Svensk författningssamling

SFS 1999:1207

Förordning
om ändring i försäkringsrörelseförordningen
(1982:790);

Utkom från trycket
den 17 december 1999

utfärdad den 9 december 1999.
Regeringen föreskriver1 i fråga om försäkringsrörelseförordningen
(1982:790)
dels att 48 §2 skall upphöra att gälla,
dels att 1, 6, 7, 10, 11, 20, 21, 25, 26, 28 b, 28 d, 28 e, 40, 49, 49 a och
53 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas sju nya paragrafer, 16 a–c §§,
21 a §, 22 a §, 22 b § och 28 a § samt närmast före 16 a, 21 a och 22 a §§ nya
rubriker av följande lydelse.
1 §3 Ansökan om koncession för försäkringsbolag och stadfästelse av bolagsordning enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) skall ges in till Finansinspektionen. Ansökan 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.
6 § Anmälan för registrering enligt 2 kap. 13 § försäkringsrörelselagen
(1982:713) av bolag skall ange
för samtliga försäkringsbolag
1. bolagets postadress,
2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från hemvistet, hemvist för
följande personer;
a) styrelseordförande,
b) annan styrelseledamot,
c) styrelsesuppleant,
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d) verkställande direktör,
e) vice verkställande direktörer,
f) firmatecknare,
g) person som har fått bemyndigande enligt 8 kap. 13 § femte stycket försäkringsrörelselagen,
h) revisor,
i) revisorssuppleant,
j) lekmannarevisor,
k) suppleant för lekmannarevisor,
3. hur bolagets firma tecknas,
för försäkringsaktiebolag
4. det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tilldelade aktier
efter avdrag för aktier som har förklarats förverkade och inte övertagits av
någon annan (bolagets aktiekapital),
5. det belopp som har betalats med pengar eller med apportegendom,
6. apportegendomens beskaffenhet,
för ömsesidiga försäkringsbolag
7. inbetalt garantikapital.
Är revisorn ett registrerat revisionsbolag, skall bolagets organisationsnummer anges.
Anmälan skall innehålla en försäkran att de i första stycket 2 angivna personerna inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, att bolagets revisor och revisorssuppleant uppfyller de i 10 kap. 3 och
4 §§ försäkringsrörelselagen angivna behörighetskraven samt att lekmannarevisor och suppleant för lekmannarevisor inte är obehöriga enligt 11 kap.
10 § samma lag. I fråga om personer som har fått bemyndigande enligt
8 kap. 13 § femte stycket försäkringsrörelselagen fordras dock endast en försäkran att den bemyndigade inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
7 § Vid anmälan som avses i 6 § skall följande handlingar ges in:
för samtliga försäkringsbolag
1. två avskrifter av den stadfästa bolagsordningen,
2. en avskrift av protokollet vid den konstituerande stämman,
3. en avskrift av protokoll eller någon annan handling som bestyrker val
av styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor och revisorssuppleant, lekmannarevisor och suppleant för lekmannarevisor, om dessa inte har valts på
den konstituerande stämman,
4. en avskrift av protokoll från styrelsesammanträde som visar vem som
har utsetts till verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare och vem som har fått bemyndigande enligt 8 kap. 13 § femte
stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) samt hur bolagets firma tecknas,
5. en handling på vilken varje styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktören, varje vice verkställande direktör, firmatecknare och enligt
8 kap. 13 § femte stycket försäkringsrörelselagen bemyndigad person har
skrivit sin av vittnen styrkta namnteckning, om detta inte har skett på själva
anmälningshandlingen,
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för försäkringsaktiebolag
6. original och en avskrift av de teckningslistor på vilka aktieteckning har
skett,
7. original och en avskrift av stiftelseurkunden och avtal enligt 2 kap. 7 §
fjärde stycket försäkringsrörelselagen som inte har tagits in i stiftelseurkunden, samt en kopia av de balans- och resultaträkningar som anges i samma
stycke,
8. sådant yttrande av revisor som anges i 2 kap. 13 § andra stycket 3 försäkringsrörelselagen,
för ömsesidiga försäkringsbolag
9. original och en avskrift av de teckningslistor på vilka teckning av försäkringar har skett,
10. ett intyg från revisor om att garantikapital enligt 2 kap. 13 § fjärde
stycket försäkringsrörelselagen har betalats in.
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10 § En anmälan för registrering enligt 2 kap. 17 § försäkringsrörelselagen
(1982:713) av ett beslut att ta emot garantikapital under rörelsens gång skall
ange det belopp som garantikapitalet skall ökas med.
Tillsammans med en anmälan som avses i första stycket skall följande
handlingar ges in:
1. en kopia av protokoll med beslutet samt en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om behovet av garantikapital och ett yttrande från revisor
och aktuarie över utredningen,
2. original och en kopia av det avtal som ligger till grund för tillskottet av
garantikapital,
3. ett intyg från revisor om att minst hälften av det belopp som garantikapitalet skall ökas med har betalats in.
Om det i ett ömsesidigt försäkringsbolag efter anmälan om registrering
enligt första stycket görs ytterligare inbetalning av garantikapitalet, skall
detta anmälas för registrering. Till anmälan skall ett intyg fogas om att garantikapitalet har betalats in helt inom sex månader från registreringen enligt
första stycket.
11 § Tillsammans med en ansökan om tillstånd att återbetala garantikapital
enligt 12 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (1982:713) skall följande handlingar ges in:
1. en avskrift av protokollet från bolagsstämmans beslut om återbetalning,
2. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om verkan av att garantikapitalet återbetalas och ett yttrande från revisor och aktuarie över utredningen.

Konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning
16 a § En anmälan för registrering enligt 5 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut om emission av skuldebrev skall ange det belopp varmed aktiekapitalet kan ökas genom utbyte eller nyteckning av aktier
och den tid inom vilken utbyte eller nyteckning kan ske. Gäller anmälan
konvertibla skuldebrev, skall den innehålla en försäkran att villkoren för utbyte har bestämts så att ersättningen för varje skuldebrev, i förekommande
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fall tillsammans med ett kontant belopp som betalas vid utbytet, inte understiger det nominella beloppet på aktie som utlämnas vid utbyte.
I fråga om vilka handlingar som skall ges in vid anmälan tillämpas 13 §
första stycket 1–5 samt andra stycket samma paragraf.
Har styrelsen eller styrelseledamot fattat beslut med stöd av 5 kap. 5 §
femte stycket försäkringsrörelselagen, skall skriftlig uppgift från styrelsen
eller styrelseledamoten om beslutets innehåll samt en kopia av uppgiften fogas till anmälningshandlingen.
Avser anmälningen en emission på vilken lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m. är tillämplig, skall anmälningen
innehålla en försäkran att bestämmelserna i 3 och 4 §§ samt i förekommande
fall 5 § första stycket den lagen har följts.
16 b § Vid anmälan för registrering enligt 5 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
av skuldebrev tillämpas 15 §.
16 c § Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 5 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av hur många aktier som har getts ut i utbyte eller som har nytecknats och till fullo betalats skall följande handlingar
ges in:
1. original eller fotokopia av teckningslistor på vilka aktieteckning har
skett, när anmälningen görs på grund av nyteckning,
2. intyg av auktoriserad eller godkänd revisor
a) vid utbyte, att bolaget på grund av emissionen har tillförts vederlag till
ett värde motsvarande minst sammanlagda beloppet av de aktier som har
getts ut i utbyte,
b) vid nyteckning, att aktierna till fullo har betalats,
3. uppgift om till vilket beslut om emission av skuldebrev åtgärden om utbyte eller nyteckning hänför sig.
20 § I anmälan för registrering enligt 8 kap. 18 § försäkringsrörelselagen
(1982:713) av bolagets aktuarie skall dennes fullständiga namn, personnummer, medborgarskap, hemvist och postadress anges.
Till anmälan skall en försäkran fogas att aktuarien inte är i konkurs eller
har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och att aktuarien uppfyller de
behörighetskrav som avses i 8 kap. 18 § försäkringsrörelselagen.
21 §4 Vid anmälan för registrering enligt 10 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av bolagets revisorer och revisorssuppleanter tillämpas 6 §
första stycket 2 samt andra och tredje styckena i samma paragraf.
Om anmälningen inte endast avser ändring av hemvist eller postadress
tillämpas 7 § första stycket 3.
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21 a § Vid anmälan för registrering enligt 11 kap. 20 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av bolagets lekmannarevisor och suppleant för lekmannarevisor tillämpas 6 § första stycket 2 och tredje stycket samma paragraf.
Om anmälningen inte endast avser ändring av hemvist eller postadress
tillämpas 7 § första stycket 3.

