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Regeringens proposition till riksdagen med rörslag till lagar 
om ändring av trafikförsäkringslagen, patientskadelagen, lagen 
om olycksfallsrörsäkring, lagen om rörsäkringsbolag och 33 och 
49 §§ lagen om utländska rörsäkringsbolag 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att trafikför
säkringslagen, patientskadelagen och lagen 
om olycksfallsförsäkring ändras sålunda, att 
ersättningar enligt dessa lagar då ett försäk
ringsbolag trätt i likvidation eller gått i kon
kurs skall tryggas genom att en årlig garan
tiavgift vid behov uppbärs hos de försäk
ringsbolag som driver trafikförsäkring, pati
entförsäkring eller lagstadgad olycksfallsför
säkring. 

Dessutom föreslås att lagen om försäk
ringsbolag ändras sålunda, att finländska 
försäkringsbolag förutsätts för trafikförsäk
ringens och den lagstadgade olycksfallsför
säkringens del på förhand gardera sig får 
kostnader som garantiavgiften eventuellt för
orsakar genom att i sin balansräkning uppta 
en speciell garantiavgiftspost att användas 
för ändamålet. Dessutom skall lagen om ut
ländska försäkringsbolag ändras. Också för
säkringsbolag från tredje land kunde förplik
tas att i sin balansräkning avsätta en 
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garantiavgiftspost 
Försäkringstagare som haft trafikförsäk

ring, patientförsäkring eller lagstadgad 
olycksfallsförsäkring i ett försäkringsbolag 
som trätt i likvidation eller gått i konkurs 
kan under vissa förutsättningar förpliktas att 
betala tillskottspremie. 

Den del som gäller lagstadgade försäk
ringar kan enligt förslaget vid behov avskil
jas från det i lagen om försäkringsbolag av
sedda särskilda administrationsbo som skall 
bildas vid ett försäkringsbolags likvidation 
eller konkurs och överföras till att förvaltas 
av trafikförsäkringens, patientförsäkringens 
och den lagstadgade olycksfallsfårsäkringens 
branschorganisationer, som sköter utbetal
ningen av ersättningarna och realiseringen 
av tillgångarna. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
från början av 1997. Lagarna skall inte till
lämpas på likvidation eller konkurs som in
leds före deras ikraftträdande. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Inledning 

Ett viktigt mål för lagen om försäkrings
bolag (l 062/79) och tillsynen över försäk
ringsbolagen är att för sin del trygga att för
säkringstagare och ersättningstagare får de 
utbetalningar som de är berättigade till. Kra
vet på att förmåner skall vara tryggade kom
mer till synes bland annat i försäkringsbo
lagslagens stadganden som gäller krav på 
försäkringsbolagens verksamhetskapital, till
gångar som utgör täckning för ansvarsskul
den och särskild övervakning av försäkrings
bolagens solvens. Trots lagar som reglerar 
försäkringsbolagens verksamhet och trots 
effektiv övervakning är det emellertid möj
ligt, att ett försäkringsbolag som trätt i likvi
dation eller gått i konkurs inte har medel 
som räcker för att täcka de ansvar som grun
dar sig på försäkringsavtaL Med tanke på 
dylika situationer kan man skapa olika ga
rantisystem för att skydda försäkringstagama 
och de försäkrade från ekonomiska förluster. 

Ett garantisystem kan täcka försäkringsta
gamas och de försäkrades förmåner helt el
ler delvis i den mån som de tillgångar som 
utgör täckning för försäkringsbolagets an
svarsskuld eller försäkringsbolagets övriga 
tillgångar inte räcker för att täcka ansvaret. 
Finansieringen av garantisystemet kan grun
da sig antingen på statlig garanti, såsom för 
närvarande är fallet i Finland för bankdepo
sitioners vidkommande, eller på försäkrings
bolagens ansvar sinsemellan. I ekonomisk 
bemärkelse är det i det senare fallet fråga 
om försäkringstagamas inbördes ansvar, om 
försäkringsbolagen kan överföra den av ga
rantisystemet orsakade merkostnaden på för
säkringsprisema. 

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen 
utgör en del av den lagstadgade sociala 
tryggheten. Motsvarande drag finns också 
hos trafikförsäkringen och patientförsäk
ringen. På grund av dessa försäkringssys
tems karaktär skall ersättningstagamas rätt 
till full ersättning garanteras även i händelse 
av försäkringsbolagets likvidation eller kon
kurs. 

2. Nuläge 

2.1. Lagstiftning och praxis 

För närvarande har arbetspensionsförsäk
ringen ett gällande lagstadgat system baserat 
på gemensamt ansvar. Garantiordningen 
mellan arbetspensionsbolagen baserar sig på 
12 § 4 mom. lagen om pension för arbetsta
gare (395/61), som stadgar att om till följd 
av att pensionsanstalt gått i konkurs någon 
pension eller i lagen avsedd tilläggsförmån 
inte längre är tryggad, skall pensionsanstal
tema gemensamt svara härför eller för del 
därav enligt av social- och hälsovårdsminis
teriet fastställda grunder. De kostnader som 
garantisystemet orsakar påförs försäkrings
premien som en så kallad utjämningsdeL 
stadgandet gäller också förmåner enligt la
gen om pension för arbetstagare i kortvariga 
arbetsförhållanden (134/62) och lagen om 
pension för företagare ( 468/69). 

Inom patientförsäkringen gäller ett arran
gemang där patientförsäkringsföreningens 
medlemsbolag enligt föreningens stadgar 
också ansvarar för ett insolvent medlemsbo
lags åtaganden. Ä ven enligt Arbetstagamas 
Grupplivförsäkringspools stadgar förbinder 
sig medlemsbolagen till att de grupplivför
säkringar som avtalet avser beviljas med 
solidariskt ansvar. 

Enligt 13 kap. 16 § lagen om försäkrings
föreningar (1250/87) ansvarar de övriga för
säkringsföreningarna för likvidationskostna
derna och för de ersättningsfordringar som 
har samma förmånsrätt som innehavare av 
handpant, till den del de inte ens sedan för
säkringstagardelägarna har påförts tilläggsav
gift kan betalas med den försäkringsföre
nings medel som har trätt i likvidation eller 
är i konkurstillstånd. Försäkringstagardelä
garnas skyldighet att betala tilläggsavgift är 
begränsad till ett belopp som motsvarar 
högst ett års premier. Den påförda avgiften 
fördelas mellan föreningarna i proportion till 
deras premieinkomst enligt de senast fast
ställda boksluten. 

Angående ömsesidiga försäkringsbolags 
delägares eventuella skyldighet att betala 
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tilläggsavgift stadgas i l O kap. 7 § lagen om 
försäkringsbolag. Om delägarna i ett ömsesi
digt Iörsäkringsbolag enligt bolagsordningen 
skall ansvara !ör bolagets åtaganden, skall 
en tilläggsavgift utan dröjsmål uttaxeras, om 
på grund a uppkommen förlust eller av an
nan orsak Iörsäkringsbolagets verksam
hetskapital eller eget kapital inte uppfyller 
lagens krav eller om de tillgångar som ett 
bolag i likvidation eller konkurstillstånd har 
inte förslår till betalning av skulderna. Har 
delägarnas ansvarighet begränsats i bolag
sordningen, skall uttaxeringen dock jämkas i 
enlighet härmed. 

Avsikten med försäkringsbolagslagens 
stadganden i kap. 15 om likvidation och 
upplösning är att trygga på försäkringsavtal 
grundade fordringar, för den händelse att 
försäkringsbolaget drabbas eller hotas av 
konkurs. Detta sker genom att vissa for
dringar avskiljs till ett s.k. särskilt admini
strationsbo, som har samma förmånsrätt till 
bolagets tillgångar som innehavare av hand
pant. Till det särskilda administrationsboet 
hör premieansvaret för livförsäkring och för 
skadeförsäkring på längre tid än tio år och 
ersättningsansvaret för direktförsäkring. Med 
undantag av livförsäkring och annan person
försäkring på längre tid än tio år är förut
sättningen för att ersättningsansvar skall 
hänföras till det särskilda administrationsbo
et, att skadefallen inträffat inom två månader 
från den dag då likvidationen påbörjades. 
Tillgångar som utgör täckning för ansvars
skulden hör till det särskilda admini
strationsboet, till vilket dessutom utan dröjs
mål skall överföras en så stor del av bola
gets övriga tillgångar att tillgångarna i det 
särskilda administrationsboet motsvarar den 
ansvarsskuld som ingår i administrationsboet 
samt de beräknade likvidationskostnaderna. 
Försäkringsbeståndet överlåts såvitt möjligt 
med tillgångar och skulder till ett annat för
säkringsbolag. Ett annat alternativ är att 
rorsöka grunda ett nytt Iörsäkringsbolag. 
Först om detta inte lyckas, företas utbetal
ningar från boet. Om administrationsboets 
tillgångar inte förslår till alla de nämnda 
utbetalningarna, har fordringar baserade på 
livförsäkring och personskada förmånsrätt 
framom andra fordringar. 

I december 1987 tog social- och hälso
vårdsministeriet upp frågan om en garan
tiordning för försäkringsbolagen med tanke 
på situationer då ett rorsäkringsbolag går i 
konkurs eller annars försätts i tvångslikvida-

tion. Utgående från rorhandlingar mellan 
social- och hälsovårdsministeriet och Finska 
Försäkringsbolagens Centralförbund gav 
Centralförbundet i oktober 1988 sina berörda 
medlemsbolag en rekommendation som gick 
ut på att de, om något finländskt försäk
ringsbolag försätts i likvidation, skall genom 
försäkringsbeståndsöverföringar och kom
pletterande arrangemang mellan bolagen 
skall sträva efter att sköta de ansvar som 
grundar sig på inhemska direktförsäk
ringsavtal och åtminstone de ansvar och för
pliktelser som omfattas av det särskilda ad
ministrationsboet med beaktande även av 
förmånsrätten i 15 kap. l O § lagen om för
säkringsbolag. Arrangemanget gällde inte 
den lagstadgade pensionsförsäkringen, där 
det finns separata stadganden om ett garanti
system. 

Rekommendationen från Finska Försäk
ringsbolagens Centralförbund är inte som 
sådan juridiskt bindande för de enskilda 
medlemsbolagen. Varje rorsäkringsbolag 
besluter separat om rekommendationens 
tillämpning på det sätt som lagen och bolag
sordningen stadgar. 

Rekommendationen har i praktiken tilläm
pats då Livförsäkringsaktiebolaget Apollo 
trädde i likvidation i december 1993. Efter
som det var fråga om ett livförsäkringsbo
lag, som inte beviljade lagstadgade försäk
ringar, blev frågan om tryggaodet av förmå
nerna för ersättningstagare inom lagstadgade 
försäkringar inte föremål !ör bedömning. I 
samband med avgörandet om Livförsäk
ringsaktiebolaget Apollo ansågs det behöv
ligt att ändra lagen om försäkringsbolag 
bland annat sålunda, att ett försäkringsbolag 
med social- och hälsovårdsministeriets sam
tycke och då rorsäkringsbranschens gemen
samma intresse det kräver får medverka till 
att trygga förmånerna enligt försäkringar 
som beviljats av ett bolag .~om trätt i likvi
dation eller gått i konkurs. Andringarna träd
de i kraft den l april 1995. 

2.2. Utländsk lagstiftning och 
internationella överenskommelser 

Utländsk lagstiftning 

Det system som motsvarar den lagstadgade 
olycksfallsförsäkringen i Finland sköts i de 
flesta länder som hör till Organisationen för 
Ekonomiskt Samarbete och Utveckling (0-
ECD) av den offentliga sektorn. Sålunda är 
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det i dessa länder för arbetsolycksfallsför
säkringens del inte behövligt att skapa ett 
garantisystem mellan försäkringsbolagen. 
Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen 
sköts av privata försäkringsbolag förutom i 
Finland också i Belgien, Portugal, Danmark 
och Norge. Av dessa länder är Norge det 
enda som har ett gällande garantisystem 
mellan försäkringsbolagen. 

I Sverige har en kommitte utrett bland an
nat behovet av skydd för försäkringstagare i 
händelse av försäkringsgivares obestånd. 
Kommitten lämnade sitt slutliga betänkande 
(SOU 1995:87) i augusti 1995. skyddsar
rangemangen har i betänkandet granskats 
speciellt utgående från garantisystemen i 
Storbritannien och Norge. Kommitten har 
inte gjort upp något förslag till skyddsar
rangemang i författningsform. Frågan utreds 
som bäst i Sverige. 

I Norge gäller garantiordningen skade-och 
kreditförsäkring. Arrangemanget grundar sig 
på reserveringar som görs i försäkringsbola
gens bokslut. Exempelvis skadeförsäkrings
bolagen skall årligen göra en reservering 
som uppgår till en procent av försäkrings
bolagets premieinkomst tills dess att reserve
ringens sammanlagda belopp utgör l ,5 pro
cent av försäkringsbolagets sammanlagda 
premieinkomst för de tre senaste åren. Den 
årliga reserveringen upptas i resultaträkning
en som en kostnad och det sammanlagda 
beloppet upptas i balansräkningen. Reserve
ringen skall ökas sålunda, att den alltid mot
svarar ovan beskrivna belopp. A v kastningen 
av de placerade reserveringarna kan försäk
ringsbolaget förfoga över. Försäkringsbola
gen skall vara medlemmar i en särskild ga
rantifond, ur vilken ersättningar utbetalas åt 
de försäkrade i den händelse att ett försäk
ringsbolag blir insolvent. Arrangemanget 
finansieras genom att man av de bolag som 
är medlemmar i fonden uppbär en avgift 
som uträknas i proportion till premieinkom
sten för de föregående tre åren. 

I Norge avlät den s.k. banklagskommitten 
i december 1995 ett betänkande (NOU 
1995:25) med förslag till ändringar också i 
den garantiordning som gäller skadeförsäk
ringar. Kommitten föreslår bland annat att 
arrangemanget bara skall gälla ansvar för 
försäkrade risker belägna i Norge och att 
garantifonden skall kunna uppta lån om de 
årliga avgifterna inte räcker till ersättnings
utbetalningen. Kommittebetänkandet har för 
den del av garantiordningen som gäller ska-

deförsäkringar ännu inte lett till lagstift
ningsåtgärder. 

Den lagstadgade trafikförsäkringen hand
has förutom i Finland också i andra OECD
länder av privata försäkringsbolag. I de fles
ta av dessa länder omfattas den lagstadgade 
trafikförsäkringen av en garantiordning. Ga
rantiarrangemangen sköts i allmänhet i sepa
rata garantifonder. I fråga om hur täckande 
garantiarrangemanget är kan skillnaderna 
mellan q!ika länder vara betydande. Exem
pelvis i Osterrike täcker arrangemanget bara 
personskador, men däremot inte saksakdor. 
Dessutom har ett absolut tak för försäkrings
bolagens betalningsskyldighet satts vid 0,5 
procent av trafikförsäkringsbolagens sam
manlagda årliga premieinkomst I Tyskland 
är de till garantiarrangemanget hörande för
säkringsbolagens gemensamma maximian
svar begränsat till 30 miljoner tyska mark 
per kalenderår för ersättningar som är obe
talda till följd av att försäkringsbolag gått i 
konkurs. I systemet ingår dessutom en själv
risk på 2 000 tyska mark per skada. 

Arrangemang som motsvarar den finländ
ska patientförsäkringen finns i Sverige, N or
ge och Danmark. Norge är det enda av län
derna där patientförsäkringen omfattas av 
garanti ordning. 

Europeiska unionens direktiv om skade
försäkringsverksamhet 

Artikel 45 i direktiv om samordning av 
lagar och andra författningar angående an
nan direkt försäkring än livförsäkring och 
med ändring av direktiv 73/239/EEG och 
88/357/EEG (92/49/EEG) stadgar om med
lemsstaters rätt att kräva att utländska för
säkringsbolag deltar i arrangemang med syf
te att trygga utbetalning av försäkringsersätt
ningar. Enligt artikeln skall direktivet inte 
påverka medlemsstatemas rätt att föreskriva 
att företag, som utövar verksamhet inom 
deras territorier med stöd av etableringsfri
heten eller friheten att tillhandahålla tjänster 
på samma sätt som företag som fått tillstånd 
där, skall ansluta sig till och delta i varje 
arrangemang som är avsett att säkerställa 
utbetalning av försäkringsersättning till för
säkringstagare och skadelidande tredje man. 
Direktiven om skadeförsäkring innehåller 
inga stadganden med förpliktelse att trygga 
de försäkrades ställning genom garantisys
tem eller andra skyddsarrangemang. 

