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355/2015

om en verksamhetsplan för försäkringsbolag

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 kap. 19 § i
försäkringsbolagslagen (521/2008), 6 § 5 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
(354/1997) och 20 § 4 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), av dem 6 §
5 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag sådant det lyder i lag 524/2008 och 20 §
4 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag sådant det lyder i lag 525/2008:

1 §

Verksamhetsplan för skadeförsäkringsbolag
under bildning

Av den verksamhetsplan som fogas till
ansökan om koncession för skadeförsäkrings-
bolag under bildning ska framgå

1) de försäkringsklasser och klassgrupper i
vilka den verksamhet som bolaget ämnar be-
driva ingår,

2) huvudprinciperna för avgiven återför-
säkring,

3) en kalkyl över kostnaderna för bildande
av administrationen och försäljningsorganisa-
tionen samt de medel som avsetts för finan-
sieringen av dem,

4) en redogörelse för i vilken kommun i
Finland bolagets huvudkontor ska grundas,

5) de primärkapitalposter som det minimi-
kapitalkrav som avses i 11 kap. 4 § 4 mom. i
försäkringsbolagslagen (521/2008) består av,

6) i fråga om riskerna i skadeförsäkrings-
klass 18 ″Turistassistans″ som avses i 9 § i
lagen om försäkringsklasser (526/2008), de
resurser som den som tillhandahåller den ut-
lovade assistansen har till sitt förfogande.

En verksamhetsplan för skadeförsäkrings-
bolag under bildning ska dessutom innehålla
följande uppgifter om de tre första räken-
skapsperioderna:

1) en beräkning av andra förvaltningskost-
nader än kostnaderna för bildandet, särskilt
av de allmänna kostnaderna och arvodena,

2) en prognos av utvecklingen av balans-
räkningen enligt 10 kap. i försäkringsbolags-
lagen,

3) uppskattningar som bygger på progno-
sen av utvecklingen av balansräkningen en-
ligt 10 kap. i försäkringsbolagslagen av det
framtida solvenskapitalkravet enligt 11 kap. i
försäkringsbolagslagen samt använd beräk-
ningsmetod,

4) uppskattningar som bygger på progno-
sen av utvecklingen av balansräkningen en-
ligt 10 kap. i försäkringsbolagslagen av det
framtida minimikapitalkravet enligt 11 kap.
4 § i försäkringsbolagslagen samt använd be-
räkningsmetod,

5) uppskattningar av de medel som är av-
sedda för att täcka försäkringstekniska avsätt-
ningar samt av de kapitalbasmedel som är
avsedda för att uppfylla solvenskapitalkravet
och minimikapitalkravet.
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2 §

Utvidgning av koncessionen för inhemska
skadeförsäkringsbolag

Bestämmelserna i 1 § om verksamhetspla-
nen vid ansökan om koncession för ett skade-
försäkringsbolag under bildning gäller på
motsvarande sätt den verksamhetsplan som
täcker en planerad utvidgning av verksamhe-
ten och som ska fogas till ansökan om ut-
vidgning av koncessionen för ett skadeför-
säkringsbolag som avses i 1 kap. 15 §
2 mom. i försäkringsbolagslagen.

3 §

Verksamhetsplan för att i Finland etablera en
filial till ett skadeförsäkringsbolag från tred-

jeland

Av en verksamhetsplan för en filial till ett
sådant försäkringsbolag från tredjeland enligt
2 § 2 punkten i lagen om utländska försäk-
ringsbolag (398/1995) som bedriver skade-
försäkringsverksamhet, nedan skadeförsäk-
ringsbolag från tredjeland, ska framgå

1) de försäkringsklasser och klassgrupper i
vilka den verksamhet som bolaget ämnar be-
driva genom sin filial i Finland ingår,

2) huvudprinciperna för avgiven återför-
säkring,

3) en kalkyl över kostnaderna för bildande
av administrationen och försäljningsorganisa-
tionen samt en redogörelse för att de medel
som behövs för ändamålet är disponibla i
Finland,

4) i fråga om riskerna i skadeförsäkrings-
klass 18 ″Turistassistans″ som avses i 9 § i
lagen om försäkringsklasser, de resurser som
den som tillhandahåller den utlovade assis-
tansen har till sitt förfogande.

En verksamhetsplan ska dessutom inne-
hålla följande uppgifter om de tre första rä-
kenskapsperioderna:

1) en beräkning av andra förvaltningskost-
nader än kostnaderna för bildandet, särskilt
av de allmänna kostnaderna och arvodena,

2) en prognos av utvecklingen av balans-
räkningen enligt 31 § 1 mom. i lagen om
utländska försäkringsbolag,

3) uppskattningar, som bygger på progno-

sen av utvecklingen av balansräkningen, av
det framtida solvenskapitalkravet enligt 31 §
2 mom. i lagen om utländska försäkringsbo-
lag samt använd beräkningsmetod,

4) uppskattningar, som bygger på progno-
sen av utvecklingen av balansräkningen, av
det framtida minimikapitalkravet enligt 31 §
2 mom. i lagen om utländska försäkringsbo-
lag samt använd beräkningsmetod,

5) uppskattningar av de medel som är av-
sedda för att täcka försäkringstekniska avsätt-
ningar samt av de kapitalbasmedel som är
avsedda för att uppfylla minimikapitalkravet
och solvenskapitalkravet,

6) läget för företagets medräkningsbara ka-
pitalbasmedel och medräkningsbara primär-
kapitalmedel som hänför sig till det solvens-
kapitalkrav och det minimikapitalkrav som
avses i 31 § 2 mom. i lagen om utländska
försäkringsbolag.

