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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag
till lagar om ändring av lagen om försäkringsföreningar, lagen om sjömanspensioner och lagen om pension
för lantbruksföretagare
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att lagen de ändringar som ingår i aktiebolagslagen
om försäkringsföreningar, lagen om sjö- och försäkringsbolagslagen också i lagen om
manspensionen och lagen om pension för försäkringsföreningar. Syftet är att göra de
lantbruksföretagare ska ändras. De allmänna nödvändigaste ändringarna. I lagen om sjöassociationsrättsliga ändringar som är nöd- manspensioner och lagen om pension för
vändiga på grund av den nya aktiebolagsla- lantbruksföretagare införs en del tekniska
gen och den nya försäkringsbolagslagen som ändringar som i huvudsak beror på den nya
grundar sig på den föreslås bli införda i lagen försäkringsbolagslagen.
om försäkringsföreningar. Till följd av särLagarna avses träda i kraft så snart som
dragen i försäkringsföreningarnas verksam- möjligt sedan de har godkänts och blivit stadhet är det emellertid inte befogat att ta in alla fästa, dock senast den 1 januari 2010.
—————
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ALLMÄN MOTIVERING

1. Nuläge
1.1. Lagstiftning och praxis
Försäkringsföreningarna baserar sig på ömsesidigt ansvar mellan delägarna. De är vanligen små försäkringsanstalter med enhetliga
verksamhetsområden som får omfatta högst
40 kommuner eller som bara bedriver försäkring av fiskemateriel. Föreningarna bedriver
skadeförsäkringsverksamhet och har inte rätt
att bedriva livförsäkring, lagstadgad försäkring, försäkring som ingår i skadeförsäkringsklasserna 14 och 15 eller försäkring som
tecknas för längre tid än tio år. I lagen är försäkringsföreningarna indelade i dels små försäkringsföreningar med försäkringspremieinkomster på högst fem miljoner euro, dels stora försäkringsföreningar med försäkringspremieinkomster på mer än fem miljoner
euro. En försäkringsförening betraktas som
stor också när den bedriver ansvarsförsäkring
i någon annan form än anknuten försäkring
eller om minst hälften av premieinkomsterna
kommer från andra än medlemmar i föreningen. EU-direktiven om försäkringsverksamhet är tvingande bara för stora försäkringsföreningar.
Delägare i en försäkringsförening är direktförsäkringstagare och återförsäkringstagare,
om ingenting annat föreskrivs i stadgarna,
och garantiandelsägarna, om stadgarna föreskriver det. I april 2009 fanns det 88 försäkringsföreningar och sex av dem bedrev bara
försäkring av fiskemateriel. Bokslutsuppgifterna från 2007 visar att den sammanlagda
premieinkomsten från direktförsäkring var
cirka 168 miljoner euro och den sammanlagda försäkringstekniska ansvarsskulden cirka
194 miljoner euro. Föreningarnas marknadsandel är ungefär fem procent av skadeförsäkringsrörelsen.
Försäkringsföreningarna och deras verksamhet är reglerad i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987). Lagen innehåller likadana associationsrättsliga bestämmelser om
försäkringsföreningar som försäkringsbolagslagen (521/2008) har om försäkringsbolag.
Bestämmelserna gäller bland annat bildande

av föreningar, ledning och förvaltning, delägare, revision, bokslut, soliditet, tillsyn, likvidation, upplösning, fusion och överlåtelse
av försäkringsbeståndet. Lagen om försäkringsföreningar motsvarar de allmänna associationsrättsliga principerna i försäkringsbolagslagen i så hög grad som det är möjligt
med hänsyn till särdragen i försäkringsverksamheten. Vanligen har lagen ändrats när
försäkringsbolagslagen (tidigare lagen om
försäkringsbolag) har ändrats.
Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt är försäkringsanstalter som inrättats genom lag. De omfattas
av lagen om sjömanspensioner (1290/2006)
och lagen om pension för lantbruksföretagare
(1280/2006). En av pensionsanstalternas viktigaste uppgifter är att ta hand om pensionsskyddet för sjömän och lantbruksföretagare
som mestadels liknar pensionsskyddet för
löntagare. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska dessutom ha hand om grupplivförsäkring, arbetsskadeförsäkring, generationsväxlingspension, avträdelsepension, avträdelseersättningar, avträdelsestöd, bidragsfrågor vid avveckling, försörjningsskydd, avbytarservice och företagshälsovård för lantbruksföretagare. Den sociala tryggheten för
stipendiater sågs nyligen över genom en ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (990/2008). Genom lagändringen gavs
stipendiater rätt till lagstadgat pensionsskydd
och rehabiliteringsförmåner enligt lagen om
pension för lantbruksföretagare för den tid
som de försörjer sig på stipendium. Det hör
till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt att
ordna med pensionsskyddet. Stipendiater har
vidare samma rätt att få ålderspension, deltidspension, rehabilitering och sjukpension
och stipendiaters förmånstagare har samma
rätt att familjepension och grupplivförsäkring
på samma villkor som lantbruksföretagare
och deras förmånstagare.

1.2. Bedömning av nuläget
Det har varit nödvändigt att ändra lagen om
försäkringsföreningar många gånger bland
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annat på grund av aktiebolagslagen, försäkringsbolagslagen och EU-lagstiftningen.
Följaktligen måste lagen återigen ändras eftersom en ny aktiebolagslag (624/2006) har
stiftats och en ny försäkringsbolagslag tillkommit på grund av den. Lagen om försäkringsföreningar är en fristående författning.
Försäkringsbolagslagen ligger således inte i
bakgrunden på samma sätt som aktiebolagslagen för försäkringsbolagslagen. Lagtekniskt sett behöver lagen om försäkringsföreningar inte följa försäkringsbolagslagen. Lagarna kan vara både materiellt och strukturellt uppbyggda på olika sätt, också när olikheterna i regleringen inte har samband med
särdragen i försäkringsföreningar. För att bedriva försäkringsverksamhet krävs det dock
att bestämmelserna är så samordnade som
möjligt för bolag och föreningar, eftersom
försäkringsföreningarnas verksamhet kan
jämföras med ömsesidiga försäkringsbolag
som bedriver skadeförsäkringsverksamhet.
Detta trots att försäkringsföreningarna inte
kan bevilja lagstadgade försäkringar som trafikförsäkringar och lagstadgade olycksfallsförsäkringar. Det finns ingen anledning att ha
olika bestämmelser om bolag respektive föreningar i de fall då särdragen i försäkringsverksamheten inte kräver det. Bolagen och
föreningarna konkurrerar med varandra. För
att olika associationsformer, det vill säga
sammanslutningsformer, ska behandlas lika
och konkurrensneutralitet vara möjlig får bestämmelserna om bolag respektive föreningar
inte avvika väsentligt från varandra.
Följaktligen måste lagen om försäkringsföreningar ändras för att den ska innehålla åtminstone de viktigaste reformerna i försäkringsbolagslagen.
Under arbetet med propositionen kom frågan upp om det i dagens läge längre behövs
en särskild lag om försäkringsföreningar med
nästan samma innehåll som försäkringsbolagslagen. Dessutom har på annat håll inom
statsrådet (justitieministeriet)anförts kritik
mot att försäkringsområdet regleras av så
många författningar med nästan samma innehåll. Inom en snar framtid kommer socialoch hälsovårdsministeriet att inleda arbetet
med det nationella genomförandet av EU:s
direktiv om en revidering av bestämmelserna
om solvens i försäkringsbolag, direktivet
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Solvens II. Direktivet kommer att medföra
omfattande ändringar i lagstiftningen om försäkringsbolag och försäkringsföreningar.
Samtidigt kan det utredas om det är befogat
och rationellt att avstå från en fristående lag
om försäkringsföreningar och införa en lag
med bestämmelser om både försäkringsbolag
och försäkringsföreningar.
Lagen om sjömanspensioner och lagen om
pension för lantbruksföretagare är huvudsakligen fristående lagar. De har också bestämmelser om Sjömanspensionskassan respektive Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.
Bestämmelserna motsvarar i hög grad bestämmelserna om arbetspensionsförsäkringsbolagen. Därför gäller i de flesta fall också
de bestämmelser i andra lagar som tillämpas
på arbetspensionsförsäkringsbolagen för dessa två. Detta gäller särskilt bestämmelserna
om täckning av ansvarsskuld, placeringsverksamhet, bokslut, verksamhetsberättelse
och revision. På sjömanspensionskassan tilllämpas samma solvensbestämmelser som på
arbetspensionsanstalter. I det hänseendet föreslås inga ändringar, men den nya försäkringsbolagslagen kräver en del tekniska och
vissa mindre materiella ändringar som huvudsakligen består i att hänvisningar justeras.

2. Målsättning och de viktigaste
förslagen
2.1. Målsättning och medel för att uppnå dem
Den nya försäkringsbolagslagen trädde i
kraft den 1 oktober 2008. Syftet med propositionen är att i lagen om försäkringsföreningar införa de allmänna associationsrättsliga ändringar som är nödvändiga på grund av
den nya försäkringsbolagslagen och den nya
aktiebolagslagen och med hänsyn till särdragen i försäkringsföreningarnas verksamhet.
Som det sägs ovan kommer det enligt planerna i samband med det nationella genomförandet av direktivet Solvens II att utredas
om det är befogat och rationellt att revidera
lagstiftningen om försäkringsanstalter och då
införa en lag med bestämmelser om både försäkringsbolag och försäkringsföreningar.
Därför innehåller denna proposition bara de
nödvändigaste ändringarna i lagen om för-
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säkringsföreningar. För konkurrensneutralitetens skull ingår här emellertid också flera sådana reformer som ingår i försäkringsbolagslagen, men som inte hade varit absolut nödvändiga för att lagen om försäkringsbolag
ska fungera. I lagen om sjömanspensioner
och lagen om pension för lantbruksföretagare
införs ändringar som beror på den nya försäkringsbolagslagen.

2.2. De viktigaste förslagen
Den nya försäkringsbolagslagen utformades efter strukturen och logiken i aktiebolagslagen. Ingen liknande reform föreslås i
lagen om försäkringsbolag utan den får behålla sin nuvarande uppbyggnad. De tekniska
ändringar som beror på att Finansinspektionen har inrättas föreslås bli införda i de bestämmelser där det ingår andra ändringar.
Lagen om försäkringsföreningar föreslås
för det första innehålla de tekniska justeringar av hänvisningarna som beror på den nya
systematiken och paragrafordningen i försäkringsbolagslagen och den nya lagstiftningen,
bland annat lagen om försäkringsklasser
(526/2008) och lagen om pension för arbetstagare (365/2006). Ändringarna är nödvändiga för att lagen ska kunna tillämpas.
Inga väsentliga ändringar föreslås i bestämmelserna om bildande av försäkringsföreningar.
Bestämmelserna om delägarnas ansvar för
föreningens förpliktelser föreslås bli samordnade med försäkringsbolagslagen. Bestämmelserna om en försäkringsförenings närmaste krets föreslås bli slopade på samma
sätt som i försäkringsbolagslagen.
Försäkringsbolagslagen innehåller ett flertal viktiga försäkringsbolagsrättsliga principer. Inga liknande skrivningar i lagen om
försäkringsbolag eftersom det inte är nödvändigt för att lagen ska kunna tillämpas.
Däremot föreslås lagen få bestämmelser om
ledningens uppgifter på samma sätt som försäkringsbolagslagen. Detta har ansetts nödvändigt eftersom ledningen för både försäkringsbolag och försäkringsföreningar bör ha
så likadana uppgifter och åtaganden som
möjligt.
Klausulerna om inlösning av garantikapital

och samtycke ändras i överensstämmelse
med aktiebolagslagen och försäkringsbolagslagen. Borgenärsskyddet vid minskning och
återbetalning av garantikapitalet ändras i
överensstämmelse med aktiebolagslagen.
Förslaget om försäkringsföreningars organ
bygger till stor del på den gällande lagen och
riktlinjerna i aktiebolagslagen och försäkringsbolagslagen. De största förändringarna
ingår i sättet att lägga upp bestämmelserna.
Aktiebolagslagen föreskriver om delade befogenheter mellan bolagsstämman, styrelsen
och verkställande direktören. Försäkringsbolagslagen har motsvarande bestämmelser.
Bestämmelserna om styrelsen får smärre
ändringar. Lagen ska fortfarande innehålla ett
förbud mot att verkställande direktören väljs
till styrelseordförande. Det ska inte vara tillåtet ens när föreningen har ett förvaltningsråd.
Förbudet anses vara nödvändigt i och med att
det är en av styrelsens viktigaste uppgifter att
övervaka verkställande direktören.
Förvaltningsrådets befogenheter föreslås
bli ändrade på den punkten att förvaltningsrådet inte länge ska ha rätt att välja verkställande direktör. Det är en uppgift för styrelsen. Dessutom ska förvaltningsrådet ha rätt
att välja styrelse bara när det är föreskrivet i
stadgarna.
Bestämmelserna om bolagsstämma ändrades inte särskilt mycket i vare sig den nya aktiebolagslagen eller försäkringsbolagslagen.
Inte heller lagen om försäkringsföreningar
kräver några större reformer i det hänseendet.
De föreslagna ändringarna ligger i linje med
ändringarna i aktiebolagslagen och försäkringsbolagslagen. Inte heller bestämmelserna
om ändrad associationsform, sammanslutningsform, föreslås bli ändrade i någon större
omfattning.
De föreslagna bestämmelserna om revision
och särskild granskning stämmer i huvudsak
överens med den gällande lagen. Den gällande lagstiftningen om revision i försäkringsbolag och försäkringsföreningar innefattar en
del specialbestämmelser som avviker från
revisionsreglerna för bolag inom andra branscher. I den nya försäkringsbolagslagen togs
inga specialbestämmelser om övervakningsrevision in och det särskilda uppdraget som
övervakningsrevisorer införlivades i den
normala revisionen av försäkringsbolag. I la-
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gen om försäkringsföreningar föreslås revisorerna få breddade och mer specifika uppgifter
för att motsvara uppgifterna för övervakningsrevisorer enligt den gamla lagen om
försäkringsbolag.
De största strukturella omställningarna ingår i bestämmelserna om försäkringsföreningars bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse, koncernbokslut, ansvarsskuld och
täckning av den och proaktiv tillsyn.
Bestämmelserna om försäkringsföreningars
verksamhetsberättelse, bokslut och koncernbokslut baserar sig på rådets direktiv om årsbokslut och sammanställd redovisning för
försäkringsföretag (91/674/EEG) precis som
i fråga om försäkringsbolag. På några få
mindre undantag när har bestämmelserna om
bokslut och koncernbokslut i försäkringsföreningar respektive försäkringsbolag varit
identiska. Den nya försäkringsbolagslagen
har en del bestämmelser som tidigare ingick i
förordning. Följaktligen regleras inte vissa
bestämmelser med samma innebörd om försäkringsföreningar respektive försäkringsbolag nu genom normer på samma nivå, vilket
inte är tillfredsställande. Försäkringsbolagslagens bestämmelser om verksamhetsberättelse, bokslut och koncernbokslut föreslås bli
direkt tillämpade på försäkringsföreningar eftersom det inte har framkommit något behov
av att införa mycket divergerande bestämmelser för skadeförsäkringsbolag och försäkringsföreningar.
Detta innebär att bestämmelserna om skadeförsäkring i 8 kap. i försäkringsbolagslagen kommer att tillämpas på försäkringsföreningar. För detta talar också det faktum att
det är lättare att få en uppdaterad och neutral
bokslutslagstiftning, när ändringarna kommer
att gälla försäkringsföreningar samtidigt som
försäkringsbolag utan att försäkringsbolagslagen måste uppdateras särskilt. Förslaget innebär att det måste införas smärre justeringar
i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföreningars bokslut och
koncernbokslut. Det är främst en del bestämmelser som bara gäller försäkringsföreningar och därför måste upphävas eftersom
de blir tillämpliga genom försäkringsbolagslagen.
Regler för hur ansvarsskulden ska räknas ut
för skadeförsäkringsbolag ingår i det första
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skadeförsäkringsdirektivet, det vill säga direktivet om samordning av lagar och andra
författningar angående rätten att etablera och
driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (73/239/EEG). Bestämmelserna har beträffande försäkringsbolag införlivats i 9 kap. och beträffande försäkringsföreningar i 10 kap. 3 § i försäkringsbolagslagen. I fortsättningen föreslås
paragraferna i 9 kap. vara direkt tillämpliga
på försäkringsföreningar. Reglerna för det ersättningsansvar som ingår i ansvarsskulden
är nationella och det tas in bestämmelser om
detta i den förslagna lagen om försäkringsföreningar.
De bestämmelser om täckning av ansvarsskulden som ingår i det tredje skadeförsäkringsdirektvet (92/49/EEG) tillämpas också
på försäkringsföreningar. I princip måste
samma bestämmelser tillämpas på både stora
försäkringsföreningar och försäkringsbolag.
Det har inte funnits något behov av att ha
olika bestämmelser om täckning av ansvarsskulden för skadeförsäkringsbolag respektive
försäkringsföreningar. Följaktligen föreslås
det att försäkringsbolagslagens bestämmelser
ska vara direkt tillämpliga på försäkringsföreningar. Detta gäller 10 kap. i försäkringsbolagslagen, men med vissa undantag.
Proaktiv tillsyn av skadeförsäkringsbolag i
fråga om försäkringsbolag ingår i 12 kap. i
försäkringsbolagslagen och i social- och hälsovårdsministeriets förordning 622/2008.
Före revideringen av försäkringsbolagslagen
ingick bestämmelserna i social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 60/02/1999-1.
Bestämmelserna om försäkringsföreningar
finns i 3 kap. i social- och hälsovårdsministeriets föreskrifts- och anvisningssamling. Bestämmelserna föreslås delvis bli överförda
till lagen om försäkringsföreningar och delvis till en förordning som ska utfärdas med
stöd av den.
Bestämmelserna om utdelning av försäkringsbolagens och försäkringsföreningarnas
medel avviker på många punkter från den
allmänna lagstiftningen om aktiebolag eftersom försäkringsverksamheten har vissa specifika drag. Det finns väsentliga skillnader i
bestämmelserna för att begränsa utdelning av
fritt eget kapital. Bestämmelserna i lagen om
försäkringsföreningar föreslås bli ändrade på
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grund av försäkringsbolagslagen. Det ska
vara förbjudet att dela ut medel om försäkringsföreningen inte uppfyller de lagstadgade
solvenskraven. Vidare ska det också vara
förbjudet om föreningen inte uppfyller kriterierna för täckning även om den i övrigt uppfyller solvenskraven och har utdelningsbara
medel. Medel får inte heller delas ut om föreningen är insolvent eller skulle förlora sin
solvens till följd av utdelningen.
Bestämmelserna om tillsyn över försäkringsföreningar sågs nyligen över i samband
med lagen om Finansinspektionen
(878/2008) och en anknytande ändring av lagen om försäkringsföreningar (896/2008).
Den största materiella ändringen i denna proposition är att bestämmelserna om tillsyn
över konkurrensen mellan försäkringsföreningarna slopas eftersom försäkringsbolagslagen inte längre har några sådana bestämmelser.
På försäkringsföreningar tillämpas också
den extra tillsynen över försäkringsföreningar som ingår i en försäkringsgrupp. När försäkringsbolagslagen reviderades flyttades bestämmelserna i social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av jämkad
solvens för försäkringsgrupper över till lagen
och förordningen upphävdes. Samma lagstiftningsteknik föreslås bli tillämpad på lagen om försäkringsföreningar. Det är inte rationellt att upprepa bestämmelserna i båda
lagarna. Därför föreslås lagen om försäkringsföreningar bara hänvisa till försäkringsbolagslagen utan att bestämmelserna upprepas.
Inga väsentliga ändringar föreslås i bestämmelserna om likvidation och konkurs.
Den största ändringen är att domstolen inte
längre ska ha rätt att försätta en förening i
likvidation, vilket stämmer överens med försäkringsbolagslagen. Försäkringsbolagslagen
föreskriver bara om tvångslikvidation. Däremot kommer lagen om försäkringsföreningar att ha bestämmelser om både frivillig och
obligatorisk likvidation.
Fusionsförfarandet för försäkringsföreningar föreslås bli enklare och snabbare i
överensstämmelse med försäkringsbolagslagen. De utsatta tiderna förkortas och tidpunkterna för processerna i förfarandet tidigareläggs. I överensstämmelse med aktiebolags-

lagen får lagen om försäkringsföreningar bestämmelser om kallelse på borgenärer med
krav på föreningar som deltar i en fusion,
borgenärernas rätt att motsätta sig en fusion
och föreningens skyldighet att informera
kända borgenärer om kallelsen. Förutsättningar för att det ska krävas samtycke från
Finansinspektionen till en fusion ändras i
överensstämmelse med försäkringsbolagslagen. I överensstämmelse med aktiebolagslagen får lagen om försäkringsföreningar bestämmelser om rätt för garantiandelsägare i
en överlåtande försäkringsförening att kräva
inlösen av garantiandelar. Kravet på tillstånd
från registermyndigheten för att verkställa en
fusion upphävs och ersätts precis som i aktiebolagslagen och försäkringsbolagslagen
med ett krav på anmälan till registermyndigheten.
Bestämmelserna om överlåtelse av försäkringsbeståndet ändras i enlighet med fusionsbestämmelserna. Bestämmelserna bör stämma överens i så hög grad som möjligt eftersom överlåtelse av försäkringsbeståndet kan
vara identiskt med fusion.
Skadeståndsbestämmelserna ändras i enlighet med försäkringsbolagslagen med det
undantaget att lagen inte i likhet med aktiebolagslagen och försäkringsbolagslagen har
någon presumtion om vållande när skadan
har orsakats genom överträdelse av lagen om
försäkringsföreningar, de bestämmelser i försäkringsbolagslagen eller aktiebolagslagen
som tillämpas med stöd av den eller stadgarna. Kriterierna för delägares skadeståndsansvar ändras och det ska inte längre krävas
grovt vållande. Enskilda delägares rätt att få
ersättning för sina så kallade indirekta skador, det vill säga i första hand skador för bolaget, stryks i lagen. I stället blir delägare
tvungna att på egen bekostnad väcka talan
om ersättning till bolaget. I enlighet med aktiebolagslagen och försäkringsbolagslagen
berörs samtliga fall av skadeståndstalan enligt lagen om försäkringsföreningar av en
frist på fem år.
Lagen om pension för lantbruksföretagare
och lagen om sjömanspensioner föreslås få
en del tekniska ändringar i bestämmelserna
om bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och revision på grund av den nya försäkringsbolagslagen. Likadana tekniska änd-
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ringar av hänvisningarna görs i en del andra
kapitel som hänvisar till försäkringsbolagslagen.
I likhet med arbetspensionsförsäkringsbolagen ska också pensionsanstalterna ha rätt
att upprätta koncernbokslut enligt den internationella redovisningsstandarden IFRS. Det
är osannolikt att pensionsanstalterna kommer
att utnyttja möjligheten de närmaste åren.
Men det finns ingen anledning att förbjuda
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eller
Sjömanspensionskassan att upprätta sina
koncernbokslut enligt IFRS. Begränsad tilllämpning av internationella bokslutsstandarder kan i framtiden bli aktuell. Så kunde arbetspensionsanstalterna till exempel tillämpa
internationella standarder på vissa placeringar, bland annat finansiella derivat. I en del föreskrifter och anvisningar stöder sig Finansinspektionen delvis på internationella redovisningsstandarder och tolkningarna av dem.
Det kan hända att arbetspensionsanstalterna
särbehandlas och att det är svårare för Finansinspektionen att meddela föreskrifter och
anvisningar för dem om inte alla anstalter
kan tillämpa dem. För att garantera likvärdiga möjligheter för arbetspensionsanstalterna
och för att anstalterna ska kunna jämföras
sinsemellan bör samordnade regler tillämpas
på dem.
Normgivningsbestämmelserna ändras så att
det genom förordning av ministeriet i förekommande fall ska utfärdas närmare bestämmelser som beror på särdragen i försäkringsverksamheten. Inga extra bestämmelser
kommer att meddelas i de fall då regelringen
av försäkringsbolag tillämpas på pensionsanstalterna.
Lagstiftningstekniken ändras på det sättet
att bara de bestämmelser i bokföringslagen
och 8 kap. i försäkringsbolagslagen som inte
ska tillämpas nämns i lagen om pension för
lantbruksföretagare och lagen om sjömanspensioner. Regleringen baserar sig numera på
att de tillämpliga bestämmelserna räknas
upp. Syftet med ändringen är att underlätta
tillämpningen eftersom flera av bestämmelserna i 8 kap. i försäkringsbolagslagen tilllämpas samordnat på dessa pensionsanstalter.
Lagstiftningstekniken i revisionsbestämmelserna ändras inte. Försäkringsbolagslagens revisionsbestämmelser ska liksom nu
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ingå i lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om sjömanspensioner genom
att hänvisningarna bara gäller revisionslagen.

