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983/2018

Lag
om ändring av trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i trafikförsäkringslagen (460/2016) 9, 16 och 90 § som följer:

9 §

Anmälningar till Transport- och kommunikationsverket

Ett försäkringsbolag ska för anteckning i registret till Transport- och kommunikations-
verket anmäla

1) uppgift om en ny försäkring som tecknas hos bolaget för ett fordon, inom sju dagar
från det att den nya försäkringen börjar gälla,

2) uppgift om försummad betalning av försäkringspremien för en försäkring som teck-
nats för ett fordon,

3) uppgift om att en försäkring för ett avställt fordon har sagts upp.

16 §

Försäkringstagarens rätt att säga upp en försäkring samt jämställande av vissa 
anmälningar med anmälan om uppsägning

En försäkringstagare vars försäkringsplikt inte har upphört har rätt att säga upp en för-
säkring för ett registrerat fordon endast när försäkringstagaren har tecknat en försäkring i
ett annat försäkringsbolag eller fordonet har tillgripits och en anmälan har gjorts till poli-
sen och försäkringsbolaget om det. På försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen
tillämpas i övrigt 12 § i lagen om försäkringsavtal.

Som en försäkringstagares anmälan om uppsägning betraktas också en anmälan från
Transport- och kommunikationsverket, Trafikförsäkringscentralen eller ett annat försäk-
ringsbolag om att

1) fordonet slutligt har avregistrerats,
2) fordonet genom en rättshandling har överförts till en annan ny ägare eller innehavare

än försäkringstagarens dödsbo eller konkursbo,
3) fordonet återgår i ägarens besittning eller övergår i en ny innehavares besittning, om

fordonets innehavare varit den enda försäkringstagaren,
4) en försäkring har tecknats i ett annat försäkringsbolag.
I de fall som avses i 2 mom. upphör försäkringen att gälla den dag som anges i anmälan.
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983/2018  
90 §

Transport- och kommunikationsverkets anmälningsplikt

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål lämna det försäkringsbolag
som försäkrat ett fordon följande uppgifter som antecknats i registret:

1) uppgift om att fordonet avregistrerats slutligt,
2) uppgift om att fordonets försäkring flyttats till ett annat försäkringsbolag,
3) uppgift om att fordonet har bytt ägare och innehavare, och
4) uppgift om att fordonet påställts eller avställts.
Om försäkring inte har tecknats för ett fordon inom 7 dagar från det att fordonet över-

gått till ny ägare eller innehavare, ska Transport- och kommunikationsverket i samband
med registreringen av fordonet skicka en anmälan om att försäkring inte har tecknats, till
Trafikförsäkringscentralen för bestämmande av de avgifter som avses i 27 och 28 §.

————
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.
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