Ombildning av livförsäkringsbolag
22 a § Tillsammans med en ansökan om stadfästelse av bestämmelse om
vinstutdelning i bolagsordningen för ett livförsäkringsbolag i andra fall än
som avses i 1 § skall följande handlingar ges in:
1. en kopia av protokoll med bolagsstämmans beslut enligt 12 kap. 15 §
första stycket 1 försäkringsrörelselagen (1982:713),
2. en redogörelse för vilka försäkringstagare som underrättats enligt
12 kap. 15 § första stycket 2 försäkringsrörelselagen och underrättelsens
innehåll samt en försäkran att underrättelsen skett på sätt som anges i samma
paragraf tredje stycket,
3. ett intyg från revisor att förutsättningarna enligt 12 kap. 15 § första
stycket 3 försäkringsrörelselagen i fråga om försäkringstagarnas inställning
är uppfyllda,
4. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om konsekvenserna för försäkringstagarnas och andra ersättningsberättigades rätt på grund av försäkringar enligt 12 kap. 15 § första stycket 4 försäkringsrörelselagen och ett yttrande från revisor och aktuarie över utredningen.
Om ett livförsäkringsaktiebolag driver verksamhet utan bestämmelser om
vinstutdelning i bolagsordningen, skall utredningen enligt första stycket 4
kompletteras med en särskild redogörelse för hur medel skall gottskrivas försäkringstagare och andra ersättningsberättigade på grund av försäkring enligt 12 kap. 16 § försäkringsrörelselagen.
22 b § Vid ansökan om stadfästelse av villkor om förlusttäckning i bolagsordningen för ett livförsäkringsbolag tillämpas 22 a § första stycket 4.
25 § Vid anmälan för registrering enligt 14 kap. 17 § försäkringsrörelselagen (1982:713) att likvidationen skall fortsätta tillämpas 6 § första stycket
1–3, tredje stycket samma paragraf samt 7 § 3–5.
26 § Anmälan för registrering enligt 14 kap. 18 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) av beslut att likvidationen skall upphöra och
bolagets verksamhet återupptas skall innehålla försäkran
1. att likvidationsanledning enligt försäkringsrörelselagen eller bolagsordningen inte föreligger,
2. beträffande försäkringsaktiebolag att bolagets eget kapital beräknat enligt 14 kap. 2 § tredje–femte stycket försäkringsrörelselagen uppgår till hälften av det registrerade aktiekapitalet,
3. att utskiftning inte har ägt rum.
Vid anmälan skall ges in en avskrift av bolagsstämmans protokoll och en
avskrift av revisorernas yttrande.
5
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Vid anmälan skall 6 § första stycket 1–3, tredje stycket samma paragraf
samt 7 § 3–5 tillämpas.
28 a §5 Tillsammans med ansökan om godkännande av avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd enligt 14 kap. 26 § försäkringsrörelselagen
(1982:713) eller tillstånd till verkställighet av avtal om överlåtelse av beståndet enligt 15 kap. 3 § samma lag skall, när en livförsäkring skall övergå
från en verksamhet där vinstutdelning inte medges till en vinstutdelande
verksamhet, sådana handlingar som anges i 22 a § första stycket 2–4 ges in.
28 b §6 Tillsammans med 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,
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, och
3. när en livförsäkring skall övergå från en verksamhet där vinstutdelning
inte medges till en vinstutdelande verksamhet, sådana handlingar som anges
i 22 a § första stycket 2–4.
28 d § Vid en anmälan för registrering enligt 15 a kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett försäkringsaktiebolag som har bildats i samband med fusion genom kombination skall 6 § första stycket 1–6 andra och
tredje styckena samma paragraf samt 7 § 3–5 och 7 tillämpas.
Om intyg från revisor finns bestämmelser i 15 a kap. 15 § andra stycket
försäkringsrörelselagen.
28 e § Om det efter överlåtande bolags upplösning görs anmälan enligt
15 a kap. 16 § försäkringsrörelselagen (1982:713) om att talan om skadestånd till bolaget har väckts enligt 16 kap. 5 § samma lag skall 6 § första
stycket 1–3 och tredje stycket samma paragraf samt 7 § 3–5 tillämpas.
40 § När ett försäkringsbolag registreras antecknas
för samtliga försäkringsbolag
1. bolagets organisationsnummer,
2. dagen för koncessionens beviljande,
3. dagen för konstituerande stämman,
4. bolagets firma samt dess lydelse på främmande språk, om en sådan lydelse är angiven i bolagsordningen,
5. den ort i Sverige där bolagets styrelse skall ha sitt säte,
6. föremålet för bolagets verksamhet, varvid det särskilt skall anges om