3. Propositionens konsekvenser
3.1. Ekonomiska konsekvenser
Propositionen har inga direkta ekonomiska
konsekvenser för den offentliga ekonomin eller hushållen. Dessutom medför propositionen inga större merkostnader för försäkringsföreningarna. Syftet är att ampassa lagstiftningen om försäkringsföreningar till reformerna av försäkringsbolagslagen. Reformen
har sannolikt den effekten att föreningarnas
verksamhet effektiviseras. Det är dock svårt
att i förväg bedöma den typen av effekter.
Vidare har propositionen inga direkta ekonomiska konsekvenser för Sjömanspensionskassan eller Lantbruksföretagarnas pensionskassa.

3.2. Effekter för organisationen och
personalen
Propositionen har inga organisatoriska eller
personella konsekvenser. I Finansinspektionen, som utövar tillsyn över försäkringsföreningarna, kommer uppgifterna att ändras i
viss omfattning, men inte i något väsentligt
avseende. Arbetsfördelningen mellan socialoch hälsovårdsministeriet och Finansinspektionen ändras på vissa punkter i och med att
Finansinspektionens behörighet att utfärda
normer blir mer teknisk. Ministeriets och Finansinspektionens uppgiftsfält omstruktureras också av att en stor del av de regler som
nu utfärdas genom förordning och föreskrifter från Finansinspektionen föreslås ingå i
lag.

4. Beredningen av ärendet
4.1. Beredningsfaser och beredningsmaterial
Ärendet har beretts som tjänsteuppdrag vid
social- och hälsovårdsministeriet. Också Finansinspektionen, Lokalförsäkring andelslag
och Finansbranschens Centralförbund har varit involverade. I beredningen av ändringarna
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av lagen om pension för lantbruksföretagare
och lagen om sjömanspensioner deltog Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

4.2. Yttranden
Yttrande begärdes av justitieministeriet,

Finansinspektionen, Finansbranschens Centralförbund, Lokalförsäkring andelslag,
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och
Sjömanspensionskassan.
Remissynpunkterna har beaktats när det har
varit möjligt.
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DETALJMOTIVERING
1. Lagförslagen
1.1. Lagen om försäkringsföreningar
1 kap.
Allmänna stadganden
1 §. I 1 mom. anges lagens tillämpnings-

område. Lagen föreslås bli tillämpad på försäkringsföreningar som är registrerade enligt
finsk lag. Ändringen stämmer överens med 1
kap. 1 § 1 mom. försäkringsbolagslagen.
I 4 mom. föreslås tekniska ändringar som
beror på den nya Finansinspektionen. Också i
andra bestämmelser ändras Försäkringsinspektionen till Finansinspektionen om bestämmelsen ändras av någon annan anledning. Ändringarna är alltså tekniska och motiveras inte nedan. Momentet föreskriver att
Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om när en förening senast ska uppfylla kraven på en stor förening efter att den
har ändrats från en liten till en stor försäkringsförening. Detta ska gälla i andra situationer än vid fusion eller överlåtelse av försäkringsbeståndet. Dessa situationer är åtgärder som är planerade i förväg och den övertagande försäkringsföreningen kan då redan i
förväg räkna med att genast ändras till en stor
förening utan den övergångsperiod som ingår
i föreskrifterna från Finansinspektionen.
I 6 mom. ingår ett bemyndigande att genom förordning av statsrådet ändra vissa eurobelopp. Bemyndigandet föreslås bli överfört på social- och hälsovårdsministeriet eftersom det främst gäller teniska justeringar
av vissa eurobelopp.
1 a §. Paragrafen föreslås bli upphävd eftersom den inte längre behövs. Det behövs
ingen precisering av ministeriet eftersom social- och hälsovårdsministeriet nämns vid
namn i alla bestämmelser som gäller det.
2 §. I paragrafen föreslås 1 mom. bli ändrat i överensstämmelse med 4 kap. 2 § 1
mom. i försäkringsbolagslagen, det vill säga
att också garantiandelsägarna är delägare, om
ingenting annat föreskrivs i stadgarna. För
närvarande har tio föreningar garantikapital. I
stadgarna för nio av dessa konstateras att innehav av garantikapital inte medför delägar-

skap i föreningen. Reformen påverkar således inte delägarnas ställning i dessa föreningar. I en förening får garantiandelsägarna
däremot ställning som delägare i och med
den nya regleringen. Eftersom ändringen kan
påverka försäkringstagardelägarnas ställning
i föreningen, föreslås till lagens ikraftträdandebestämmelser en övergångsbestämmelse,
enligt vilken den nya regleringen gäller nya
garantiandelar som tecknas efter lagens
ikraftträdande.
I 3 mom. ingår en teknisk justering av hänvisningen på grund av den nya försäkringsbolagslagen.
3 §. Den gällande lagen föreskriver i 1
mom. att delägarna i en försäkringsförening
ansvarar för föreningens förpliktelser på det
sätt som paragrafen föreskriver. Momentet är
inexakt. I själva verket gäller pargrafen delägarnas skyldighet att betala tilläggsavgift. I
enlighet med 1 kap. 12 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen föreslås 1 mom. föreskriva
att delägarna i försäkringsföreningen inte
personligen är ansvariga för föreningens förpliktelser, men att försäkringstagardelägarna
dock är skyldiga att betala tilläggsavgift till
försäkringsföreningen så som det föreskrivs i
paragrafen.
I 2 mom. preciseras kriterierna för maximibeloppet för tilläggsavgifter och vilken grupp
av försäkringstagardelägare skyldigheten att
betala tilläggsavgift gäller. Tilläggsavgiften
ska vara minst så stor som uppfyllandet av
ovan avsedda krav förutsätter, dock högst
lika stor som det sammanlagda beloppet av
de premier som försäkringstagardelägaren
debiterades för kalenderåret innan. När momentet tillämpas avses med försäkringstagardelägare den som var delägare i försäkringsföreningen vid ingången av det kalenderår då
tilläggsavgiften påfördes, om ingenting annat
föreskrivs i stadgarna.
I 4 mom. ändras en föråldrad laghänvisning.
4 §. I 2 mom. definieras tillåten försäkringsrörelse. Momentet får en hänvisning till
lagen om försäkringsklasser och de skadeförsäkringsklasser som en försäkringsförening
har rätt att bedriva försäkringsrörelse i, dock
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inte lagstadgad försäkring, försäkring inom
skadeförsäkringsklasserna 14 och 15 eller
försäkring för längre tid än tio år. På grund
av tillägget blir 5 mom. onödigt och föreslås
bli struket.
5 b §. Paragrafen föreslås bli upphävd eftersom inga paragrafer med samma innehåll
ingår i försäkringsbolagslagen.
5 c §. Pargrafen föreskriver om en försäkringsförenings rätt att ta upp krediter. Den föreslås få samma innehåll som försäkringsbolagslagen. I 1 mom. 2 punkten införs en teknisk ändring på grund av den nya lagen om
pension för arbetstagare. Enligt en ny 4 punkt
ska en försäkringsförening ha rätt att ta upp
normala kontokrediter i anslutning till sin affärsverksamhet och andra därmed jämförbara
krediter. Social- och hälsovårdsministeriets
rätt att utfärda närmare föreskrifter om tilllämpningen av paragrafen upphävs och Finansinspektionens rätt att ge tillstånd att ta
upp lån flyttas till 6 mom.
I 2 mom. ingår bestämmelser om kapitallån. Punkt 2 anpassas efter försäkringsbolagslagen och föreskriver att villkoren för att
återbetala kapital på kapitallånet och ränta
betalas ska bedömas utifrån skillnaden mellan fritt eget kapital och samtliga kapitallån
vid utbetalningstidpunkten och förlusten enligt balansräkningen. I 3 punkten föreskrivs
det i likhet med försäkringsbolagslagen att
föreningen eller ett dottersamfund inte får
ställa säkerhet för återbetalning eller ränta.
Vidare ändras 4 mom. i enlighet med 15
kap. 1 § 3 mom. i försäkringsbolagslagen.
Begränsningarna i rätten att ta upp krediter
ska också tillämpas på tjänsteföretag som är
dottersamfund till försäkringsföreningen. Ett
dottersamfund får dock ta upp lån av en försäkringsförening som är moderbolag.
I 6 mom. föreskrivs om Finansinspektionens rätt att i enskilda fall ge en försäkringsförening rätt att avvika från bestämmelserna
om kapitallån i 1 mom. Samtidigt upphävs
social- och hälsovårdsministeriets befogenhet
att meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av paragrafen.
5 d §. I 1 mom. föreslås förbudet att ställa
säkerhet för betalning av kapital, ränta eller
annan gottgörelse på kapitallån bli slopat eftersom en likadan bestämmelse redan ingår i
5 c § 2 mom. 3 punkten.

Bestämmelserna i 2 mom. preciseras i
överensstämmelse med försäkringsbolagslagen. På olaglig återbetalning av kapitallån,
olaglig betalning av ränta och annan gottgörelse och olagligt ställande av säkerhet tilllämpas bestämmelserna om olaglig utdelning
av medel enligt 11 kap. 5 § och 16 kap. 8 § 5
punkten.
6 a §. Definitionen på tjänsteföretag ändras
enligt försäkringsbolagslagen och ska också
avse bostads- och fastighetssammanslutningar som är dottersamfund i en försäkringsförening.
6 b §. I definitionen av försäkringsholdingsammanslutning stryks utländska återförsäkringsföretag eftersom definitionen på försäkringsföretag ändras i 12 a kap. 1 § 1 mom. 7
punkten och innefattar också utländska återförsäkringsföretag.
6 c §. Analogt med försäkringsbolagslagen
definieras EES-stat. Begreppet ingår i flera
paragrafer i lagen. Med EES-stat avses en
stat som hör till Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.
6 d §. I försäkringsbolagslagen ingår flera
centrala försäkringsbolagsrättsliga principer.
Lagen om försäkringsföreningar föreslås inte
få liknande principer inskrivna eftersom det
inte är absolut nödvändigt för att lagen ska
kunna tillämpas. Däremot får lagen i likhet
med försäkringsbolagslagen en bestämmelse
om ledningens uppgift. Detta har ansetts
nödvändigt eftersom ledningen för både försäkringsbolag och försäkringsföreningar bör
ha så samordnade uppgifter och åtaganden
som möjligt. I likhet med försäkringsbolagslagen föreslås lagen om försäkringsföreningar därför föreskriva att ledningen omsorgsfullt ska främja försäkringsföreningens intressen.
8 §. I paragrafen föreslås 3 mom. bli upphävt eftersom Finansinspektionen alltid har
rätt att meddela anvisningar utan ett explicit
bemyndigande.
2 kap.

Bildande av en försäkringsförening

3 §. Paragrafen anger vad som ska nämnas
i stadgarna. I paragrafen föreslås 1 mom. 7
punkten bli ändrad på samma sätt som 1 kap.
3 mom., det vill säga att försäkringstagardel-

RP 181/2009 rd
ägarnas skyldighet gentemot försäkringsföreningen att betala tilläggsavgift ska nämnas
i stadgarna.
I 6 kap. 1 § om försäkringsföreningens ledning föreskrivs det om det minsta och det
högsta antalet medlemmar i styrelsen. Antalet behöver således inte längre anges i stadgarna och ändringen föreslås bli beaktad i
1 mom. 8 punkten. Regleringen av revisorer
och revisorssuppleanter utesluts eftersom likadana bestämmelser införs i 9 punkten.
I 9 kap. 1 § 2 mom. om revision anges antalet revisorer till en. Antalet behöver således
inte längre anges i stadgarna och ändringen
föreslås bli beaktad i 1 mom. 9 punkten. Den
nuvarande bestämmelsen i 9 punkten att det
stadgarna ska anges vem som har rösträtt på
föreningsstämman föreslås bli struken eftersom samma fråga regleras i 7 kap. om föreningsstämman. Av samma anledning föreslås
också punkterna 10 och 11 bli upphävda.
10 §. I 1 mom. föreslås en teknisk ändring
om att närmare bestämmelser om registrering
av försäkringsföreningar finns i handelsregisterlagen.
I 2 mom. läggs en ny 1 punkt till om att det
till registeranmälan ska fogas bevis för att föreningens stadgar har fastställts. Samtidigt
blir den nuvarande 1 och 2 punkten 2 och 3
punkten.
3 kap.

Garantikapital

Bestämmelserna i 3 kap. aktiebolagslagen
tillämpas direkt på försäkringsbolag. Kapitlet
innehåller bestämmelser om bland annat rätt
att av en ägare lösa in en aktie som från någon annan ägare än bolaget övergår till en
annan (inlösenklausul) och bolagets samtycke till aktieförvärv genom överlåtelse
(samtyckeskalusul). Också lagen om försäkringsföreningar har bestämmelser om inlösen
av garantiandelar och föreningens samtycke
till förvärv av garantiandelar. Bestämmelserna föreslås nu bli samordnade med inlösenklausulen och samtyckesklausulen eftersom
reglerna bör vara lika för försäkringsbolag
och försäkringsföreningar för att olika associationsformer ska behandlas lika och konkurrensneutralitet behållas.
3 §. Paragrafen föreslås bli anpassad till 3
kap. 7 § i aktiebolagslagen. I 1 mom. ingår
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huvudregeln att det i stadgarna bestämmas att
en garantiandelsägare, föreningen eller någon
annan person har rätt att lösa in en garantiandel som övergår till ny ägare från någon annan ägare än föreningen. I en inlösenklausul
ska det anges vem som har inlösningsrätt och
hur den inbördes förtursrätten bestäms när
det finns flera som är inlösningsberättigade.
I 2 mom. ingår en förteckning med sex
punkter om innebörden i och förfarandet för
inlösen. Momentet motsvaras innehållsligt av
3 kap. 7 § 2 mom. i aktiebolagslagen.
I 3 mom. ingår ett förbud att förlänga tidsfristerna 2 mom. 4—6 punkterna.
Den till vilken en garantiandel har övergått
har inte någon annan på garantiandelen grundad rätt i föreningen än rätt vid utbetalning
av medel och företrädesrätt vid förvärv av
garantiandelar, innan det har framgått om
lösningsrätten utnyttjas eller inte. De rättigheter och skyldigheter som följer av förvärvet av garantiandelar övergår till den som utnyttjar sin lösningsrätt.
De nuvarande 2—4 mom. föreslås bli upphävda.
4 §. Paragrafen föreskriver om föreningens
samtycke till att garantiandelar förvärvas genom överlåtelseåtgärder och föreslås bli ändrad enligt 3 kap. 8 § i aktiebolagslagen.
I 2 mom. införs i överensstämmelse med 3
kap. 8 § 2 mom. i aktiebolagslagen en bestämmelse om att samtyckesfrågan ska avgöras på samma sätt beträffande alla andelar
om flera garantiandelar har förvärvats på en
gång, om inte något annat föreskrivs i stadgarna.
I det nya 3 mom. ingår bestämmelser enligt
3 kap. 8 § 3 mom. i aktiebolagslagen om att
sökanden ska underrättas om samtyckesbeslutet. Det nya 4 mom. har en bestämmelse
enligt 3 kap. 8 § 4 mom. i aktiebolagslagen
om vilka rättigheter förvärvaren har i föreningen på grund av garantiandelarna.
4 kap.

Ökning av garantikapitalet

2 §. Enligt 14 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen har bara garantiandelsägare företrädesrätt till nya garantiandelar i ömsesidiga försäkringsbolag när garantikapitalet ökas. Här
föreslås att samma regler ska gälla i försäk-
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ringsföreningar.
Bestämmelserna i 1 mom. ändras till att
bara garantiandelsägare ska ha företrädesrätt
till nya garantiandelar när garantikapitalet
ökas. I stadgarna kan det dock föreskrivas
något annat om företrädesrätten.
3 §. Paragrafen får en hänvisning till 8 kap.
11 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen där det
föreskrivs om närstående personer och som i
fortsättningen också ska tillämpas på försäkringsföreningar på de grunder som anges i 10
kap.
3 b §. I paragrafen föreslås begreppet "den
som har företrädesrätt till teckning" i stället
för delägare och garantidelsägare eftersom
försäkringstagardelägare inte har samma företrädesrätt till garantiandelar som garantiandelsägare.
4 §. I 1 mom. 3 och 4 punkten föreslås
samma begrepp som i 3 b § bli infört.
5 kap.

Nedsättning och återbetalning
av garantikapitalet

1 §. I 4 mom. införs i likhet med 4 kap. 3 §
en hänvisning till närstående personer i 8
kap. 11 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen
som också ska tillämpas på försäkringsföreningar.
På ömsesidiga försäkringsbolag ska 14 kap.
2 § 2 mom. och 3—7 § i aktiebolagslagen
tillämpas. De föreskriver när aktiekapitalet i
ett aktiebolag får användas till att direkt
täcka sådan förlust som det egna kapitalet
inte räcker till för. Bestämmelserna föreslås
bli direkt tillämpade också på försäkringsförening. Det är emellertid inte rationellt att
skriva in aktiebolagslagens bestämmelser i
lagen om försäkringsföreningar. I stället anges tillämpningen med hjälp av hänvisningsteknik.
I 6 mom. ska det föreskrivas att det som 14
kap. 2 § 2 mom. och 3–7 § i aktiebolagslagen
föreskriver om rätt att använda ett aktiebolags aktiekapital till att direkt täcka en förlust
som det egna kapitalet inte räcker till för ska
tillämpas på nedsättning och återbetalning av
garantikapitalet i en försäkringsförening. Bestämmelserna gäller utdelning av fritt eget
kapital med hänsyn till borgenärsskyddsförfarandet, registeranmälan och ansökan om
kallelse, kallelse på borgenärer, förutsätt-

ningar för registrering, annan registrering av
minskning av aktiekapitalet och borgenärsskyddsförfarande. Aktiebolagslagens bestämmelser om borgenärer ska i försäkringsföreningar liksom i försäkringsbolag tillämpas på andra borgenärer än försäkringsborgenärer.
Det nuvarande kravet på full täckning för
nedsatt garantikapital, annat bundet kapital
och andra icke utdelningsbara poster föreslås
bli struket eftersom lagen om försäkringsföreningar inte har något sådant krav.
2 §. Pargrafen föreslås bli ändrad i överensstämmelse med 17 kap. 3 § 2 och 3 mom.
i försäkringsbolagslagen. Den får bestämmelser om ansökan om Finansinspektionens
samtycke och förutsättningar för samtycke
när andra borgenärer än försäkringsborgenärer har rätt att motsätta sig att fritt eget kapital i föreningen delas ut till garantiandelsägare.
4 §. Paragrafen föreslås få samma innehåll
som 17 kap. 4 § i försäkringsbolagslagen.
Där ingår bestämmelser i enlighet med 14
kap. 3 § i aktiebolagslagen om hur fristen på
en månad ska beräknas, information som ska
bifogas en ansökan till registermyndigheten
och tidpunkten för när fritt eget kapitel i en
förening får delas ut.
6 kap.

