller indirekt uppgår till minst 20 procent
av kapitalet eller av samtliga röster.
26 b §4 En försäkringsgrupp enligt 26 a § första stycket omfattar även
1. understödsföreningens andra dotterföretag och intresseföretag, och
2. andra företag med vilka understödsföreningen har en gemensam eller i
huvudsak gemensam ledning.
26 d §5 En understödsförening som avses i 26 a § första stycket och som
driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall, utöver vad som
föreskrivs i 25 §, ha en kapitalbas som är tillfredsställande med hänsyn till
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andra företag i försäkringsgruppen (gruppbaserad kapitalbas). När den
gruppbaserade kapitalbasen bestäms skall 7 kap. 22 §, 24 a § första–tredje
styckena och 26 § fjärde stycket första meningen försäkringsrörelselagen
(1982:713) tilllämpas.
Den gruppbaserade kapitalbasen skall uppgå till en nivå som är tillräcklig
med hänsyn till andra företag i försäkringsgruppen (gruppbaserad solvensmarginal). När den gruppbaserade solvensmarginalen bestäms skall 7 kap.
23 § försäkringsrörelselagen tillämpas.

Uppgiftsskyldighet
26 j § Ett företag som avses i 26 i § är skyldigt att lämna ut uppgifter om
enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledare
eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en
annan stat eller en mellanfolklig domstol begärs av åklagare.

Meddelandeförbud
26 k § Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt
26 j § får förordna att företaget samt dess styrelseledamöter och anställda
inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats
enligt 26 j § eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende om rättslig
hjälp i brottmål.
Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott
inte skall äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse
som är bindande för Sverige.
Förbudet skall vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får
inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegränsas endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig
hjälp samtycker till detta.
Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet, skall undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förordnandet skall
upphöra.

Ansvarsbestämmelse
26 l § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter
mot ett meddelandeförbud enligt 26 k §.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnar
SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Johan Lundström
(Finansdepartementet)
2
Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2006