Inom EU ingicks i anslutning till trafikför-
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säkringsdirektiven ett avtal i september 1993 
om ersättningsgaranti då försäkringsbolag 
som utövar verksamhet med stöd av friheten 
att tillhandahålla trafikförsäkringstjänster har 
underlåtit att utbetala ersättning. Om ett dy
likt försäkringsbolag underlåter att uppfylla 
de förpliktelser bolaget har enligt standard
avtalet (Gröna kort-avtalet) eller garantiav
talet mellan de nationella byråerna (i Finland 
trafikförsäkringscentralen) eller om dess 
verksamhet upphör till följd av insolvens, är 
den nationella byrån i verksamhetslandet 
enligt avtalet ansvarig för ersättningarna. 
Den nationella byrån i försäkringsbolagets 
hemstat är skyldig att återbetala verksam
hetslandets nationella byrå de ersättningar 
denna erlagt. Avtalet har undertecknats av 
samtliga BU-länder utom Storbritannien och 
Luxemburg. 

2.3 Bedömning av nuläget 

I Finland sköter privata försäkringsbolag 
trafik- och patientförsäkringen. Till skillnad 
från exempelvis flera BU-stater har vårt land 
ett system där också den som socialförsäk
ring räknade lagstadgade olycksfallsförsäk
ringen sköts av privata försäkringsbolag. 

I lagstadgade försäkringar skall de försäk
rade kunna lita på att de i alla situationer får 
de ersättningar som lagen stadgar. Inom den 
lagstadgade olycksfallsförsäkringen väljs 
försäkringsbolaget av arbetsgivaren, inom 
trafikförsäkringen av fordonets ägare eller 
innehavare och inom patientförsäkringen av 
sjukhuset, samkommunen, läkarstationen 
osv. I dessa försäkringar kan förmånstaga
ren, den skadelidande eller den försäkrade i 
de flesta fall inte själv påverka valet av för
säkringsbolag. 

Ersättningar med stöd av lagstadgade för
säkringar kan betalas tiotals år efter skade
fallet Ersättningsbeloppen kan bli stora. Ex
empelvis vid svåra personskador, då utbetal
ningarna omfattar ersättning för inkomst
bortfall, pension, ersättning för bestående 
lyte och men samt ersättning för sveda och 
värk, kan beloppen uppgå till flera hundra 
tusen, ibland flera miljoner mark per fall. 
Om ersättningarna avbryts eller upphör på 
grund av försäkringsbolagets insolvens kan 
det äventyra vederbörandes utkomst. 

Försäkringsbolagets solvens påverkas av 
placeringsverksamheten och skadeutveck
lingen. För att vara solvent skall försäkrings
bolaget dessutom ha tillräckligt eget kapital 

och adekvata återför~äkringar samt en kor
rekt premiesättning. A ven ledningens strate
giska val påverkar försäkringsbolagets sol
vens. Exempelvis internationalisering kan 
vara förenad med svårhanterliga risker. 

I ett land med en liten och öppen ekonomi 
kan också förändringarna i det allmänna 
ekonomiska läget vara mycket kraftiga. A v 
den anledningen kan stora förändringar ske i 
tillgångarnas värden på mycket kort tid. För
utom i placeringsverksamheten kan konjunk
turväxlingarna återspeglas också i försäk
ringsverksamheten, exempelvis inom kredit
försäkringen. 

Sannolikheten för att ersättningstagarna 
inom en viss försäkringsgren skall förlora 
ersättningar till följd av ett försäkringsbolags 
konkurs påverkas också av hur förmånsrät
ten mellan olika fordringar är definierad. 
Enligt den nuvarande förmånsrätten har er
sättningar grundade på personskada prioritet 
framom andra vid ett försäkringsbolags kon
kurs. Med stöd av lagstadgade försäkringar 
betalas huvudsakligen ersättningar för per
sonskador. Endast inom trafikförsäkringen 
utgör ersättningar för sakskador en betydan
de del av utbetalningarna. Därigenom 
kommer först ett avsevärt underskott i de 
tillgångar som utgör täckning för ansvars
skulden att påverka de ersättningstagares 
ställning vilkas fordringar är grundade på 
personskada. 

stadgandena i lagen om försäkringsbolag 
och med stöd av den givna stadganden på 
lägre nivå om försäkringsbolagens soliditet, 
om täckning av ansvarsskulden och om för
säkringstillsynen tryggar mycket långt för
säkringstagarnas och ersättningstagarnas för
måner. Det oaktat kan man inte med full 
säkerhet garantera att ett försäkringsbolag i 
varje situation förmår uppfylla sina åtagan
den. Vissa finländska försäkringsbolag har 
under de senaste åren drabbats av likvidation 
och konkurs. Försäkringsbolag som sköter 
lagstadgade skadeförsäkringar har hittills 
dock med olika arragemaug fusionerats med 
eller uppgått i något annat bolag. 

Såsom ovan konstaterats, är den rekom
mendation som Finska Försäkringsbolagens 
Centralförbund gav år 1988 inte juridiskt 
bindande. Ett garantisystem som bygger på 
överenskommelse kan, även när det tilläm
pas i praktiken, lämna ersättningstagarna 
med en viss osäkerhet om skyddets art. Så
lunda kan ett arrangemang grundat på re
kommendationen inte i alla situationer tryg-
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ga förmånerna i försäkringar som beviljats 
av ett försäkringsbolag som gått i konkurs. 

3. Propositionens mål och de viktigaste 
förslagen 

3.1. Målen 

Skyddet för ersättningstagare måste be
traktas som en så viktig utgångspunkt, att de 
ersättningar som tillkommer ersättningstaga
re enligt trafikförsäkringslagen (279/59), 
patientskadelagen (585/86) eller lagen om 
olycksfallsförsäkring (608/48) bör säkerstäl
las till fullt belopp genom ett garantisystem 
som träder in vid ett försäkringsbolags likvi
dation eller konkurs. 

Ett av propositionens mål är att minska de 
skadliga verkningar som brukar vara typiska 
för garantisystem. Garantisystem kan bland 
annat förleda försäkringsbolag och deras 
ägare till att fästa mindre uppmärksamhet 
vid verksamhetens risker och i vissa fall till 
att medvetet förfara bedrägligt. Avsikten 
med ett garantisystem bör därför endast vara 
att trygga de försäkrades förmåner på ett 
skäligt sätt, inte att förhindra konkurser 
bland försäkringsbolag. 

Den trygghet som ett garantisystem ger 
kan minska försäkringstagarnas intresse för 
försäkringsbolagets soliditet och dess led
nings agerande och därigenom ha en osund 
inverkan på konkurrensen mellan försäk
ringsbolagen. För att soliditeten skall ha be
tydelse för valet av försäkringsbolag och för 
bolagsledningens agerande är det inte ända
målsenligt att de premier som försäkringsta
garna betalar tryggas genom ett garantisys
tem. Det betyder att en försäkringstagare, då 
han överror försäkringen till ett annat bolag, 
tvingas betala premie också för den tid som 
han redan hunnit betala till det bolag som 
trätt i likvidation eller konkurs. 

Försäkringstagare i ett försäkringsbolag 
som trätt i likvidation eller gått i konkurs 
har kanske fått sina rorsäkringar anmärk
ningsvärt billigt i jämförelse med den all
mänt rådande premienivån eller de kostnader 
som försäkringarna orsakar. Särskilt då 
ägandet eller försäkringarna i bolaget är 
koncentrerade till en begränsad grupp kan 
det dessutom uppstå en situation där försäk
ringstagare också kan anses ha dragit nytta 
av brott mot bestämmelser om placerings
verksamheten. Då ett försäkringsbolag trätt i 
likvidation eller gått i konkurs i en situation 

av det slaget är det därf"ör ändamålsenligt att 
merkostnaden överf"örs på dess försäkrings
tagare i form av skyldighet att betala en sär
skild tillskottspremie. Därvid minskar den 
kostnadsbörda som genom premiehöjning 
eventuellt drabbar andra försäkringstagare. 
Avsikten med tillskottspremien är också att 
förebygga eventuellt missbruk av garantisys
temet 

Då man skapar en garantiordning som 
skall skydda försäkringstagarna och de för
säkrade i händelse av ett rorsäkringsbolags 
likvidation eller konkurs, är det mera ända
målsenligt att göra det inom de lagstadgade 
rorsäkringssystemen och mellan försäkrings
tagarna än att ty sig till statens ansvar. Lika
så är det ändamålsenligt, att ett garantisys
tem som bygger på rorsäkringsbolagens ge
mensamma ansvar är så neutralt som möjligt 
och likvärdigt belastar alla f"öretag som ver
kar på marknaden. Administrationen av ga
rantisystemet bör dessutom ske till rimliga 
kostnader. Utgångspunkten bör vara att man 
på rorhand garderar sig f"ör det ansvar som i 
framtiden eventuellt realiseras till följd av 
garantisystemet, eftersom det eventuella 
tilläggsansvaret kan realiseras vid en tid
punkt då rorsäkringsbolagens och rorsäk
ringstagarnas bärkraft är sämre än i nuläget. 
En annan sak är att man inte i förväg kan 
veta om systemet någonsin kommer att be
hövas och om förhandsgarderingen visar sig 
vara över- eller underdimensionerad. Föru
tom eventuell förhandsgardering bör det där
för även finnas möjlighet att uppsamla me
del i efterhand. 

Förhandsgarderingen kan ske antingen ge
nom att man grundar en separat fond eller 
genom att man förutsätter att försäkringsbo
lagen företar en särskild reservering i sitt 
bokslut. Att grunda och administrera en fond 
utanf"ör försäkringsbolagens placeringsverk
samhet skulle orsaka försäkringsväsendet 
årliga tilläggskostnader. Då fonden skulle -
vara separerad från försäkringsbolagens pla
ceringsverksamhet, skulle den inte stöda bo
lagens soliditet. Som en f"ördel med en sepa
rat fond kan dock anses, att också utländska 
försäkringsbolag kan förpliktas att göra av
sättningar till fonden och därigenom på ror
hand gardera sig för eventuellt ansvar. En 
annan form av förhandsgardering är att för
säkringsbolagen i sin balansräkning avsätter 
garantiavgiftsposter för de lagstadgade för
säkringsgrenarna. Ett sådant system skulle 
stöda bolagens soliditet och lindra f"öljderna 
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av ett försäkringsbolags konkurs. Systemet 
ger inte heller upphov till administrativa 
tilläggskostnader. 

Finansiering i efterhand kan ske genom att 
en avgift som i likhet med premieskatten 
fastställs utgående från premieinkomstens 
storlek uppbärs hos samtliga rörsäkringsbo
lag på marknaden vid en eventuell konkurs. 
A v giften kan därvid inkasseras exempelvis 
via de lagstadgade f"örsäkringarnas bransch
horganisati o ner ( trafikrörsäkringscentralen, 
patientrörsäkringsröreningen och Olycks
fallsrörsäkringsanstalternas förbund). Denna 
avgift belastar alla rörsäkringsbolag på sam
ma sätt och är också neutral konkurrenssyn
punkt. Den kostnad som garantisystemet 
orsakar kan försäkringsbolagen överröra på 
premierna. 

Försäkringstagare i ett rörsäkringsbolag 
som rörsatts i likvidation eller konkurs eller 
exempelvis i ett utländskt försäkringsbolag 
som lämnat marknaden kommer enligt hu
vudregeln att delta i kostnaderna rör syste
met genom höjda premier även då avgiften 
uppbärs i efterskott. Eftersom det är fråga 
om obligatoriska försäkringar, är rörsäk
ringsstagarna skyldiga att flytta över sina 
f"örsäkringar till något annat bolag som be
driver ifrågavarande försäkring, och detta är 
å sin sida förpliktat att erlägga den ovan
nämnda garantiavgiften. 

Utländska f"örsäkringsbolag som har sin 
hemort i ett EES-land och som bedriver tra
fikf"örsäkring, patientrörsäkring och lagstad
gad olycksfallsförsäkring i Finland kan åläg
gas att delta i finansieringen av ett garanti
system f"ör dessa rörsäkringar, eftersom ett 
uttryckligt stadgande därom finns i det s.k. 
tredje skadeförsäkringsdirektivet. Sålunda 
kan samtliga inhemska och utländska försäk
ringsbolag som bedriver ovannämnda f"ör
säkringar förpliktas att delta i garantisyste
mets finansiering, då systemet bygger på en 
garantiavgift som fastställs exempelvis ut
gående från premieinkomsten. Ansvaret för 
den ekonomiska rörsäkringstillsynen åligger 
enligt EU :s rörsäkringsdirektiv uteslutande 
f"örsäkringsbolagets hemstat Därför kan inte 
utländska EES-försäkringsbolag, om inte 
ifrågavarande lands lagstiftning det tillåter, 
förpliktas att i sin balansräkning avsätta re
serveringar eller andra poster som är avsed
da att trygga de försäkrades f"örmåner vid ett 
f"örsäkringsbolags konkurs. Däremot kunde 
rörsäkringsbolag från tredje land förpliktas 
att i sin balansräkning avsätta en garantiav-

giftspost, eftersom den ekonomiska rörsäk
ringstillsynen av dessa rörsäkringsbolag ålig
ger social- och hålsovårdsministeriet. 

3.2. De viktigaste rörslagen 

Garantisystemet röreslås bygga på rörsäk
ringsbolagens och den vägen på försäkring
stagarnas inbördes ansvar. Systemet är avsett 
att träda i funktion då något försäkringsbo
lag som bedrivit rörsäkring enligt trafikf"ör
säkringslagen, patientskadelagen eller lagen 
om olycksfallsförsäkring trätt i likvidation 
eller konkurs, om det särskilda administra
tionsboets f"örvaltning inom ett år från likvi
dationens början inte kunnat nå ett avtal 
med ett eller flera rörsäkringsbolag om att 
försäkringsbeståndet överlåts eller ett nytt 
bolag grundas. Därefter skall ministeriet 
kunna bestämma, att det f"örsäkringsbestånd 
som gäller de ovannämnda lagstadgade för
säkringarna jämte motsvarande tillgångar i 
det särskilda administrationsboet avskiljs 
från likvidatorernas rörvaltning f"ör att skötas 
av branschorganisationen rör respektive lag
stadgad skaderörsäkringsgren. Försäk
ringsbranschorganisationerna skall därefter 
sköta utbetalningen av ersättningar och för
valtningen av tillgångarna. 

Garantisystemen är avsedda att täcka er
sättningar enligt trafikrörsäkringslagen, pati
entskadelagen och lagen om olycksfallsför
säkring till fullt belopp. Försäkringspremier 
skall däremot inte täckas av garantisystemet, 
vilket innebär att rörsäkringstagaren, då han 
överrör f"örsäkringen till ett annat bolag för
utsätts betala premie även för den tid som 
han redan har hunnit betala till det bolag 
som trätt i likvidation eller gått i konkurs. 
Hur stor premie försäkringstagaren rörlorar 
beror på när rörsäkringsbolagets försättande 
i likvidation eller konkurs inträffar i f"örhål
lande till rörsäkringsperioden och på premie
raternas periodisering. Eftersom f"örsäkrings
perioden vanligen är ett kalenderår kan rör
säkringstagaren rörlora högst ett års premier. 

Vid ett rörsäkringsbolags konkurs skall 
finansieringen av den eventuella skillnaden 
mellan ansvarsskulden f"ör trafikförsäkring, 
patientf"örsäkring och lagstadgad olycksfalls
lörsäkring och den utdelning som tillkom
mer ansvarsskulden vid realiseringen av bo
lagets tillgångar ske genom att en garantiav
gift uppbärs hos samtliga försäkringsbolag 
som bedriver försäkring i de ovannämnda 
grenarna. Garantiavgiften avses utdebiteras 
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årligen på social- och hälsovårdsministeriets 
försorg, och betalningsskyldigheten avses 
gälla de försäkringsbolag som idkar försäk
ring i ovannämnda grenar under utdebite
ringsåret Betalningsskyldigheten gäller även 
utländska försäkringsbolag. Utgångspunkten 
är att avgiftens storlek fastställs i proportion 
till de olika försäkringsbolagens premiein
komst 

Garantisystemet är också avsett att träda i 
funktion vid ett utländskt försäkringsbolags 
likvidation och konkurs, om bolaget bedrivit 
lagstadgad försäkring av ovannämnda slag. 
Eftersom den risk som försäkras med lag
stadgade försäkringar i regel är belägen i 
Finland, finns det inte skäl att till den delen 
begränsa systemets omfång. På ett utländskt 
försäkringsbolags likvidation och konkurs 
tillämpas lagstiftningen i bolagets hemstat 

Finländska försäkringsbolag och försäk
ringsbolag från tredje land förutsätts för tra
fikförsäkringens och den lagstadgade olycks
fallsförsäkringens del gardera sig på förhand 
för kostnader som garantiavgiften eventuellt 
senare orsakar, så att bolagen i sin balans
räkning avsätter en garantiavgiftspost för 
respektive gren. På grund av vissa särdrag i 
finansieringen av patientförsäkringen är det 
dock inte ändamålsenligt att förutsätta en 
dylik förhandsgardering i patientförsäk
ringen. Det föreslagna systemet avviker så
lunda för trafikförsäkringens och den lag
stadgade olycksfallsförsäkringens del från 
den gällande lagstadgade garantiordningen 
inom arbetspensionssystemet, där standgan
det enbart baserar sig på betalningsskyldig
het som fastställs efter det att ett försäk
ringsbolag försatts i konkurs. 

