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Muu asiaMnrovvvvom ändring av 165 c § i lagen om försäkringskassor Utgiven i Helsingfors den 20 april 2020

255/2020

Lag
om ändring av 165 c § i lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om försäkringskassor (1164/1992) 165 c §, sådan den lyder i lagarna

287/2000 och 1016/2005, som följer:

165 c §
Trots bestämmelserna i 165 § har en försäkringskassa rätt att lämna ut uppgifter som

omfattas av tystnadsplikten
1) till ett försäkringsbolag för ordnande av återförsäkring,
2) till försäkringskassans tjänsteföretag eller till den som på grundval av ett uppdrag

sköter en uppgift som tilldelats av försäkringskassan,
3) till en nämnd eller ett organ i försäkringsbranschen som har meddelats Europeiska

kommissionen i enlighet med artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förord-
ning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning),
för skötsel av ärenden som förelagts nämnden eller organet i fråga,

4) för historisk eller vetenskaplig forskning eller för statistikföring, om det är uppen-
bart att utlämnandet av uppgifter inte kränker de intressen för vilkas skydd tystnadsplikt
har föreskrivits, samt

5) till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av
brott samt till myndigheter som avses i 165 b § 1 mom.; uppgifter som berör hälsotillstånd
får dock lämnas ut endast till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande
och utredning samt ställande under åtal av bedrägeribrott som riktas mot en försäkrings-
eller pensionsanstalt.

En försäkringskassa kan i de fall som avses i 1 mom. lämna ut endast sådana uppgifter
som är nödvändiga för skötseln av ärenden som avses i det momentet.

————
Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.
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