Försäkringsföreningens ledning

Bestämmelserna om försäkringsföreningens ledning föreslås i sp hög grad som möjligt samordnas med bestämmelserna i försäkringsbolagslagen. Ledningen bör ha samma
uppgifter och åtaganden oberoende av associationsform.
1 §. Enligt 1 mom. ska en försäkringsförening i överensstämmelse med försäkringsbolagslagen ha en styrelse med minst tre medlemmar. Dessutom sägs det att styrelsen får
ha högst fem medlemmar. I stadgarna får det
föreskrivas något annat om antalet, dock inte
att styrelsen ska ha färre än tre medlemmar.
Bestämmelserna i 2 mom. föreslås bli ändrade enligt aktiebolagslagen, det vill säga att
det i stadgarna kan föreskrivas att styrelsen
väljs av förvaltningsrådet i stället för av föreningsstämman. I momentet stryks kravet
på att medlemmarna före valet ska lämna ett
daterat och undertecknat samtycke till upp-
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draget eftersom någon sådan bestämmelse
inte finns i aktiebolagslagen eller försäkringsbolagslagen.
2 §. Paragrafen föreslås få samma innehåll
som 6 kap. 19 § 2 mom. och 20 § i aktiebolagslagen. Den största skillnaden jämfört
med de gällande bestämmelserna är att förvaltningsrådet inte längre ska kunna välja
verkställande direktör. Det ska alltid vara
styrelsen som väljer verkställande direktör.
Dessutom får paragrafen bestämmelser om
verkställande direktörens avgång och entledigande av honom eller henne.
3 §. Bestämmelserna om behörighetskrav
för styrelseordföranden och verkställande direktören föreslås bli ändrade i överensstämmelse med 6 kap. 10 § i aktiebolagslagen. En
juridisk person eller en minderårig eller den,
för vilken det har förordnats intressebevakare, vars handlingsbehörighet har begränsats
eller som är försatt i konkurs, får inte vara
styrelsemedlem och verkställande direktör. I
överensstämmelse med aktiebolagslagen anger momentet också att det i lagen om näringsförbud föreskrivs hur ett näringsförbuds
inverkar på behörigheten.
I 3 mom. föreskrivs det om de kraven på
yrkeskompetens för styrelsemedlemmar och
verkställande direktören. Bestämmelserna föreslås bli ändrade i enlighet med försäkringsbolagslagen. Momentet får ett tillägg om att
styrelsen och verkställande direktören ska
leda försäkringsföreningen med yrkesskicklighet, enligt sunda och försiktiga affärsprinciper och enligt principerna för en tillförlitlig
förvaltning. Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ska ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver.
Dessutom ska verkställande direktören och
någon i styrelsen ha sådan allmän kännedom
om försäkringsrörelse som kan anses vara
behövlig med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsföreningens verksamhet.
Det gällande 4 mom. föreslås bli upphävt
eftersom likadana bestämmelser finns i 1
mom.
Det nya 4 mom. anger att personförändringar ska anmälas till Finansinspektionen.
Dessutom får momentet en liknande bestämmelse som 8 kap. 4 § 5 mom. i aktiebolagslagen som föreskriver att anmälan till Fi-
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nansinspektionen ska åtföljas av information
om att syrelsemedlemmarna och verkställande direktören uppfyller behörighetskraven
och kraven på yrkeskompetens.
I 5 mom. görs en del tekniska justeringar
som beror på de nya formuleringarna i paragrafen.
I 6 mom. ingår ett bemyndigande för Finansinspektionen arr meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas
till den om styrelsemedlemmar och verkställande direktören i försäkringsföreningar och
försäkringsholdingsammanslutningar.
3 a §. Paragrafen föreskriver att verkställande direktören och dennes ställföreträdare
inte får vara verkställande direktör eller dennes ställföreträdare för ett kreditinstitut eller
värdepappersföretag som hör till samma
koncern som försäkringsföreningen eller för
ett kreditinstitut eller värdepappersföretag
som hör till samma konglomerat enligt lagen
om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som försäkringsföreningen. Den föreslås bli upphävs eftersom motsvarande paragraf i försäkringsbolagslagen har upphävts.
4 §. Bestämmelserna om styrelsemedlemmars avgång och entledigande och suppleanters rätt att delta i styrelsearbetet föreslås bli
ändrade i enlighet med 6 kap. 12—14 § i aktiebolagslagen.
5 §. Paragrafen kompletteras med begreppen allmän behörighet och verkställande direktörens allmänna behörighet enligt aktiebolagslagen. Dessutom föreskriver paragrafen
att verkställande direktören ska ge styrelsen
och dess medlemmar de upplysningar som
styrelsen behöver för att sköta sina uppgifter.
6 §. Till 2 mom. fogas en bestämmelse om
att styrelsen ska sammankallas om styrelseordföranden inte gör det. Motsvarande bestämmelse ingår i 6 kap. 5 § 1 mom. i aktiebolagslagen.
Dessutom får paragrafen ett nytt 6 mom. i
enlighet med 6 kap. 5 § 2 mom. i aktiebolagslagen som reglerar rätten för andra än
styrelsemedlemmar att delta i styrelsesammanträden.
7 §. Pargrafen gäller styrelsen beslutförhet
och beslutanderätt och den ändras i enlighet
med 6 kap. 3 mom. i aktiebolagslagen.
8 a §. Lagen föreslås få en likadan bestämmelse som 6 kap. 7 § i aktiebolagslagen
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om att styrelsen i enskilda fall eller med stöd
av stadgarna kan fatta beslut i ärenden som
hör till verkställande direktörens allmänna
behörighet. Dessutom ska styrelsen kunna
hänskjuta ett ärende som hör till dess eller till
verkställande direktörens allmänna behörighet till avgörande av föreningsstämman.
8 b §. Lagen får en ny paragraf i enlighet
med 6 kap. 15 § i aktiebolagslagen. Om försäkringsföreningen har blivit moderförening
eller upphört att vara moderförening, ska styrelsen utan dröjsmål underrätta ett dottersamfunds styrelse eller motsvarande organ om
detta. Dottersamfundets styrelse eller motsvarande organ ska ge moderföreningens styrelse den information som behövs för bedömning av koncernens ställning och för beräkning av dess verksamhetsresultat.
9 §. Paragrafen föreskriver att inget arvode
får betalas ut eller någon annan förmån för
förvärv eller förmedling av återförsäkringar
som försäkringsföreningen beviljar eller upptar ges ut till en styrelsemedlem eller verkställande direktören. Den föreslås bli upphävd eftersom inte heller försäkringsbolagslagen har någon sådan reglering.
10 §. I 3 mom. stryks kravet att medlemmar i förvaltningsrådet ska lämna ett daterat
och undertecknat samtycke innan de väljs.
Enligt den gällande lagen ska förvaltningsrådet välja styrelse och fastställa styrelsemedlemmarnas arvode om ingenting annat
föreskrivs i stadgarna. Också i fråga om försäkringsföreningar föreslås reglerna bli ändrade så att förvaltningsrådet inte primärt har
rätt att styrelsemedlemmar, utan att de väljs
av föreningsstämman. Vidare ändras 4 mom.
så att förvaltningsrådet har sekundär rätt, det
vill säga att det får välja styrelsen och bestämma arvodet, om stadgarna föreskriver
det.
I denna paragraf och i 11 § föreslås förvaltningsrådets uppgifter och befogenheter
inskränkas i enlighet med aktiebolagslagen. I
4 mom. stryks en bestämmelse som säger att
det i stadgarna kan föreskrivas att förvaltningsrådet anställer verkställande direktören
och övriga personer inom den högsta ledningen och beslutar om deras löneförmåner.
11 §. Paragrafen föreskriver allmänt om
förvaltningsrådets uppgifter. Förvaltningsrådet ska övervaka föreningens förvaltning,

som styrelsen och verkställande direktören
ansvarar för. I övrigt kan förvaltningsrådet i
stadgarna bara ges uppgifter som hör till styrelsens allmänna behörighet och uppgifter
som inte hör till andra organ. Förvaltningsrådet ska inte kunna ges rätt att företräda föreningen.
I paragrafen stryks en bestämmelse om att
förvaltningsrådet till den ordinarie föreningsstämman ska avge utlåtande med anledning
av bokslutet och revisionsberättelsen. Dessutom stryks bestämmelsen att det i stadgarna
kan föreskrivas att förvaltningsrådet har rätt
att besluta i ärenden som gäller en betydande
inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning.
I fortsättningen ska förvaltningsrådet inte
heller kunna meddela anvisningar i ärenden
som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.
12 §. Bestämmelserna om rätten att företräda försäkringsföreningen ändras i enlighet
med 6 kap. 25—27 § i aktiebolagslagen.
14 §. Pargrafen föreslås bli ändrad enligt 1
kap. 22 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen
och 6 kap. 2 § 2 mom. i aktiebolagslagen
som gäller likställighet och förbud att följa
beslut som strider mot lagen eller stadgarna.
15 §. Paragrafen ändras på grund av 28 § i
aktiebolagslagen när det gäller en företrädares uppdrag hur bindande de är.
7 kap.

Föreningsstämman

1 §. Bestämmelserna i 3 mom. föreslås bli
ändrade i enlighet med 5 kap. 7 § i aktiebolagslagen, det vill säga att anmälningstiden
för en delägare som ska delta i föreningsstämman förlängs från fem till tio dagar.
1 a §. Lagen föreslås få en allmän bestämmelse om föreningsstämmas befogenheter i
enlighet med 5 kap. 2 § i aktiebolagslagen.
Föreningsstämman beslutar enligt 1 mom.
om ärenden som enligt denna lag hör till den.
I stadgarna kan det i likhet med aktiebolagslagen föreskrivas att föreningsstämman beslutar om ärenden som ingår i verkställande
direktörens och styrelsens allmänna behörighet.
I 6 kap. 8 a § 2 mom. föreskrivs det när
ärenden som ingår i styrelsens och verkställande direktörens allmänna behörighet får
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hänskjutas till avgörande av föreningsstämman. Om delägarna är eniga, kan de enligt 2
mom. i enskilda fall också i övrigt avgöra sådana ärenden.
3 a §. I denna nya paragraf bestäms det i
enlighet med 5 kap. 10 § i aktiebolagslagen
att styrelse- och förvaltningsrådsmedlemmarna samt verkställande direktören har rätt
att vara närvarande vid föreningsstämman,
om inte denna i ett enskilt fall beslutar något
annat. Styrelsen, förvaltningsrådet och verkställande direktören ska se till att delägarnas
frågerätt enligt 15 § kan genomföras. Dessutom klarlägger pargrafen att revisionslagen
föreskriver om en revisors rätt att närvara vid
föreningsstämman. Stämman kan tillåta också andra personer att vara närvarande.
6 §. Föreningsstämman ska enligt paragrafen hållas på försäkringsföreningens hemort,
om inte stadgarna anger någon annan ort
inom föreningens verksamhetsområde. Enligt
5 kap. 16 § 1 mom. i aktiebolagslagen ska föreningsstämma av synnerligen vägande skäl
hållas även på någon annan ort, dock inte
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. En likadan bestämmelse föreslås
också gälla försäkringsföreningar.
7 §. Pargrafen gäller jäv för delägare och
den föreslås få samma innehåll som 5 kap. 14
§ i aktiebolagslagen.
8 §. Paragrafen gäller ordinarie föreningsstämma och den föreslås bli ändrad enligt 5
kap. 3 § 1 och 2 mom. i aktiebolagslagen.
Bestämmelserna i 3 mom. om att skjuta upp
beslut till en fortsatt stämma flyttas till en ny
12 b §.
9 §. Paragrafen föreskriver om fortsatt föreningsstämma och den föreslås få samma
innehåll som 5 kap. 4 § i försäkringsbolagslagen.
10 §. Paragrafen föreslås bli ändrad enligt 5
kap. 5 § i aktiebolagslagen, det vill säga att
en delägare har rätt att få ett ärende som enligt denna lag hör till föreningsstämman upptaget till behandling vid stämman.
11 §. Bestämmelserna om sammankallande
av föreningsstämman föreslås bli ändrad enligt 5 kap. 13 § i försäkringsbolagslagen
12 §. Paragrafen gäller kallelse till föreningsstämma. Den föreslås få samma innehåll som 5 kap. 14 § 1 mom., 15 § 1 mom.
och 16 § i försäkringsbolagslagen och den
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första meningen i 5 kap. 11 § i aktiebolagslagen.
12 a §. Lagen föreslås få en ny 12 a § med
likadana bestämmelser om handlingar till föreningsstämman, hur de ska hållas tillgängliga och hur de ska skickas ut som 5 kap. 17 §
i försäkringsbolagslagen.
12 b §. Lagen får en ny 12 b § med likadana bestämmelser om fortsatt föreningsstämma som ingår i 5 kap. 19 § i försäkringsbolagslagen.
13 §. Bestämmelsen om försummelse av
procedurbestämmelserna föreslås bli ändrad
enligt 5 kap. 15 § i aktiebolagslagen.
14 §. Pargrafen föreskriver om ordförande
för stämman, röstlängd och protokoll. Bestämmelserna om öppnande av stämman, val
av ordförande samt hur protokoll ska föras,
och hållas tillgängligt och kopior av det lämnas ut föreslås följa 5 kap. 23 § i aktiebolagslagen.
I 2 mom. ingår en bestämmelse om delägarförteckning och röstlängd enligt 5 kap.
23 § i aktiebolagslagen. Enligt aktiebolagslagen ska delägarförteckningen hållas tillgänglig på stämman. I momentet föreskrivs det
dock att bestämmelsen bara gäller delägarförteckningen över garantiandelsägarna. Förteckningen över försäkringstagardelägarna är
inte en offentlig handling på grund av försäkringshemligheten.
15 §. Bestämmelsen att styrelsen och verkställande direktören vid föreningsstämman
ska ge delägarna närmare upplysningar om
sådana omständigheter som kan inverka på
bedömningen av ett ärende som behandlas
där stämmer överens med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.
17 §. Paragrafen kompletteras med en ny
bestämmelse enligt 5 kap. 23 § i försäkringsbolagslagen. Om en ändring av stadgarna
kräver verkställighetsåtgärder som ska registreras, ska ändringen anmälas för registrering och registreras i samband med verkställighetsåtgärderna.
18 §. I 3 mom. införs en bestämmelse enligt 5 kap. 21 § 3 mom. i försäkringsbolagslagen. Den gäller villkoren för att beslut om
fusion, överlåtelse av försäkringsbestånd,
upphörande av likvidation ska vara giltiga
när en förening har flera olika slags garantiandelar.
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Paragrafen får ett nytt 4 mom. med samma
innebörd om delägares samtycke som i 5 kap.
22 § 1 mom. 1och 2 punkten i försäkringsbolagslagen. En delägares samtycke till ändring av stadgarna ska enligt momentet inhämtas när delägarens betalningsskyldighet
gentemot föreningen ökas eller föreningens
rätt till skadestånd begränsas på det sätt som
avses i 15 kap. 8 §.
20 §. Pargrafen har liknande bestämmelser
om klander mot och ogiltigförklarande av föreningsstämmans beslut som 27 kap. 2 och 4
§ i försäkringsbolagslagen. Dessutom föreslås 4 mom. få en bestämmelse enligt 27 kap.
3 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen. Genom
en dom med anledning av en klandertalan
ska ett beslut kunna förklaras ogiltigt eller
ändras om käranden kräver det. Om käranden
kräver det, kan föreningen samtidigt förbjudas att verkställa ett ogiltigt beslut.
21 §. Kapitlet föreslås få en ny 21 § med
bestämmelser enligt 27 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen. Om ett beslut som styrelsen med stöd av ett bemyndigande har fattat i
ett ärende som hör till bolagsstämman uppenbart är ogiltigt med stöd av 19 § och 20 §
3 mom. 1 och 2 punkten ska det som föreskrivs om motsvarande stämmobeslut tillämpas på beslutet.
8 kap.

Ändring av sammanslutningsform

1 §. Paragrafen reglerar situationer då en
försäkringsförening ändras till ömsesidigt
försäkringsbolag. Bestämmelsen i 2 mom.
ändras till att koncession för det nya ömsesidiga försäkringsbolaget ska anhållas hos Finansinspektionen och inte hos social- och
hälsovårdsministeriet.
2 §. I 2 och 3 mom. ingår villkor för när
Finansinspektionen ska fastställa bolagsordningen för det nya ömsesidiga försäkringsbolaget och villkora fastställandet av den. Uttrycket "de förmåner som försäkringarna omfattar" föreslås bli ändrat till "försäkrade
förmåner". Samma ändring har systematiskt
införts i alla berörda paragrafer i försäkringsbolagslagen. Dessutom föreslås det att skydd
av delägargruppers intressen stryks som villkor för att bolagsordningen ska fastställas.
4 §. Koncessionsmyndigheten ändras från

social- och hälsovårdsministeriet till Finansinspektionen.
9 kap.

Revision och särskild granskning

1 §. Bestämmelserna i 1 och 2 mom. föreslås få samma innehåll som 7 kap. 2 och 3 § i
försäkringsbolagslagen. En försäkringsförening ska alltså ha en revisor om inte stadgarna föreskriver om fler. Om bara en revisor
har valts för föreningen och denne inte är en
CGR- eller GRM-sammanslutning som avses
i 2 § 2 eller 3 punkten i revisionslagen ska
åtminstone en revisorssuppleant väljas.
2 §. Paragrafen föreslås bli ändrad enligt 7
kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, vilket innebär att det i motsats till lagen i stadgarna
eller när en ny revisor väljs får beslutas att
revisorns uppdrag upphör. Analogt med försäkringsbolagslagen får det dock inte föreskrivas i stadgarna att revisorns mandattid
fortgår tills vidare.
2 a §. Kapitlet föreslås få en ny 2 a § om
revision i försäkringsföreningar som motsvaras av 7 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen.
Någon liknande bestämmelse ingår inte i den
generella bolagsrätten.
Den fortlöpande granskning under räkenskapsperioden som utförs av revisorn ska i
tillräcklig omfattning utsträckas till ansvarsskulden, verksamhetskapitalet, placeringsverksamheten, försäkrings- och ersättningsverksamheten samt interna affärstransaktioner mellan försäkringsföreningen och sammanslutningar som hör till samma koncern
eller försäkringsgrupp. Revisorn ska dessutom minst en gång per år och på begäran av
Finansinspektionen också vid andra tidpunkter granska om den täckningsförteckning som
avses i 10 kap. 6 § och de tillgångsposter
som antecknats i den uppfyller de krav som
ingår i denna lag och de bestämmelser och
föreskrifter som utfärdats med stöd av den.
En berättelse om den fortlöpande granskningen och granskningen av täckningsförteckning ska lämnas till styrelsen. Styrelsen
och förvaltningsrådet ska minst en gång per
år i sitt sammanträde höra revisorn om föreningens ekonomiska ställning och interna
kontroll samt om övriga omständigheter som
kommit fram i samband med revisionen.
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4 §. I paragrafen preciseras 1 mom. 2 punkten enligt 7 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i försäkringsbolagslagen. Finansinspektionen ska
förordna en behörig revisor för en försäkringsförening, om revisorn inte är oberoende
enligt 24 § eller är jävig enligt 25 § i revisionslagen.
6 §. Paragrafen föreskriver om delägares
rätt att kräva särskild granskning av föreningens verksamhet. Ett nytt 2 mom. fogas
till paragrafen. Det föreskriver i likhet med 7
kap. 10 § i försäkringsbolagslagen om behörighet för särskilda granskare. En särskild
granskare ska vara en fysisk person eller en
revisionssammanslutning. Den särskilda
granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som
granskningsuppdragets art och omfattning
kräver.
I 3 mom. läggs en bestämmelse till som föreskriver att Finansinspektionens förordnande om särskild granskare kan verkställas
även om det inte vunnit laga kraft.
7 §. Paragrafens generella bemyndigande
om Finansinspektionens rätt att meddela
närmare föreskrifter om revision i försäkringsföreningar preciseras så att befogenheten ska gälla den berättelse till styrelsen som
anges i 2 a § 3 mom.
10 kap.

Bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och täckning
av ansvarsskuld

Uppbyggnaden av 10 kap. föreslås bli ändrad och kapitlet ska inte längre innehålla
självständiga bestämmelser om försäkringsföreningens bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse dispens och bokföringnämndens utlåtande, utan motsvarande bestämmelser i försäkringsbolagslagen ska tilllämpas på försäkringsföreningar. Därigenom
ska 1 a—1 c, 2, 5, 5 a—5 c, 6 a, 7—9, 9 a, 9
c—9 e, 11 och 12 § i kap. 10 upphävas.
1 §. På försäkringsföreningens verksamhetsberättelse, bokslut, koncernbokslut, dispens och bokföringnämndens utlåtande tilllämpas enligt 1 mom. det som 8 kap. 1, 3—
26 § och 28-31 § i försäkringsbolagslagen föreskriver om verksamhetsberättelse, bokslut
och koncernbokslut i försäkringsbolag som
bedriver skadeförsäkringsverksamhet. Orsa-
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ken till att 8 kap. 2 mom. (bundet och fritt
eget kapital) inte tillämpas är att bestämmelser om en försäkringsförenings bundna och
fria kapital precis som i den gällande lagen
ska ingå i 10 kap. 6 §. Eget kapital i en försäkringsförening motsvaras av eget kapital i
ett ömsesidigt försäkringsbolag.
3 §. Paragrafen anger hur en försäkringsförenings ansvarsskuld ska räknas ut. Enligt
den gällande lagstiftningen ingår bestämmelser om beräkning av ansvarsskulden också i
förordningen om principerna för beräkning
av ansvarsskulden i försäkringsföreningar
(453/1995).
Också i fråga om beräkningen av ansvarsskuld föreslås det att föreningarna ska tillämpa försäkringsbolagslagen direkt, utom bestämmelserna om utjämningsbelopp. Förordning 453/1995 föreslås bli upphävd.
På försäkringsföreningens ansvarsskuld
tillämpas enligt 1 mom. 9 kap. 1–3 §, 6 §, 9–
11 § och 13 § första punkten i försäkringsbolagslagen. Bestämmelserna anger hur skadeförsäkringsbolags ansvarsskuld ska räknas ut.
Av dessa motsvarar 9 kap. 1 § 1 mom. i
försäkringsbolagslagen 10 kap. 3 § 1 mom. i
den gällande lagen om försäkringsföreningar,
9 kap. 1 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen
den första meningen i 10 kap. 3 § 5 mom.
och 1 § 1 mom. 1 punkten i förordning
453/1995, 9 kap. 2 § i försäkringsbolagslagen
10 kap. 3 § 2 mom. i lagen om försäkringsföreningar, 9 kap. 3 § i försäkringsbolagslagen
10 kap. 3 § 3 mom. i lagen om försäkringsföreningar, 9 kap. 6 § 1 mom. och 13 § i försäkringsbolagslagen första punkten i 10 kap.
3 § 4 mom. i lagen om försäkringsföreningar,
9 kap. 9 § 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten i försäkringsbolagslagen i förordning 453/1995, 9
kap.10 § i försäkringsbolagslagen 1 § 1
mom. 4 punkten och 1 § 2 mom. i förordning
453/1995. Dessa bestämmelser i försäkringsbolagslagen kan tillämpas direkt vid beräkning av en försäkringsförenings ansvarsskuld.
Enligt den andra meningen i 10 kap. 3 § 5
mom. i den gällande lagen om försäkringsföreningar kan Försäkringsinspektionen kräva
att de statistiska beräkningselementen och
den diskontering som tillämpas vid bestämmandet av ansvarsskulden fastställs på förhand. Här motsvarar 1 § 3 mom. i försäk-
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ringsbolagslagen den andra meningen i 3 § 5
mom. lagen om försäkringsföreningar med
den skillnaden att försäkringsbolagslagen anger förutsättningarna för att det ska kunna
krävas att ansvarsskulden fastställs på förhand. Den preciserade författningen föreslås
också bli tillämpad på försäkringsföreningar.
I 2 mom. definieras en försäkringsförenings utjämningsbelopp. Beloppet ska ha en
undre och övre gräns. Definitionen ingår
också i 3 § 3 mom. i den gällande lagen. Bestämmelser om den undre och den övre gränsen finns i social- och hälsovårdsministeriets
föreskrifts- och anvisningssamling 7/021/96,
kapitel 3.
Utjämningsbeloppet ska jämna ut fluktuationerna i ersättningsutgifterna under olika
år. Beloppet ökas under sådana år då föreningen har bättre resultat än genomsnittet och
minskas under de år så resultatet är sämre än
genomsnittet. Tack vare utjämningsbeloppet
kan det årliga resultatet ligga nära den genomsnittliga nivån på sikt. Det minskar behovet av återförsäkring och ger en bättre bild
av resultatet från försäkringsverksamheten
från en tid som spänner sig över mer än ett
år.
Enligt förslaget avses med utjämningsbeloppets övre gräns avses det belopp som i en
förordning av social- och hälsovårdsministeriet på grundval av de riskteoretiska beräkningarna, med beaktande av återförsäkringen
och andra liknande risköverföringsmetoder,
anses vara skäligt för en fortsatt försäkringsverksamhet. Hur gränsen ska räknas ut anges
i 3 kap. i social- och hälsovårdsministeriets
föreskrifts- och anvisningssamling 7/021/96.
Det anses inte rationellt att föra över hela beräkningen i lagen eftersom den är så teknisk
och formlerna och parametrarna dessutom då
och då kan behöva ändras. Det är mer praktiskt att föreskriva om beräkningen genom
förordning. Därför bemyndigas social- och
hälsovårdsministeriet i 4 mom. att utfärda
förordning.
Enligt 4 mom. ska en försäkringsförening
ha beräkningsgrunder för att bestämma utjämningsbeloppet och utjämningsbeloppets
undre och övre gräns. Föreningen ska ansöka
om att Finansinspektionen fastställer beräkningsgrunderna för utjämningsbeloppet. Genom förordning av social- och hälsovårdsmi-

nisteriet föreskrivs det enligt 5 mom. hur försäkringsföreningens utjämningsbelopp, den
övre gränsen för utjämningsbeloppet och förändringar i utjämningsbeloppet ska räknas ut
och hur beräkningsgrunderna för utjämningsbeloppet ska bestämmas.
Enligt 1 § 3 mom. i förordning 453/1995
ska social- och hälsovårdsministeriet lägga
fast de allmänna principer som ska följas när
en försäkringsförenings utjämningsbelopp
räknas ut och föreningen måste i förväg anhålla om att ministeriet ska fastställa det sätt
på vilket den tillämpar ministeriets allmänna
beräkningsgrunder för utjämningsbelopp.
Även om en förening enligt 4 mom. i fortsättningen ska ha beräkningsgrunder för att
bestämma utjämningsbeloppet och utjämningsbeloppets undre och övre gräns, är intentionen inte att strama åt reglerna utan den
förordning som ska utfärdas på grundval av 5
mom. ska ange förfarandet och räkna upp de
fall då föreningen måste anhålla om fastställelse för beräkningsgrunderna.
Det gällande 6 mom. är onödigt och föreslås bli upphävt eftersom Finansinspektionen
i fortsättningen med stöd av 10 kap. 2 § 2
mom. 5 punkten kommer att meddela närmare bestämmelser hur försäkringsteknisk ansvarsskuld ska uppges i det särskilda bokslut
eller den verksamhetsberättelse som avses i 8
kap. 24 § i försäkringsbolagslagen.
3 a §. Paragrafen föreskriver om ansvarsskuldens bruttobelopp av de poster som dras
av när ansvarsskulden täcks. Med de undantag som nämns nedan motsvarar bestämmelsen 10 kap. 3 mom. i försäkringsbolagslagen.
Enligt 1 punkten kan en förening för avgiven
återförsäkringsverksamhet dra av återförsäkringsgivarnas andel, som får vara sammanlagt högst 70 procent av totalbeloppet av ansvarsskulden. För försäkringsbolag är procentsatsen 20. Ett villkor för avdraget ska
inte vara att återförsäkringsverksamheten är
utspridd på flera återförsäkrare som det är föreskrivet för försäkringsbolag. Bestämmelsen
stämmer överens med det nuvarande läget
och beror på att försäkringsföreningarna har
svårt att sprida sin pågående återförsäkring
på flera återförsäkrare eftersom verksamheten är så liten. Punkterna 2–5 motsvarar den
gällande lagen.
Punkt 6 i den gällande lagen föreslås bli

RP 181/2009 rd
upphävd eftersom inte heller försäkringsbolagslagen innehåller något bemyndigande för
social- och hälsovårdsministeriet att ange de
poster som utöver de lagstadgade posterna
ska kunna dras av från den ansvarsskuld som
ska täckas. Av samma anledning föreslås det
gällande 4 mom. bli upphävt.
De gällande 5–9 mom. föreslås bli upphävda eftersom syftet är att försäkringsföreningarna ska börja tillämpa försäkringsbolagslagens bestämmelser om täckning av ansvarsskuld direkt. Detta ska föreskrivas i 10 kap.
3 b §.
3 b §. Paragrafen räknar upp de bestämmelser i 10 kap. i försäkringsbolagslagen
som ska tillämpas på försäkringsföreningar. I
1 mom. ingår de bestämmelser om skadeförsäkringsbolag som ska tillämpas på försäkringsföreningar. Ändringen innebär att försäkringsföreningarna kommer att tillämpa
samma bestämmelser om täckning av ansvarsskuld som försäkringsbolagen.
I 2 mom. preciseras det att hänvisningar till
10 kap. 3 § i försäkringsbolagslagen avser 3
a § i detta kapitel när bestämmelserna i 1
mom. tillämpas.
I 3 mom. föreskrivs det att små försäkringsföreningar får, utan hinder av de högsta
beloppen enligt 10 kap. 17 § 1—3 mom. i
försäkringsbolagslagen, placera ett belopp
motsvarande högst 30 procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden i skuldförbindelser
i kreditinstitut eller försäkringsbolag med
koncession i EES-området. Bestämmelsen
stämmer överens med det rådande läget med
den skillnaden att den gällande bestämmelsen gäller insättningsbanker och den föreslagna bestämmelsen kreditinstitut. Ändringen stämmer överens med bestämmelserna om
försäkringsbolag. Placeringar i insättningsbankers skuldförbindelser avviker inte i riskhänseende särskilt mycket från placeringar i
andra kreditinstituts skuldförbindelser.
3 c och 3 d §. I enlighet med 10 kap. 23—
25 § i försäkringsbolagslagen föreskriver paragraferna om social- och hälsovårdsministeriets befogenheter att utfärda förordning och
Finansinspektionens befogenheter att meddela föreskrifter och rätt att bevilja undantag.
4 §. Här föreslås att 2 mom. upphävs eftersom Finansinspektionens befogenhet att
meddela närmare föreskrifter om täcknings-
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förteckning förs över till 3 d § 1 punkten.
5—5 c §. Paragraferna föreslås bli upphävda eftersom motsvarande bestämmelser i försäkringsbolagslagen ska tillämpas för försäkringsföreningar.
6 §. Paragrafen föreskriver om en försäkringsförenings bundna och fria eget kapital.
Bestämmelserna stämmer överens med bestämmelserna om ömsesidiga försäkringsbolag med den skillnaden att försäkringsföreningar inte har någon reservfond som är bundet eget kapital. I en försäkringsförening utgör således garantikapitalet, grundfonden, reservfonden, uppskrivningsfonden enligt bokföringslagen, fonden för verkligt värde och
omvärderingsfonden bundet eget kapital.
Andra fonder samt vinst och förlust från räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder är fritt eget kapital.
6 a—12 §. Pargraferna föreslås bli upphävda eftersom motsvarande bestämmelser i
försäkringsbolagslagen i fortsättningen ska
tillämpas på försäkringsföreningar.
10 a kap. Verksamhetskapital

1 §. I 1 mom. definieras verksamhetskapitalet. I enlighet med försäkringsbolagslagen
föreslås pargrafen få ett nytt 2 mom. om att
Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om poster som ska hänföras till och
dras av från verksamhetskapitalet i enlighet
med 11 kap. 2–5 § i försäkringsbolagslagen.
I ett nytt 3 mom. föreskrivs det att försäkringsföreningen fortlöpande ska uppfylla de
krav på verksamhetskapitalet som anges i
detta kapitel. Även om kravet ska anses följa
av vissa andra lagar har det ansetts ändamålsenligt att ta in kravet i lagen eftersom
det är en viktig del av tillsynen över stabiliteten i verksamheten för att trygga de försäkrades intressen. Kravet grundar sig på artikel
16 i skadeförsäkringsdirektivet och artikel 35
i återförsäkringsdirektivet.
2 §. I 1 mom. ingår en teknisk ändring för
att hänvisa till den nya försäkringsbolagslagen.
2 a §. Paragrafen föreskrivet om minimibeloppet för en liten försäkringsförenings verksamhetskapital. Bestämmelser om justering
av eurobeloppen för verksamhetskapitalet i
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stora försäkringsföreningar ingår i det första
skadeförsäkringsdirektivet, men kravet i direktivet behöver inte tillämpas på små försäkringsföreningar. Trots det är det rationellt
att också verksamhetskapitalet för små försäkringsföreningar höjs i samma relation som
för stora försäkringsföreningar. Minimibeloppet för verksamhetskapitalet ska höjas enligt vad som sägs i motiven till 3 § nedan.
Samtidigt föreslås också procentsatsen för uträkningen bli höjd för att den relativa skillnaden mellan verksamhetskapitalet i stora
och små försäkringsföreningar inte ska öka.
Följaktligen ska verksamhetskapitalet i små
försäkringsföreningar i fortsättningen vara
minst 97 000 euro ökat med 27 procent av
medeltalet av premieinkomsterna enligt föreningens bokslut för de tre senaste räkenskapsperioderna.
3 §. I artikel 17 a i det första skadeförsäkringsdirektivet ingår bestämmelser om justering av eurobeloppen. Beloppen ska höjas på
grundval av Eurostats konsumentprisindex
för Europa om den procentuella förändringen
är minst 5 procent efter den senaste justeringen. På grund av en undersökning
(MARKT/75948/08) som kommittén för de
europeiska tillsynsmyndigheterna för försäkring och arbetspension (EIOPC) lade fram på
sitt möte den 3 april 2009 har konsumentprisindexet stigit med mer än 5 procent sedan
den senaste justeringen. Följaktligen måste
eurobeloppen i skadeförsäkringsdirektivet
ses över. Höjningen är 14,9 procent jämfört
med det ursprungliga beloppet. EIOPC:s beslut från den 3 april 2009 innebär att det höjda eurobeloppet måste införlivas i den nationella lagstiftningen före den 1 januari 2010.
De höjda beloppen för försäkringsföreningar
föreslås bli införlivade i lagen. För stora föreningar är kravet 1 725 000 och 2 625 000
euro.
5 §. En försäkringsförenings verksamhetskapital, återförsäkring och övriga omständigheter som inverkar på föreningens solvens
ska enligt 1 mom. ordnas så att de tryggar de
försäkrade förmånerna, med beaktande av
sannolika växlingar i intäkterna och kostnaderna samt kalkylerbara övriga osäkerhetsfaktorer. Enligt 2 mom. utfärdar social- och
hälsovårdsministeriet närmare föreskrifter
om tillämpningen av 1 mom.

På grundval av 2 mom. har social- och hälsovårdsministeriet utfärdat närmare föreskrifter om tillämpningen av om 1 mom. i kap. 3 i
ministeriets föreskrifts- och anvisningssamling. Beträffande vissa utjämningsbelopp har
3 kap. flyttats över till 10 kap. 3 §. Kravet på
ytterligare solvens föreslås bli intaget i 10 a
§. Bestämmelser om tekniska frågor, formler
och parametrar föreslås bli utfärdade genom
förordning av social- och hälsovårdsministeriet på grundval av bemyndigandebestämmelserna i 1o kap. 3 § och i 13 § i detta kapitel. Befogenheten i momentet är följaktligen
onödigt och föreslås bli upphävt.
Kapitlet föreslås få nya 7–13 § med bestämmelser om proaktiv tillsyn av försäkringsföreningar i enlighet med försäkringsbolagslagen.
7 §. Paragrafen föreskriver om en försäkringsförenings solvenskapital och korrigerade solvenskapital i samband med proaktiv
tillsyn.
Enligt 1 mom. består det korrigerade solvenskapitalet av det sammanlagda beloppet
av utjämningsbeloppet och verksamhetskapitalet. Det finns ingen explicit definition av
begreppet solvenskapital.
Det korrigerade solvenskapitalet avser det
solvenskapital där ett kapitallån som avses i
11 kap. 2 § 7 punkten i försäkringsbolagslagen läggs till till den del det på grund av begränsningarna i 11 kap. 4 § i försäkringsbolagslagen inte kan hänföras till verksamhetskapitalet och där det belopp som ska debiteras på grundval av den tillskottsplikt som avses i 11 kap. 2 § 8 punkten i försäkringsbolagslagen dras av och aktierna och andelarna
i kreditinstitut eller finansinstitut eller andra
försäkringsbolag som ägs av föreningen samt
det verkliga värdet av riskdebenturer, kapitallån och andra poster som kan jämställas med
eget kapital dras av, till den del föreningens
tillgångar uppfyller den definition av ägarintresse som avses i 12 a kap. och om dessa
tillgångar inte har dragits av från bolagets
verksamhetskapital på grundval av 11 kap. 5
§ 10 punkten i försäkringsbolagslagen.
Enligt 10 a § 1 § räknas en försäkringsförenings verksamhetskapital ut i tillämpliga
delar på grundval av det som föreskrivs i 11
kap. 2–5 § i försäkringsbolagslagen. Enligt
11 kap. 4 § 1 punkten i försäkringsbolagsla-
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gen får kapitallån hänföras till verksamhetskapitalet högst till ett belopp som motsvarar
50 procent av verksamhetskapitalets minimibelopp. För skade- och återförsäkringsbolag
grundar sig kravet på skade- och återförsäkringsdirektiven. Vidare innehåller 11 kap. 3 §
i försäkringsbolagslagen krav som kapitallån
måste uppfylla innan de kan hänföras till
verksamhetskapitalet. På grund av detta kan
kapitallån i sin helhet anses vara en post som
till fullt belopp kan beaktas när det räknas ut
om det korrigerade solvenskapitalet räcker
till.
Enligt den gällande lagen får en försäkringsförening utnyttja sin möjlighet att påföra
tilläggsavgifter enligt 1 kap. 3 mom. bara utnyttjas om kraven på garantibeloppet eller
eget kapital inte är uppfyllda eller om föreningen är försatt i likvidation eller i konkurs.
Följaktligen kan skyldigheten att påföra
tilläggsavgift inte uteslutande utnyttjas med
hänvisning till att föreningen inte uppfyller
kravet i 3 kap. i föreskrifts- och anvisningssamling 7/021/96. I denna proposition avses
skyldigheten att påföra tilläggsavgifter inte
bli utvidgad. Därför föreslås tilläggsavgiften
kunna dras av när från solvenskapitalet när
det korrigerade verksamhetskapitalet räknas
ut.
Enligt 11 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen
som ska tillämpas på försäkringsföreningar
ska från försäkringsföreningens verksamhetskapital dras av aktier, andelar, riskdebenturer, kapitallån och andra poster som kan
jämställas med eget kapital i ett kreditinstitut
eller finansinstitut och i ett annat försäkringsbolag eller en annan försäkringsförening
som ägs av föreningen, om inte föreningens
tillgångar uppfyller den definition på ägarintresse som ingår i 12 a §. Enligt den föreslagna pargrafen ska tillgångarna bara dras
av vid uträkningen av det korrigerade solvenskapitalet om de inte dras av från verksamhetskapitalet i enlighet med 11 kap. 5 § i
försäkringsbolagslagen.
Begreppen "solvenskapital" och "korrigerat
solvenskapital" motsvarar begreppen i försäkringsbolagslagen.
8 §. En försäkringsförenings riskposition
bedöms genom en jämförelse av det korrigerade solvenskapitalet och minimibeloppet för
det korrigerade solvenskapitalet. Vid beräk-
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ningen av minimibeloppet för det korrigerade
solvenskapitalet beaktas försäkringsföreningens försäkringstekniska risker och det största
möjliga ersättningsbeloppet på föreningens
eget ansvar i ett enskilt skadefall. Genom
förordning som utfärdas på grundval av 12 §
ska det införas närmare bestämmelser om hur
minimibeloppet för det korrigerade solvenskapitalet ska räknas ut.
9 §. En försäkringsförening ska ha beräkningsgrunder för beräkningen av minimibeloppet för det korrigerade solvenskapitalet.
Föreningen ska ansöka om att Finansinspektionen fastställer beräkningsgrunderna. Enligt
10 kap. 3 § ska försäkringsföreningen ha beräkningsgrunder för utjämningsbeloppet. De
gällande beräkningsgrunderna ingår i 3 kap. i
föreskrift 7/021796 och i praktiken har beräkningsgrunderna också reglerat gränserna
för solvenskapitalet. Eftersom bestämmelser
om utjämningsbeloppet ingår i 10 kap. anses
det rationellt att kravet på att försäkringsföreningen ska ha beräkningsgrunder för minimibeloppet av det korrigerade solvenskapitalet och målgränserna tas in särskilt i detta
kapitel. Dessutom kan föreningarna ha ytterligare en beräkningsgrund för både utjämningsbeloppet och storheterna för solvenskapitalet. I kap. 3 i den gällande föreskriften
7/021/96 ingår den normala grunden för utjämningsbeloppet och det sammanlagda beloppet för utjämningsbeloppet och verksamhetskapitalet. Föreningarna måste ha en egen
beräkningsgrund, som ska fastställas, bara
om de avviker från den normala grunden. Det
är meningen att läget ska förbli oförändrat,
men att reglerna skrivs i en förordning som
utfärdas med stöd av 13 §.
Det kan ske förändringar för föreningens
försäkringsverksamhet eller återförsäkringsskydd som gör att det inte ger rätt bild av föreningens solvens om de fastställda beräkningsgrunderna tillämpas. Därför föreskriver
paragrafen att Finansinspektionen kan kräva
att beräkningsgrunderna måste ändras i sådana situationer.
10 §. I 1 mom. krävs det att det korrigerade
solvenskapitalet i en försäkringsförening ska
fortlöpande ska uppgå till minst sitt minimibelopp. I 10 a kap. 1 § krävs det att kravet på
verksamhetskapitalet alltid måste uppfyllas.
Eftersom föreningen fortlöpande måste upp-
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fylla kravet på minimibelopp för det korrigerade solvenskapitalet, följer av detta även att
föreningen måste kunna leverera beräkningarna till Finansinspektionen på begäran.
Enligt 2 mom. ska försäkringsföreningen
årligen till Finansinspektionen lämna beräkningar av tillsynsgränserna, där beloppet av
bolagets korrigerade solvenskapital i förhållande till minimibeloppet av det korrigerade
solvenskapitalet ska framgå. I dagsläget ingår
kravet i kap. 3 i föreskrifts- och anvisningssamlingen 7/021/96.
Enligt 3 mom. kan Finansinspektionen
meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som avses i föregående moment och om
hur uppgifterna ska presenteras och lämnas
till Finansinspektionen. Det är en teknisk föreskrift och regleringen kräver inte att det föreskrivs om detta genom lag eller förordning.
11 §. Om en försäkringsförenings korrigerade solvenskapital underskrider minibeloppet för det korrigerade solvenskapitalet, ska
föreningen enligt paragrafen utan dröjsmål
öka sitt verksamhetskapital eller utöka sin
återförsäkring eller i övrigt höja det korrigerade solvenskapitalet så att det överstiger minimibeloppet. Kravet motsvarar kravet i 3
kap. i föreskrifts- och anvisningssamling
7/021/96.
12 §. Pargrafen föreslås föreskriva om social- och hälsovårdsministeriets befogenheter
att utfärda förordning. Genom förordning av
social- och hälsovårdsministeriet föreskrivs
det om de formler och parametrar som ska
användas vid beräkningen av minibeloppet
för det korrigerade solvenskapitalet enligt 8
§, hur beräkningsgrunderna för minimibeloppet för det korrigerade solvenskapitalet
ska utarbetas och vilka dokument som ska bifogas bokslutet på grund av den proaktiva
tillsynen.
I dagsläget ingår bestämmelserna i kap. 3 i
social- och hälsovårdsministeriets föreskriftsoch anvisningssamling 7/021/96. De frågor
som ska regleras genom förordning är företrädesvis tekniska och behöver inte regleras
genom lag. Dessutom är det ändamålsenligt
att reglerna är på en lägre författningsnivå än
lag eftersom formler och parametrar allt
emellanåt måste ses över. Dessutom kan de
handlingar som ska bifogas bokslutet vara
beroende av innehållet i förordningen. Följ-

aktligen är det befogat att också de regleras
genom förordning.
13 §. I enskilda fall kan Finansinspektionen
enligt paragrafen på ansökan av försäkringsföreningen tillåta att föreningen avviker från
det som i den förordning som avses i 12 § föreskrivs om de parametrar eller formler som
ska användas vid beräkningen av minimibeloppet av det korrigerade solvenskapitalet,
om de ovannämnda formerna och parametrarna inte ger en rättvisande bild av föreningens riskposition.
Syftet är att de faktorer som spelar in för
varje förening ska kunna beaktas när föreningens riskposition beräknas. Om en förening har ett försäkringsbestånd med en riskprofil som avviker från föreskriften, kan den
anhålla om att de avvikande parametrarna
fastställs, förutsatt att den kan visa att parametrarna som bygger på föreningens eget
material ge en bättre beskrivning av riskpositionen. Då är det framför allt ingående faktorer som undersöks. En förutsättning för att
föreningen ska få avvika från regeln är att
avsteget beskriver föreningens riskposition
bättre än standardmodellen i föreskriften.
11 kap.