Försäkringstagare som har haft trafikför
säkring, patientförsäkring eller lagstadgad 
olycksfallsförsäkring i ett bolag som försatts 
i likvidation eller konkurs skall kunna för
pliktas att betala tillskottspremie. Betal
ningsskyldigheten gäller inte konsumenter 
eller sådana näringsidkare som kan jämstäl
las med konsumenter. 

Tillskottspremie skall i första hand påföras 
sådan försäkringstagare som med stöd av 
ägande eller på andra grunder har utövat ett 
betydande inflytande på försäkringsbolagets 
förvaltning, då man vid bedrivandet av för
säkring väsentligen har underlåtit att iaktta 
bestämmelser om försäkringsrörelse eller då 
man i affärsverksamheten har gjort sig skyl
dig till brottsligt förfarande som inte kan 
betraktas som ringa. Denna tillskottspremie 

skall fastställas för varje enskild försäkrings
tagare utgående från den ekonomiska nytta 
han fått. 

Om ovannämnda tillskottspremie inte räck
er för att täcka den otryggade andelen skall 
en tillskottspremie kunna påföras försäk
ringsbolagets samtliga försäkringstagare. En 
förutsättning skall vara, att försäkringens 
premier i genomsnitt varit oskäligt låga i 
förhållande till de kostnader försäkringarna 
förorsakat och att detta kan anses ha bidragit 
väsentligt till att försäkringsbolaget trätt i 
likvidation eller gått i konkurs. Dessutom 
förutsätts, att försäkringstagarna har fått vä
sentlig ekonomisk nytta av de alltför låga 
försäkringspremierna. För den enskilda för
säkringstagarens del skall tillskottspremien 
vara högst lika stor som den ekonomiska 
nytta han haft av de alltför låga premierna 
under de tre år som föregick försäkringsbo
lagets likvidation eller konkurs. 

De medel som inflyter genom uppbörden 
av tillskottspremie minskar de eventuella 
premiehöjningar som andra försäkringstagare 
åläggs genom försäkringsbolagens garantiav
gift A v sikten med tillskottspremien är att i 
första hand styra kostnaderna för garantisys
temet till försäkringstagarna i det bolag som 
försatts i likvidation eller konkurs och däri
genom minska och förebygga effekter hos 
garantisystemet som kan leda till snedvriden 
konkurrens eller missbruk. Ett mål är också 
att minska den obehöriga nytta som försäk
ringstagare kan ha fått av att bolaget brutit 
mot bestämmelser eller föreskrifter om för
säkringsrörelse eller av att försäkringspremi
erna varit oskäligt låga. Tillskottspremie 
skulle givetvis inte uppbäras, om medlen 
hos det försäkringsbolag som trätt i likvida
tion eller konkurs förslår till utbetalning av 
de ersättningar som grundar sig på ifrågava
rande lagstadgade skadeförsäkringar. Medel 
som influtit genom tillskottspremien skall 
inte räknas in i försäkringsbolagets förmö
genhet då likvidatorerna avgör om försäk
ringsbolagets tillgångar skall avträdas till 
konkurs enligt 15 kap. 8 a §. 

4. Propositionens verkningar 

Propositionen har inga direkta verkningar 
på den offentliga ekonomin. 

Propositionen förutsätter att finländska för
säkringsbolag inom trafikförsäkring och lag
stadgad olycksfallsförsäkring genom en ga
rantiavgiftspost skall gardera sig på förhand 
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mot kostnader som en garantiordning senare 
eventuellt kan rörorsaka. Social- och hälso
vårdsministeriet utlärdar i så fall närmare 
föreskrifter bland annat om avsättandet och 
storleken av garantiavgiftsposten. En lämplig 
högsta gräns rör garantiavgiftsposten kunde 
vara 3,0 procent av bruttobeloppet rör de 
ifrågavarande lagstadgade rörsäkringarnas 
lårsäkringstekniska ansvarsskuld utan utjäm
ningsbelopp. Detta innebär sammanlagt om
kring 420 miljoner mark, av vilket trafikrör
säkringens andel är omkring 180 miljoner 
mark och den lagstadgade olycksfallsförsäk
ringens andel omkring 240 miljoner mark. 

Den kostnadsbörda som avsättandet av ga
rantiavgiftsposten orsakar blir bolagen 
tvungna att åtminstone delvis överröra på 
lårsäkrings priserna. A v sikten är att garanti
avgiftsposten skall avsättas inom ett år, dvs. 
under den tid som det nuvarande rörfarandet 
lår faststållandet av rörsäkringspremier kan 
beräknas vara i kraft för den lagstadgade 
olycksfallsförsäkringens vidkommande. Att 
garantiavgiften enligt propositionen får upp
gå till högst två procent av premieinkomsten 
begränsar inte i detta skede garantiavgifts
postens avsättande. En garantiavgiftspost av 
ovannämnda storlek som avsätts på ett år 
skulle för trafikrörsäkringens del höja premi
erna med omkring l O procent och för den 
lagstadgade olycksfallsförsäkringens del med 
omkring 9 procent. 

5. Beredningen av propositionen 

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte 
den 22 juni 1994 försäkringsgarantiarbets
gruppen som fick i uppdrag att bereda ett 
lårslag till ett lagstadgat eller därmed järn
lårbart garantisystem inom trafikrörsäk
ringen, patientrörsäkringen och den lagstad
gade olycksfallsförsäkringen samt att utreda 
behovet och möjligheterna att införa ett lag
stadgat eller till sina verkningar därmed jäm
förbart garantisystem rör livförsäkring 

360507B 

och skarlerorsäkring som beviljas som di
rektförsäkring. 

Arbetsgruppen avgav sin mellanrapport 
(Social- och hälsovårdsministeriets arbets
gruppsrapporter 1995:21) till social- och häl
sovårdsministeriet 31.10.1995. I mellanrap
porten röreslog arbetsgruppen enhälligt, att 
ett garantisystem skapas rör att trygga ersätt
ningstagarnas ställning lår de lagstadgade 
skadelårsäkringarnas del. Utlåtande om mel
lanrapporten begärdes hos !oljande myndig
heter och organisationer: handels- och indu
striministeriet, konkurrensverket, konsumen
tombudsmannen, justitieministeriet, Akava 
r.f., Konsumenternas rörsäkringsbyrå, Tra
fikförsäkringscentralen, Servicearbetsgivarna 
r.f., Patientlårsäkringsröreningen, Finlands 
Aktuarieförening, Finlands Fackförbunds 
Centralorganisation FFC r.f., Finska Försäk
ringsbolagens Centrallårbund, Företagarnas 
Centralförbund i Finland, Olycksfallsförsäk
ringsanstalternas rörbund, Industrins och 
Arbetsgivarnas Centrallårhund och Tjänste
mannacentralorganisationen FTFC. Allmänt 
taget ansåg remissinstanserna att arbetsgrup
pens lårslag var motiverade. Många av utlå
tandena innehöll dock flera anmärkningar 
som gällde detaljer i förslagen. 

Regeringens proposition är baserad på de 
rörslag som rörsäkringsgarantiarbetsgruppen 
lade fram i sin mellanrapport. Synpunkterna 
i utlåtandena har i mån av möjlighet beak
tats vid beredningen av den slutliga proposi
tionen. 

6. Andra omständigheter som inverkat 
på propositionens innehåll 

Propositionen rörutsätter en omreglering 
av den rättsliga ställningen för Olycksfalls
rörsäkringsanstalternas förbund rf sålunda, 
att förbundet kan sköta de uppgifter som 
nämns i denna proposition. Om detta kom
mer regeringen att avlåta en separat proposi
tion. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Motivering till lagförslagen 

1.1. Trafikf"örsäkringslagen 

17 §. Trafikförsäkringslagens 17 § stadgar 
om trafikförsäkringscentralens uppgifter. Till 
paragrafens 3 mom. skall i enlighet med 
förslaget fogas ett omnämnande av trafikför
säkringscentralens skyldighet att sköta er
sättningsutbetalningen i samband med ett 
försäkringsbolags likvidation eller konkurs. 
skyldigheten att utbetala ersättningar skall 
gälla såväl finländskt som utländskt försäk
ringsbolags likvidation eller konkurs. Beträf
fande finländskt försäkringsbolag och sådant 
utländskt försäkringsbolag vars hemstat inte 
hör till Europeiska ekonomiska samarbets
området utan är ett så kallat tredje land skall 
centralen vara skyldig att utbetala ersättning
ar och sköta förvaltningen av de tillgångar 
som motsvarar försäkringsbeståndet efter det 
att trafikförsäkringsbeståndet överförts till 
centralen med stöd av 15 kap. lagen om för
säkringsbolag eller 49 § 3 mom. lagen om 
utländska försäkringsbolag (398/95). För ett 
utländskt EES-bolags del skall centralens 
skyldighet att utbetala ersättningar vidta vid 
den tidpunkt som social- och hälsovårdsmi
nisteriet bestämmer. Vid bestämmandet av 
tidpunkten fåster ministeriet uppmärksamhet 
bland annat vid vad lagstiftningen i hemlan
det för det EES-försäkringsbolag som för
satts i likvidation eller konkurs stadgar ex
empelvis om försäkringsbeståndets skötsel 
och överlåtelse och om ersättningsutbetal
ningen. När centralen har betalat ersättningar 
åt den skadelidande, övergår den skadelidan
des rätt till ersättning från administrations
eller konkursboet till centralen upp till det 
belopp som denna har betalat i ersättning. 

19 b §. Enligt nuvarande 15 kap. 14 § l 
mom. lagen om försäkringsbolag kan social
och hälsovårdsministeriet, om något avtal 
om överlåtelse av försäkringsbeståndet inte 
har nåtts inom ett år från likvidationens bör
jan, bestämma den tidpunkt då försäkringar
na upphör att vara i kraft. Då det föreslagna 
garantisystemet skall trygga ersättningsutbe
talningen till fullt belopp i händelse av ett 
försäkringsbolags konkurs, är det ändamåls
enligt att försäkringarna upphör att vara i 
kraft efter en ganska kort frist inom vilken 
försäkring kan tecknas i ett annat försäk-

ringsbolag. stadgandet om hur och när för
säkringarna träder ur kraft ansluter sig till 
trafikförsäkringens innehåll, varför det är 
ändamålsenligt att det ingår i trafikförsäk
ringslagen. 

Avvikande från ovannämnda huvudregel i 
lagen om försäkringsbolag föreslås därför, 
att försäkringar enligt trafikförsäkringslagen 
skall upphöra att vara i kraft då en månad 
gått sedan försäkringstagaren fått vetskap 
om intedandet av likvidation eller konkurs 
och om skyldigheten att inom en månad 
teckna ny försäkring. Om försäkringstagaren 
inte inom den utsatta tiden har tecknat för
säkring i något annat bolag, anses han ha 
försummat sin försäkringsplikt enligt trafik
försäkringslagen. Det särskilda administra
tionsboets förvaltning skall skriftligen under
rätta alla försäkringstagare om denna skyl
dighet. Eftersom det i finsk lag inte är möj
ligt att stadga om likvidations- eller kon
kursförfarande för utländska försäkringsbo
lag, skall denna förpliktelse åligga trafikför
säkringscentralen då ett utländskt försäk
ringsbolag gått i konkurs. Underrättelsen 
skall ske utan dröjsmål. 

19 c §. Trafikförsäkringslagens nya 19 c § 
föreslås stadga om en tillskottspremie som 
uppbärs av försäkringstagare. Enligt paragra
fens l mom. skall försäkringstagare kunna 
förpliktas att erlägga tillskottspremie för att 
så som närmare stadgas i paragrafen täcka 
den andel för vilken saknas säkerhet vid ett 
försäkringsbolags likvidation eller konkurs. 
Den föreslagna skyldigheten att erlägga till
skottspremie skall vara subsidiär i förhållan
de till den i försäkringsbolagslagens l O kap. 
7 § avsedda skyldigheten att erlägga tillägg
savgift, som ömsesidiga bolag eventuellt in
tagit i sin bolagsordning. 

skyldigheten för försäkringstagare att er
lägga tillskottspremie skall dock inte gälla 
konsumenter eller sådana näringsidkare som, 
med beaktande av näringsverksamhetens art 
och omfattning samt förhållandena i övrigt, i 
sin egenskap av försäkringsgivarens av
talspart kan jämställas med en konsument. 
Till sitt innehåll motsvarar stadgandet 3 § 
lagen om försäkringsavtal vilken stadgar om 
lagens tvingande karaktär. skyldigheten att 
erlägga tillskottspremie skall sålunda enligt 
huvudregeln inte gälla småföretagare. A v
sikten är att skyldigheten att erlägga till-
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skottspremie inte skall gälla näringsidkare 
som till sina kunskaper, fårdigheter och eko
nomiska förutsättningar kan jämställas med 
en konsument. skyldigheten att erlägga till
skottspremie skall avgöras från fall till fall 
utgående från vem som i försäkringsbrevet 
är antecknad som försäkringstagare. statis
tiska uppgifter om försäkringstagare ger an
ledning att uppskatta att konsumenter och 
med dem jämställbara näringsidkare utgör 
omkring 80 procent av alla trafikförsäk
ringstagare. 

Tillskottspremie skall enligt paragrafens 2 
mom. i första hand kunna påföras sådana 
försäkringstagare som med stöd av ägande 
eller på andra grunder har utövat ett bety
dande inflytande på försäkringsbolagets för
valtning. Ytterligare en förutsättning är, att 
man vid bedrivandet av trafikförsäkringen 
väsentligen har underlåtit att iaktta be
stämmelser eller föreskrifter om försäk
ringsrörelse eller att man i affärsverksamhe
ten har gjort sig skyldig till brottsligt förfa
rande som inte kan betraktas som ringa. För
säkringstagare av det slaget har haft ett av
görande inflytande på det beslutsfattande 
som gäller bolagets försäkringspremier och 
placeringsverksamhet, och på grund av sin 
ställning har de sålunda vetat eller borde ha 
vetat att nämnda bestämmelser och före
skrifter överträtts. Dylika situationer kan 
uppstå exempelvis då försäkringsbolaget har 
grundats enbart för ett visst företags eller en 
viss företagsgrupps eget försäkringsbehov 
och det ägs helt eller i huvudsak av samma 
företag eller företagsgrupp. 

Om ett försäkringsbolag exempelvis inte 
har sörjt för att de tillgångar som täcker an
svarsskulden är tryggade med avseende på 
säkerhet, avkastning och likviditet, kan bola
get i försäkringsverksamheten anses ha brutit 
mot försäkringsbolagslagens l O kap. 3 §. 
Förutsättningarna för tillämpning av lagrum
met bör bedömas på grundval av objektiv 
prövning. Vid bedömningen av hur väsent
liga överträdelserna av bestämmelser och 
föreskrifter är, bör särskilt beaktas om un
derlåtelserna varit planlagda, långvariga och 
upprepade samt hur stor nytta försäkringsta
garen kan anses ha haft av att bestämmelser
na inte iakttogs. Enligt föreslagna 2 mom. är 
storleken på tillskottspremien för varje en
skild försäkringstagare avsedd att vara den
samma som den ekonomiska nytta han fått. 
Vid bedömningen av försäkringstagarens 
ekonomiska nytta skall därutöver beaktas 

även den nytta som tillfallit andra företag 
inom samma koncern eller företagsgrupp. 

Enligt 3 mom. skall tillskottspremie kunna 
påföras alla andra trafikförsäkringstagare i 
bolaget, om tillskottspremien enligt 2 mom. 
inte räcker till för att täcka den otryggade 
andelen. Förutsättningen för att momentet 
skall tillämpas är för det första, att försäk
ringsbolaget i genomsnitt har prissatt trafik
försäkringens premier oskäligt lågt jämfört 
med de kostnader som försäkringarna föran
leder och att denna oskäligt låga premiesätt
ning kan anses ha bidragit väsentligt till att 
bolaget trätt i likvidation eller gått i kon
kurs. 

För det andra skall den låga premienivån 
ha ett väsentligt orsakssamband med att för
säkringsbolaget trätt i likvidation eller gått i 
konkurs. Ett försäkringsbolag kan tvingas 
upphöra med sin verksamhet av många and
ra skäl. Placeringsverksamheten kan exem
pelvis misslyckas och leda till bolagets kon
kurs eller bolaget kan bli insolvent till följd 
av att er.sättningskostnadema ökat oväntat 
mycket. A ven om man i samband med dessa 
exempelfall konstaterar att nivån på bolagets 
trafikförsäkringspremier har varit låg jämfört 
med trafikförsäkringens kostnader, berättigar 
detta inte i sig till påförande av tillskottspre
mie enligt detta moment. Förutsättningen är 
att de låga premierna kan anses ha bidragit 
väsentligt till bolagets likvidation eller kon
kurs. 

