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1120/2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning
om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § i la-
gen om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19 (1058/2020):

1 §

Ansökan om försäkringsgaranti

Ett försäkringsbolag som ansöker om försäkringsgaranti ska lämna social- och hälso-
vårdsministeriet följande uppgifter:

1) försäkringsvillkoren för den personförsäkring för vilken försäkringsgaranti söks och
uppgifter om de försäkringspremier som tagits ut för föregående försäkringsperiod,

2) en motivering till behovet av försäkringsgaranti,
3) handlingar som visar att den återförsäkring som avgetts till sökanden löper ut eller

har löpt ut och att det inte finns någon sådan annan återförsäkring att tillgå som täcker vac-
ciner mot covid-19 och som är lämplig med hänsyn till rådande förhållanden,

4) uppgifter om försäkringsvillkoren och försäkringsavgiften för den återförsäkring
som löper ut eller har löpt ut,

5) en specifikation av de handlingar som i enlighet med lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999) innehåller sekretessbelagd information (företagshem-
ligheter), samt

6) andra uppgifter som förutsätts och behövs för beviljande av garanti.

2 §

Betalning av garantiavgift

Garantiavgiften tas ut av Statskontoret. När Statskontoret har tagit del av statsrådets be-
slut om garanti sänder Statskontoret försäkringsbolaget en faktura på garantiavgiften. Ga-
rantiavgiften ska betalas i en post på fakturans förfallodag.

På en garantiavgift som inte betalats inom utsatt tid tas det ut dröjsmålsränta i enlighet
med 4 § i räntelagen (633/1982).

3 §

Framställande av betalningsyrkande och uppgifter som ska lämnas till Statskontoret

Försäkringsbolaget ska på begäran och minst en gång om året lämna Statskontoret upp-
gifter om användningen av det försäkringsbelopp som omfattas av försäkringsgarantin,
det återstående försäkringsbeloppet, antalet skadeanmälningar i anslutning till vacciner
mot covid-19, specificerade som godkända, förkastade och icke slutbehandlade skadean-
mälningar, samt andra behövliga uppgifter för beräkning av den betalning som erläggs på
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grundval av försäkringsgarantin och för bedömning av grunden. Försäkringsbolaget ska
också lägga fram en uppskattning av det sammanlagda beloppet av framtida betalningar
som ska erläggas på grundval av försäkringsgarantin.

Försäkringsbolaget ska hos Statskontoret yrka på betalning på grundval av försäkrings-
garantin. Betalningsyrkande kan framställas högst en gång per kvartal. På basis av den ut-
redning som avses i 1 mom. erlägger Statskontoret betalningen till försäkringsbolaget
inom en månad efter det att Statskontoret har fått tillräcklig utredning.

Den utredning som avses i 1 mom. ska lämnas separat för varje sådant kalenderår för
vilket försäkringsgaranti har beviljats.

4 §

Betalning av fortlöpande ersättningar till försäkringsbolag

Betalningar på basis av fortlöpande ersättningar till skadelidande får yrkas hos
Statskontoret först när de har förfallit.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 21 december 2020

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen

Regeringssekreterare Saara Rahko
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

2