Vinstutdelning och annan användning av föreningens tillgångar

1 §. I paragrafen införs de tillägg och preciseringar som bestämmelserna om vinstutdelning 16 kap. 2 § i försäkringsbolagslagen ger
anledning till.
Enligt tillägget i 1 mom. 1 punkten får försäkringsföreningens medel får utbetalas till
delägarna enligt vad som i denna lag bestäms
om vinstutdelning och utbetalning från en
fond som hänförs till det fria egna kapitalet. I
2 punkten stryks bestämmelsen om nedsättning eller återbetalning av överkursfonden
eftersom begreppet överkursfond inte längre
ingår i lagen. Enligt 3 punkten jämställs också inlösen av egna garantiandelar med förvärv av egna garantiandelar.
I 2 mom. stryks hänvisningen till 7 § om
penninglån som ges ut till vissa närstående
personer till försäkringsföreningen eftersom
bestämmelsen föreslås bli struken i 7 §. I
överensstämmelse med försäkringsbolagslagen föreskriver 3 mom. att bestämmelserna
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om vinstutdelning i tillämpliga delar ska iakttas vid betalning av ränta på alla garantiandelar som medför delägarskap, inte bara på de
som medför delägarskap i föreningen.
Paragrafen får ett nytt 4 mom. som enligt
16 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen föreskriver att andra affärshändelser som utan
någon affärsekonomisk grund minskar föreningens tillgångar eller ökar dess skulder anses som olaglig utbetalning av medel.
2 §. Paragrafen har bestämmelser om de
belopp som får delas ut.
I 1 mom. 2 punkten ändras hänvisningen
till 8 kap. i försäkringsbolagslagen på grund
av de nya bestämmelserna i 10 kap. Dessutom läggs i enlighet med försäkringsbolagslagen det sammanlagda belopp med vilket fonden för verkligt värde är negativ till de icke
utdelningsbara poster som måste dras av från
den utdelade vinsten.
I 3 mom. föreslås bestämmelserna om
vinstutdelning i koncernen bli upphävda eftersom inte heller försäkringsbolagslagen har
några sådana bestämmelser.
I 4 mom. läggs enligt 16 kap. 5 § 3 mom. i
försäkringsbolagslagen en bestämmelse om
förbud mot vinstutdelning i vissa nya situationer till. Enligt de nya bestämmelserna är
vinstutdelning förbjuden om föreningen inte
uppfyller kraven på täckning av ansvarsskulden eller om det är känt eller bör vara känt att
föreningen är insolvent. Vinstutdelning är
också förbjuden om man vet eller borde veta
att vinstutdelningen leder till att det egna kapitalet minskar så mycket att det understiger
minimibeloppet, till att föreningen blir insolvent eller till att täckningen av ansvarsskulden inte uppfyller de lagstadgade kraven.
3 a §. Paragrafen föreslås bli upphävd eftersom lagen inte längre föreskriver om uppskrivningsfonder.
7 §. I paragrafen upphävs 1 mom. eftersom
inte heller försäkringsbolagslagen längre har
något förbud mot att ge ut penninglån till
personer som ingår i föreningens närmaste
krets.
I 2 mom. införs en teknisk justering och 3
mom. upphävs eftersom 1 mom. upphävs.
12 kap. Tillsynen över försäkringsföre-

ningarna
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3 §. Paragrafen föreslås bli upphävd eftersom inte heller försäkringsbolagslagen längre
föreskriver om övervakning av konkurrensen.
5 §. De nuvarande bestämmelserna om försäkringsföreningarnas och försäkringsholdingsammanslutningarnas skyldighet att
lämna uppgifter om sin verksamhet till Finansinspektionen föreslås bli upphävda, eftersom bestämmelserna ingår i den nuvarande lagen om Finansinspektionen (879/2008).
Däremot ska paragrafen fortfarande föreskriva om uppgifter som ska lämnas till socialoch hälsoministeriet.
6 c §. I 4 och 5 mom. införs tekniska ändringar i hänvisningarna för att de ska gälla
den nya försäkringsbolagslagen.
Paragrafen får ett nytt 6 mom. enligt 25
kap. 22 § i försäkringsbolagslagen om rätt att
överklaga ett beslut av Finansinspektionen
om förbud att avyttra och pantsätta egendom
i enlighet med lagen om Finansinspektionen.
Besvären ska anföras inom 30 dagar från det
att beslutet har offentliggjorts i Europeiska
unionens officiella tidning.
12 a kap. Extra tillsyn över försäkrings-

grupper

Kapitlet innehåller samma bestämmelser
som 26 kap. i försäkringsbolagslagen om extra tillsyn över försäkringsgrupper.
Begreppet "vakuutusyritysryhmä" i den
finska lagtexten föreslås bli ändrat till "vakuutusyritysryhmittymä" som i försäkringsbolagslagen. Också paragrafrubriken ändras. I
båda lagarna talas det om försäkringsgrupp
på svenska.
1 §. Pargrafen innehåller en del definitioner enligt 26 kap. 1 § i försäkringsbolagslagen. Definitionerna föreslås bli ändrade enligt försäkringsbolagslagen.
I 1 mom. 4 punkten ändras "företag med
ägarintresse" till "ägarföretag".
I den övergripande reformen av försäkringsbolagslagen överfördes social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning
av jämkad solvens för försäkringsgrupper
(1106/2000) till försäkringsbolagslagen. I lagen om försäkringsföreningar föreslås samma reform. Därför bör lagen få en definition
av "anknutet försäkringsföretag" som defini-
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eras i förordningen. I en ny 6 punkt avses
med anknutet försäkringsföretag ett försäkringsföretag, en försäkringsholdingsammanslutning, ett försäkringsföretag i ett tredjeland,
ett kredit- och finansinstitut eller ett värdepappersföretag som är ett anknutet företag.
I 7 punkten stryks försäkringsgivare som
bedriver direkt försäkring eftersom försäkringsbolag i fortsättningen ska avse både bolag som bedriver direktförsäkring och bolag
som bedriver återförsäkring.
I 8 punkten avviker definitionen av försäkringsföretag i tredje land från den gällande
lagen i och med att den avser både direktförsäkrings- och återförsäkringsföretag.
I 8 punkten stryks definitionen av utländskt
återförsäkringsföretag eftersom sådana företag ingår i definitionen på försäkringsföretag
och försäkringsföretag i tredje land.
Som det sägs i motiven till den tidigare 8
punkten föreslås begreppet utländskt återförsäkringsföretag bli struket i 9 punkten.
I en ny 10 punkt definieras försäkringsgrupp enligt 26 kap. 1 § 1 mom. 10 punkten i
försäkringsbolagslagen. Med försäkringsgrupp som omfattas av den extra tillsynen
avses försäkringsbolag enligt 2 § 2–4 mom.,
deras anknutna företag och ägarföretag samt
företag som är anknutna till deras ägarföretag.
I 2 mom. definieras indirekt innehav som
ingår i definitionen av ägarintresse i 1 mom.
3 punkten. Definitionen motsvarar definitionen av indirekt innehav i 26 kap. 1 § 2 mom.
i försäkringsbolagslagen.
2 §. I 1—3 mom. införs tekniska ändringar
som beror på de ändrade definitionerna i 1 §,
den ändrade paragrafordningen i kapitlet och
den nya Finansinspektionen.
I den övergripande reformen av försäkringsbolagslagen överfördes bestämmelserna
i social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av jämkad solvens för
försäkringsgrupper till försäkringsbolagslagen. Samma reform bör införas i lagen om
försäkringsföreningar. Det är emellertid inte
rationellt att skriva in samma bestämmelser
också i denna lag. Följaktligen föreslås det
att försäkringsbolagslagens bestämmelser om
beräkning av jämkad solvens för försäkringsgrupper ska tillämpas direkt på försäkringsföreningar.

I 4 mom. anges det att det som sägs om
verksamhetskapital som används vid beräkning av jämkad solvens och beräkningen av
det, beräkning av jämkad solvens, begränsning av verksamhetskapitalet i anknutna försäkringsföretag, minimibeloppet för jämkat
verksamhetskapital och om beaktandet av
anknutna företags verksamhetskapital i 26
kap. 6—10 § i försäkringsbolagslagen ska
tillämpas på försäkringsföretag enligt 1 och 2
mom. Momentets nuvarande definition på
försäkringsgrupp är onödig eftersom 1 § 1
mom. 10 punkten har en definition.
3 §. I linje med försäkringsbolagslagen föreslås 2 mom. bli struket eftersom det inte
längre anses nödvändigt att bemyndiga social- och hälsovårdsministeriet att genom förordning föreskriva om de allmänna principerna om tillämpningen av 1 mom.
5 §. Enligt 1 mom. ska beräkningen av
jämkad solvens inbegripa anknutna försäkringsföretag. Eftersom anknutet företag definieras i 1 §, räknas det här inte upp vilka företag som avses med. Beräkningen ska lämnas till Finansinspektionen i samband med
bokslutsuppgifterna.
Vidare föreslås 2 mom. bli upphävt eftersom det inte längre ska föreskrivas om beräkning av jämkad solvens genom förordning
av social- och hälsovårdsministeriet. I stället
skrivs de nödvändiga bestämmelserna in i
detta kapitel.
I 3 mom. ändras "vakuutusyritysryhmä" i
den finska lagtexten till "vakuutusyritysryhmittymä".
6 §. Enligt 1 mom. ska moderbolaget till
anknutna försäkringsföretag beaktas i beräkningen av den jämkade solvensen. I 1 § definieras anknutet försäkringsföretag och det
behöver inte här räknas upp vilka företag
som avses.
Vidare föreslås 2 mom. bli upphävt eftersom det inte längre ska föreskrivas genom
förordning av social- och hälsovårdsministeriet om beräkning av jämkad solvens. I stället
skrivs de nödvändiga bestämmelserna in i
detta kapitel.
6 a §. I överensstämmelse med 26 kap.
11 § i försäkringsbolagslagen föreslås paragrafen få bestämmelser om beräkning av
jämkad solvens på grundval av koncernbokslutet. Försäkringsföretag, försäkrings-
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holdningsammanslutningar eller försäkringsföretag i tredje land måste anhålla tillstånd
till det av Finansinspektionen. I övrigt gäller
principerna i detta kapitel och i försäkringsbolagslagen för bestämning av jämkad solvens.
8 §. I pargrafen ändras "företag med ägarintresse" till "ägarföretag" enligt definitionen
i 1 mom.
13 kap.

Likvidation och konkurs

Kapitlet föreskriver om likvidation och
konkurs. Bestämmelserna för när likvidation
inleds förenklas på samma sätt som i försäkringsbolagslagen. Bestämmelserna om att det
är domstolen som fattar beslut om likvidation
föreslås bli strukna.
6 §. I paragrafen stryks 3 mom. eftersom
domstolen inte längre kan besluta om att försätta en försäkringsförening i likvidation.
7—10 §. Paragraferna föreskriver om domstolens rätt att försätta en förening i likvidation. Bestämmelserna föreslås bli upphävda
eftersom försäkringsbolagslagen inte längre
har sådana bestämmelser.
11 §. I 1 mom. stryks domstolens rätt att
välja likvidator eftersom domstolar inte längre har rätt att försätta försäkringsföreningar i
likvidation.
16 §. Lagen om offentlig stämning
(729/2003) talar inte längre om inställelsedag. Uttrycket i 1 mom. föreslås därför bli
ändrat till att likvidatorn betala alla kända
skulder efter den dag som anges i den offentliga stämningen.
23 §. Pargrafen ska inte längre föreskriva
om domstolen rätt att besluta om att försätta
en försäkringsförening i likvidation.
24 §. Paragrafen föreskriver om förmånsrätt för försäkringsfordringar när en försäkringsförening försätts i likvidation eller konkurs. Pargrafen ändras enligt 23 kap. 33 § 1
mom. i försäkringsbolagslagen till att förmånsrätten ska densamma som för innehavare av handfången pant enligt lagen om den
ordning i vilken borgenärer skall få betalning
har till den pantsatta egendomen.
29 §. I paragrafen införs en del tekniska justeringar av hänvisningarna på grund av den
ändrade paragrafordningen i den nya försäkringsbolagsordningen.
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30 §. Pargrafen får en ändrad hänvisning
till 24 kap. i försäkringsbolagslagen.
14 kap.

Fusion

3 §. Paragrafen föreskriver om fusionsplanen och vad den ska innehålla. I 2 mom. införs nya 11–14 punkter om vilka nya uppgifter fusionsplanen ska uppta. Punkterna följer
19 kap. 3 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen.
Enligt 11 punkten ska planen innehålla utredning om det utjämningsbelopp som överförs och enligt 12 punkten utredning om att
den överlåtande försäkringsföreningen efter
fusionen uppfyller kraven på täckning för ansvarsskulden i 10 kap. och soliditetskraven i
10 a kap. Enligt 13 punkten krävs det utredning om den överlåtande föreningens tillgångar, skulder och eget kapital och om de
omständigheter som påverkar värderingen av
dem, om den effekt som fusionen planeras få
på den övertagande föreningens balansräkning och om de bokföringsmetoder som ska
tillämpas på fusionen. I 14 punkten är kravet
utredning om vilka företagsinteckningar enligt företagsinteckningslagen (634/1984)
egendomen i de föreningar som deltar i fusionen omfattas av.
4 §. I paragrafen föreslås 1 mom. bli ändrat
enligt 16 kap. 5 § i aktiebolagslagen. Därmed
ska en anmälan om registrering av fusionsplanen åtföljas av ett revisorsutlåtande enligt
5 § och bokslut och verksamhetsberättelse eller mellanbokslut och verksamhetsberättelse
enligt 6 §, styrelsens rapport om händelser
som på ett väsentligt sätt har påverkat föreningens ställning efter det senaste bokslutet
eller mellanbokslutet, utlåtanden från revisor
och förvaltningsrådet om mellanbokslutet,
verksamhetsberättelsen och styrelsens rapport samt det samtycke av Finansinspektionen som avses i 3 § 4 mom. och 5 § 4 mom.
I det nya 2 mom. föreskrivs det enligt 16
kap. 5 § 2 mom. i aktiebolagslagen att anmälan ska göras gemensamt av de föreningar
som deltar i fusionen.
4 a §. I en ny paragraf föreskrivs det enligt
16 kap. 6 § i aktiebolagslagen om kallelse på
borgenärerna med anspråk på de företag som
deltar i fusionen.
I 1 mom. föreskrivs det om borgenärers rätt
att motsätta sig fusion. Bestämmelsen mot-
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svarar 16 kap. 6 § 1 mom. i aktiebolagslagen.
Enligt 2 mom. ska registermyndigheten utfärda en kallelse på de borgenärer vars fordran på den överlåtande föreningen har uppkommit före registreringen av fusionsplanen.
Deras rätt att motsätta sig fusionen med ett
skriftligt meddelande till registermyndigheten senast den dag som nämns i kallelsen ska
framgå av kallelsen. Bestämmelsen motsvarar 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen.
På ansökan av den övertagande föreningen
ska kallelse enligt 3 mom. utfärdas också på
den övertagande föreningens borgenärer, om
fusionen enligt ett sådant utlåtande av en revisor som avses i 5 § kan äventyra betalningen av den övertagande föreningens skulder. I
annat fall har den övertagande föreningens
borgenärer inte rätt att motsätta sig fusion
och kräva att deras fordringar betalas eller att
få säkerhet på grundval av fusionen. Bestämmelsen motsvarar 16 kap 6 § 3 mom. i
aktiebolagslagen.
4 b §. I en ny paragraf ingår bestämmelser
enligt 16 kap. 7 § i aktiebolagslagen om försäkringsföreningens skyldighet att senast en
månad före den föreskrivna dagen sända ett
skriftligt meddelande om kallelsen till de av
sina kända borgenärer som avses i 4 a § 1
mom. och vars fordringar har uppkommit
före registreringen av fusionsplanen.
6 §. Paragrafen anger vilka handlingar som
ska fogas till fusionsplanen i fråga om varje
förening som deltar i fusionen. Paragrafen får
en ny 7 punkt om de beslut om utbetalningar
av medel som varje i fusionen deltagande förening eventuellt har fattat efter bolagets senaste räkenskapsperiod. Bestämmelsen motsvarar 16 kap. 11 § 1 mom. 4 punkten i aktiebolagslagen.
11 §. I överensstämmelse med 19 kap. 5, 6
och 10 § i försäkringsbolagslagen föreskriver
paragrafen ansökan om Finansinspektionens
samtycke till fusionsplanen, fastställelse av
den stadgeändring som fusionen kräver, kallelse och förutsättningarna för samtycke från
Finansinspektionen.
I 1 mom. anges att de föreningar som deltar
i fusionen ska ansöka om Finansinspektionens samtycke till fusionsplanen och om
fastställelse av den ändring av stadgarna som
fusionen kräver inom en månad efter det att
fusionsplanen har undertecknats. Bestämmel-

sen motsvarar 19 kap. 5 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen.
I det nya 2 mom. ingår det bestämmelser
enligt 19 kap. 5 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen om den övertagande föreningen i
samband med den ansökan som avses i 1
mom. är skyldig att ansöka om att Finansinspektionen fastställer de grunder för överföring av utjämningsbeloppet som beror på fusionen.
Förutsättningarna för att Finansinspektionen ska kunna ge sitt samtycke till fusion föreslås bli ändrade enligt försäkringsbolagslagen. Enligt 4 mom. ska Finansinspektionen
ge sitt samtycke om fusionen inte äventyrar
de försäkrade förmånerna och den inte anses
äventyra möjligheterna att iaktta sunda och
försiktiga affärsprinciper i försäkringsföreningens verksamhet. Bestämmelsen motsvarar principerna i 19 kap. 10 § 1 mom. Enligt
försäkringsbolagslagen har Finansinspektionen rätt att till samtycket foga sådana villkor
som den anser nödvändiga för att trygga de
försäkrade förmånerna och iakttagandet av
sunda och försiktiga affärsprinciper i försäkringsföreningens verksamhet.
12 §. Den gällande paragrafen föreskriver
om tillstånd från registermyndigheten för att
verkställa fusionen. Varken aktiebolagslagen
eller försäkringsbolagslagen har längre sådana bestämmelser. I stället krävs det anmälan
till registermyndigheten. Lagen föreslås bli
ändrad i enlighet med detta.
Paragrafen ändras till att garantiandelsägarna i den överlåtande föreningen har rätt
att kräva inlösen av sina garantiandelar. Pargrafen har samma innebörd som 16 kap. 13 §
i aktiebolagslagen.
Garantiandelsägarna i den överlåtande föreningen kan enligt 1 mom. på den föreningsstämma som beslutar om fusionen kräva inlösen av sina garantiandelar. Kravet på
inlösen måste ställas innan beslutet om fusion fattas. Den som kräver inlösen måste
rösta mot fusionsbeslutet. Bara de garantiandelar kan lösas in som har anmälts för registrering i garantiandelsboken före föreningsstämman eller senast på den sista anmälningsdagen.
Om någon överenskommelse om inlösenrätten till garantiandelar eller om villkoren
för inlösen inte nås med den övertagande fö-
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reningen, ska ärendet med iakttagande av vad
som föreskrivs i 16 kap. 4 § om behandling i
skiljeförfarande överlämnas till skiljemän för
avgörande. Efter att ärendet inletts har garantiandelsägarna bara rätt till lösenbeloppet.
Om det senare under förfarandet fastställs att
de inte har rätt till inlösen, har de rätt till fusionsvederlag i enlighet med fusionsplanen.
Om fusionen förfaller leder detta till att också inlösenförfarandet förfaller.
Lösenbeloppet är enligt 3 mom. det verkliga pris som garantiandelen betingar omedelbart före fusionsbeslutet. När lösenbeloppet
fastställs beaktas inte den negativa effekt
som fusionen eventuellt har på värdet av den
överlåtande föreningens garantiandelar. På
lösenbeloppet ska en årlig ränta betalas och
den börjar löpa så snart fusionsbeslutet är fattat.
Lösenbeloppet ska enligt 4 mom. betalas
inom en månad från det att domen vunnit
laga kraft. Den övertagande föreningen behöver dock inte betala förrän verkställandet
av fusionen har registrerats.
Den övertagande föreningen svarar enligt 5
mom. för att lösenbeloppet betalas. Den
överlåtande föreningen ska genast underrätta
den övertagande föreningen om inlösenanspråk.
13 och 14 §. Pargraferna föreslås bli upphävda eftersom det inte längre ska behövas
tillstånd av registermyndigheten för att verkställa en fusion.
15 §. De föreningar som deltar i fusionen
ska enligt 1 mom. till registermyndigheten
göra anmälan om verkställande av fusionen
inom sex månader från Finansinspektionens
samtycke.
Till 3 mom. fogas i överensstämmelse med
16 kap. 14 § 1 mom. 1 punkten i aktiebolagslagen en skyldighet att till anmälan foga en
försäkran från de i fusionen deltagande föreningarnas styrelsemedlemmar och verkställande direktörer om att denna lag har iakttagits vid fusionen och de i fusionen deltagande föreningarnas beslut om fusionen. Enligt
19 kap. 12 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen ska anmälan också åtföljas av ett intyg
över Finansinspektionens samtycke.
I ett nytt 4 mom. anges förutsättningarna
för att en anmälan om verkställighet av fusion ska kunna registreras. Registermyndig-
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heten ska kontrollera villkoren före registreringen. Enligt momentet räcker det med en
domstols dom om att borgenären har fått betalning eller betryggande säkerhet för sina
fordringar.
Om en borgenär har motsatt sig fusionen,
ska registermyndigheten enligt ett nytt 5
mom. genast informera föreningen. Föreningen kan då inom en månad från den utsatta dagen väcka talan för att lösa frågan om
skulden eller säkerheten. Föreningen och
borgenären kan också tillsammans begära att
registermyndigheten skjuter upp behandlingen av ärendet.
Ett nytt 8 mom. föreskriver att borgenärsskyddet enligt paragrafen inte gäller försäkringsborgenärer.
14 a kap. Överlåtelse av försäkringsbe-