Den tredje fallet då momentet tillämpas är 
att försäkringstagama haft väsentlig ekono
misk nytta av de alltför låga premierna. Mo
mentet avser inte att försäkringstagama skall 
ha fått ogrundade ersättningar av bolaget, 
utan att de betalat mindre än om premierna 
hade legat på korrekt prisnivå. Tillskottspre
mie enligt detta moment kan vara högst lika 
stor som den ekonomiska nytta försäkrings
tagaren till följd av de alltför låga premierna 
har fått under de tre år som föregått försäk
ringsbolagets likvidation eller konkurs. 

Beslut om tillskottspremie, dess storlek 
och redovisning skall enligt 4 mom. fattas 
av trafikförsäkringscentralen och ändring i 
beslutet sökas hos underrätt. Social- och häl
sovårdsministeriet utfärdar vid behov närma
re föreskrifter om tillämpningen av detta 
moment. De medel som inflyter genom till
skottspremien redovisas antingen till det sär
skilda administrationsboet eller till trafikför
säkringscentralen för att användas till för
mån för ersättningstagama inom trafikför-
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säkringen. På utdebiterad tillskottspremie 
som förfallit till betalning och inte erlagts 
inom utsatt tid uppbärs dröjsmålsränta enligt 
räntesats som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. 
Tillskottspremie jämte dröjsmålsränta får 
indrivas i utsökningsväg utan dom eller ut
slag. 

19 d §. Om för en ersättning enligt trafik
försäkringslagen antingen helt eller delvis 
saknas säkerhet till följd av ett försäkrings
bolags likvidation eller konkurs, skall för
säkringsbolagen enligt paragrafens l mom. 
gemensamt ansvara för ersättningen eller del 
av den. Finansieringen av den otryggade 
andelen sker genom att en årlig garantiavgift 
uppbärs hos de försäkringsbolag som under 
utdebiteringsåret bedriver trafikförsäkring. 
Utdebiteringen skall ske årligen, varvid be
talningsskyldigheten även gäller de försäk
ringsbolag som börjar idka trafikförsäkring 
under utdebiteringsåret Den merkostnad 
som garantiavgiften orsakar kan försäkrings
bolagen överföra på försäkringspremierna. 
Finländska försäkringsbolag och försäkrings
bolag i tredje land förutsätts dessutom gar
dera sig för kostnadsbördan av garantisyste
met genom att i sin balansräkning avsätta en 
speciell garantiavgiftspost Om denna för
pliktelse stadgas i l O kap. 2 § lagen om för
säkringsbolag. Försäkringstagarnas skyldig
het att betala tillskottspremie skall dock vara 
primär i förhållande till försäkringsbolagens 
gemensamma ansvar. Den kostnadsökning 
som den föreslagna betalningsskyldigheten 
orsakar försäkringsbolagen får givetvis över
föras på premier som förfaller till betalning. 

Utgångspunkten i paragrafens 2 mom. är 
att storleken på avgiften skall fastställas i 
proportion till försäkringsbolaget premiein
komst av trafikförsäkringen. Vid behov kan 
avgiftens storlek också fastställas i propor
tion till en beräknad premieinkomst utgåen
de från de risker som försäkringarna täcker. 
A v giften får årligen utgöra högst två procent 
av försäkringsbolagets premieinkomst för 
utdebiteringsåret eller av den premieinkomst 
som fastställts på basis av de försäkrade ris
kerna. Social- och hälsovårdsministeriet ut
fårdar vid behov närmare föreskrifter om 
tillämpningen av momentet. Genom social
och hälsovårdsministeriets föreskrifter stad
gas bland annat om vilket års premieinkomst 
som skallligga till grund för garantiavgiften, 
eventuell förskottsuppbörd av avgiften samt 
granskning av att avgiftsposter som erlagts i 
förskott motsvarar den i bokslutet fastställda 

premieinkomsten. 
Enligt paragrafens 3 mom. skall på utdebi

terad avgift och förskott på avgift som för
fallit till betalning och inte erlagts senast på 
förfallodagen uppbäras dröjsmålsränta enligt 
räntesats som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. 
Avgift, förskott på avgift jämte dröjsmåls
ränta får indrivas i utsökningsväg utan dom 
eller utslag. 

19 e §. Enligt den nya 19 b § som föreslås 
skall trafikförsäkringscentralen underrätta 
försäkringstagare om deras skyldighet att 
teckna försäkring i ett annat försäkringsbo
lag. Informationen om vilka som är försäk
ringstagare i ett bolag omfattas av försäk
ringssekretessen, och avvikelse från denna 
förutsätter ett uttryckligt stadgande i lagen. 
Därför föreslås ett stadgande om centralens 
rätt att av administrations- och konkursbo få 
den information som behövs för skötseln av 
de uppgifter som stadgas i denna lag. 

1.2. Patientskadelagen 

5 §. Försäkringsgivare. Patientskadelagens 
5 § stadgar om patientförsäkringsföreningens 
uppgifter. Till paragrafens 3 mom. skall i 
enlighet med förslaget fogas ett omnämnan
de av patientförsäkringsföreningens skyldig
het att bland annat sköta ersättningsutbetal
ningen i samband med ett försäkringsbolags 
likvidation eller konkurs. 

5 a §. Upptagande av försäkring i ett annat 
försäkringsbolag. Avvikande från huvudre
geln i 15 kap. 14 § l mom. lagen om för
säkringsbolag skall även försäkringar som 
grundar sig på patientskadelagen upphöra att 
vara i kraft då en månad gått sedan försäk
ringstagaren fått vetskap om iniedandet av 
likvidationen eller konkursen och om skyl
digheten att inom en månad teckna ny för
säkring. stadgandet motsvarar till sitt inne
håll föreslagna 19 b § trafikförsäkringslagen 
och 38 a § l mom. lagen om olycksfallsför
säkring. 

5 b §. Tillskottspremie. Den nya 5 b § 
som fogas till patientskadelagen och som 
gäller försäkringstagares skyldighet att betala 
tillskottspremie motsvarar till sitt innehåll 
föreslagna 19 c § trafikförsäkringslagen och 
38 a § l mom. lagen om olycksfallsförsäk
ring. skyldigheten att betala tillskottspremie 
gäller inte konsumenter och inte heller nä
ringsidkare som kan jämställas med dem. 
Utgående från statistiska uppgifter om för
säkringstagare kan majoriteten beräknas vara 
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konsumenter och med dem jämställbara nä
ringsidkare. Dessas forsäkringar står dock 
for en mycket liten andel av premieinkom
sten. 

Tillskottspremie skall enligt paragrafens 2 
mom. kunna påforas sådana forsäk
ringstagare som med stöd av ägande eller på 
andra grunder har utövat ett betydande in
flytande på forsäkringsbolagets f6rvaltning, 
om man vid bedrivandet av patientforsäk
ringen väsentligen har underlåtit att iaktta 
bestämmelser eller föreskrifter om forsäk
ringsrörelse eller i affärsverksamheten har 
gjort sig skyldig till brottsligt forfarande 
som inte kan betraktas som ringa. Tillskotts
premiens storlek fastställs utgående från den 
ekonomiska nytta som forsäkringstagaren 
fått. 

Enligt paragrafens 3 mom. skall också alla 
andra än de i 2 mom. nämnda patientforsäk
ringstagarna kunna påföras tillskottspremie 
på samma grunder som i foreslagna 19 c § 3 
mom. trafikforsäkringslagen. 

Beslut om skyldigheten att betala tillskott
spremie skall fattas av patientforsäk
ringsforeningen och ändring i beslutet sökas 
hos underrätt. Social- och hälsovårdsministe
riet utfårdar vid behov närmare föreskrifter 
om detta. 

5 c §. Garantiavgift. Patientskadelagens 
nya 5 c § avses till sitt innehåll motsvara 
f6reslagna 19 d§ trafikförsäkringslagen och 
38 c § lagen om olycksfallsforsäkring. Om 
för en ersättning enligt patientskadelagen 
blir helt eller delvis saknas säkerhet till följd 
av ett försäkringsbolags likvidation eller 
konkurs, skall forsäkringsbolagen gemen
samt ansvara for ersättningen eller del av 
den. Finansieringen av den otryggade ande
len skall ske genom att en årlig garantiavgift 
uppbärs hos de försäkringsbolag som bedri
ver patientforsäkring under utdebiteringsåret 

5 d §. Rätt till uppgifter. Enligt den nya 
5 a § som foreslås skall patientforsäk
ringsf6reningen förpliktas att underrätta för
säkringstagarna om deras skyldighet att teck
na forsäkring i ett annat forsäkringsbolag. 
Informationen om dem som har fOrsäk
ringsplikt omfattas av f6rsäkringssekretes
sen, och avvikelse från denna förutsätter ett 
uttryckligt stadgande i lagen. Därför föreslås 
ett stadgande om patientförsäk
ringsforeningens rätt att av administrations
och konkursbo få den information som be
hövs för skötseln av de uppgifter som stad
gas i denna lag. 

1.3. Lagen om olycksfallsförsäkring 

38 a§. Avvikande från huvudregeln i 15 
kap. 14 § l mom. lagen om forsäkringsbo
lag skall även fOrsäkringar som grundar sig 
på lagen om olycksfallsforsäkring upphöra 
att vara i kraft då en månad gått sedan for
säkringstagaren fått vetskap om iniedandet 
av likvidation eller konkurs och om skyldig
heten att inom en månad teckna ny forsäk
ring. skyldigheten att teckna ny forsäkring 
gäller givetvis inte frivilliga försäkringar 
enligt olycksfallsforsäkringslagens 57 §. Till 
innehållet motsvarar stadgandet föreslagna 
19 b § trafikforsäkringslagen och 5 a § pati
entskadelagen. 

38 b §. Den nya 38 b § som skall fogas 
till lagen om olycksfallsforsäkring och som 
gäller forsäkringstagares skyldighet att betala 
tillskottspremie motsvarar till sitt innehåll 
foreslagna 19 c § trafikforsäkringslagen och 
5 b § patientskadelagen. skyldigheten att 
betala tillskottspremie gäller inte konsumen
ter och inte heller näringsidkare som kan 
jämställas med dem. Utgående från statistis
ka uppgifter om försäkringstagare kan kon
sumenter och med dem jämställbara nä
ringsidkare beräknas utgöra omkring 5 pro
cent av försäkringstagarna inom den lagstad
gande olycksfallsforsäkringen. 

Tillskottspremie skall enligt paragrafens 2 
mom. kunna påforas sådana försäkringstaga
re som med stöd av ägande eller på andra 
grunder har utövat ett betydande inflytande 
på forsäkringsbolagets forvaltning, om man 
vid bedrivandet av den obligatoriska olycks
fallsforsäkringen väsentligen har underlåtit 
att iaktta bestämmelser eller föreskrifter om 
forsäkringsrörelse eller i affärsverksamheten 
har gjort sig skyldig till brottsligt forfarande 
som inte kan betraktas som ringa. Tillskotts
premiens storlek fastställs utgående från den 
ekonomiska nytta som försäkringstagaren 
fått. stadgandet om skyldigheten att erlägga 
tillskottspremie skall alltså till inga delar 
gälla försäkringar enligt 57 § lagen om 
olycksfallsforsäkring. 

Enligt paragrafens 3 mom. skall också alla 
andra forsäkringstagare som tecknat obliga
torisk fOrsäkring än de som nämnts i 2 
mom. kunna påföras tillskottspremie på sam
ma grunder som i foreslagna 19 c § 3 mom. 
trafikforsäkringslagen och 5 b § 3 mom. 
patientforsäkringslagen. 

Beslut om skyldigheten att betala tillskott
spremie skall fattas av Olycksfallsforsäk-
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ringsanstalternas förbund och ändring i be
slutet sökas hos underrätt. Social- och hälso
vårdsministeriet utfårdar vid behov närmare 
föreskrifter om detta. 

38 c §. Den nya 38 c § som skall fogas 
till lagen om olycksfallsförsäkring motsvarar 
innehållet i föreslagna 19 d § trafikförsäk
ringslagen och 5 c § patientskadelagen. Om 
för en ersättning med stöd av en obligatorisk 
försäkring som grundar sig på olycksfalls
försäkringslagen antingen helt eller delvis 
saknas säkerhet till följd av ett försäkrings
bolags likvidation eller konkurs, skall för
säkringsbolagen gemensamt ansvara för er
sättningen eller del av den. Finansieringen 
av den otryggade andelen skall ske genom 
att en årlig garantiavgift uppbärs hos de för
säkringsbolag som bedriver lagstadgad 
olycksfallsförsäkring. Garantisystemet skall 
alltså inte gälla frivilliga försäkringar enligt 
57 § lagen om olycksfallsförsäkring, efter
som de inte hör till den lagstadgade social
tryggheten. Premieintäkter av försäkringar 
enligt olycksfallsförsäkringslagens 57 § skall 
inte heller beaktas då kostnaderna av garan
tisystemet fördelas mellan försäkringsbola
gen. 

Finländska försäkringsbolag och försäk
ringsbolag från tredje land förutsätts dess
utom på förhand gardera sig för den mer
kostnad som garantiavgiften eventuellt för
anleder genom att i sin balansräkning avsätta 
en speciell garantiavgiftspost Om detta skall 
social- och hälsovårdsministeriet med stöd 
av lagen om försäkringsbolag utfärda före
skrifter vid behov. Olycksfallsförsäk
ringsanstalternas förbund förpliktas att i 
samband med ett försäkringsbolags likvida
tion eller konkurs bland annat sköta utbetal
ningen av ersättningar. 

38 d §. Enligt den nya 38 a § som föreslås 
skall Olycksfallsförsäkringsanstalternas för
bund förpliktas att underrätta försäkringsta
gama om deras skyldighet att teckna försäk
ring i ett annat försäkringsbolag. Informatio
nen om dem som har försäkringsplikt omfat
tas av försäkringssekretessen, och avvikelse 
från denna förutsätter ett uttryckligt stadgan
de i lagen. Därför föreslås ett stadgande om 
patientförsäkringsföreningens rätt att av ad
ministrations- och konkursbo få den infor
mation som behövs för skötseln av de upp
gifter som stadgas i denna lag. 

1.4. Lagen om rörsäkringsbolag 

JO kap. Bokslut och koncernbokslut 

2 §.Försäkringsbolagens ansvar som grun
dar sig på försäkringsavtal upptas i bokslutet 
som ansvarsskuld. Ansvarsskulden består av 
premieansvar och ersättningsansvar. Ersätt
ningsansvaret motsvarar obetalda ersätt
nings- och andra belopp som skall erläggas 
för inträffade försäkringsfall samt ett för 
skaderika år riskteoretiskt beräknat utjäm
ningsbelopp. Den garantiavgiftspost som nu 
föreslås är det ändamålsenligast att inkludera 
i ersättningsansvaret Därför föreslås att l O 
kap. 2 § 3 mom. ändras sålunda, att en ga
rantiavgiftspost för försäkringar som baserar 
sig på trafikförsäkringslagen och lagen om 
olycksfallsförsäkring inkluderas i ersätt
ningsansvaret 

Till paragrafen föreslås fogas ett nytt 4 
mom. som stadgar om garantiavgiftspostens 
användning. Försäkringsbolaget skall avsätta 
garantiavgiftsposten med tanke på den i för
eslagna 19 d § trafikförsäkringslagen och 
38 c § lagen om olycksfallsförsäkring avsed
da skyldigheten att erlägga en avgift. Garan
tiavgiftsposten skall inte få användas för 
täckning av förluster inom ifrågavarande 
försäkringsgren och den får inte heller an
vändas till förmån för andra försäk
ringsgrenar eller för andra ändamål än fi
nansiering av garantiavgiften. Då ett försäk
ringsbolag trätt i likvidation eller gått i kon
kurs skall garantiavgiftsposten i första hand 
användas till förmån för ersättningstagare i 
de ifrågavarande försäkringsgrenarna såsom 
stadgas j 15 kap. 14 § lagen om försäkrings
bolag. A ven om systemet inte i sig förhin
drar att ett försäkringsbolag går i konkurs, 
skulle det förbättra de försäkrades ställning i 
ett konkursdrabbat bolag och minska den 
andel som uppbärs hos andra försäk
ringsbolagen i form av garantiavgift Social
och hälsovårdsministeriet utfårdar närmare 
föreskrifter om avsättaodet och storleken av 
gar.antiavgiftsposten. 

Aven om utländska EES-försäkringsbolag 
inte kan förpliktas att i sin balansräkning 
reservera ovannämnda garantiavgiftspost, 
bör systemet vara neutralt med avseende på 
konkurrensen mellan utländska och inhems
ka försäkringsbolag. Samtidigt bör det såvitt 
möjligt förhindras att försäkringstagare ge
nom att flytta över försäkring från ett bolag 
till ett annat undgår den kostnad som garan-
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tiordningen orsakar genom en premiehöj
ning. Därror är skyldigheten att upplösa och 
på nytt avsätta garantiavgiftsposten avsedd 
att infalla ungefår samtidigt som skyldighe
ten att erlägga en garantiavgift. 

