Svensk författningssamling

SFS 1999:690

Förordning
om ändring i försäkringsrörelseförordningen
(1982:790);

Utkom från trycket
den 6 juli 1999

utfärdad den 10 juni 1999.
Regeringen föreskriver i fråga om försäkringsrörelseförordningen
(1982:790)1
dels att 28 a och 47 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 1, 21, 28 b, 48, 49 a och 52 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 47 § skall sättas närmast före 48 §,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 28 g §, samt närmast före 28 g § en ny rubrik av följande lydelse.
1 §2 Ansökan om koncession för försäkringsbolag och stadfästelse av bolagsordning enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) skall undertecknas av
samtliga stiftare och ange
1. fullständigt namn, hemvist och personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum för stiftarna och, om ett handelsbolag är stiftare, motsvarande
uppgifter för varje obegränsat ansvarig bolagsman,
2. namn och postadress för stiftarombud, om sådant ombud har utsetts.
Ansökan skall innehålla
1. en försäkran att stiftarna inte är i konkurs eller har förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken, och
2. för försäkringsaktiebolag, uppgift om vem som är kvalificerad innehavare av aktier i bolaget.
21 § Vid anmälan för registrering enligt 10 kap. 4 § sjätte stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) av bolagets revisorer och revisorssuppleanter
skall 6 § första stycket 2 samt andra stycket tillämpas.
28 b §3 Vid en ansökan enligt 15 a kap. 13 § försäkringsrörelselagen
(1982:713) om tillstånd att verkställa en fusionsplan skall följande handlingar ges in:
1. besked från Konkurrensverket om att fusionen inte har förbjudits enligt
konkurrenslagen (1993:20) och om att prövning av fusionen enligt den lagen
inte pågår, och
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2. när det är fråga om fusion genom kombination, intyg av en auktoriserad
revisor som visar att aktiekapitalet i det övertagande bolaget inte överstiger
de överlåtande bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande
bolaget.
Gemensamma bestämmelser
28 g § Sådana ansökningar enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) som
skall prövas av Finansinspektionen eller av regeringen skall alltid ställas till
och ges in till Finansinspektionen.
Om Finansinspektionen lämnar över ett sådant ärende till regeringen för
prövning, skall inspektionen bifoga ett eget yttrande.
48 §4 Finansinspektionen prövar frågor om medgivande enligt 7 kap.
10 f § tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) och 7 § lagen
(1989:1079) om livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder.
49 a §5 Avgift tas ut för prövning av ärenden enligt atomansvarighetslagen
(1968:45),
trafikskadelagen
(1975:1410),
försäkringsrörelselagen
(1982:713), lagen (1989:508) om försäkringsmäklare, förordningen
(1989:854) om försäkringsmäklare och lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige i de fall som framgår av andra stycket.
I fråga om ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–
14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
Ärendeslag
Atomansvarighetslagen
Godkännande av försäkring (22 § första stycket)
Befrielse från försäkringsplikt (27 § andra stycket)
Trafikskadelagen
Begränsning av skyldighet att meddela
trafikförsäkring (5 §)
Försäkringsrörelselagen
Förhandsbesked (1 kap. 1 § andra stycket)
Undantag i fråga om vissa livförsäkringar, mottagna
återförsäkringar, bolag som driver rörelse i
utlandet och vissa ömsesidiga
försäkringsbolag (1 kap. 10 §)
Medgivande att aktie får tecknas mot betalning med
apportegendom (2 kap. 2 § och 4 kap. 2 §)
Stadfästelse av bolagsordning och beviljande
av koncession (2 kap. 3 § femte stycket)
Förlängning av koncession (2 kap. 3 § åttonde stycket)
Stadfästelse av ändring av bolagsordning (2 kap. 3 §
åttonde stycket)
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Underrättelse om sekundäretablering (2 a kap. 1 §)
Underrättelse om ändrad sekundäretablering
(2 a kap. 3 §)
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet
(2 a kap. 4 §)
Underrättelse om ändrad gränsöverskridande verksamhet
(2 a kap. 6 §)
Tillstånd att förvärva kvalificerade aktieinnehav
(3 kap. 2 §)
Undantag från krav på grunder för beräkning av
premiereserv för vissa skadeförsäkringar
(7 kap. 3 § andra stycket)
Medgivande att tillfälligt använda andra
tillgångar för skuldtäckning än sådana som anges