verksamheten skall avse såväl direkt försäkring som mottagen återförsäkring,
5
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7. begränsningar i bolagsordningen i fråga om området för direkt försäkringsverksamhet inom Sverige,
8. om bolaget skall driva försäkringsrörelse utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
9. sättet för sammankallande av bolagsstämman,
10. uppgifter enligt 8 kap. 17 § första stycket, 10 kap. 15 § och 11 kap.
20 § försäkringsrörelselagen (1982:713),
10 a. de regler enligt vilka bolagsstämman får förfoga över bolagets vinst
eller, i ett livförsäkringsbolag, på annat sätt täcka bolaget förlust,
11. tiden för den ordinarie bolagsstämman, om den anges i bolagsordningen,
12. bolagets bifirma, om styrelsen har antagit en sådan,
13. bolagets postadress,
för försäkringsaktiebolag
14. aktiekapitalet och, i förekommande fall, minimikapitalet och maximikapitalet, samt uppgift om bolagskategori,
15. aktiernas nominella belopp,
16. syftet med bolagets verksamhet, om denna har annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna,
för ömsesidiga försäkringsbolag
16 a. den krets av försäkrade som skall vara delägare, om inte endast försäkringstagarna är delägare,
17. garantikapitalets storlek,
18. reglerna för hur rösträtten skall utövas och hur beslut skall fattas på
bolagsstämman, varvid särskilt skall anges om och i vilken utsträckning delägarnas rösträtt skall utövas genom utsedda delegerade,
19. om garanterna skall ha rösträtt,
20. sättet att lämna meddelanden till delägarna,
21. för vilka försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och i vilken ordning uttaxering kan ske hos delägarna samt hur uttaxeringen skall genomföras,
22. hur tillgångarna skall fördelas mellan delägarna vid bolagets upplösning.
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49 § Finansinspektionen får i fråga om försäkringsrörelselagen (1982:713)
meddela närmare föreskrifter om
1. indelning i försäkringsklasser beträffande koncession för återförsäkring
enligt 2 kap. 3 c §,
2. begränsningar för upplåning enligt 5 kap. 1 § andra stycket,
3. innehåll och beräkning av försäkringstekniska avsättningar enligt 7 kap.
1 §,
4. innehåll i en redogörelse för konsekvenser av försäkringstekniska riktlinjer enligt 7 kap. 8 a §,
5. lämplig riskspridning av tillgångar som används för skuldtäckning,
inom de ramar som anges i 7 kap. 10 c § första stycket,
6. lokalisering av tillgångar enligt 7 kap. 10 d § andra stycket,
7. hur optioner och terminskontrakt eller andra liknande finansiella instrument får användas enligt 7 kap. 17 b §,
7
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Finansinspektionen skall i fråga om försäkringsrörelselagen meddela närmare föreskrifter om
1. information till försäkringstagarna, andra ersättningsberättigade på
grund av försäkringarna och dem som erbjuds att teckna en försäkring enligt
1 kap. 1 a §,
2. vilka risker som hänför sig till de försäkringsklasser som anges i 2 kap.
3 a och 3 b §§,
3. beteckningar för grupper av försäkringsklasser enligt 2 kap. 3 a §,
4. vad en verksamhetsplan enligt 2 a kap. 1 § andra stycket 2 skall innehålla,
5. beräkning av livförsäkringsavsättning enligt 7 kap. 2 § andra–fjärde
styckena,
6. vilka utländska stater och centralbanker samt internationella organisationer som avses i 7 kap. 10 § första stycket 2–4, 7 och 9–12,
7. inomläget för panträtter och om värdering av fastigheter eller tomträtter
för tillämpning av 7 kap. 10 § första stycket 14,
8. högsta tillåtna valutakursrisk enligt 7 kap. 10 e §,
9. vilket värde tillgångar enligt 7 kap. 10 § första stycket 13 högst får tas
upp till vid skuldtäckning,
10. skyldighet att lämna information om placeringsriktlinjer enligt 7 kap.
10 g § andra stycket och om vilka försäkringar som inte omfattas av informationsskyldigheten,
11. beräkning av kostnader för utförd assistans enligt 7 kap. 25 §,
12. beräkning av solvensmarginalen för sjukränta enligt 7 kap. 25 §,
13. villkor för behörighet att tjänstgöra som aktuarie enligt 8 kap. 18 §,
14. vilka upplysningar ett försäkringsbolag skall lämna till Finansinspektionen enligt 19 kap. 3 §.
Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av försäkringsrörelselagen i den utsträckning som denna förordning inte innehåller
sådana bestämmelser.
49 a §7 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:
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Atomansvarighetslagen
Godkännande av försäkring (22 §)