15 kap. Likvidation och upplösning 

l O §. Den nuvarande lagen stadgar, att 
före den slutliga avvecklingen av det sär
skilda administrationsboet får utdelning ur 
detta äga rum endast med tillstånd av social
och hälsovårdsministeriet Eftersom garanti
systemet för de lagstadgade försäkringarnas 
del tryggar ersättningarna till fullt belopp, är 
det ändamålsenligt att säkerställas att inga 
avbrott uppstår i ersättningsutbetalningen. 
Enligt paragrafens 3 mom. skall ersättningar 
som grundar sig på trafikförsäkringslagen, 
patienskarletagen och lagen om olycksfalls
försäkring med avvikelse från det nuvarande 
stadgandet utbetalas under en likvidations
eller konkursprocess såsom stadgas i dessa 
lagar. Eftersom uppbörden av de medel som 
inflyter via garantisystemet kan ta tid, bör 
administrationsboets förvaltning ha rätt att 
vid behov uppta lån för att trygga utbetal
ningen av ersättningarna. 

Vid realiseringen av tillgångarna i ett för
säkringsbolag som gått i konkurs bör säker
ställas, att utbetalningen av ersättningar inte 
kränker andra fordringsägares rätt. Ifall de 
ovannämnda lagstadgade försäkringars er
sättningstagare inte fått full ersättning vid 
realiseringen av bolagets tillgångar, skall 
skillnaden beaktas vid tillgångarnas delning 
enligt föreslagna 15 kap. 14 § l mom. mel
lan försäkringsbestånd som omfattar ovan
nämnda lagstadgade försäkringar och försäk
ringsbestånd som omfattar andra försäk
ringar. 

14 §. I det ovanstående har föreslagits att 
trafikförsäkringslagen, patientskarletagen och 
lagen om olycksfallsförsäkring ändras sålun
da, att försäkringar som baserar sig på dessa 
lagar skall upphöra att gälla en månad efter 
att försäkringstagaren fått vetskap om inie
dandet av försäkringsbolagets likvidation 
och om skyldigheten att inom en månad 
teckna ny försäkring. Om något avtal om 
överlåtelse av försäkringsbeståndet inte har 
nåtts och inte heller något nytt bolag bildats 
inom ett år från likvidationens början, skall 
social- och hälsovårdsministeriet precis som 
nu kunna bestämma den tidpunkt då andra 
än ovannämnda försäkringar upphör att vara 

i kraft. Social- och hälsovårdsministeriet kan 
efter samma tid enligt paragrafens l mom. 
också bestämma den tid då beståndet av för
säkringar baserade på trafikförsäkringslagen, 
patientskarletagen och lagen om olycksfalls
försäkring jämte de tillgångar som motsvarar 
försäkringsbeståndet överförs från det sär
skilda administrationsboet till att förvaltas av 
respektive branschorganisation för de lag
stadgade försäkringarna. 

I det skedet skall försäkringsbeståndet de
las mellan de lagstadgade grenarna och det 
övriga försäkringsbestånd som hör till det 
särskilda administrationsboet och motsvaran
de uppdelning göras i fråga om de tillgångar 
som utgör täckning för försäkringarnas an
svarsskuld. Vid överföringen av försäkrings
beståndet jämte motsvarande tillgångar skall 
i tillämpliga delar iakttas vad som i 16 kap. 
3 § 1-3 mom. lagen om försäkringsbolag 
stadgas om överlåtelse av försäk
ringsbestånd. Detta betyder bland annat att 
ett avtal om överföring av försäkringsbestån
det och motsvarande tillgångar skall träffas 
mellan det särskilda administrationsboet och 
de lagstadgade försäkringarnas branschorga
nisationer. Avtalet skall ha social- och häl
sovårdsministeriets godkännande. Vid del
ningen av tillgångarna bör hänsyn tas bland 
annat till ansvarsskuldens struktur. 

Trafikförsäkringscentralen, Pati entförsäk
ringsföreningen och Olycksfallsförsäk
ringsanstalternas förbund avses var för sin 
del sköta utbetalningen av ersättningar samt 
förvaltningen och realiseringen av de till
gångar som överförts till dem. Detta är på
kallat i sådana fall då det är sannolikt att 
bolagets tillgångar inte räcker till täckning 
av de ansvar som föranleds av nämnda lag
stadgade försäkringar. 

Eftersom uppbörden av medel som inflyter 
via garantisystemet kan ta en viss tid, bör 
försäkringsbranschorganisationerna vid be
hov kunna uppta lån för att trygga utbetal
ningen av ersättningar. 

Dessförinnan skall till betalning förfallna 
ersättningar som baserar sig på lagstadgade 
försäkringar utbetalas av det särskilda admi
nistrationsboet, som även vid behov skall ha 
rätt att uppta lån för att trygga ersättningsut
betalningen. Med stöd av lagstadgade för
säkringar betalas månatliga pensioner och 
andra fortlöpande ersättningar, ibland i tio
tals år. Eftersom ett försäkringsbolags likvi
dation eller konkurs inte leder till att kom
mande ersättningar omedelbart förfaller till 
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betalning, är det föga sannolikt att de årliga 
ersättningarna uppgår till sådana belopp att 
låntagning blir nödvändig utöver realisering
en av det konkursdrabbade försäkringsbola
gets tillgångar. 

Eftersom den i l O kap. 2 § Iöreslagna ga
rantiavgiftsposten avsätts med premier från 
försäkringstagare inom de ifrågavarande gre
narna, föreslås att till paragrafens l mom. 
fogas ett stadgande, enligt vilket en mot ga
rantiavgiftsposten svarande proportionell 
andel av de tillgångar som utgör täckning 
för ansvarsskulden utan hinder av förmåns
rätten i 15 kap. l O § i första hand skall an
vändas till förmån för dem som är ersätt
ningsberättigade enligt ifrågavarande lagar. 
Detta innebär att exempelvis en mot trafik
försäkringens garantiavgiftspost svarande 
relativ andel av de tillgångar som utgör 
täckning för ansvarsskulden används i första 
hand för dem som med stöd av trafikförsäk
ringen är berättigade till ersättning för per
son- och sakskador. Först därefter skall 
ovannämnda andel användas till förmån för 
ersättningstagare inom andra försäkringsgre
nar enligt den förmånsrätt som stadgas i 15 
kap. 10 §. 

Andra tillgångar än de som motsvarar 
ovannämnda lagstadgade försäkringar skall 
därefter förvandlas i pengar enligt de nu gäl
lande stadgandena. 

1.5. Lagen om utländska försäkringsbolag 

33 §. A nsvarsskuld. Hänvisningsstadgande 
i paragrafen föreslås att ändras med anled
ning av föreslagen ändring i .. l O kap. 2 § 
lagen om försäkringsbolag. Aven försäk
ringsbolag från tredje land kunde förpliktas 
att i sin balansräkning avsätta en garantiav
giftspost för betalningspåfrestning som even
tuellt förorsakas av garantiavgiften. 

49 §. Tillsättande av utredningsmän. La
gen om utländska försäkringsbolag tillämpas 
på utländskt EES-Iörsäkringsbolag vars hem
stat hör till Europeiska ekonomiska samar
betsområdet samt på utländskt försäkrings
bolag från tredje land, dvs. vars hemstat inte 
hör till Europeiska ekonomiska samarbets
området På avveckling av ett utländskt 
EES-försäkringsbolags verksamhet tillämpas 
alltid lagstiftningen i bolagets 

hemstat Om försäkringsverksamhetens av
slutande i Finland för ett utländskt försäk
ringsbolag från tredje land stadgar däremot 8 
kap. lagen om utländska försäkringsbolag. 

I det ovanstående har föreslagits att trafik
Iörsäkringslagen, patientskadelagen och la
gen om olycksfallsförsäkring ändras sålunda, 
att försäkringar som baserar sig på dessa 
lagar skall upphöra att gälla en månad efter 
det att försäkringstagaren fått vetskap om 
iniedandet av likvidation och om skyldighe
ten att inom en månad teckna ny försäkring. 

Paragrafens 3 mom. föreslås bli ändrad 
sålunda, att om likvidatorerna inte inom ett 
år från det att koncessionen upphörde fått 
till stånd ett avtal om överlåtelse av försäk
ringsbeståndet eller om försäkringsrörelsen 
inte annars har likviderats inom nämnda tid, 
skall social- och hälsovårdsministeriet kunna 
bestämma den tidpunkt då andra försäk
ringar än de ovannämnda upphör att vara i 
kraft. Ministeriet skall också kunna bestäm
ma den tidpunkt då försäkringar enligt tra
fikförsäkringslagen, patientskadelagen och 
olycksfallsförsäkringslagen träder ur kraft 
samt den tidpunkt då beståndet av försäk
ringar baserade på nämnda lagar överförs 
från det särskilda administrationsboet till att 
förvaltas av trafikförsäkringscentralen, pati
entförsäkringsföreningen och Olycksfallsför
säkringsanstalternas förbund. Vid överfö
ringen av Iörsäkringsbeståndet jämte till
gångar som svarar mot det skall i tillämpliga 
delar iakttas vad 16 kap. 3 § l - 3 mom. 
lagen om försäkringsbolag och 68 § 2 mom. 
lagen om utländska försäkringsbolag stadgar 
om överlåtelse av försäkringsbestånd. I öv
rigt skall såsom för närvarande 15 kap. 14 § 
lagen om försäkringsbolag iakttas i tillämpli
ga delar. 

2. Ikraftträdande 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
den l januari 1997. Lagarna skall inte vara 
retroaktiva. De nya stadgandena kommer 
sålunda inte att tillämpas på likvidation eller 
konkurs som inleds före lagens ikraftträdan
de. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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l. 
Lag 

om ändring av trafiläörsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i trafikrorsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/59) 17 § 3 mom., sådant det lyder 

i lag av den 16 april 1993 (361/93), samt 
fogas tilllagen nya 19 b- 19 e §§,som följer: 

17 § 

Trafikrorsäkringscentralen är primärt an
svarig för trafikskador som i Finland orsakas 
av oförsäkrade eller oidentifierade motorfor
don eller av motorfordon vilkas stadigvaran
de hemort inte är i Finland. Om rorsäkrings
givaren slutligen konstateras vara ersätt
ningsskyldig, har trafikförsäkringscentralen 
rätt att av försäkringsgivaren återfå det be
lopp som den har betalat ut. Dessutom skall 
centralen i samband med ett finländskt för
säkringsbolags likvidation eller konkurs skö
ta utbetalningen av ersättningar sedan ror
säkringsbeståndet jämte mot detta svarande 
tillgångar har överförts till centralen samt ä
ven handha övriga uppgifter som stadgats i 
15 kap. 14 § lagen om forsäkringsbolag och 
i 49 § lagen om utländska forsäkringsbolag 
(398/95). Gäller likvidationen eller konkur
sen ett utländskt forsäkringsbolag vars hem
stat hör till Europeiska ekonomiska samar
betsområdet vidtar centralens skyldighet att 
betala ut ersättningar dock vid den tidpunkt 
som ministeriet bestämmer. När centralen 
har betalat ersättning till den skadelidande, 
övergår dennes rätt till ersättning från admi
nistrations- eller konkursboet till centralen 
upp till det belopp som denna har betalat ut 
i ersättning. 

4 kap. 

Trafiläörsäkring 

19 b§ 
Försäkringar enligt denna lag upphör att 

gälla en månad efter det att försäkringstaga
ren fått vetskap om iniedandet av försäk
ringsbolagets likvidation eller konkurs och 
om skyldigheten att inom den utsatta tiden 
teckna ny försäkring. Har försäkringstagaren 
inte dessforinnan tecknat försäkring i ett an-

360507B 

nat försäkringsbolag anses han ha försummat 
sin forsäkringsplikt enligt denna lag. För
valtningen för det särskilda administrations
boet och for utländska forsäkringsbolags del 
trafikförsäkringscentralen förpliktas att utan 
dröjsmål skriftligen underrätta försäkringsta
garna om ovannämnda skyldighet att teckna 
försäkring i ett annat försäkringsbolag. 

19 c § 
Om för en ersättning enligt denna lag till 

följd av ett forsäkringsbolags likvidation 
eller konkurs antingen delvis eller helt sak
nas säkerhet sedan tilläggsavgift enligt l O 
kap. 7 § lagen om försäkringsbolag eventu
ellt har påförts försäkringstagarna, kan för
säkringstagare förpliktas att betala tillskott
spremie för trafikförsäkringen såsom denna 
paragraf stadgar. Vad som stadgas i denna 
paragraf gäller inte konsument eller en sådan 
näringsidkare som, med beaktande av arten 
och omfattningen av näringsverksamheten 
samt rorhållaodena i övrigt, i sin egenskap 
av försäkringsgivarens avtalspart kan jäm
ställas med en konsument. 

Tillskottspremie kan påföras sådan försäk
ringstagare som med stöd av ägande eller på 
andra grunder har utövat betydande inflytan
de på ett försäkringsbolags förvaltning, om 
bolaget vid bedrivandet av trafikförsäkring 
väsentligen underlåtit att iaktta bestämmelser 
eller föreskrifter om försäkringsrörelse eller i 
affärsverksamheten gjort sig skyldigt till 
brottsligt förfarande som inte kan betraktas 
som ringa. Den tillskottspremie som påförs 
enligt detta moment skall för varje enskild 
försäkringstagare vara lika stor som den 
ekonomiska nytta han fått. 

Om tillskottspremie enligt 2 mom. inte 
räcker för att täcka den andel för vilken säk
reheter saknas och om premierna för forsäk
ring baserad på denna lag i genomsnitt har 
varit oskäligt låga i jämförelse med kostna
derna av försäkringarna och detta kan anses 
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ha bidragit väsentligt till att försäkringsbola
get försatts i likvidation eller konkurs, kan 
utöver premien enligt 2 mom. dessutom en 
tillskottspremie påföras de andra trafikför
säkringstagare i bolaget som fått väsentlig 
ekonomisk nytta av de alltför låga försäk
ringspremierna. Tillskottspremien enligt det
ta moment får dock för varje enskild försäk
ringstagares del vara högst lika stor som den 
ekonomiska nytta som han till följd av allt
för låga försäkringspremier har fått under de 
tre år som föregått försäkringsbolagets likvi
dation eller konkurs. 

Beslut om tillskottspremie, dess storlek 
och redovisningen av den fattas av trafikför
säkringscentralen. Ministeriet ger vid behov 
närmare föreskrifter om tillämpningen av 
detta moment. På debiterad tillskottspremie 
som förfallit till betalning och inte erlagts 
senast på förfallodag uppbärs dröjsmålsränta 
enligt räntesats som avses i 4 § 3 mom. rän
telagen. Tillskottspremie jämte dröjsmålsrän
ta får sökas ut utan dom eller beslut såsom 
stadgas i lagen om indrivning av skatter och 
avgifter i utsökningsväg (367 /61 ). 

19 d§ 
Om för en ersättning enligt denna lag till 

följd av ett försäkringsbolags likvidation 
eller konkurs antingen delvis eller helt sak
nas säkerhet sedan försäkringstagare har på
förts tillskottspremie, skall de försäkrings
bolag som bedriver trafikförsäkring gemen
samt ansvara för ersättningen eller en del av 
den. Finansieringen av den andel för vilken 
säkerheter saknas sker genom att en årlig 

garantiavgift uppbärs hos de försäkringsbo
lag som bedriver trafikförsäkring under de
biteringsåret. Den merkostnad som garanti
avgiften orsakar kan försäkringsbolaget in
kludera i de trafikförsäkringspremier som 
förfaller till betalning. 

A v giftens storlek fastställs i proportion till 
försäkringsbolagets premieinkomst av trafik
försäkringen eller till en beräknad premie 
inkomst utgående från de risker som försäk
ringarna täcker. A v giften får årligen utgöra 
högst två procent av ovan avsedd premiein
komst Ministeriet utfårdar vid behov närma
re föreskrifter om tillämpningen av detta 
moment. 

På debiterad avgift och förskott på avgift 
som förfallit till betalning och inte erlagts 
senast på förfallodagen uppbärs dröjsmåls
ränta enligt räntesats som avses i 4 § 3 
m om. räntelagen. A v gift och förskott på av
gift samt dröjsmålsränta får sökas ut utan 
dom eller beslut såsom stadgas i lagen om 
indrivning av skatter och avgifter i utsök
ningsväg. 

19 e § 
Trafikförsäkringscentralen har efter det att 

ett försäkringsbolag försatts i likvidation 
eller konkurs rätt att av administrations- el
ler konkursboet erhålla den information som 
centralen behöver för att kunna sköta sina 
uppgifter enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Lagen tillämpas på likvidation eller kon

kurs som inleds efter lagens ikraftträdande. 



RP 226/1996 rd 19 

2. 