ståndet

1 §. Enligt 1 mom. kan en försäkringsförening överlåta sitt försäkringsbestånd till en
annan försäkringsförening eller till ett försäkringsbolag. Momentet får ett förtydligande
tillägg om att bestämmelserna om övertagande förening i detta kapitel på det övertagande
bolaget när försäkringsbestånd överlåts till
ett försäkringsbolag.
I 3 mom. ingår tekniska justeringar av hänvisningarna eftersom uppbyggnaden av försäkringsbolagslagen har ändrats.
I ett nytt 4 mom. föreskrivs det enligt 21
kap. 1 § 3 mom. i försäkringsbolagslagen om
att också den del av den överlåtande föreningens utjämningsbelopp som svarar mot
det försäkringsbestånd som ska överlåtas ska
överföras på den övertagande föreningen eller det övertagande bolaget.
3 §. Pargrafen har bestämmelser om en
skriftlig plan för överlåtelsen av försäkringsbeståndet. I 2 mom. anges det vad som ska
ingå i planen. Momentet föreslås få en ny 9
och 10 punkt som enligt 21 kap. 2 § 2 mom. i
försäkringsbolagslagen föreskriver att planen
ska ha utredning om det utjämningsbelopp
som överförs och utredning om att den överlåtande försäkringsföreningen, som inte försatts i likvidation, och den övertagande försäkringsföreningen efter överlåtelsen uppfyller kraven på täckning för ansvarsskulden i
10 kap. och soliditetskraven i 10 a kap.
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9 §. Paragrafens 1 mom. föreslås bli ändrat
enligt 21 kap. 4 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen, vilket innebär att Finansinspektions samtycke till planen för överlåtelse av
försäkringsbeståndet ska anhållas inom en
månad efter det att planen har undertecknats.
Enligt ett nytt 2 mom. ska den övertagande
och den överlåtande föreningen i samband
med den ansökan som avses i 1 mom. ansöka
om att Finansinspektionen fastställer grunderna för överföring av utjämningsbeloppet.
Momentet motsvarar 21 kap. 4 § 2 mom. i
försäkringsbolagslagen.
De förutsättningar som krävs för att Finansinspektionen ska kunna ge sitt samtycke
till att försäkringsbeståndet överlåts ändras
enligt försäkringsbolagslagen. Enligt 4 mom.
ska Finansinspektionen ge sitt samtycke om
överlåtelsen av försäkringsbeståndet inte
äventyrar de försäkrade förmånerna och den
inte anses äventyra möjligheterna att iaktta
sunda och försiktiga affärsprinciper i försäkringsföreningens verksamhet. Bestämmelsen
motsvarar 21 kap. 12 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen. I samklang med försäkringsbolagslagen ska Finansinspektionen ha rätt att
till samtycket foga sådana villkor som den
anser nödvändiga för att trygga de försäkrade
förmånerna och iakttagandet av sunda och
försiktiga affärsprinciper i försäkringsföreningens verksamhet.
15 kap.

Skadeståndsskyldighet

1 §. I paragrafens nya 1 mom. föreskrivs
på motsvarande sätt som i 28 kap. 2 § 1
mom. i försäkringsbolagslagen att en styrelseledamot, en förvaltningsrådsledamot och
verkställande direktören ska ersätta skada
som de i sitt uppdrag, i strid med 1 kap. 6 d
§, uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat föreningen. Enligt den föreslagna 1 kap.
6 d § har personer i ledningen allmän omsorgsplikt gentemot föreningen, dvs. de skall
omsorgsfullt främja föreningens intressen.
En person som hör till ledningen och som
bryter mot omsorgsplikten är enligt paragrafen skyldig att ersätta föreningen för den
skada som han eller hon orsakat.
I 2 mom. föreslås att ledningen utöver det
som avses i 1 mom. också är skyldig att ersätta skada som den i sitt uppdrag annars i

strid med försäkringsbolagslagen, de bestämmelser i aktiebolagslagen som tillämpas
med stöd av försäkringsbolagslagen eller bestämmelser i stadgarna uppsåtligen eller av
oaktsamhet har orsakat föreningen, en delägare eller någon annan. För att ledningen
skall bli ersättningsskyldig förutsätts det således att skadan har orsakats genom överträdelse av andra bestämmelser i denna lag eller
i försäkringsbolagslagen eller bestämmelser i
aktiebolagslagen som tillämpas med stöd av
försäkringsbolagslagen eller bestämmelser i
stadgarna än enbart bestämmelsen om allmän
omsorgsplikt i den föreslagna 1 kap. 6 d §.
Momentet motsvarar 28 kap. 2 § 2 mom. i
försäkringsbolagslagen.
I det nya 3 mom. föreslås bestämmelser om
en oaktsamhetspresumtion som i sak motsvarar 28 kap. 2 § 3 mom. i försäkringsbolagslagen. I momentet ska förutom till lagen om
försäkringsföreningar uttryckligen också
hänvisas till de bestämmelser i försäkringsbolagslagen och aktiebolagslagen som tilllämpas med stöd av lagen om försäkringsföreningar. En person i ledningen som har orsakat skada genom överträdelse av lagen om
försäkringsföreningar, de bestämmelser i försäkringsbolagslagen eller aktiebolagslagen
som tillämpas med stöd av lagen om försäkringsföreningar eller bestämmelser i stadgarna ska för att undgå skadeståndsansvar visa
att han eller hon har handlat omsorgsfullt.
Den föreslagna bestämmelsen gäller dock
inte situationer där endast principerna i 1
kap. 6 d § har åsidosatts. Om oaktsamhetspresumtionen tillämpades på denna grund
skulle detta med beaktande av bestämmelsens allmänna utformning leda till ett alltför
strängt resultat med tanke på föreningsledningens ansvar.
Om föreningen, en delägare eller någon
annan har orsakats ersättningsbar skada genom en rättshandling eller något annat jämförbart arrangemang som har vidtagits till
förmån för en föreningen närstående person,
kan man i regel utgå från att det åtminstone
är fråga om ett oaktsamt förfarande. Tilllämpningen av bestämmelsen förutsätter inte
att syftet bevisligen har varit att ge en föreningen närstående person en fördel, utan det
räcker att åtgärden enligt en objektiv bedömning har vidtagits till förmån för någon när-
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stående. På definitionen av närstående tilllämpas med stöd av 10 kap. 1 § 1 mom. 8
kap. 11 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen.
3 §. Också denna pargraf om delägares
skadeståndsskyldighet anpassas efter försäkringsbolagslagen. Enligt 1 mom. ska en delägare ersätta en skada som han genom att
medverka till överträdelse av denna lag eller
de bestämmelser i försäkringsbolagslagen eller aktiebolagslagen som tillämpas med stöd
av denna lag eller stadgarna uppsåtligen eller
av vållande har åsamkat föreningen, en annan delägare eller någon annan.
I paragrafens nya 2 mom. föreskrivs på
motsvarande sätt som i 28 kap. 3 § 2 mom. i
försäkringsbolagslagen om oaktsamhetspresumtionen i det fall att en delägare har orsakat skada genom en åtgärd till förmån för en
föreningen närstående person. I motsats till
ledningens ansvar ger enbart den omständigheten att ett förfarande strider mot lagen om
försäkringsföreningar, de bestämmelser i försäkringsbolagslagen eller aktiebolagslagen
som tillämpas med stöd av den eller bestämmelser i stadgarna inte anledning att anta att
delägaren handlat oaktsamt.
3 a §. Paragrafen är ny och gäller stämmoordförandens skadeståndsansvar. Bestämmelsen motsvarar 28 kap, 4 § i försäkringsbolagslagen. Stämmoordföranden ska ersätta
en skada som han eller hon i sitt uppdrag genom överträdelse av denna lag, de bestämmelser i försäkringsbolagslagen eller aktiebolagslagen som tillämpas med stöd av denna
lag eller bestämmelser i stadgarna uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat bolaget,
en delägare eller någon annan.
5 §. Enligt ett tillägg i 1 mom. ska föreningsstämman kunna besluta om att väcka
skadeståndstalan med stöd av den nya 3 a §.
6 §. Bestämmelserna om delägarnas rätt att
föra skadeståndstalan för föreningens räkning
ändras enligt principerna i 28 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen.
Trots att det enligt 5 § är föreningsstämman som har rätt att väcka talan, har delägarna enligt 1 mom. rätt att i sitt eget namn föra
skadeståndstalan för försäkringsföreningens
räkning, om det när talan väcks är sannolikt
att föreningen inte ser till att skadeståndsanspråket fullföljs. Dessutom krävs det att kärandena då innehar minst en tiondel av samt-
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liga röster. Momentet svarar mot 28 kap. 8 §
1 mom. i försäkringsbolagslagen.
När delägarna väcker skadeståndstalan ska
föreningen ges tillfälle att bli hört, om detta
inte är uppenbart onödigt. De delägare som
för talan svarar själva för rättegångskostnaderna men har rätt att få dem ersatta av föreningen, om de medel som genom rättegången
vunnits till föreningen räcker till för ändamålet. Förslaget uppmuntrar inte delägarna till
att föra skadeståndstalan i onödan eftersom
de själva svarar för rättegångskostnaderna
om de förlorar. Momentet svarar mot 28 kap.
8 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen.
I 3 mom. ingår en frist för att väcka talan
om den ersättningsskyldige genom beslut av
föreningsstämman har beviljats ansvarsfrihet
och om det vid samma föreningsstämma har
lagts fram ett förslag om särskild granskning.
Talan väckas inom tre månader från beslutet
eller om det vid samma föreningsstämma har
lagts fram ett förslag om särskild granskning
och det har biträtts. Momentet svarar mot 28
kap. 8 § 3 mom. i försäkringsbolagslagen.
I 4 mom. föreskrivs det att en delägare inte
har rätt att få ersättning för en skada som orsakats föreningen. Momentet svarar mot 28
kap. 8 § 4 mom. i försäkringsbolagslagen.
På begäran av delägarna är föreningen enligt 5 mom. skyldig att utreda om kärandena i
ett fall som avses i 1 mom. innehar minst en
tiondel av samtliga röster och att utfärda ett
intyg över detta. Rösterna räknas enligt bestämmelserna i stadgarna.
7 §. Till det inledande stycket ska också 3 a
§ nämnas eftersom talan kan väckas med
stöd av den. Fristerna på tre respektive 2 år i
1–4 punkten föreslås bli förlängda till fem år
för att väcka talan. Bestämmelsen svarar mot
28 kap. 9 § i försäkringsbolagslagen. Dessutom får 4 punkten en frist för att talan mot
stämmoordföranden preskriberas.
8 §. I den nya 8 § anges det når skadeståndsbestämmelserna är tvingande. Enligt
1 mom. kan föreningens rätt till skadestånd
enligt detta kapitel eller 51 § i revisionslagen
inte begränsas i stadgarna i vissa fall. Pargrafen svarar mot 28 kap. 10 § i försäkringsbolagslagen.
Enligt 1 punkten kan rätten till skadestånd
inte begränsas om skadan har orsakats genom
överträdelse av sådana bestämmelser i denna
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lag eller sådana bestämmelser i försäkringsbolagslagen eller aktiebolagslagen som tilllämpas med stöd av denna lag och från vilka
avvikelse inte får göras genom en bestämmelse i stadgarna.
Enligt 2 punkten kan föreningens rätt till
skadestånd inte begränsas om skadan annars
har orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.
Enligt 2 mom. kan föreningens rätt till skadestånd begränsas genom stadgarna bara om
alla delägare ger sitt samtycke.
I 3 mom. föreskrivs det enligt 28 kap. 10 §
3 mom. i försäkringsbolagslagen att stadgarna inte kan begränsa den rätt till skadestånd
eller den talerätt som en delägare eller någon
annan har enligt detta kapitel eller revisionslagen.
Bestämmelser i stadgarna är utan effekt när
rätten till skadestånd eller till att väcka talan
är begränsade mer än vad denna pargraf tillåter.
16 kap.

Särskilda stadganden

3 §. I 2 mom. ingår bestämmelser om domstolens skyldighet att underrätta Finansinspektionen och registermyndigheten om sitt
beslut när talan om klander av föreningsstämmans beslut har väckts. Domstolen ska
enligt ett tillägg till momentet också göra registeranmälan om att dess avgörande har
vunnit laga kraft.
4 §. Enligt 1 mom. ska en bestämmelse i
stadgarna om behandling av tvister i skiljeförfarande fortfarande vara bindande för föreningen, en garantiandelsägare, styrelsen,
förvaltningsrådet, en styrelsemedlem, en förvaltningsrådsmedlem, verkställande direktören och en revisor. Däremot ska skiljeklausuler i stadgarna inte vara bindande för utomstående, till exempel borgenärer. Vidare ska
en bestämmelse i stadgarna om behandling
av sådana tvistemål i skiljeförfarande vara
bindande för parterna i tvistemålet. Momentet svarar mot 24 kap. 3 § 1 mom. i aktiebolagslagen.
I 2 mom. anges det explicit att en skiljeklausul i stadgarna inte har någon retroaktiv
effekt.
6 §. Hänvisningarna ändras till 8 kap. 10 §
i aktiebolagslagen som i fortsättningen ska

tillämpas på försäkringsföreningar.
7 §. Pargrafen har straffbestämmelser om
olovligt bedrivande av försäkringsrörelse.
Till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. där
allmänna åklagaren åläggs att ge Finansinspektionen tillfälle att yttra sig i ärendet. När
domstolen behandlar brottmålet ska den ge
Finansinspektionen tillfälle att bli hörd.
8 §. Paragrafen har straffbestämmelser vid
försäkringsföreningsbrott. I 5 punkten upphävs bestämmelserna om brott mot återbetalning av kapitallån, betalning av ränta eller
annan gottgörelse eller ställande av säkerhet
eftersom de inte är straffbara enligt försäkringsbolagslagen.
Enligt 6 punkten är det straffbart att bevilja
penninglån i strid med 11 kap. 7 §. Bestämmelsen föreslås bli upphävd eftersom bestämmelsen om att ge penninglån till föreningen närstående personer också föreslås bli
upphävd.
9 §. Bestämmelsen i 1 mom. 3 punkten om
underlåtenhet att iaktta bestämmelserna om
vad som ska anges i föreningens brev och på
dess blanketter föreslås bli upphävd eftersom
försäkringsbolagslagen inte har någon sådan
straffbestämmelse.
I 4 punkten ingår en teknisk ändring på
grund av den nya uppbyggnaden av försäkringsbolagslagen.
I 5 punkten införs en teknisk justering med
en hänvisning till 8 kap. 10 § i aktiebolagslagen. Dessutom stryks uppgifter till socialoch hälsovårdsministeriet eftersom lagen i
fortsättningen inte längre ska förplikta föreningarna att lämna information till ministeriet.
Bestämmelsen i 8 punkten att brott mot
upplysningsplikten vid utbjudande av garantiandelar föreslås bli upphävd eftersom försäkringsbolagslagen inte har någon sådan
straffbestämmelse.
I 2 mom. införs en teknisk justering på
grund av ändringarna i 1 mom.
10 §. Paragrafen föreskriver om sekretess
för uppgifter och social- och hälsovårdsministeriets rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av försäkringshemligheten. Begreppet
"tystnadsplikt" i 1 mom. föreslås bli ersatt
med "sekretess" i likhet med försäkringsbolagslagen. Vidare förelås ett nytt 3 mom.
med bestämmelser enligt 30 kap. 2 § 2 mom.
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i försäkringsbolagslagen om att social- och
hälsovårdsministeriet bara får lämna ut information som behövs för att de myndigheter
som nämns i 2 mom. ska kunna utföra sina
uppdrag.
I det inledande stycket i 4 mom. ändras
"tystnadsplikt" till "sekretess" i likhet med
försäkringsbolagslagen. Vidare kompletteras
3 punkten i överensstämmelse med 30 kap. 3
§ 1 mom. i försäkringsbolagslagen med ett
tillägg om utlämnande av känsliga uppgifter
enligt 11 § i personuppgiftslagen. Dessutom
kompletteras 6 punkten enligt 30 kap. 3 § 1
mom. 6 punkten i försäkringsbolagslagen
med tillstånd från datasekretessnämnden och
föreskrifter stryks. Vidare kompletteras 9
punkten enligt 30 kap. 3 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen med att till registeransvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet bara får lämnas ut uppgifter som den får
registrera i kreditupplysningsregistret eller i
övrigt behandla i kreditupplysningssyfte.
Bestämmelsen i 6 mom. om trafikförsäkringscentralens, patientförsäkringscentralens
och miljöförsäkringscentralens rätt att lämna
sekretessbelagda uppgifter behövs inte eftersom centralerna sköter uppgifter inom ramen
för offentlig makt och eftersom de följer förvaltningslagen lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Följaktligen behöver
lagen om försäkringsföreningar inte ha specifika bestämmelser om centralernas rätt att
lämna ut sekretessbelagda uppgifter.
Vidare föreslås 8 mom. bli upphävt eftersom det genom förordning av social- och
hälsovårdsministeriet inte ska utfärdas närmare bestämmelser om verkställigheten av
paragrafen.
11 a §. Paragrafen föreslås bli upphävd eftersom bestämmelser om registrering av ombud och personer som handlar på deras vägnar numera ingår i lagen om försäkringsförmedling (570/2005).
12 §. I 2 mom. föreslås social- och hälsovårdsministeriets befogenhet att meddela föreskrifter bli upphävd. Det finns inget behov
av att meddela föreskrifter om återförsäkring
eftersom återförsäkringsdirektivet har genomförts nationellt i försäkringsbolagslagen.
I lagen om försäkringsklasser (526/2008) ingår bestämmelser om turistassistans. Även i
övrigt finns det inget behov att i lag utfärda
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bemyndiganden att utfärda närmare bestämmelser på grund av avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller medge
undantag från lagen.
13 §. Också bestämmelsen om vad som ska
ingå i föreningens brev och på dess blanketter föreslås bli upphävt eftersom varken försäkringsbolagslagen eller aktiebolagslagen
har sådana bestämmelser.
Ikraftträdande. Ikraftträdandebestämmelsen föreskriver om ikraftträdandet för de nya
bestämmelserna och om övergångsåtgärder
som gäller försäkringsföreningar som har
bildats innan de nya bestämmelserna träder i
kraft. Syftet är att de nya bestämmelserna ska
träda i kraft när de har godkänts och blivit
stadfästa. Den sannolika tidpunkten är senhösten 2009, dock senast den 1 januari 2010.
I 1 mom. ingår en sedvanlig ikraftträdandebestämmelse.
I 2 mom. föreskrivs det om åsidosättande
av bestämmelser i stadgarna som strider mot
de tvingande bestämmelserna i den nya lagen
och om att ändra stadgarna enligt den nya lagen. Bestämmelserna har samma innebörd
som 4 § 1 mom. i lagen om införande av försäkringsbolagslagen. Inom den utsatta tiden
måste en försäkringsförening anhålla om att
Finansinspektionen fastställer ändringarna i
stadgarna och anmäla dem för registrering
senast tre månader efter Finansinspektionens
beslut.
I 3 mom. föreskrivs det om bestämmelser i
stadgarna som strider mot 1 kap. 2 § 1 mom.
i den nya lagen. Enligt den gällande lagen
om försäkringsföreningar bestäms det särskilt
i stadgarna om delägarskap för garantiandelsägare. Den nya lagen utgår från att de alltid är delägare om det inte föreskrivs något
annat i stadgarna. Eftersom ändringen kan
påverka försäkringstagardelägarnas ställning
i föreningen, föreslås till paragrafens 5 mom.
en övergångsbestämmelse, enligt vilken den
nya regleringen gäller nya garantiandelar
som tecknas efter lagens ikraftträdande.
Det föreslås att 1 kap. 3 § 1 mom. ändras
så, att den lagstadgade tilläggsavgiftsskyldigheten för garantiandelsägare som är delägare slopas. Eftersom ändringen kan påverka försäkringsföreningens ekonomiska ställning föreslås till 6 mom. en övergångsbestämmelse, enligt vilken försäkringsföre-
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ningens garantiandelsägare som är delägare
fortfarande ansvarar för sådana försäkringsföreningens skyldigheter som har uppkommit
före den nya lagens ikraftträdande.
Enligt 4 mom. är det vanligen tidpunkten
när ett stämmobeslut fattas som är avgörande
för om den gällande lagen eller den nya lagen
ska tillämpas på ärendet och anknytande registreringar och på övriga förfaranden. Om
ett stämmobeslut har fattats under den gällande lagens giltighetstid, ska vanligen den
nuvarande lagen till alla delar tillämpas på
både materiella bestämmelser och procedurbestämmelser. När stämman hålls sedan den
nya lagen har trätt i kraft ska den nya lagen
också tillämpas på stämmokallelse, stämmohandlingar och anmälan och deltagande i föreningsstämman, trots att tillexempel stämmokallelsen skickas ut och anmälningar görs
redan innan lagen har trätt i kraft.
Enligt den nya lagen väljs styrelsen av förvaltningsrådet, om föreningen har ett förvaltningsråd och om ingenting annat sägs i stadgarna. Enligt den nya lagen har förvaltningsrådet denna rättighet bara det står inskrivet i
stadgarna. Enligt 7 mom. har förvaltningsrådet rätt att välja styrelsemedlemmar i tre år
från det att lagen trädde i kraft, förutsatt att
en bestämmelse i stadgarna som gäller förvaltningsrådet har anmälts för registrering
innan den nya lagen har trätt i kraft, också
när rätten inte finns inskriven i stadgarna. Efter övergångsperioden existerar inte rätten
längre. Momentet har samma innebörd som
11 § i lagen om införande av försäkringsbolagslagen.
Enligt 8 mom. är överkursfonder i en försäkringsförenings balansräkning, som alltså
inte längre kommer att finnas på grundval av
den nya lagen, i fortsättningen bundet eget
kapital. I motsats till försäkringsbolagslagen
ska lagen om försäkringsföreningar fortfarande ha bestämmelser om reservfonder.
Enligt 9 mom. ska bestämmelserna om eget
kapital, bokslut och verksamhetsberättelse i
10 kap. i den nya lagen ska tillämpas senast
från och med att bokslutet och verksamhetsberättelsen för den räkenskapsperioden upprättas, det vill säga från och med den räkenskapsperiod som börjar när den nya lagen har
trätt i kraft. Det ska således vara tillåtet att
följa antingen de gamla eller de nya bestäm-

melserna när bokslutet och verksamhetsberättelsen upprättas för en räkenskapsperiod
som pågår när den nya lagen träder i kraft.
I 10 mom. föreslås med hänvisning till tydlighet och förutsebarhet en specialbestämmelse som anger att tidpunkten då fusionsplanen anmäls för registrering ska vara avgörande för lagvalet vid fusion. Vid överlåtelse
av försäkringsbeståndet är tidpunkten när ansökan om Finansinspektionens samtyckte till
överlåtelsen görs avgörande eftersom planen
om överlåtelse av försäkringsbeståndet inte
behöver anmälas för registrering. Dessa tidpunkter ska avgöra frågan om förfarandet vid
alla bestämmelser om fusion, delning och
överlåtelse av försäkringsbeståndet.
På behandling av avgörande av klandertalan gällande ogiltigt beslut eller andra krav
som har ställts före lagens ikrafträdande tillämpas enligt 11 mom. de bestämmelser som
gällde vid denna lags ikraftträdande.
Enligt 12 mom. på skadestånd som grundar
sig på gärningar eller försummelser som inträffade före lagens ikrfatträdande tillämpas
de bestämmelser som gällde vid denna lags
ikraftträdande.