4

Befrielse från försäkringsplikt (27 §)

4

Trafikskadelagen
Begränsning av skyldighet att meddela trafikförsäkring (5 §)

7

Försäkringsrörelselagen
Förhandsbesked om krav på koncession (1 kap. 1 §)

7

Undantag från begränsning för uttaxering (1 kap. 7 §)

7

Undantag i fråga om mottagna återförsäkringar, bolag som driver
rörelse i utlandet och vissa ömsesidiga försäkringsbolag
(1 kap. 10 §)

7

Medgivande att aktie får tecknas mot betalning med
apportegendom (2 kap. 2 § och 4 kap. 2 §)

7

Stadfästelse av bolagsordning och beviljande av koncession
(2 kap. 3 §)

10

Förlängning av koncession (2 kap. 3 §)

7

Stadfästelse av ändring av bolagsordning (2 kap. 4 §)

7

Underrättelse om sekundäretablering (2 a kap. 1 §)

7

Underrättelse om ändrad sekundäretablering (2 a kap. 3 §)

4

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (2 a kap. 4 §)

7

Underrättelse om ändrad gränsöverskridande verksamhet
(2 a kap. 6 §)

4

Tillstånd att förvärva kvalificerade aktieinnehav (3 kap. 2 §)

7

Undantag från upplåningsbegränsning (5 kap. 1 §)

7

Medgivande att använda andra tillgångar för skuldtäckning än
sådana som anges i 7 kap. 10 § första stycket

7

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i
7 kap. 10 b §

7

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i
7 kap. 10 c §

7

Undantag från avyttringsförbudet i
7 kap. 10 f § tredje stycket

4

Intyg för den som biträtt ett försäkringsbolag
(7 kap. 16 §)