Lag 
om ändring av patientskadelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i patientskadelagen av den 25 juli 1986 (585/86) 5 § 3 mom., sådant det lyder i lag 

av den 17 mars 1995 (363/95), samt 
fogas till lagen nya 5 a - 5 d §§, som följer: 

5 § 

Försäkringsgivare 

Samtliga försäkringsbolag som bedriver 
patientförsäkringsrörelse i Finland skall höra 
till patientförsäkringsföreningen. Föreningen 
svarar för ersättningsverksamheten enligt 
denna lag och kan bevilja försäkringar för 
medlemsbolagens räkning. Föreningen an
svarar för skada då fall av underlåtenhet att 
ta försäkring föreligger samt bestämmer och 
uppbär i 4 § 2 mom. nämnd förhöjd försäk
ringspremie. Dessutom skall föreningen i 
samband med ett finländskt försäkringsbo
lags likvidation eller konkurs sköta utbetal
ningen av ersättningar sedan försäkringsbe
ståndet jämte mot detta svarande tillgångar 
har överförts till föreningen samt även hand
ha övriga uppgifter som stadgats i 15 kap. 
14 § lagen om försäkringsbolag och i 49 § 
lagen om utländska försäkringsbolag 
(398/95). Gäller likvidationen eller konkur
sen ett utländskt försäkringsbolag vars hem
stat hör till Europeiska ekonomiska samar
betsområdet vidtar föreningens skyldighet att 
betala ut ersättningar dock vid den tidpunkt 
som ministeriet bestämmer. När föreningen 
har betalat ersättning till den skadelidande, 
övergår dennes rätt till ersättning från admi
nistrations- eller konkursboet till föreningen 
upp till det belopp som denna har betalat ut 
i ersättning. 

5a§ 

Upptagande av försäkring i ett annat 
försäkringsbolag 

Försäkringar enligt denna lag upphör att 
gälla en månad efter det att försäkringstaga-

ren fått vetskap om iniedandet av försäk
ringsbolagets likvidation eller konkurs och 
om skyldigheten att inom den utsatta tiden 
teckna ny försäkring. Har försäkringstagaren 
inte dessförinnan tecknat försäkring i ett an
nat försäkringsbolag anses han ha försummat 
sin försäkringsplikt enligt denna lag. För
valtningen för det särskilda administrations
boet och för utländska försäkringsbolags del 
patientförsäkringsföreningen förpliktas att 
utan dröjsmål skriftligen underrätta försäk
ringstagarna om ovannämnda skyldighet att 
teckna försäkring i ett annat försäkringsbo
lag. 

5 b§ 

Tillskottspremie 

Om för en ersättning enligt denna lag till 
följd av ett försäkringsbolags likvidation 
eller konkurs antingen delvis eller helt sak
nas säkerhet sedan tilläggsavgift enligt l O 
kap. 7 § lagen om försäkringsbolag eventu
ellt har påförts försäkringstagarna, kan för
säkringstagare förpliktas att betala tillskott
spremie för patientförsäkringen såsom denna 
paragraf stadgar. Vad som stadgas i denna 
paragraf gäller inte konsument eller en sådan 
näringsidkare som, med beaktande av arten 
och omfattningen av näringsverksamheten 
samt förhållandena i övrigt, i sin egenskap 
av försäkringsgivarens avtalspart kan jäm
ställas med en konsument. 

Tillskottspremie kan påföras sådan försäk
ringstagare som med stöd av ägande eller på 
andra grunder har utövat betydande inflytan
de på ett försäkringsbolags förvaltning, om 
bolaget vid bedrivandet av patientförsäkring 
väsentligen underlåtit att iaktta bestämmelser 
eller föreskrifter om försäkringsrörelse eller i 
affårsverksamheten gjort sig skyldigt till 
brottsligt förfarande som inte kan betraktas 
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som ringa. Den tillskottspremie som påförs 
enligt detta moment skall för varje enskild 
försäkringstagare vara lika stor som den 
ekonomiska nytta han fått. 

Om tillskottspremie enligt 2 mom. inte 
räcker för att täcka den andel för vilken säk
reheter saknas och om premierna för försäk
ring baserad på denna lag i genomsnitt har 
varit oskäligt låga i jämförelse med kostna
derna av försäkringarna och detta kan anses 
ha bidragit väsentligt till att försäkringsbola
get försatts i likvidation eller konkurs, kan 
utöver premien enligt 2 mom. dessutom en 
tillskottspremie påföras de andra patientför
säkringstagare i bolaget som fått väsentlig 
ekonomisk nytta av de alltför låga försäk
ringspremierna. Tillskottspremien enligt det
ta moment får dock för varje enskild försäk
ringstagares del vara högst lika stor som den 
ekonomiska nytta som han till följd av allt
för låga försäkringspremier har fått under de 
tre år som föregått försäkringsbolagets likvi
dation eller konkurs. 

Beslut om tillskottspremie, dess storlek 
och redovisningen av den fattas av patient
försäkringsföreningen. Ministeriet ger vid 
behov närmare föreskrifter om tillämpningen 
av detta moment. På debiterad tillskottspre
mie som förfallit till betalning och inte er
lagts senast på förfallodagen uppbärs dröjs
målsränta enligt räntesats som avses i 4 § 3 
mom. räntelagen. Tillskottspremie jämte 
dröjsmålsränta får sökas ut utan dom eller 
beslut såsom stadgas i lagen om indrivning 
av skatter och avgifter i utsökningsväg 
(367/61). 

5 c § 

Garanti av gift 

Om för en ersättning enligt denna lag till 
följd av ett försäkringsbolags likvidation 
eller konkurs antingen delvis eller helt sak
nas säkerhet sedan försäkringstagare har på-

förts tillskottspremie, skall de försäk
ringsbolag som bedriver patientförsäkring 
gemensamt ansvara för ersättningen eller del 
av den. Finansieringen av den andel för vil
ken säkerheter saknas sker genom att en år
lig garantiavgift uppbärs hos de försäk
ringsbolag som bedriver patientförsäkring 
under debiteringsåret Den merkostnad som 
garantiavgiften orsakar kan försäkringsbola
get inkludera i de patientförsäkringspremier 
som förfaller till betalning. 

A v giftens storlek fastställs i proportion till 
försäkringsbolagets premieinkomst av pati
entförsäkringen eller till en beräknad 
premieinkomst utgående från de risker som 
försäkringarna täcker. Avgiften får årligen 
utgöra högst två procent av ovan avsedd 
premieinkomst. Ministeriet utfårdar vid be
hov närmare föreskrifter om tillämpningen 
av detta moment. 

På debiterad avgift och förskott på avgift 
som förfallit till betalning och inte erlagts 
senast på förfallodagen uppbärs dröjsmåls
ränta enligt räntesats som avses i 4 § 3 
m om. räntelagen. A v gift och förskott på av
gift samt dröjsmålsränta får sökas ut utan 
dom eller beslut såsom stadgas i lagen om 
indrivning av skatter och avgifter i utsök
ningsväg. 

5 d§ 

Rätt till uppgifter 

Patientförsäkringsföreningen har efter det 
att ett försäkringsbolag försatts i likvidation 
eller konkurs rätt att av administrations- el
ler konkursboet erhålla den information som 
föreningen behöver för att kunna sköta sina 
uppgifter enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Lagen tillämpas på likvidation eller kon

kurs som inleds efter lagens ikraftträdande. 
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3. 

Lag 

om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsfårsäkring (608/48) nya 

38 a- 38 d §§, som följer: 

3 kap. 

Försäkringsanstalter samt dems och 
försäkringstagares inbördes rätts 

fö mållanden 

38 a§ 
Obligatoriska försäkringar enligt denna lag 

upphör att gälla en månad efter det att för
säkringstagaren fått vetskap om iniedandet 
av försäkringsbolagets likvidation eller kon
kurs och om skyldigheten att inom den ut
satta tiden teckna ny försäkring. Har försäk
ringstagaren inte dessförinnan tecknat för
säkring i ett annat försäkringsbolag anses 
han ha försummat sin försäkringsplikt enligt 
denna lag. Förvaltning för det särskilda ad
ministrationsboet och för utländska försäk
ringsbolags del Olycksfallsförsäk
ringsanstalternas förbund förpliktas att utan 
dröjsmål skriftligen underrätta försäkringsta
gama om ovannämnda skyldighet att teckna 
försäkring i ett annat försäkringsbolag. 

38 b§ 
Om för en ersättning av obligatorisk för

säkring enligt denna lag till följd av ett för
säkringsbolags likvidation eller konkurs an
tingen delvis eller helt saknas säkerhet sedan 
tilläggsavgift enligt l O kap. 7 § lagen om 
försäkringsbolag eventuellt har påförts för
säkringstagarna, kan försäkringstagare för
pliktas att betala tillskottspremie för olycks
fallsförsäkringen såsom denna paragraf stad
gar. Vad som stadgas i denna paragraf gäller 
inte konsument eller en sådan näringsidkare 
som, med beaktande av arten och omfatt
ningen av näringsverksamheten samt förhål
landena i övrigt, i sin egenskap av försäk
ringsgivarens avtalspart kan jämställas med 
en konsument. 

Tillskottspremie kan påföras sådan försäk
ringstagare som med stöd av ägande eller på 
andra grunder har utövat betydande inflytan-

de på ett försäkringsbolags förvaltning, om 
bolaget vid bedrivandet av obligatorisk 
olycksfallsförsäkring som baserar sig på 
denna lag väsentligen underlåtit att iaktta 
bestämmelser eller föreskrifter om försäk
ringsrörelse eller i affärsverksamheten gjort 
sig skyldigt till brottsligt förfarande som inte 
kan betraktas som ringa. Den tillskottspre
mie som påförs enligt detta moment skall 
får varje enskild försäkringstagare vara lika 
stor som den ekonomiska nytta han fått. 

Om tillskottspremie enligt 2 mom. inte 
räcker för att täcka den andel för vilken sä
kerheter saknas och om premierna för för
säkring baserad på denna lag i genomsnitt 
har varit oskäligt låga i jämförelse med kost
naderna av försäkringarna och detta kan an
ses ha bidragit väsentligt till att försäkrings
bolaget försatts i likvidation eller konkurs, 
kan utöver premien enligt 2 mom. dessutom 
en tillskottspremie påföras de andra försäk
ringstagare i bolaget som fått väsentlig eko
nomisk nytta av de alltför låga försäkrings
premierna. Tillskottspremien enligt detta 
moment får dock för varje enskild försäk
ringstagares del vara högst lika stor som den 
ekonomiska nytta som han till följd av allt
för låga försäkringspremier har fått under de 
tre år som föregått försäkringsbolagets likvi
dation eller konkurs. 

Beslut om tillskottspremie, dess storlek 
och redovisningen av den fattas av Olycks
fallsförsäkringsanstalternas förbund. Minis
teriet ger vid behov närmare föreskrifter om 
tillämpningen av detta moment. På debiterad 
tillskottspremie som förfallit till betalning 
och inte erlagts senast på förfallodagen upp
bärs dröjsmålsränta enligt räntesats som av
ses i 4 § 3 mom. räntelagen. Tillskottspre
mie jämte dröjsmålsränta får sökas ut utan 
dom eller beslut såsom stadgas i lagen om 
indrivning av skatter och avgifter i utsök
ningsväg (367/61). 
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38 c§ 
Om får en ersättning av obligatorisk för

säkring som baserar sig på denna lag till 
följd av ett försäkringsbolags likvidation 
eller konkurs antingen delvis eller helt sak
nas säkerhet sedan försäkringstagare har på
förts tillskottspremie, skall de försäkrings
bolag som bedriver nämnda försäkring ge
mensamt ansvara för ersättningen eller en 
del av den. Finansieringen av den andel för 
vilken säkerheter saknas sker genom att en 
årlig garantiavgift uppbärs hos de fårsäk
ringsbolag som bedriver på denna lag base
rad obligatorisk olycksfallsförsäkring under 
debiteringsåret Den merkostnad som garan
tiavgiften orsakar kan fårsäkringsbolaget 
inkludera i de olycksfallsförsäkringspremier 
som förfaller till betalning. 

A v giftens storlek fastställs i proportion till 
försäkringsbolaget premieinkomst av obliga
toriska försäkringar enligt denna lag eller till 
en beräknad premieinkomst utgående från de 
risker som försäkringarna täcker. Avgiften 
får årligen utgöra högst två procent av ovan 
avsedd premieinkomst Ministeriet utfårdar 
vid behov närmare föreskrifter om tillämp
ningen av detta moment. 

På debiterad avgift och förskott på avgift 
som förfallit till betalning och inte erlagts 
senast på förfallodagen uppbärs dröjsmåls
ränta enligt räntesats som avses i 4 § 3 
m om. räntelagen. A v gift och förskott på av
gift samt dröjmålsränta får sökas ut utan 
dom eller beslut såsom stadgas i lagen om 
indrivning av skatter och avgifter i utsök
ningsväg. 

4. 

O lycksfallsförsäkringsanstalternas förbund 
skall i samband med ett finländskt försäk
ringsbolags likvidation eller konkurs sköta 
utbetalningen av ersättningar sedan försäk
ringsbeståndet jämte mot detta svarande till
gångar har överförts till förbundet samt även 
handha övriga uppgifter som stadgats i 15 
kap. 14 § lagen om försäkringsbolag och i 
49 § lagen om utländska försäkringsbolag 
(398/95). Gäller likvidationen eller konkur
sen ett utländskt försäkringsbolag vars hem
stat hör till Europeiska ekonomiska samar
betsområdet vidtar förbundets skyldighet att 
betala ut ersättningar dock vid den tidpunkt 
som ministeriet bestämmer. När förbundet 
har betalat ersättning till den skadelidande, 
övergår dennes rätt till ersättning från admi
nistrations- eller konkursboet till förbundet 
upp till det belopp som denna har betalt ut i 
ersättning. 

38 d§ 
Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund 

har efter det att ett försäkringsbolag försatts 
i likvidation eller konkurs rätt att av admi
nistrations- eller konkursboet erhålla den in
formation som förbundet behöver för att 
kunna sköta sina uppgifter enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Lagen tillämpas på likvidation eller kon

kurs som inleds efter lagens ikraftträdande. 

Lag 
om ändring av lagen om försäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062179) 10 kap. 2 § 3 mom. 

samt 15 kap. 10 § 3 mom. och 14 § l mom., 
av dessa lagrum 15 kap. 14 § l mom. sådant det lyder i lag av den 17 mars 1995 

(389/95), samt 
fogas tilllagens 10 kap. 2 §,sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 17 

mars 1995, ett nytt 4 mom., varvid de nuvarande 4 och 5 mom. blir 5 och 6 mom., som föl
jer: 
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10 kap. 

Bokslut och koncernbokslut 

2 § 

Ersättningsansvaret motsvarar med anled
ning av inträffade försäkringsfall utgående 
obetalda ersättnings och andra belopp samt -
garantiavgiftspost för försäkringar baserade 
på trafikförsäkringslagen (279/59) och lagen 
om olycksfallsförsäkring (604/48) och ett för 
skaderika år riskteoretiskt beräknat utjäm
ningsbelopp. 

Försäkringsbolaget skall avsätta medel för 
garantiavgiftsposten med tanke på den betal
ningsskyldighet som avses i 19 d § trafikför
säkringslagen och 38 c § lagen om olycks
fallsförsäkring på det sätt som ministeriet 
närmare föreskriver. Garantiavgiftsposten får 
endast användas för att uppfylla den ovan
nämnda betalningsskyldigheten. 

15 kap. 

Likvidation och upplösning 

10 § 

Före den slutliga avvecklingen av det sär
skilda administrationsboet får utdelning ur 
detta äga rum endast med tillstånd av social 
och hälsovårdsministeriet Ersättningar som 
baserar sig på trafikförsäkringslagen, pati
entskadelagen och lagen om olycksfallsför
säkring skall dock utbetalas i enlighet med 
dessa lagar. Förvaltningen för det särskilda 
administrationsboet har för detta ändamål 
rätt att uppta lån för att trygga ersättningsut
betalningen. 