1.2. Lagen om pension för lantbruksföretagare
11 kap. Bestämmelser om förvaltningen
av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
117 §. Delegationens uppgifter och beslutsfattande. Bestämmelser om delegationens

uppgifter finns i denna paragraf och i 128 §.
Dessutom ingår bestämmelser om delegationen i statsrådets förordning om reglemente
för
Lantbrukarnas
pensionsanstalt
(1404/2006). I 2 mom. anges uppgifterna i 3
§ i förordningen. Det handlar i grund och
botten om skyldigeter och det ligger därför i
linje med principerna i grundlagen att bestämmelserna ingår i lag. I 1 punkten ändras
formuleringen språkligt för att motsvara det
som avses i 118 §, det vill säga att delegationen väljer övriga medlemmar i styrelsen
utom de som representerar ministerier och
personliga suppleanter för dem. Ordföranden
och vice ordföranden väljs av Pensionsskyddscentralen. I dagsläget ingår det be-
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stämmelser om revisorer dels i 128 §, dels i
förordning, vilket är onödigt. Enligt 2 punkten ska delegationen välja en revisor och en
eventuell revisorssuppleant. I 4 § i statsrådets
förordning om reglemente för Lantbrukarnas
pensionsanstalt ingår det närmare bestämmelser om arvoden till revisorn och en eventuell revisorssuppleant och om ersättning till
dem för resekostnader. Följaktligen behövs
inga sådana bestämmelser i lag.
118 §. Styrelsen. Enligt den gällande lagen
krävs det av styrelseledamöterna och verkställande direktören ett daterat och undertecknat samtycke till uppdraget innan de utnämnas. Något sådant skriftligt samtycke
krävs inte av styrelseledamöterna eller verkställande direktörerna i försäkringsbolag eller
arbetspensionsförsäkringsbolag. Bestämmelserna föreslås bli samordnade och 118 § 4
mom. bör därför upphävas. Ingen kan självfallet utnämnas utan att ha gett sitt samtycke.
120 §. Verkställande direktören. Den sista
meningen i 2 mom. föreslås bli upphävd.

126 §. Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse. I 1 mom. införs en teknisk

ändring av hänvisningen för att den ska gälla
Finansinspektionen.
I 2 mom. beaktas den nya metoden att bara
undantagen från bokföringslagen och 8 kap. i
försäkringsbolagslagen räknas upp i lagen.
Bestämmelserna i 8 kap. i försäkringsbolagslagen ska tillämpas, utom 1–3 §, 10 § 1 mom.
och 2 mom. 1 punkten, 12 § 3–6 punkten, 13
§, 14 § 1 mom. 2 punkten, 19, 23 och 27–31
§, kan tillämpas på Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt likaväl som på arbetspensionsförsäkringsbolag. Bestämmelserna i 8
kap. 1–3 §, 12 § 3–6 punkten och 13 § lämpar sig inte eftersom pensionsanstalten inte
har något eget kapital, även om koncernen
kan få eget kapital genom samgång mellan
dotterbolag.
I 8 kap. 14 § 1 mom. 2 punkten i försäkringsbolagslagen nämns ett försäkringsbolags
eller ett arbetspensionsförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld. Men det finns
egna regler för ansvarsskuld i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och bestämmelsen
kan därför inte tillämpas. Kriterierna för beräkning av ansvarsskulden avviker delvis
från kriterierna för beräkning av ansvarsskulden i andra arbetspensionsanstalter. Inte
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heller 8 kap, 10 § ska tillämpas eftersom
pensionsanstalten inte har fritt eget kapital.
Den har inget behov av att ta kapitallån när
det är staten som finansierar verksamheten.
När anstalten inte har något behov av att ta
kapitallån, är bestämmelserna om kapitallån
på grundval av 10 § 2 mom. inte tillämpliga.
Däremot kan 2 punkten i momentet komma
att tillämpas när det i anstaltens koncern ingår ett företag med kapitallån. Då måste det i
verksamhetsberättelsen om koncernen precis
som i fråga om försäkringsbolag uppges vilka de viktigaste villkoren för kapitallånen är.
Följaktligen är det inte uteslutet att punkten
kan komma att tillämpas.
Pensionsanstalten har inte koncession för
att bevilja fondförsäkringar och 8 kap. 19 §
kommer därför inte att tillämpas. Vidare
kommer 22 § 1 mom. inte att tillämpas eftersom pensionsanstalten inte har något moderbolag utan den finansieras av staten. Det är
också osannolikt att det i pensionsanstaltens
koncern skulle ingå kreditinstitut eller värdepappersföretag och även 2 mom. kommer
inte att tillämpas. Om pensionsanstalten hade
ett företag som bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkring som dotter- eller intresseföretag skulle det enligt de allmänna principerna sammanställas med koncernbokslutet.
Följaktligen ska inte 8 kap. 23 § som förbjuder sammanställning med arbetspensionsförsäkringsbolagets bokslutsuppgifter. Vidare
gäller 27 § publika försäkringsbolag och
kommer därmed inte att tillämpas på pensionsanstalten. Inte heller 8 kap. 28–31 §
kommer att tillämpas eftersom motsvarande
bestämmelser ingår i detta kapitel.
Bokföringslagen tillämpas på arbetspensionsförsäkringsbolag och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt nästan samma
principer. Undantagen gäller registrering av
bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen som det finns bestämmelser
om i 3 kap. 9 § i bokföringslagen. Detsamma
gäller också kopior av bokslutet och verksamhetsberättelsen som regleras i 3 kap. 11 §
i bokföringslagen. Dessutom kan 3 kap. 9 § i
bokföringslagen inte tillämpas direkt på pensionsanstalten eftersom bokslutet inte ska
anmälas för registrering till patent- och registerstyrelsen. Bestämmelserna om kopior av
bokslutet och verksamhetsberättelsen lämpar
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sig inte för pensionsanstalten eftersom de refererar till 9 §. Vanligen är det så att det ges
ut en kopia av bokslutet och verksamhetsberättelsen om någon begär det. Dessutom lägger pensionsanstalten ut bokslutet på sin
webbsida. I 3 mom. utesluts tillämpningen av
lagrummen. En innehållslig ändring är att
pensionsanstalten i likhet med arbetspensionsförsäkringsbolag ska ha rätt att upprätta
koncernbokslut enligt den internationella redovisningsstandarden IFRS.
Bestämmelserna i bokföringslagen om upprättande av koncernbokslut blir tillämpliga på
grundval av 8 kap. i försäkringsbolagslagen
och det kan vara befogat att Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt följer dem. Därmed
kan det gällande 4 mom. upphävas eftersom
det inte behövs.
Också 5 mom. är onödigt eftersom motsvarande bestämmelser blir tillämpliga på
grundval av 8 kap. 4 § 3 mom. Följaktligen
föreslås momentet bli upphävt.

127 §. Närmare bestämmelser om bokföring och bokslut. Befogenheten i 1 mom. att

utfärda förordning ändras enligt 8 kap. 28 § i
försäkringsbolagslagen. Dessutom ändras
momentet så att förordningen i förekommande fall bara ändras om det finns ett särskilt
behov av att reglera bestämmelserna om
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, vilket
också har varit fallet. Syftet är att ministeriet
i fortsättningen inte ska meddela bestämmelser som överlappar bestämmelserna om arbetspensionsförsäkringsbolag.
I 2 mom. ändras Försäkringsinspektionen
till Finansinspektionen. Befogenheterna att
meddela föreskrifter ska motsvara 8 kap. 29
§ i i försäkringsbolagslagen. Pensionsanstalten har inga fondförsäkringar så befogenheten gäller inte den typen av försäkringar.
Vidare är 3 mom. onödigt och föreslås därför bli upphävt eftersom det inte behövs bemyndigandebestämmelser för anvisningar
och yttranden.
Också 4 mom. är onödigt och kan upphävas eftersom likadana materiella bestämmelser följer av att 3 kap. 2 § i bokföringslagen
och 1 kap. 9 § i bokföringsförordningen tilllämpas. Båda tillämpas på pensionsanstalten.
I 5 mom. ingår en innehållslig ändring som
innebär att ministeriet respektive Finansinspektionen inte behöver begära utlåtande av

bokföringsnämnden innan de ger en anvisning eller ett utlåtande. I fortsättningen ska
det krävas utlåtande från bokföringsnämnden
bara om bindande regler och koncession.
Ministeriet och tillsynsmyndigheten måste
kunna lämna utlåtanden självständigt utan
först höra bokföringsnämnden.
I 6 mom. ändras bestämmelserna om undantag enligt 8 kap. 30 § i försäkringsbolagslagen.
128 §. Revision. I pargrafen ändras 3 mom.
enligt 7 kap. 2 § i försäkringsbolagslagen.
Bestämmelserna om val av revisor är därmed
desamma som för försäkringsbolag och arbetspensionsförsäkringsbolag. Pensionsanstalten ska minst en CGR-revisor. Revisorn
väljs av delegationen, medan revisorer i försäkringsbolag väljs av bolagsstämman. De
gällande bestämmelserna om revisorer ändras
så att revisorn kan väljas för flera år precis
som i försäkringsbolag. Däremot kan en revisor inte väljas till vidare i pensionsanstalten.
Detsamma gäller revisorer i försäkringsbolag. I paragrafen motsvarar 4 mom. 7 kap. 5
§ i försäkringsbolagslagen med den skillnaden att delegationen enligt 117 § 2 mom. beslutar om val av revisor. Om en CGRsammanslutning inte har valts till revisor ska
enligt 5 mom. åtminstone en revisorssuppleant väljas. När bestämmelser om val av revisorer har tagits in i lagen, är 3 § 3 punkten i
statsrådets förordning om reglemente för
Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt
(1280/2006), där det föreskrivs om val av revisorer och revisorssuppleanter, onödig.
I 5 mom. är befogenheten för Finansinspektionen att meddela anvisningar onödig
och stryks.

128 a §. Särskilda bestämmelser om revision i pensionsanstalten. Det nya 128 a § 1

mom. har samma innehåll som 7 kap. 6 § i
försäkringsbolagslagen, med hänsyn till att
pensionsanstalten inte har något verksamhetskapital. Momentet hänvisar till 114 § för
att det säkerställa att revisionen ska i nödvändig omfattning inbegriper all verksamhet
i pensionsanstalten. Bestämmelserna i 2
mom. motsvarar kontroll av täckningsförteckningen enligt 13 a § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. För tydlighetens
skull ska momentet hänvisa till ansvarsskulden enligt 200 § i denna lag. Vidare motsva-
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rar 3 mom. 7 kap. 6 § 3 mom. och 4 mom. till
innehållet 6 § 4 mom. i försäkringsbolagslagen.

128 b §. Finansinspektionens normgivningsbefogenheter. Finansinspektionen före-

slås få likadana befogenheter att meddela
närmare bestämmelser om pensionsanstaltens
verksamhet och särskilda bestämmelser om
revision som beror på särdragen i den övriga
verksamheten. Bestämmelserna stämmer
överens med 7 kap. 13 § i försäkringsbolagslagen. På grund av konsekvensen i uppbyggnaden av lagen placeras bemyndigandet att
utfärda föreskrifter i en särskild ny 128 b §.
129 §. Förordnande av revisor. I pargrafen
formuleras 1 mom. i överensstämmelse med
7 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i försäkringsbolagslagen. Hänvisningen ändras till 3 § i revisionslagen. Också Finansinspektionen föranleder en teknisk ändring, likaså i 3 och 4
mom.
134 §. Ansvarig försäkringsmatematiker.
Rubriken ändras för att passa ihop med innehållet i paragrafen. Begreppet ansvarig försäkringsmatematiker ska konsekvent användas i paragrafen i enlighet med 31 kap. 4 § 1
mom. i försäkringsbolagslagen. I 1 mom.
hänvisas det till kap 6 3 mom. där det föreskrivs om fastställelse av behörighetsvillkoren för försäkringsmatematiker. Hänvisningarna i 2 mom. ändras enligt den nya försäkringsbolagslagen. I 3 mom. ingår en teknisk
justering som beror på Finansinspektionen.
Ikraftträdande. Lagförslaget har en sedvanlig ikraftträdandebestämmelse. Genom lagen
upphävs 3 § i statsrådets förordning av den
28 december 2006 om reglemente för Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt
(1404/2006).
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gälla fastställande av koncernbokslutet om
det finns ett sådant. De gällande 4 och 5 ändrar ordningsföljd för att vara mer konsekventa. I 4 punkten föreskrivs det om val av revisor och därefter i 5 punkten om arvoden till
revisorer. I 5 punkten ingår tekniska justeringar som beror på att det ska väljas bara en
revisor om den är en CGR-sammanslutning.
Om så är fallet behöver det inte nödvändigtvis väljas en revisorssuppleant. Fullmäktiga
ska således på sitt ordinarie möte enligt 5
punkten bestämma styrelsemedlemmarnas
och suppleanternas samt revisorernas och
eventuella revisorssuppleanters arvoden och
enligt 4 punkten välja revisor och eventuella
revisorssuppleanter.
14 kap.

Revision av pensionskassan

191 §. Tillämplig lag. I pargrafen föreslås 3
mom. bli upphävt eftersom det inte behövs
något bemyndigande för att meddela anvisningar.

192 §. Val av revisor och revisors behörighet. Rubriken föreslås vara i singularis efter-

som det enligt förslaget inte behöver väljas
två revisorer när en CGR-sammanslutning
väljs till ansvarig revisor. i 1 mom. föreskrivs
det om val av revisor på samma sätt som i
arbetspensionsförsäkringsbolag. Pensionskassan ska ha minst en CGR-revisor. Revisorn väljs av fullmäktige. Om revisorn inte är
en CGR-sammanslutning ska det enligt 2
mom. väljas minst en revisorssuppleant.
Dessutom stryks bestämmelserna om övervakningsrevisor på samma sätt som i försäkringsbolagslagen.
193 §. En revisors mandattid. Paragrafen
föreslås få samma innehåll som 128 § 4
mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.

1.3. Lag om sjömanspensioner
193 a §. Särskilda bestämmelser om revi13 kap. Pensionskassans ledning
sion i pensionskassan. Det finns särskilda bestämmelser om revision i pensionskassan.
174 §. Fullmäktiges ordinarie möte. Enligt Det nya 1 mom. motsvarar innehållet i 7 kap.

den gällande 2 punkten ska frågan om fastställande av bokslut och verksamhetsberättelsen för föregående år läggas fram vid fullmäktiges ordinarie möte. Punkten formuleras
om till att fullmäktige ska fatta beslut om
fastställande av bokslutet och verksamhetsberättelsen för föregående år. Detta ska också

6 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen. Bestämmelserna i 2 mom. motsvarar kontroll av
täckningsförteckningen i 13 a § i lagen om
arbetspensionsförsäkringsbolag. För tydlighetens skull hänvisar momentet också till ansvarsskulden i 201 § i denna lag. Vidare motsvarar 3 mom. 7 kap. 6 § 3 mom. och 4 mom.
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6 § 4 mom. i försäkringsbolagslagen.

skulden. Samma fråga regleras också i 10

sor. I 1 mom. införs en teknisk ändring som

lagslagen. Någon bestämmelse som motsvarar den upphävda 10 kap. 3 § 3 mom. 7 punkten finns inte i den nya försäkringsbolagslagen.

195 a §. Finansinspektionens normgivningsbefogenheter. Finansinspektionen före-

18 kap.

194 §. Rätt att kräva förordnande av revi- kap. 3 § 3 punkten i den nya försäkringsbo-

beror på Finansinspektionen. Samma ändring
görs också i 3 och 4 mom. Vidare anpassas 1
mom. 2 punkten efter 7 kap. 8 § 1 mom. 2
punkten i försäkringsbolagslagen.
slås få likadana befogenheter att meddela
närmare bestämmelser om pensionskassan
och särskilda bestämmelser om revision som
beror på särdragen i den övriga verksamheten. Bemyndigandet stämmer överens med 7
kap. 13 § i försäkringsbolagslagen. På grund
av konsekvensen i uppbyggnaden av lagen
placeras bemyndigandet att utfärda föreskrifter i en särskild ny 195 a §.
15 kap.

Pensionskassans bokslut och
verksamhetsberättelse

196 §. Tillämpliga lagar. Paragrafen motsvarar i sak 126 1 i lagen om pension för
lantbruksföretagare, utom hänvisningen i 1
mom. till social- och hälsovårdsministeriets
befogenhet att utfärda förordning i 197 §.
Här hänvisas i övrigt till motiveringen till lagen om pension för lantbruksföretagare.
197 §. Tillämpliga förordningar och föreskrifter. I sak motsvarar 1, 2 och 5 mom. 197

§ 1, 2 och 5 mom. i lagen om pension för
lantbruksföretagare. De gällande 3 och 4
mom. föreslås bli upphävda på samma grunder som 197§ 3 och 4 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.

198 §. Finansinspektionens rätt att bevilja
pensionskassan undantag. Bestämmelsen fö-

reslås blir anpassad efter 8 kap. 30 § i försäkringsbolagslagen och 127 § 6 mom. i lagen
om pension för lantbruksföretagare.
16 kap.

Pensionskassans ansvarsskuld
och täckningen av ansvarsskulden

201 §. Täckning av ansvarsskulden. I paragrafen stryks hänvisningen till 10 kap. 3 § 3
mom. 3 och 7 punkten i försäkringsbolagslagen eftersom de är upphävda. Det nya 2
mom. föreskriver att fordringar som baserar
sig på regressrätt får dras av från ansvars-

Pensionskassans solvens

208 §. Beräkning av solvensgräns och
verksamhetskapital. I 2 mom. införs tekniska

justeringar och preciseringar i hänvisningarna till 11 kap. i försäkringsbolagslagen. Till
verksamhetskapitalet ska hänföras avskrivningsdifferensen och frivilliga reserver,
skillnaderna mellan tillgångarnas verkliga
värden och bokföringsvärden i balansräkningen om skillnaden är positiv och eventuellt kapitallån som det finns bestämmelser
om i 11 kap. 2 § 5—7 punkten i försäkringsbolagslagen. På ansökan ska också övriga
poster som är jämförbara med posterna i 2 §
med samtycke från Finansinspektionen kunna hänföras till verksamhetskapitalet.
När kapitallån kan hänföras till verksamhetskapitalet blir de särskilda bestämmelserna om kapitallån i 11 kap. 3 § och 4 § 1
mom. 1 punkten och 4 mom. i försäkringsbolagslagen tillämpliga.
Från verksamhetskapitalet får dras av enligt
11 kap. 5 § 2 punkten i försäkringsbolagslagen skillnaden mellan tillgångarnas bokföringsvärde och verkliga värde i balansräkningen, om skillnaden är positiv, enligt 5
punkten den andel av anskaffningsutgiften
för immateriella tillgångar som inte har upptagits som kostnad i resultaträkningen, enligt
7 punkten alla med skulder jämförbara poster
som inte upptagits i balansräkningen och för
vilka prestationsskyldigheten kan anses sannolik och enligt 8 punkten panter och inteckningar som ställts för främmande förbindelser. I motsats till arbetspensionsförsäkringsbolagen ska avdraget enligt 10 punkten inte
tillämpas på pensionskassan. Dessutom ska
Finansinspektionen i fråga om de lagrum
som tillämpas på pensionskassan ha samma
befogenheter som i 11 kap. 6 § anges i fråga
om försäkringsbolag.
I det nya 3 mom. ska det ingå en explicit
bestämmelse om att försäkringskassan till
Finansinspektionen ska lämna en beräkning
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över att kraven på verksamhetskapitalet har
uppfyllts. Bestämmelsen motsvarar 11 kap.
23 § i försäkringsbolagslagen.