4 §

Utvidgning av koncessionen för en filial till
ett skadeförsäkringsbolag från tredjeland

Bestämmelserna i 3 § om verksamhetspla-
nen vid ansökan om koncession i Finland för
en filial till ett skadeförsäkringsbolag från
tredjeland gäller på motsvarande sätt den
verksamhetsplan som ska fogas till ansökan
om utvidgning av en koncession för en filial
och som täcker en planerad utvidgning av
verksamheten.

5 §

Verksamhetsplan för återförsäkringsbolag

På verksamhetsplanen för återförsäkrings-
bolag tillämpas vad som i 1—4 § bestäms om
verksamhetsplanen för skadeförsäkringsbolag
och skadeförsäkringsbolag från tredjeland,
med undantag för 1 § 1 mom. 6 punkten och
3 § 1 mom. 4 punkten.

Av verksamhetsplanen för återförsäkrings-
bolag ska dessutom framgå

1) om bolaget ämnar bedriva återförsäk-
ring av skadeförsäkringar, återförsäkring av
livförsäkringar eller alla typer av återförsäk-
ringsverksamhet, och

2) de slag av återförsäkringsåtgärder som
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återförsäkringsbolaget avser att avtala om
med försäkringstagare som tecknat återför-
säkring.

6 §

Verksamhetsplan för livförsäkringsbolag un-
der bildning

Av den verksamhetsplan som fogas till
ansökan om koncession för ett livförsäkrings-
bolag under bildning ska framgå

1) de försäkringsklasser och klassgrupper i
vilka den verksamhet som bolaget ämnar be-
driva ingår,

2) huvudprinciperna för avgiven återför-
säkring,

3) en kalkyl över kostnaderna för bildande
av administrationen och försäljningsorganisa-
tionen samt de medel som avsetts för finan-
sieringen av dem,

4) en redogörelse för i vilken kommun i
Finland bolagets huvudkontor ska grundas,

5) de primärkapitalposter som det minimi-
kapitalkrav som avses i 11 kap. 4 § 4 mom. i
försäkringsbolagslagen består av.

En verksamhetsplan ska dessutom inne-
hålla följande uppgifter om de tre första rä-
kenskapsperioderna:

1) en prognos av utvecklingen av balans-
räkningen enligt 10 kap. i försäkringsbolags-
lagen, inklusive en uppskattning av inkom-
ster och utgifter för direktförsäkring samt för
mottagen och avgiven återförsäkring,

2) uppskattningar som bygger på progno-
sen av utvecklingen av balansräkningen en-
ligt 10 kap. i försäkringsbolagslagen av det
framtida solvenskapitalkravet enligt 11 kap. i
försäkringsbolagslagen samt använd beräk-
ningsmetod,

3) uppskattningar som bygger på progno-
sen av utvecklingen av balansräkningen en-
ligt 10 kap. i försäkringsbolagslagen av det
framtida minimikapitalkravet enligt 11 kap.
4 § i försäkringsbolagslagen samt använd be-
räkningsmetod,

4) uppskattningar av de medel som är av-
sedda för att täcka försäkringstekniska avsätt-
ningar samt av de kapitalbasmedel som är
avsedda för att uppfylla solvenskapitalkravet
och minimikapitalkravet.

7 §

Utvidgning av koncessionen för inhemska liv-
försäkringsbolag

Bestämmelserna i 6 § om verksamhetspla-
nen vid ansökan om koncession för ett livför-
säkringsbolag under bildning gäller på mot-
svarande sätt den verksamhetsplan som
täcker en planerad utvidgning av verksamhe-
ten och som ska fogas till ansökan om ut-
vidgning av koncessionen för ett livförsäk-
ringsbolag som avses i 1 kap. 15 § 1 mom. i
försäkringsbolagslagen.

8 §

Verksamhetsplan för att i Finland etablera en
filial till ett livförsäkringsbolag från tredje-

land

Av den verksamhetsplan för en filial till ett
sådant försäkringsbolag från tredjeland enligt
i 2 § 2 punkten i lagen om utländska försäk-
ringsbolag som bedriver livförsäkringsverk-
samhet, nedan livförsäkringsbolag från tred-
jeland, som bolaget ska foga till sin ansökan
om koncession ska framgå

1) de försäkringsklasser och klassgrupper i
vilka den verksamhet som bolaget ämnar be-
driva genom sin filial i Finland ingår,

2) huvudprinciperna för avgiven återför-
säkring,

3) en kalkyl över kostnaderna för bildande
av administrationen och försäljningsorganisa-
tionen samt en redogörelse för att de medel
som behövs för ändamålet är disponibla i
Finland.