14 § 
Om något avtal om överlåtelse av försäk

ringsbeståndet inte har nåtts och inte heller 

något nytt bolag bildats inom ett år från lik
vidationens början, skall ministeriet bestäm
ma den tidpunkt då andra försäkringar än de 
som baserar sig på trafikförsäkringslagen, 
patientskadelagen och lagen om olycksfalls
försäkring skall upphöra att vara i kraft samt 
den tidpunkt då beståndet av försäkringar 
baserade på nämnda lagar samt mot försäk
ringsbeståndet svarande tillgångar skall över
föras från det särskilda administrationsboet 
till att förvaltas av trafikförsäkringscentralen, 
patientförsäkringsföreningen och Olycks
fallsförsäkringsanstalternas förbund. Vid 
överföring av försäkringsbestånd jämte mot
svarande tillgångar gäller i tillämpliga delar 
vad 16 kap. 3 § 1-3 m om. stadgar om 
överlåtelse av försäkringsbestånd. Utan hin
der av vad som stadgas i 15 kap. l O § skall 
en mot i l O kap. 2 § nämnd garantiavgifts
post svarande proportionell andel av de till
gångar som utgör täckning för an
svarsskulden dock i första hand användas till 
förmån för dem som enligt ifrågavarande 
lagar är berättigade till ersättning. Därefter 
skall, om inte annat avtalas, det särskilda 
administrationsboets andra tillgångar än de 
nämnda förvandlas i pengar och fördelas 
mellan dem som på grund av försäkringsav
tal äger rätt därtill, i förhållande till vars och 
ens andel i ansvarsskulden. Om det är fråga 
om ett försäkringsbolag som bedriver lag
stadgad pensionsförsäkringsrörelse, skall det 
särskilda administrationsboets tillgångar så 
som social och hälsovårdsministeriet före
skriver, användas för de kostnader som orsa
kas av att liknande pensionsskydd ordnas i 
ett annat försäkringsbolag. Härvid skall i 
första hand de kostnader minimeras som 
tillämpningen av 12 § 4 mom. lagen om 
pension för arbetstagare orsakar. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Lagen tillämpas på likvidation eller kon

kurs som inleds efter lagens ikraftträdande. 
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5. 

Lag 
om ändring av 33 och 49 §§ lagen om utländska rörsäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 33 § och 49 § 3 mom. lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag 

(398/95) , som följer: 

33 § 

Ansvarsskuld 

Ett försäkringsbolag från tredje land skall 
för sin direkta försäkringsrörelse i Finland 
beräkna ansvarsskulden. Ansvarsskulden 
består av premieansvaret och ersättningsan
svaret enhgt l O kap. 2 § 2-6 m om. lagen 
om försäkringsbolag. 

49 § 

Tillsättande av utredningsmän 

Har likvidatorerna inte inom ett år efter 
det koncessionen upphörde fått till stånd ett 
avtal om överlåtelse av bolagets försäkrings
bestånd enligt 66 § eller har försäkringsrö
relsen annars inte likviderats inom denna tid, 
kan ministeriet bestämma vid vilken tid
punkt andra försäkringar än de som baserar 
sig på trafikförsäkringslagen (279/59), 

Helsingfors den 15 november 1996 

patientskadelagen (585/86) och lagen om 
olycksfallsförsäkring (608/48) skall upphöra 
att vara i kraft samt vid vilken tidpunkt be
ståndet av försäkringar baserade på nämnda 
lagar samt mot försäkringsbeståndet svaran
de tillgångar skall överföras från det särskil
da administrationsboet till att förvaltas av 
trafikförsäkringscentral en, patientförsäk
ringsföreningen och Olycksfallsförsäk
ringsanstalternas förbund. Vid överföring av 
försäkringsbestånd jämte motsvarande till
gångar i tillämpliga delar gäller vad 16 kap. 
3 § 1-3 mom. lagen om försäkringsbolag 
och 68 § 2 mom. denna lag stadgar om 
överlåtelse av försäkringsbestånd. I övrigt 
iakttas i tillämpliga delar 15 kap. 14 § lagen 
om försäkringsbolag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Lagen tillämpas på likvidation eller kon

kurs som inleds efter lagens ikraftträdande. 

Republikens President 

MARITI AHTISAARI 

Social- och hälsovårdsminister 
Sinikka Mönkäre 
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Bilaga 

l. 

Lag 

om ändring av trafikförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 

ändras i trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/59) 17 § 3 mom., sådant det lyder 
i lag av den 16 april 1993 (361/93), samt 

fogas till lagen nya 19 b - 19 e §§, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lyde/de 

17 § 

Trafikf'örsäkringscentralen är primärt an
svarig f'år trafikskador som i Finland orsakas 
av oförsäkrade eller oidentifierade motorfor
don eller av motorfordon vilkas stadigvaran
de hemort inte är i Finland. Om försäkrings
givaren slutligen konstateras vara ersätt
ningsskyldig, har trafikförsäkringscentralen 
rätt att av försäkringsgivaren återfå det be
lopp som den har betalat ut. 

Trafikf'årsäkringscentralen är primärt an
svarig f'ör trafikskador som i Finland orsakas 
av of'örsäkrade eller oidentifierade motorfor
don eller av motorfordon vilkas stadigvaran
de hemort inte är i Finland. Om f'örsäkrings
givaren slutligen konstateras vara ersätt
ningsskyldig, har trafikf'örsäkringscentralen 
rätt att av rörsäkringsgivaren återfå det be
lopp som den har betalat ut. Dessutom skall 
centralen i sam band m ed ett finländskt för
säkringsbolags likvidation eller konkurs skö
ta utbetalningen av ersättningar sedan för
säkringsbeståndet jämte mot detta svarande 
tillgångar har öveiförts till centralen samt ä
ven handha övriga uppgifter som stadgats i 
15 kap. 14 § lagen om försäkringsbolag och 
i 49 § lagen om utländska försäkringsbolag 
(398/95). Gäller likvidationen eller konkur
sen ett utländskt försäkringsbolag vars hem
stat hör till Europeiska ekonomiska samar
betsområdet vidtar centralens skyldighet att 
betala ut ersättningar dock vid den tidpunkt 
som ministeriet bestämmer. När centralen 
har betalat ersättning till den skadelidande, 
övergår dennes rätt till ersättning från admi
nistrations- eller konkursboet till centralen 
upp till det belopp som denna har betalat ut 
i ersättning. 

4 kap. 

Trafikförsäkring 

19 b§ 
Försäkringar enligt denna lag upphör att 

3605078 
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Föreslagen lydelse 

gälla en månad efter det att försäkringstaga
ren fått vetskap om iniedandet av försäk
ringsbolagets likvidation eller konkurs och 
om skyldigheten att inom den utsatta tiden 
teckna ny försäkring. Har försäkringstagaren 
inte dessförinnan tecknat försäkring i ett an
nat försäkringsbolag anses han haförsummat 
sin försäkringsplikt enligt denna lag. För
valtningen för det särskilda administrations
boet och för utländska försäkringsbolags del 
trqfikförsäkringscentralen förpliktas att utan 
dröjsmål skriftligen underrätta försäkringsta
garna om ovannämnda skyldighet att teckna 
försäkring i ett annat försäkringsbolag. 

19 c§ 
Om för en ersättning enligt denna lag till 

följd av ett försäkringsbolags likvidation 
eller konkurs antingen delvis eller helt sak
nas säkerhet sedan tilläggsavgift enligt l O 
kap. 7 § Zc:gen om försäkringsbolag eventu
ellt har påförts försäkringstagarna, kan för
säkringstagare förpliktas att betala tillskott
spremie för trifikförsäkringen såsom denna 
paragrqf stadgar. V ad som stadgas i denna 
paragrqf gäller inte konsument eller en sådan 
näringsidkare som, med beaktande av arten 
och omfattningen av näringsverksamheten 
samt förhållandena i övrigt, i sin egenskap 
av försäkringsgivarens avtalspart kan jäm
ställas med en konsument. 

Tillskottspremie kan plföras sådan försäk
ringstagare som med stöd av ägande eller på 
andra grunder har utövat betydande inflytan
de på ett försäkringsbolags förvaltning, om 
bolaget vid bedrivandet av trifikförsäkring 
väsentligen underlåtit att iaktta bestämmelser 
eller föreskrifter om försäkringsrörelse eller i 
qffärsverksamheten gjort sig skyldigt till 
brottsligt föifarande som inte kan betraktas 
som ringa. Den tillskottspremie som plförs 
enligt detta moment skall för vcoje enskild 
försäkringstagare vara lika stor som den 
ekonomiska nytta han fått. 

Om tillskottspremie enligt 2 mom. inte 
räcker för att täcka den andel för vilken sä
kerheter saknas och om prem iema för för
säkring baserad på denna lag i genomsnitt 
har varit oskäligt låga i jämförelse med kost
naderna av försäkringarna och detta kan an
ses ha bidragit väsentligt till att försäkrings
bolaget försatts i likvidation eller konkurs, 
kan utöver premien enligt 2 mom. dessutom 
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Föreslagen lydelse 

en tillskottspremie påföras de andra Irqfik
försäkringstagare i bolaget som fått väsentlig 
ekonomisk nytta av de alltför låga försäk
ringspremierna. Tillskottspremien enligt det
ta moment får dock för vcnje enskild försäk
ringstagares del vara högst lika stor som den 
ekonomiska nytta som han till följd av allt
för lågaförsäkringspremier har fått under de 
tre år som föregått försäkringsbolagets likvi
dation eller konkurs. 

Beslut om tillskottspremie, dess storlek 
och redovisningen av den fattas av trqfikför
säkringscentralen. Ministeriet ger vid behov 
närmare föreskrifter om tillämpningen av 
detta moment. På debiterad tillskottspremie 
som fölfallit till betalning och inte erlagts 
senast på följallodagen uppbärs dröjsmåls
ränta enligt räntesats som avses i 4 § 3 
mom. räntelagen. Tillskottspremie jämte 
dröjsmålsränta får sökas ut utan dom eller 
beslut såsom stadgas i lagen om indrivning 
av skatter och avgifter i utsökningsväg 
(367/61). 

19 d§ 
Om för enersättning enligt denna lag till 

följd av ett försäkringsbolags likvidation 
eller konkurs antingen delvis eller helt sak
nas säkerhet sedan försäkringstagare har på
förts tillskottspremie, skall de försäkrings
bolag som bedriver Irqfikförsäkring gemen
samt ansvaraför ersättningen eller en del av 
den. Finansieringen av den andel för vilken 
säkerheter saknas sker genom att en årlig 
garantiavgift uppbärs hos de försäkringsbo
lag som bedriver Irqfikförsäkring under debi
teringsåret. De merkostnad som garantiav
giften orsakar kan försäkringsbolaget inklu
dera i de freifikförsäkringspremier som för
faller till betalning. 

A v giftens storlek fastställs i proportion till 
försäkringsbolagets premieinkomst av Irqfik
försäkringen eller till en beräknad premie 
inkomst utgående från de risker som försäk
ringarna täcker. A v giften får årligen utgöra 
högst två procent av ovan avsedd prem iein
komst. Ministeriet utfärdar vid behov närma
re föreskrifter om tillämpningen av detta 
moment. 

På debiterad avgift och förskott på avgift 
som fölfallit till betalning och inte erlagts 
senast på följallodagen uppbärs dröjsmåls
ränta enligt räntesats som avses i 4 § 3 
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Gällande lydelse 

2. 

Föreslagen lydelse 

m om. räntelagen. Avgift och förskott på av
gift samt dröjsmålsränta får sökas ut utan 
dom eller beslut såsom stadgas i lagen om 
indrivning av skatter och avgifter i utsök
ningsväg. 

19 e§ 
Trafikförsäkringscentralen har efter det att 

ett försäkringsbolag försatts i likvidation 
eller konkurs rätt att av administrations- el
ler konkursboet erhålla den information som 
centralen behöver för att kunna sköta sina 
uppgifter enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Lagen tillämpas på likvidation eller kon

kurs som inleds efter lagens ikraftträdande. 

Lag 
om ändring av patientskadelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i patientskadelagen av den 25 juli 1986 (585/86) 5 § 3 mom., sådant det lyder i lag 

av den 17 mars 1995 (363/95), samt 
fogas till lagen nya 5 a- 5 d §§, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

5 § 

Försäkringsgivare 

Samtliga försäkringsbolag som bedriver 
patientförsäkringsrörelse i Finland skall höra 
till patientförsäkringsföreningen. F öreningen 
svarar för ersättningsverksamheten enligt 
denna lag och kan bevilja försäkringar för 
medlemsbolagens räkning. Föreningen an
svarar för skada då fall av underlåtenhet att 
ta försäkring föreligger samt bestämmer och 
uppbär i 4 § 2 mom. nämnd förhöjd försäk
ringspremie. 

Samtliga försäkringsbolag som bedriver 
patientförsäkringsrörelse i Finland skall höra 
till patientförsäkringsföreningen. F öreningen 
svarar för ersättningsverksamheten enligt 
denna lag och kan bevilja försäkringar för 
medlemsbolagens räkning. Föreningen an
svarar för skada då fall av underlåtenhet att 
ta försäkring föreligger samt bestämmer och 
uppbär i 4 § 2 mom. nämnd förhöjd försäk
ringspremie. Dessutom skall föreningen i 
samband med ett finländskt försäkringsbo
lags likvidation eller konkurs sköta utbetal
ningen av ersättningar sedan försäkringsbe
ståndet jämte mot detta svarande tillgångar 
har öveiförts till föreningen samt även hand-
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ha övriga uppgifter som stadgats i 15 kap. 
14 § lagen om försäkringsbolag och i 49 § 
lagen om utländska försäkringsbolag 
(398/95). Gäller likvidationen eller konkur
sen ett utländskt försäkringsbolag vars hem
stat hör till Europeiska ekonomiska samar
betsområdet vidtar föreningens skyldighet att 
betala ut ersättningar dock vid den tidpunkt 
som ministeriet bestämmer. När föreningen 
har betalat ersättning till den skadelidande, 
övergår dennes rätt till ersättning från adm i
nistrations- eller konkursboet till föreningen 
upp till det belopp som denna har betalat ut 
i ersättning. 

5a§ 

Upptagande av försäkring i ett annat 
försäkringsbolag 

Försäkringar enligt denna lag upphör att 
gälla en månad efter det att försäkringstaga
ren fått vetskap om iniedandet av försäk
ringsbolagets likvidation eller konkurs och 
om skyldigheten att inom den utsatta tiden 
teckna ny försäkring. Har försäkringstagaren 
inte dessförinnan tecknat försäkring i ett an
nat försäkringsbolag anses han haförsummat 
sin försäkringsplikt enligt denna lag. För
valtningen för det särskilda administrations
boet och för utländska försäkringsbolags del 
patientförsäkringsföreningen förpliktas att 
utan dröjsmål skriftligen underrätta försäk
ringstagarna om ovannämnda skyldighet att 
teckna försäkring i ett annat försäkringsbo
lag. 

5b§ 

Tillskottspremie 

Om för en ersättning enligt denna lag till 
följd av ett försäkringsbolags likvidation 
eller konkurs antingen delvis eller helt sak
nas säkerhet sedan tilläggsavgift enligt J O 
kap. 7 § lagen om försäkringsbolag eventu
ellt har plförts försäkringstagarna, kan för
säkringstagare förpliktas att betala tillskott
spremie för patientförsäkringen såsom denna 
paragraf stadgar. V ad som stadgas i denna 
paragraf gäller inte konsument eller en sådan 
näringsidkare som, med beaktande av arten 
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och omfattningen av näringsverksamheten 
samt förhållandena i övrigt, i sin egenskap 
av försäkringsgivarens avtalspart kan jäm
ställas med en konsument. 

Tillskottspremie kan pliföras sådan försäk
ringstagare som med stöd av ägande eller på 
andra grunder har utövat betydande inflytan
de på ett försäkringsbolags förvaltning, om 
bolaget vid bedrivandet av patientförsäkring 
väsentligen underlåtit att iaktta bestämmelser 
eller föreskrifter om försäkringsrörelse eller i 
affärsverksamheten gjort sig skyldigt till 
brottsligt fölfarande som inte kan betraktas 
som ringa. Den tillskottspremie som piförs 
enligt detta moment skall för varje enskild 
försäkringstagare vara lika stor som den 
ekonomiska nytta han fått. 

Om tillskottspremie enligt 2 m om. inte 
räcker för att täcka den andel för vilken sälc
heter saknas och om premierna för försäk
ring baserad på denna lag i genomsnitt har 
varit oskäligt låga i jämförelse med kostna
derna av försäkringarna och detta kan anses 
ha bidragit väsentligt till att försäkringsbola
get försatts i likvidation eller konkurs, kan 
utöver premien enligt 2 mom. dessutom en 
tillskottspremie piföras de andra patientför
säkringstagare i bolaget som fått väsentlig 
ekonomisk nytta av de alltför låga försäk
ringspremierna. Tillskottspremien enligt det
ta moment får dock för varje enskild försäk
ringstagares del vara högst lika stor som den 
ekonomiska nytta som han till följd av allt
för lågaförsäkringspremier har fått under de 
tre år som föregått försäkringsbolagets likvi
dation eller konkurs. 

Beslut om tillskottspremie, dess storlek 
och redovisningen av den fattas av patient
försäkringsföreningen. Ministeriet ger vid 
behov närmare föreskrifter om tillämpningen 
av detta moment. På debiterad tillskottspre
mie som fölfallit till betalning och inte er
lagts senast på föifallodagen uppbärs dröjs
målsränta enligt räntesats som avses i 4 § 3 
mom. räntelagen. Tillskottspremie jämte 
dröjsmålsränta får sökas ut utan dom eller 
beslut såsom stadgas i lagen om indrivning 
av skatter och avgifter i utsökningsväg 
(367/61). 
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5c§ 

Garantiavgift 

Om för en ersättning enligt denna lag till 
följd av ett försäkringsbolags likvidation 
eller konkurs antingen delvis eller helt sak
nas säkerhet sedan försäkringstagare har på
förts tillskottspremie, skall de försäk
ringsbolag som bedriver patientförsäkring 
gemensamt ansvaraför ersättningen eller del 
av den. Finansieringen av den andel för vil
ken säkerheter saknas sker genom att en år
lig garantiavgift uppbärs hos de försäk
ringsbolag som bedriver patientförsäkring 
under debiteringsåret. Den merkostnad som 
garantiavgiften orsakar kan försäkringsbola
get inkludera i de patientförsäkringspremier 
som följaller till betalning. 

