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Lag
om ändring i lagen (2005:405) om
försäkringsförmedling;

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

utfärdad den 16 juni 2011.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 1 och 2 §§ lagen (2005:405)
om försäkringsförmedling ska ha följande lydelse.

4 kap.
1 § Vill en försäkringsförmedlare inrätta en sådan filial som avses i 1 kap.
10 § 4 a eller c i ett annat land inom EES för sådan verksamhet som avses i
1 kap. 1 §, ska förmedlaren underrätta Finansinspektionen om sin avsikt
innan verksamheten påbörjas.
Finansinspektionen ska inom en månad från det att underrättelsen togs
emot lämna över den till den behöriga myndigheten i det land där filialen ska
inrättas. Inspektionen ska underrätta försäkringsförmedlaren när inspektionen lämnar över underrättelsen.
Det som sägs i andra stycket gäller inte om den medlemsstat där filialen
ska inrättas har anmält till Europeiska kommissionen att staten inte vill ta
emot sådana underrättelser som avses där.
2 § Vill en försäkringsförmedlare erbjuda och tillhandahålla sådana tjänster som avses i 1 kap. 1 § i ett annat land inom EES utan att inrätta filial där,
ska förmedlaren underrätta Finansinspektionen om sin avsikt innan verksamheten påbörjas.
Finansinspektionen ska inom en månad från det att underrättelsen togs
emot lämna över den till den behöriga myndigheten i det land där verksamheten ska utövas. Inspektionen ska underrätta försäkringsförmedlaren när
inspektionen lämnar över underrättelsen.
Det som sägs i andra stycket gäller inte om den medlemsstat där verksamheten ska utövas har anmält till Europeiska kommissionen att staten inte vill
ta emot sådana underrättelser som avses där.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
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Prop. 2010/11:109, bet. 2010/11:FiU41, rskr. 2010/11:296.
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