En verksamhetsplan ska dessutom inne-
hålla följande uppgifter om de tre första rä-
kenskapsperioderna:

1) en prognos av utvecklingen av balans-
räkningen enligt 31 § 1 mom. i lagen om
utländska försäkringsbolag, inklusive en upp-
skattning av de inkomster och utgifter som
hänför sig till direktförsäkringsverksamhet,
mottagna återförsäkringar och avgivna åter-
försäkringar,

2) uppskattningar, som bygger på progno-
sen av utvecklingen av balansräkningen, av
det framtida solvenskapitalkravet enligt 31 §
2 mom. i lagen om utländska försäkringsbo-
lag samt använd beräkningsmetod,
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3) uppskattningar, som bygger på progno-
sen av utvecklingen av balansräkningen, av
det framtida minimikapitalkravet enligt 31 §
2 mom. i lagen om utländska försäkringsbo-
lag samt använd beräkningsmetod,

4) uppskattningar av de medel som är av-
sedda för att täcka försäkringstekniska avsätt-
ningar samt av de kapitalbasmedel som är
avsedda för att uppfylla minimikapitalkravet
och solvenskapitalkravet,

5) läget för företagets medräkningsbara ka-
pitalbasmedel och medräkningsbara primär-
kapitalmedel som hänför sig till det solvens-
kapitalkrav och det minimikapitalkrav som
avses i 31 § 2 mom. i lagen om utländska
försäkringsbolag.

9 §

Utvidgning av koncessionen för en filial till
ett livförsäkringsbolag från tredjeland

Bestämmelserna i 8 § om verksamhetspla-
nen vid ansökan om koncession i Finland för
en filial till ett livförsäkringsbolag från tred-
jeland gäller på motsvarande sätt den verk-
samhetsplan som ska fogas till ansökan om
utvidgning av en koncession för en filial och
som täcker en planerad utvidgning av verk-
samheten.

10 §

Verksamhetsplan för arbetspensionsförsäk-
ringsbolag under bildning

Av den verksamhetsplan som fogas till
ansökan om koncession för ett arbetspen-
sionsförsäkringsbolag under bildning ska
framgå

1) huvudprinciperna för avgiven återför-
säkring,

2) bolagets grundkapital och den del därav
som ska betalas i pengar,

3) en kalkyl över kostnaderna för bildande
av administrationen och försäljningsorganisa-
tionen samt de medel som avsetts för finan-
sieringen av dem,

4) en redogörelse för i vilken kommun i
Finland bolagets huvudkontor ska grundas,

5) en redogörelse för tillräcklig intern kon-
troll och tillräckliga riskhanteringssystem

med beaktande av arten och omfattningen av
bolagets verksamhet,

6) en redogörelse för de beräkningsgrunder
som ska iakttas.

Arbetspensionsförsäkringsbolag under
bildning ska dessutom till sin verksamhets-
plan foga följande uppgifter eller redogörel-
ser separat för var och en av de tre första
räkenskapsperioderna:

1) en beräkning av andra förvaltningskost-
nader än kostnaderna för bildandet, särskilt
av de allmänna kostnaderna och arvodena,

2) en resultaträknings- och balansräknings-
prognos och en uppskattning av likviditeten
under var och en av de räkenskapsperioder
som verksamhetsplanen omfattar,

3) en uppskattning av tillgångarna, sol-
venskapitalbeloppet och de poster som räk-
nas till solvenskapitalet.

Om den första räkenskapsperiod som avses
i 2 mom. är kortare än ett år, ska verksam-
hetsplanen omfatta denna kortare räkenskaps-
period och de tre följande räkenskapsperio-
derna.

Verksamhetsplanen ska innehålla en redo-
görelse för sådana betydande bindningar mel-
lan arbetspensionsförsäkringsbolaget och nå-
gon annan sammanslutning eller en fysisk
person som avses i 1 kap. 10 § i försäkrings-
bolagslagen.

11 §

Utvidgning av koncessionen för arbets-
pensionsförsäkringsbolag

Bestämmelserna i 10 § om verksamhets-
planen vid ansökan om koncession för ett
arbetspensionsförsäkringsbolag under bild-
ning gäller på motsvarande sätt den verksam-
hetsplan som täcker en planerad utvidgning
av verksamheten och som ska fogas till den
ansökan om utvidgning av koncessionen som
avses i 6 § i lagen om arbetspensionsförsäk-
ringsbolag (354/1997).

I den verksamhetsplan som gäller en ut-
vidgning av koncessionen ska dessutom ges
en redogörelse för att bolagets verksamhets-
kapital under var och en av de räkenskapspe-
rioder som verksamhetsplanen omfattar och
som följer på utvidgningen av koncessionen
är tillräckligt för bolagets hela verksamhet.
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12 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2016.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning kan vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 mars 2015

Social- och hälsovårdsminister Laura Räty

Konsultativ tjänsteman Juha Jokinen
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