A v giftens storlek fastställs i proportion till 
försäkringsbolagets premieinkomst av pati
entförsäkringen eller till en beräknad premi
einkomst utgående från de risker som för
säkringarna täcker. A v giften får årligen ut
göra högst två procent av ovan avsedd pre
mieinkom st. Ministeriet utfärdar vid behov 
närmare föreskrifter om tillämpningen av 
detta moment. 

På debiterad avgift och förskott på avgift 
som fölfallit till betalning och inte erlagts 
senast på följallodagen uppbärs dröjsmåls
ränta enligt räntesats som avses i 4 § 3 
m om. räntelagen. A v gift och förskott på av
gift samt dröjsmålsränta får sökas ut utan 
dom eller beslut såsom stadgas i lagen om 
indrivning av skatter och avgifter i utsök
ningsväg 

5d§ 

Rätt till uppgifter 

Patientförsäkringsföreningen har efter det 
att ett försäkringsbolag försatts i likvidation 
eller konkurs rätt att av administrations- el
ler konkursboet erhålla den information som 
föreningen behöver för att kunna sköta sina 
uppgifter enligt denna lag. 

Denna lag träder i krcift den 199 . 
Lagen tillämpas på likvidation eller kon

kurs som inleds efter lagens ikrciftträdande. 
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om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas tilllagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48) nya 38 a -38 d § 

som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 

Försäkringsanstalterna samt deras försäk
ringstagares inbördes rättsförhållanden 

38 a§ 
Obligatoriskaförsäkringar enligt denna lag 

upphör att gälla en månad efter det att för
säkringstagaren fått vetskap om iniedandet 
av försäkringsbolagets likvidation eller kon
kurs och om skyldigheten att inom den ut
satta tiden teckna ny försäkring. Har försäk
ringstagaren inte dessförinnan tecknat för
säkring i ett annat försäkringsbolag anses 
han ha försummat sin försäkringsplikt enligt 
denna lag. Förvaltning för det särskilda ad
ministrationsboet och för utländska försäk
ringsbolags del Olycksfallsförsäk
ringsanstalternas förbund förpliktas att utan 
dröjsmål skriftligen underrätta försäkringsta
gama om ovannämnda skyldighet att teckna 
försäkring i ett annat försäkringsbolag. 

38 b§ 
Om för en ersättning av obligatorisk för

säkring enligt denna lag till följd av ett för
säkringsbolags likvidation eller konkurs an
tingen delvis eller helt saknas säkerhet sedan 
tilläggsavgift enligt l O kap. 7 § lagen om 
försäkringsbolag eventuellt har påförts för
säkringstagarna, kan försäkringstagare för
pliktas att betala tillskottspremie för olycks
fallsförsäkringen såsom denna paragraf stad
gar. V ad som stadgas i denna paragraf gäller 
inte konsument eller en sådan näringsidkare 
som, med beaktande av arten och omfatt
ningen av näringsverksamheten samt förhål
landena i övrigt, i sin egenskap av försäk-
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ringsgivarens avtalspart kan jämställas med 
en konsument. 

Tillskottspremie kan piiföras sådan försäk
ringstagare som med stöd av ägande eller på 
andra grunder har utövat betydande inflytan
de på ett försäkringsbolags förvaltning, om 
bolaget vid bedrivandet av obligatorisk 
olycksfallsförsäkring som baserar sig på 
denna lag väsentligen underlåtit att iaktta 
bestämmelser eller föreskrifter om försäk
ringsrörelse eller i ciffärsverksamheten gjort 
sig skyldigt till brottsligt fölfarande som inte 
kan betraktas som ringa. Den tillskottspre
mie som piiförs enligt detta moment skall 
för vwje enskild försäkringstagare vara lika 
stor som den ekonomiska nytta han fått. 

Om tillskottspremie enligt 2 mom. inte 
räcker för att täcka den andel för vilken sä
kerheter saknas och om p rem i e rna för för
säkring baserad på denna lag i genomsnitt 
har varit oskäligt låga i jämförelse med kost
naderna av försäkringarna och detta kan an
ses ha bidragit väsentligt till att försäkrings
bolaget försatts i likvidation eller konkurs, 
kan utöver premien enligt 2 mom. dessutom 
en tillskottspremie piiföras de andra försäk
ringstagare i bolaget som fått väsentlig eko
nomisk nytta av de alltför låga försäkrings
premierna. Tillskottspremien enligt detta 
moment får dock för vwje enskild försäk
ringstagares del vara högst lika stor som den 
ekonomiska nytta som han till följd av allt
för lågaförsäkringspremier har fått under de 
tre år som föregått försäkringsbolagets likvi
dation eller konkurs. 

Beslut om tillskottsprem i e, dess storlek 
och redovisning fattas av Olycksfallsförsäk
ringsanstalternas förbund. Ministeriet ger vid 
behov närmare föreskrifter om tillämpningen 
av detta moment. På utdebiterad tillskott
spremie som fölfallit till betalning och inte 
erlagts senast följallodag uppbärs dröjsmåls
ränta enligt räntesats som avses i 4 § 3 
mom. räntelagen. Tillskottspremie jämte 
dröjsmålsräntafår utmätas utan dom eller ut
slag på så sätt vad som stadgas i lagen om 
utsökning av skatter och avgifter (367/61). 

38 c§ 
Om för en ersättning av obligatorisk för

säkring som baserar sig på denna lag till 
följd av ett försäkringsbolags likvidation 
eller konkurs antingen delvis eller helt sak-
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nas säkerhet sedan försäkringstagare har på
förts tillskottspremie, skall de försäkrings
bolag som bedriver nämnda försäkring ge
mensamt ansvara för ersättningen eller en 
del av den. Finansieringen av den andel för 
vilken säkerheter saknas sker genom att en 
årlig garantiavgift uppbärs hos de försäk
ringsbolag som bedriver på denna lag base
rad obligatorisk olycksfallsförsäkring under 
debiteringsåret. Den merkostnad som garan
tiavgiften orsakar kan försäkringsbolaget 
inkludera i de olycksfallsförsäkringspremier 
som fölfaller till betalning. 

A v giftens storlek fastställs i proportion till 
försäkringsbolaget premieinkomst av obliga
toriska försäkringar enligt denna lag eller till 
en beräknad premieinkomst utgående från de 
risker som försäkringarna täcker. Avgiften 
får årligen utgöra högst två procent av ovan 
avsedd premieinkomst Ministeriet utfårdar 
vid behov närmare föreskrifter om tillämp
ningen av detta moment. 

På debiterad avgift och förskott på avgift 
som förfallit till betalning och inte erlagts 
senast på förfallodagen uppbärs dröjsmåls
ränta enligt räntesats som avses i 4 § 3 
m om. räntelagen. A v gift och förskott på av
gift samt dröjsmålsränta får sökas ut utan 
dom eller beslut såsom stadgas i lagen om 
indrivning av skatter och avgifter i utsök
ningsväg. 

O lycksfallsförsäkringsanstalternas förbund 
skall i samband med ett finländskt försäk
ringsbolags likvidation eller konkurs sköta 
utbetalningen av ersättningar sedan försäk
ringsbeståndet jämte mot detta svarande till
gångar har överförts till förbundet samt även 
handha övriga uppgifter som stadgats i 15 
kap. 14 § lagen om försäkringsbolag och i 
49 § lagen om utländska försäkringsbolag 
(398/95). Gäller likvidationen eller konkur
sen ett utländskt försäkringsbolag vars hem
stat hör till Europeiska ekonomiska samar
betsområdet vidtar förbundets skyldighet att 
betala ut ersättningar dock vid den tidpunkt 
som ministeriet bestämmer. När förbundet 
har betalat ersättning till den skadelidande, 
övergår dennes rätt till ersättning från admi
nistrations- eller konkursboet till förbundet 
upp till det belopp som denna har betalt ut i 
ersättning. 
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38 d§ 
O lycksfallsförsäkringsanstalternas förbund 

har efter det att ett försäkringsbolag försatts 
i likvidation eller konkurs rätt att av admi
nistrations- eller konkursboet erhålla den in
formation som förbundet behöver för att 
kunna sköta sina uppgifter enligt denna lag. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 
Lagen tillämpas på likvidation eller kon

kurs som inleds efter lagens ikrqftträdande. 

Lag 

om ändring av lagen om försäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (l 062/79) 1 O kap. 2 § 3 m om. 

samt 15 kap. 10 § 3 mom. och 14 § l mom., 
av dessa lagrum 15 kap. 14 § l mom. sådant det lyder i lag av den 17 mars 1995 

(389/95), samt 
fogas till lagens l O kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 17 

mars 1995, ett nytt 4 mom., varvid de nuvarande 4 och 5 mom. blir 5 och 6 mom., som fö
ljer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

10 kap. 

Bokslut och koncernbokslut 

2 § 

Ersättningsansvaret motsvarar med anled
ning av inträffade försäkringsfall utgående 
obetalda ersättnings och andra belopp samt 
ett för skaderika år riskteoretiskt beräknat 
utjämnings belopp. 

Ersättningsansvaret motsvarar med anled
ning av inträffade försäkringsfall utgående 
obetalda ersättnings och andra belopp samt 
garantiavgiftspost för försäkringar baserade 
på trafikförsäkringslagen (279/59) och lagen 
om olycksfallsförsäkring (604/48) och ett för 
skaderika år riskteoretiskt beräknat utjäm
ningsbelopp. 

Försäkringsbolaget skall avsätta medel för 
garantiavgiftsposten med tanke på den betal
ningsskyldighet som avses i 19 d§ trqfikför
säkringslagen och 38 c § lagen om olycks-
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fallsförsäkring på det sätt som ministeriet 
närmare föreskriver. Garantiavgiftsposten får 
endast användas för att uppfylla den ovan
nämnda betalningsskyldigheten. 

15 kap. 

Likvidation och upplösning 

10 § 

Före den slutliga avvecklingen av det sär
skilda administrationsboet får utdelning ur 
detta äga rum endast med tillstånd av social 
och hälsovårdsministeriet 

14 § 
Om något avtal om överlåtelse av försäk

ringsbeståndet inte har nåtts och inte heller 
något nytt bolag bildats inom ett år från lik
vidationens början, skall social och hälso
vårdsministeriet bestämma den tidpunkt då 
försäkringarna skall upphöra att vara i kraft. 
Därefter skall det särskilda administrations
boets tillgångar, om inte annat avtalas, för
vandlas i pengar och fördelas mellan dem 
som på grund av försäkringsavtal äger rätt 
därtill, i förhållande till vars och ens andel i 
ansvarsskulden. När det är fråga om ett för
säkringsbolag som bedriver lagstadgad pen
sionsförsäkringsrörelse, skall det särskilda 
administrationsboets tillgångar, så som soci
al och hälsovårdsministeriet föreskriver, an
vändas för de kostnader som orsakas av att 
likande pensionsskydd ordnas i ett annat för
säkringsbolag. Härvid skall i första hand de 
kostnader minimeras som tillämpningen av 
12 § 4 mom. lagen om pension för arbets
tagare orsakar. 

Före den slutliga avvecklingen av det sär
skilda administrationsboet får utdelning ur 
detta äga rum endast med tillstånd av social 
och hälsovårdsministeriet Ersättningar som 
baserar sig på trafikförsäkrings/agen, pati
entskade/agen och lagen om olycksfallsför
säkring skall dock utbetalas i enlighet med 
dessa lagar. Förvaltningen för det särskilda 
administrationsboet har för detta ändamål 
rätt att uppta lån för att trygga ersättningsut
betalningen. 

14 § 
Om något avtal om överlåtelse av försäk

ringsbeståndet inte har nåtts och inte heller 
något nytt bolag bildats inom ett år från lik
vidationens början, skall ministeriet bestäm
ma den tidpunkt då andraförsäkringar än de 
som baserar sig på trafikförsäkrings/agen, 
patientskade/agen och lagen om olycksfalls
försäkring skall upphöra att vara i kraft samt 
den tidpunkt då beståndet av försäkringar 
baserade på nämnda lagar samt mot försäk
ringsbeståndet svarande tillgångar skall över
föras från det särskilda administrationsboet 
till att förvaltas av trafikförsäkringscentral en, 
patientförsäkringsföreningen och Olycks
fallsförsäkringsansta/temas förbund. V id 
öveiföring av försäkringsbestånd jämte mot
svarande tillgångar gäller i tillämpliga delar 
vad 16 kap. 3 § 1-3 mom. stadgar om 
överlåtelse av försäkringsbestånd. Utan hin
der av vad som stadgas i 15 kap. l O § skall 
en mot i l O kap. 2 § nämnd garantiavgifts
post svarande proportionell andel av de till
gångar som utgör täckning för ansvarsskul
den dock i första hand användas till förmån 
för dem som enligt ifrågavarande lagar är 
berättigade till ersättning. Därefter skall, det 
särskilda administrationsboets tillgångar, om 
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inte annat avtalas, förvandlas i pengar och 
fördelas mellan dem som på grund av får
säkringsavtal äger rätt därtill, i fårhållande 
till vars och ens andel i ansvarsskulden. Om 
det är fråga om ett försäkringsbolag som 
bedriver lagstadgad pensionsförsäk
ringsrörelse, skall det särskilda administra
tionsboets tillgångar, så som social och häl
sovårdsministeriet föreskriver, användas får 
de kostnader som orsakas av att liknande 
pensionsskydd ordnas i ett annat försäkrings
bolag. Härvid skall i fårsta hand de kostna
der minimeras som tillämpningen av 12 § 4 
mom. lagen om pension får arbetstagare or
sakar. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Lagen tillämpas på likvidation eller kon

kurs som inleds efter lagens ikraftträdande. 

Lag 
om ändring av 33 och 49 § lagen om utländska fö~äkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 33 och 49 § 3 mom. lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag 

(398/95) , som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

33 § 

Ansvarsskuld 

Ett försäkringsbolag från tredje land skall 
för sin direkta försäkringsrörelse i Finland 
beräkna ansvarsskulden. Ansvarsskulden 
består av premieansvaret och ersättnings
ansvaret enligt l O kap. 2 § 2-5 m om. lagen 
om försäkringsbolag. 

Ett fårsäkringsbolag från tredje land skall 
för sin direkta försäkringsrörelse i Finland 
beräkna ansvarsskulden. Ansvarsskulden be
står av premieansvaret och ersättnings
ansvaret enligt l O kap. 2 § 2-6 m om. lagen 
om försäkringsbolag. 
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49 § 

Tillsättande av utredningsmän 

Har likvidatorerna inte inom två efter det 
koncessionen upphörde fått till stånd ett av
tal om överlåtelse av bolagets försäkringsbe
stånd enligt 66 § eller har försäkringsrörel
sen annars inte likviderats inom denna tid, 
kan ministeriet bestämma vid vilken tid
punkt bolagets försäkringar skall upphöra att 
vara i kraft. I övrigt iakttas i tillämpliga de
lar 15 kap. 14 § lagen om försäkringsbolag. 

Har likvidatorerna inte inom ett år efter 
det koncessionen upphörde fått till stånd ett 
avtal om överlåtelse av bolagets försäkrings
bestånd enligt 66 § eller har försäkringsrö
relsen annars inte likviderats inom denna tid, 
kan ministeriet bestämma vid vilken tid
punkt andra försäkringar än de som baserar 
sig på trafikförsäkringslagen (279/59), pati
entskadelagen (585/86) och lagen om 
olycksfallsförsäkring (608/48) skall upphöra 
att vara i kraft samt vid vilken tidpunkt be
ståndet av försäkringar baserade på nämnda 
lagar samt mot försäkringsbeståndet svaran
de tillgångar skall öveiföras från det särskil
da administrationsboet till att förvaltas av 
trafikförsäkringscentralen, patientförsäk
ringsföreningen och Olycksfallsförsäk
ringsanstalternas förbund. V id öveiföring av 
försäkringsbestånd jämte motsvarande till
gångar i tillämpliga delar gäller vad 16 kap. 
3 § 1-3 mom. lagen om försäkringsbolag 
och 68 § 2 m om. denna lag stadgar om 
överlåtelse av försäkringsbestånd I övrigt 
iakttas i tillämpliga delar 15 kap. 14 § lagen 
om försäkringsbolag. 

---
Denna lag träder i kraft den 199 . 
Lagen tillämpas på likvidation eller kon

kurs som inleds efter lagens ikraftträdande. 