4

Medgivande att meddela försäkringar med solidarisk
ansvarighet (7 kap. 18 §)

7
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Ärendeslag

Avgiftsklass

Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen
(7 kap. 22 och 24 §§)

7

Undantag från krav att vissa befattningshavare skall vara bosatta
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(8 kap. 4 och 13 §§)

4

Undantag från vissa bestämmelser om verkställande direktör
(8 kap. 5 §)

4

Undantag från krav som gäller aktuarie (8 kap. 18 §)

4

Godkännande av att viss godkänd revisor utses i stället för
auktoriserad revisor (10 kap. 4 §)

4

Tillstånd att verkställa beslut om återbetalning av garantikapitalet
(12 kap. 4 §)

7

Undantag från förbud mot lämnande av penninglån i vissa fall
(12 kap. 13 §)

4

Tillstånd till försäljning av egendom (14 kap. 12 §)

7

Godkännande av avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd
(14 kap. 26 §)

7

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (15 kap. 3 §)

7

Tillstånd att verkställa fusionsplan (15 a kap. 13 och 22 §§)

7

Lagen om försäkringsmäklare
Registrering som försäkringsmäklare (3 §)

7

Intyg för försäkringsmäklare eller den som biträtt en
försäkringsmäklare (7 a §)

4

Förordningen om försäkringsmäklare
Medgivande att teckna ansvarsförsäkring i utländskt
försäkringsföretag (6 §)

4

Godkännande av avvikelse från vissa bestämmelser (6 §)

7

Lagen om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige

10

Tillstånd till marknadsföring (4 kap. 1 §)

7

Medgivande att driva annan rörelse än försäkringsrörelse
(4 kap. 2 §)

7

Förhandsbesked om krav på koncession (4 kap. 3 §)

7

Beviljande av koncession (4 kap. 5 §)

10

Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §)

7

Förlängning av koncession (4 kap. 6 §)

7

Godkännande av ny företrädare (4 kap. 8 §)

7

Ärendeslag

Avgiftsklass

Medgivande att få ut överskjutande deponerat belopp
(5 kap. 3 §)

4

Medgivande att använda andra tillgångar för skuldtäckning
än sådana som anges i 7 kap. 10 § första stycket
försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)

7

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i
7 kap. 10 b § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)

7

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i
7 kap. 10 c § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)

7

Undantag från avyttringsförbudet i 7 kap. 10 f § tredje stycket
försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)

4

Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §)

7

Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §)

4

Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare (8 kap. 5 §)

4

Tillstånd till överlåtelse av försäkringsbestånd (9 kap. 4 §)

7
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53 §8 Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares verksamhet i Sverige meddela föreskrifter om
1. innehåll och beräkning av försäkringstekniska avsättningar enligt 5 kap.
5 §,
2. uppgiftsskyldighet enligt 6 kap. 3 §.
Finansinspektionen skall i fråga om samma lag meddela föreskrifter om
1. vilka upplysningar en försäkringsgivare skall lämna till inspektionen
enligt 3 kap. 3 § och 6 kap. 4 §,
2. vad en verksamhetsplan skall innehålla och vilka ytterligare handlingar
som skall fogas till en ansökan om koncession enligt 4 kap. 4 §,
3. skyldighet att lämna information om placeringsriktlinjer enligt 5 kap.
9 § och om vilka försäkringar som inte omfattas av informationsskyldigheten,
4. information till försäkringstagarna, andra ersättningsberättigade på
grund av försäkringar och dem som erbjuds att teckna en försäkring i bolaget
enligt 8 kap. 1 a §.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
2. Äldre föreskrifter skall alltjämt tillämpas för förhållanden som avser tidigare räkenskapsår.
3. Äldre föreskrifter som grundas på sådana bestämmelser som får tillämpas av försäkringsbolag enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:600) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) skall alltjämt gälla för försäkringsbolag som tillämpar sådana övergångsbestämmelser.
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Senaste lydelse 1998:303.
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