i 7 kap. 10 § första stycket
Medgivande att tillfälligt avvika från
begränsningsreglerna i 7 kap. 10 b §
Medgivande att avvika från begränsningsregeln i
7 kap. 10 c § första stycket 4
Medgivande att tillfälligt avvika från
begränsningsreglerna i 7 kap. 10 c §
Medgivande att lokalisera tillgångar utanför
Sverige (7 kap. 10 d §)
Undantag från avyttringsförbudet i 7 kap.
10 f § tredje stycket försäkringsrörelselagen
Medgivande att ingå borgen eller ställa annan
säkerhet (7 kap. 12 §)
Medgivande att sluta avtal om återförsäkring
(7 kap. 14 §)
Intyg för den som biträtt ett försäkringsbolag i dess
anskaffningsverksamhet (7 kap. 16 §)
Medgivande att äga viss större andel i aktiebolag
(7 kap. 17 § första stycket)
Medgivande att förvärva aktier m.m. i finansiellt
företag (7 kap. 17 a §)
Medgivande att meddela försäkringar med solidarisk
ansvarighet (7 kap. 18 §)
Medgivande att räkna in vissa poster i
kapitalbasen (7 kap. 22 och 24 §§)
Undantag från krav att vissa befattningshavare
skall vara bosatta inom det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (8 kap. 4 § och 13 § andra
stycket samt 10 kap. 3 § första stycket)
Undantag från vissa bestämmelser (8 kap. 5 §
första stycket)
Undantag från behörighetsvillkor för aktuarie
(8 kap. 18 § andra stycket)
Godkännande av att viss godkänd revisor utses
i stället för auktoriserad revisor (10 kap. 4 §
tredje stycket)
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Tillstånd att verkställa beslut om återbetalning av
garantikapitalet (12 kap. 4 §)
Undantag från förbud mot lämnande av penninglån i
vissa fall (12 kap. 13 § tredje stycket)
Tillstånd till försäljning av egendom (14 kap.
12 § andra stycket)
Godkännande av avtal om överlåtelse av
försäkringsbestånd (14 kap. 26 § andra stycket)
Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal
(15 kap. 3 §)
Tillstånd att verkställa fusionsplan
(15 a kap. 13 och 22 §§)
Lagen om försäkringsmäklare
Registrering som försäkringsmäklare (3 §)
Intyg för försäkringsmäklare eller den som biträtt en
försäkringsmäklare (7 a §)
Förordningen om försäkringsmäklare
Medgivande att teckna ansvarsförsäkring i utländskt
försäkringsföretag (6 § första stycket)
Godkännande av avvikelse från vissa bestämmelser (6 §
femte stycket)
Lagen om utländska försäkringsgivares verksamhet
i Sverige
Undantag från bestämmelser om livförsäkring
(1 kap. 15 §)
Tillstånd till marknadsföring (4 kap. 1 §
andra stycket)
Medgivande att driva annan rörelse än
försäkringsrörelse (4 kap. 2 § första stycket)
Förhandsbesked (4 kap. 3 § första stycket)
Beviljande av koncession (4 kap. 5 § första stycket)
Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §)
Förlängning av koncession (4 kap. 6 §)
Godkännande av ny företrädare (4 kap. 8 §)
Medgivande att få ut överskjutande belopp (5 kap.
3 § andra stycket)
Medgivande att tillfälligt använda andra tillgångar
för skuldtäckning än sådana som anges i 7 kap.
10 § första stycket försäkringsrörelselagen
(5 kap. 8 §)
Medgivande att tillfälligt avvika från
begränsningsreglerna i 7 kap. 10 b §
försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)
Medgivande att avvika från begränsningsregeln i 7 kap.
10 c § första stycket 4 försäkringsrörelselagen
(5 kap. 8 §)
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Undantag från avyttringsförbudet i 7 kap.
10 f § tredje stycket försäkringsrörelselagen
(5 kap. 8 §)
Medgivande att tillfälligt avvika från
begränsningsreglerna i 7 kap. 10 c §
försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)
Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §)
Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §)
Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare i
dennes anskaffningsverksamhet (8 kap. 5 §)
Tillstånd till överlåtelse av försäkringsbestånd
(9 kap. 4 §)
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52 §6 Sådana ansökningar enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige som skall prövas av Finansinspektionen
eller av regeringen skall alltid ställas till och ges in till Finansinspektionen.
Om Finansinspektionen lämnar över ett sådant ärende till regeringen för
prövning, skall inspektionen bifoga ett eget yttrande.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.
2. I fråga om ansökningar som kommit in till regeringen eller, i förekommande fall, Finansinspektionen före den 1 augusti 1999 skall äldre
bestämmelser tillämpas.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)
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