210 §. Föreskrifter om solvens och verksamhetskapital. Den gällande lagen har ett
onödigt bemyndigande för att meddela anvisningar. Bemyndigandet ändras till att gälla
föreskrifter som är förpliktande. Det är motiverat att ge Finansinspektionen befogenhet
att vid behov meddela bindande föreskrifter
på samma sätt som för försäkringsbolag. Paragrafrubriken ändras för att motsvara bestämmelserna. Befogenheten att meddela föreskrifter ska gälla ändring av avgifter som
avses i 206 § och planerna för att fastställa
solvens enligt 209 §, men utsträcks till den
beräkning av verksamhetskapitalet som avses
i 208 § ska upprättas och när den ska lämnas.
Dessutom gäller den de uppgifter som ska
ges i de planer som avses i 209 § enligt vad
som anges i 11 kap. 28 § 3 punkten i försäkringsbolagslagen.

21 kap.

39

Kompletterande bestämmelser
och ikraftträdande

227 §. Ansvarig försäkringsmatematiker.
Paragrafen motsvarar i sak 134 § i lagen om
pension för lantbruksföretagare.
Ikraftträdandebestämmelse. Lagförslaget
har en sedvanlig ikraftträdandebestämmelse.
2.

Ikraftträdande

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så
snart som möjligt sedan de har godkänts och
blivit stadfästa, dock senast den 1 januari
2010.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.
Lag
om ändring av lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om försäkringsföreningar av den 31 december 1987 (1250/1987) 1 kap. 1 a
och 5 b §, 6 kap. 3 a och 9 §, 10 kap. 1 a —1 c, 2, 5, 5 a—5 c, 6 a, 7—9, 9 a, 9 c—9 e, 11 och
12 §, 11 kap. 3 a §, 12 kap 3 §, 13 kap. 7—10 §, 14 kap. 13 och 14 § samt 16 kap. 11 a §, 12 §
2 mom. och 13 §,
av dem 1 kap. 1 a § sådan den lyder i lag 952/2000, 1 kap. 5 b §, 10 kap. 1 a—1 c, 2, 5 c, 9,
9 c, 9 e, 11 och 12 § sådana de lyder i lag 1320/2004, 6 kap. 3 a § sådan den lyder i lag
709/2004, 10 kap. 5, 7 och 9 d § sådana de lyder i lag 340/2000 och i nämnda lag 1320/2004,
10 kap.5 a, 5 b, 6 a, 8 och 9 a §, 11 kap.3 a, 14 kap 13 och 14 § och 16 kap.11 a och 13 § sådana de lyder i nämnda lag 340/2000, 12 kap. 3 § och 16 kap. 12 § 2 mom. sådana de lyder i
lag 451/1995 och 13 kap. 7—10 § sådana de lyder i lag 333/2004,
ändras 1 kap. 1—4, 5 c, 5 d, 6 a, 6 b och 8 §, 2 kap. 3 och 10 §, 3 kap. 3 och 4 §, 4 kap. 2, 3,
3 b och 4 §, 5 kap. 1, 2 och 4 §, 6 kap. 1—3, 4—7, 10—12, 14 och 15 §, 7 kap. 1, 6—12, 13—
15, 17, 18 och 20 §, 8 kap. 1, 2 och 4 §, 9 kap. 1, 2, 4, 6 och 7 §, 10 kap. 1, 3, 3 a, 3 b, 4 och 6
§, 10 a kap. 1, 2, 2 a, 3 och 5 §, 11 kap. 1, 2 och 7 §, 12 kap. 5 och 6 c §, rubriken för 12 a kap.
och 12 a kap. 1—3, 5, 6 och 8 §, 13 kap. 6, 11, 16, 23, 24, 29 och 30 §, 14 kap. 3, 4, 6, 11, 12
och 15 §, 14 a kap. 1, 3, och 9 §, 15 kap. 1, 3 och 5—7 § samt 16 kap. 3, 4 och 6—10 §,
av dem 1 kap. 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 483/1993, i nämnda lag 451/1995 och
i lagarna 1207/1998 och 417/2004, 2 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 451/1995,
3 § sådan den lyder i nämnda lagar 340/2000 och 417/2004, 4 § sådan den lyder i lag
265/2001, 1 kap. 5 c och 5 d §, 2 kap. 10 §, 4 kap. 2, 3 och 3 b §, 5 kap. 1, 2, och 4 §, 6 kap. 2,
4, 10 och 15 §, 7 kap.17 och 18 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 2 och 7 §, 11 kap. 1 och 7 §, 14 kap. 4, 12
och 15 §, 14 a kap. 1 §, 15 kap. 1, 3 och 6 § och 16 kap 3 § sådana de lyder i nämnda lag
340/2000, 1 kap. 6 a och 6 b § och 6 kap. 3 § sådana de lyder i nämnda lag 709/2004, 1 kap. 8
§ sådan den lyder i lag 487/2003, 2 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar
1207/1998, 340/2000, och 365/2001, 3 kap. 3 §, 4 kap. 4 §, 6 kap 1 och 11 §, 7 kap. 1, 9 och
11 §, och 8 kap. 4 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 340/2000, 7 kap. 8 § sådan
den lyder delvis ändrad i ovan nämnda lag och i nämnda lag 1320/2004, 8 kap. 2 §, 14 kap. 11
§ och 14 a kap. 9 § sådana de lyder i nämnda lag 340/2000 och i lag 896/2008, 9 kap. 1 och 6
§, 10 kap. 6 §, 14 kap. 3 § och 14 a kap. 3 § sådana de lyder i nämnda lag 340/2000 och i lag
470/2007, 10 kap. 1 §, 12 kap. 5 § och 14 kap. 6 § sådana de lyder i nämnda lag 1320/3004,
10 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 451/1995, 340/2000 och 1320/2004,
10 kap. 3 a § sådan den lyder i nämnda lag 451/1995, i lag 89/1999, i nämnda lag 340/2000
och i lag 381/2005, 10 kap. 3 b § sådan den lyder i ovan nämnda lag, 10 kap. 4 § sådan den
lyder i nämnda lag 89/1999, 10 a kap. 1 § sådan den lyder i nämnda lag 417/2004, 10 a kap. 5
§ sådan den lyder i nämnda lag 483/1993, 12 kap. 6 c § och 16 kap. 7 § sådana de lyder i
nämnda lagar 333/2004 och 896/2008, rubriken för 12 a kap. och 12 a kap. 2 och 3 § sådana
de lyder i nämnda lag 952/2004, 12 a kap. 5, 6, och 8 § sådana de lyder i ovan nämnda lag
och i nämnda lag 709/2004, 13 kap. 6, 11, 16, 23, 24, 29 och 30 § sådana de lyder i nämnda
lag 333/2004, 15 kap. 5 och 7 § sådana de lyder i nämnda lag 470/2007, 16 kap. 8 § sådan den
lyder i lag 1525/2001 och i nämnda lag 470/2007, 16 kap 9 § sådan den lyder i nämnda lagar
340/2004, 333/2004 och 1320/2004 samt 16 kap. 10 § sådan den lyder i lagarna 638/2000 och
52/2002 och i nämnda lag 896/2008 samt
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fogas till 1 kap. nya 6 c och 6 d §, till 6 kap. nya 8 a och 8 b §, till 7 kap. nya 1 a, 3 a, 12 a,
12 b och 21 §, till 9 kap. en ny 2 a §, till 10 kap. nya 3 c och 3 d §, till 10 a kap. nya 7—13 §,
till 12 a kap. en ny 6 a §, till 14 kap. nya 4 a och 4 b § och till 15 kap. nya 3 a och 8 § som
följer:

1 kap.

Allmänna stadganden
1§
Denna lag tillämpas på försäkringsföreningar registrerade enligt finsk lag.
En försäkringsförening är en på delägarnas
ömsesidiga ansvar baserad försäkringsanstalt
vars verksamhetsområde omfattar högst 40
kommuner inom ett enhetligt område eller
som enbart bedriver försäkring av fiskerimateriel.
Om en stor försäkringsförening ämnar bedriva försäkringsrörelse på ett område som är
större än det i 2 mom. föreskrivna verksamhetsområdet eller utanför Finland, ska föreningsstämman besluta att föreningen ska
ombildas till ett ömsesidigt försäkringsbolag
så som det föreskrivs i 8 kap.
Stora försäkringsföreningar enligt denna
lag är föreningar vilkas årliga premieinkomst
överstiger 5 000 000 euro eller vilka bedriver
ansvarsförsäkring i annan form än som anknuten försäkring eller av vilkas premieinkomst minst hälften kommer från andra än
föreningens medlemmar. Övriga försäkringsföreningar är små försäkringsföreningar enligt denna lag. Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om när en stor försäkringsförening blir en liten försäkringsförening eller vice versa. Dessutom kan Finansinspektionen meddela närmare föreskrifter om när en förening i andra situationer än
vid fusion eller överlåtelse av försäkringsbeståndet senast ska uppfylla kraven på en stor
förening efter att den har ändrats från en liten
till en stor försäkringsförening.
Angående försäkringsföreningar som bedriver försäkring av fiskerimateriel gäller
dessutom vad som föreskrivs i lagen om fiskeriförsäkringsföreningar (331/1958).
Det i euro angivna beloppet i 4 mom. kan
genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet ändras i överensstämmelse
med utvecklingen i den allmänna prisnivån.

2§
Delägare i en försäkringsförening är försäkringstagarna. Också garantiandelsägarna
är delägare, om inte något annat föreskrivs i
stadgarna.
I stadgarna kan det bestämmas att tagande
av återförsäkring inte medför delägarskap.
På försäkringsföreningens förvärv av garantiandel tillämpas vad som i 4 kap. i försäkringsbolagslagen (521/2008) föreskrivs
om förvärv av garantiandel i ömsesidigt försäkringsbolag.
3§
Delägarna i försäkringsföreningen är inte
personligen ansvariga för föreningens förpliktelser. Försäkringstagardelägarna är dock
skyldiga att betala tilläggsavgift till försäkringsföreningen så som det föreskrivs i denna
paragraf.
Om en försäkringsförenings eget kapital på
grund av uppkommen förlust eller av någon
annan orsak inte längre uppfyller kraven enligt 10 a kap. 2 a § 2 mom. eller 10 a kap. 4 §
eller om en stor försäkringsförenings verksamhetskapital är mindre än garantibeloppet
enligt 10 a kap. 3 § eller om tillgångarna i en
förening som har trätt i likvidation eller försatts i konkurs inte räcker till för betalning av
skulderna, ska försäkringstagardelägarna
utan dröjsmål påföras en tilläggsavgift.
Tilläggsavgiften ska vara minst så stor som
uppfyllandet av ovan avsedda krav förutsätter, dock högst lika stor som det sammanlagda beloppet av de premier som försäkringstagardelägaren debiterades för kalenderåret innan. När detta moment tillämpas avses med
försäkringstagardelägare den som var delägare i försäkringsföreningen vid ingången av
det kalenderår då tilläggsavgiften påfördes,
om ingenting annat föreskrivs i stadgarna.
Om en delägare inte inom utsatt tid erlägger honom påförd tilläggsavgift, ska den utan
dröjsmål indrivas i utsökningsväg. Kan
tilläggsavgiften inte indrivas hos delägaren,
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ska det bristande beloppet, om indrivning
ännu är påkallad, fördelas mellan de övriga
delägarna högst till beloppet av deras skyldighet att betala tilläggsavgift.
En tilläggsavgift jämte dröjsmålsränta får
utsökas utan dom eller beslut i enlighet med
lagen om verkställighet av skatter eller avgifter (706/2007).
4§
En försäkringsförening får inte bedriva annan rörelse än sådan försäkringsrörelse som
anges i stadgarna och sådan verksamhet enligt 5 § som anknyter till försäkringsrörelsen
(anknytande verksamhet).
Försäkringsföreningens försäkringsrörelse
får bara omfatta verksamhet som ingår i skadeförsäkringsklasserna enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008), dock inte lagstadgad försäkring, till skadeförsäkringsklasserna 14 och 15 hörande försäkring eller försäkring för längre tid än tio år.
Försäkringsföreningens återförsäkringsrörelse får endast omfatta återförsäkring av direktförsäkring enligt de skadeförsäkringsklasser och klassgrupper som anges i dess
stadgar, dock inte en annan försäkringsförenings annan återförsäkring än retrocession av
dennas försäkringsrörelse.
En stor försäkringsförening får dock återförsäkra sådan i dess stadgar angiven direktförsäkring som har sitt ursprung i hemlandet
och, om Finansinspektionen anser att föreningen har förutsättningar för det, också motsvarande utländsk direktförsäkring.
5c§
En försäkringsförening får ta upp krediter
endast
1) för skötseln av nödvändig likviditet,
2) som återbelåning enligt de grunder som
avses i lagen om pension för arbetstagare
(395/2006),
3) som sådant kapitallån som avses i
2 mom. eller
4) som normala kontokrediter i anslutning
till sin affärsverksamhet och andra därmed
jämförbara krediter.
En försäkringsförening kan ta upp lån (kapitallån)
1) vars kapital, ränta och annan gottgörelse
i samband med att föreningen upplöses eller

försätts i konkurs får betalas endast med
sämre förmånsrätt än andra skulder,
2) vars kapital i övrigt får återbetalas och
ränta betalas ut endast till den del beloppet av
föreningens och, om föreningen är moderförening, koncernens fria eget kapital och
samtliga kapitallån vid utbetalningstidpunkten överskrider förlusten enligt föreningens
balansräkning för den senast avslutade räkenskapsperioden eller enligt balansräkningen i ett nyare bokslut, och
3) för vars återbetalning eller ränta föreningen eller ett dottersamfund inte får ställa
säkerhet.
Försäkringsföreningen ska meddela Finansinspektionen om upptagande av lån som
avses i 1 mom. 1, 3 och 4 punkten enligt vad
Finansinspektionen närmare föreskriver.
Vad som bestäms i 1—3 mom. om försäkringsföreningars rätt att ta upp krediter tilllämpas också på tjänsteföretag som är dottersamfund till försäkringsföreningen. Ett dottersamfund får dock ta upp lån av en försäkringsförening som är moderbolag.
Finansinspektionen kan i de fall som avses
i 12 kap. 6 c § förbjuda en försäkringsförening att ta upp kredit.
I enskilda fall kan Finansinspektionen på
ansökan av en försäkringsförening ge tillstånd att avvika från bestämmelserna i
1 mom.
5d§
Den ränta eller gottgörelse av annat slag
som betalas på ett kapitallån minskar i fråga
om den senast avslutade räkenskapsperioden
det belopp som kan användas för vinstutdelning.
Avtal om kapitallån skall ingås skriftligen.
En ändring av lånevillkoren som strider mot
5 c § 2 mom. 1, 2 eller 3 punkten och en säkerhet som avses i 1 mom. är ogiltig. På
återbetalning av kapitallån samt betalning av
ränta och annan gottgörelse i strid med 5 c §
2 mom. samt ställande av sådan säkerhet som
avses i 1 mom. tillämpas det som i 11 kap. 5
§ och 16 kap. 8 § 5 punkten föreskrivs om
olaglig utdelning av medel.
Kapitallån har sinsemellan samma rätt till
föreningens medel, om inte något annat har
avtalats mellan föreningen och kapitallånens
borgenärer.
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Det belopp som tillkommer kapitallånens
borgenärer i samband med nedsättning eller
återbetalning av föreningens garantikapital
eller fusion av föreningen får betalas ut först
efter det att åtgärden har registrerats.
6a§
I denna lag avses med tjänsteföretag en
sammanslutning som för en försäkringsförening producerar tjänster som hänför sig till
föreningens huvudsakliga verksamhet. Med
tjänsteföretag avses också en sammanslutning som huvudsakligen producerar tjänster
för en eller flera försäkringsföreningar genom att äga, besitta eller förvalta fastigheter.
Med tjänsteföretag jämställs bostads- och
fastighetssammanslutningar som är försäkringsföreningens dottersamfund.
6b§
I denna lag avses med försäkringsholdingsammanslutning ett moderföretag vars huvudsakliga funktion är att förvärva och inneha andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller försäkringsföretag i tredje land
och av vilka minst ett är en försäkringsförening enligt denna lag. Som försäkringsholdingsammanslutning betraktas dock inte ett
konglomerats holdingsammanslutning som
hör till tillämpningsområdet för lagen om
tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004). Med företag som nämns
ovan i denna paragraf avses moderföretag,
dotterföretag, försäkringsföretag, utländska
återförsäkringsföretag och försäkringsföretag
i tredje land enligt definitionerna i 12 a kap.
1 § i denna lag.
6c§
I denna lag avses med EES-stat en stat som
hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
6d§
Ledningen för en försäkringsförening ska
omsorgsfullt främja försäkringsföreningens
intressen.
8§
Försäkringsföreningar skall genom delta-
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gande i beredskapsplanering inom försäkringsbranschen och förberedelser av verksamhet under undantagsförhållanden samt
genom andra åtgärder säkerställa att deras
uppgifter kan skötas så störningsfritt som
möjligt också under undantagsförhållanden.
Finansinspektionen kan bevilja undantag från
denna skyldighet, om det är motiverat med
hänsyn till försäkringsföreningens storlek eller verksamhetens art eller omfattning eller
av någon annan särskild orsak.
Om de uppgifter som följer av 1 mom. förutsätter åtgärder som klart avviker från sådan
verksamhet som ska anses vara sedvanlig för
försäkringsföreningar och som medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader
ersättas ur den försörjningsberedskapsfond
som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992).
2 kap.

Bildande av en försäkringsförening
3§
I stadgarna för försäkringsföreningen ska
anges
1) föreningens firma, i vilken ska ingå ordet "försäkringsförening",
2) den kommun i Finland som är föreningens hemort,
3) föreningens verksamhetsområde samt de
försäkringsklasser och klassgrupper som
verksamheten är avsedd att omfatta samt sådan anknytande verksamhet enligt 1 kap. 5 §
som föreningen bedriver,
4) beloppet av föreningens garantikapital
och grundfond eller, om garantikapitalet kan
nedsättas eller ökas utan ändring av stadgarna, minimikapitalet och maximikapitalet,
varvid minimikapitalet skall vara minst en
fjärdedel av maximikapitalet, eller om grundfonden kan ökas utan ändring av stadgarna,
fondens belopp och maximibelopp,
5) garantiandelarnas nominella belopp eller, om garantiandelarna inte har något nominellt belopp, garantiandelarnas antal eller
minimi- och maximiantal,
6) vad som föreskrivs om ränta på garantikapitalet och återbetalning av detta,
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7) en försäkringstagardelägares skyldighet
att betala tilläggsavgift till försäkringsföreningen,
8) mandattiden för styrelsemedlemmar och
eventuella styrelsesuppleanter,
9) mandattiden för revisorer och revisorssuppleanter, och
10) hur återstående tillgångar ska delas då
föreningen upplöses.
Ämnar försäkringsföreningen använda sin
firma också på det andra inhemska språket,
ska firman i stadgarna anges på båda språken.
Är garantikapitalet fördelat på garantiandelar, ska de lyda på lika belopp.
Om inte något annat följer av 1 mom., får
det i stadgarna inte tas in bestämmelser om
försäkringsförhållanden.
10 §
En försäkringsförening skall inom tre månader från det beslut om bildande fattades
anmälas för registrering. Bestämmelser om
registreringen finns i handelsregisterlagen
(129/1979). Som garantikapital registreras
det sammanlagda nominella beloppet av
tecknade och tecknarna tilldelade garantiandelar, med avdrag för det sammanlagda nominella beloppet av garantiandelar som enligt 9 a § förklarats ogiltiga. Om garantiandelarna inte har något nominellt belopp, ska det
vid beräkning av det garantikapital som registreras i stället användas det belopp som enligt 2 § 2 mom. 3 punkten antecknas i garantikapitalet. Dessutom registreras beloppet av
grundfonden.
Till registeranmälan skall fogas
1) utredning om att föreningens stadgar har
fastställts,
2) en försäkran av försäkringsföreningens
styrelsemedlemmar och verkställande direktör att bestämmelserna i denna lag har iakttagits vid bildandet av föreningen och att det
belopp som har inbetalts för garantiandelarna
och grundfonden är i föreningens ägo och
besittning,
3) ett intyg av revisorerna över att denna
lags bestämmelser om betalning av garantikapitalet och grundfonden har iakttagits.

3 kap.

Garantikapital
3§
I stadgarna kan det bestämmas att en garantiandelsägare, föreningen eller någon annan
person har rätt att lösa in en garantiandel som
övergår till ny ägare från någon annan ägare
än föreningen. I en inlösningsklausul ska det
anges vilka som är lösningsberättigade och
hur den inbördes förtursrätten bestäms när
det finns flera som är inlösningsberättigade.
Om inte något annat föreskrivs i bolagsordningen ska
1) lösningsrätten gälla alla slags förvärv,
2) alla garantiandelar som är föremål för
samma förvärv lösas in,
3) lösenbeloppet är garantiandelens gängse
pris, som i avsaknad av annan information
anses vara det avtalade priset vid ett förvärv
mot vederlag,
4) styrelsen skriftligen eller på det sätt som
kallelse till bolagsstämma utfärdas, inom en
månad efter att ha underrättats om övergången av garantiandelarna, underrätta de lösningsberättigade om övergången,
5) inlösningsanspråket riktas till föreningen
eller, om föreningen utnyttjar sin lösningsrätt, till förvärvaren av garantiandelar inom
två månader från det att styrelsen har underrättats om övergången, och
6) lösenbeloppet betalas inom en månad
från utgången av den tidsfrist som nämns i 5
punkten eller, då lösenbeloppet inte är fast
bestämt, från det att lösenbeloppet fastställdes.
De tidsfrister som avses i 2 mom. 4—6
punkten kan inte förlängas i stadgarna.
Innan det har framgått om lösningsrätten
utnyttjas eller ej, har den som en garantiandel
har övergått till inte någon annan på garantiandelen grundad rätt i föreningen än rätt vid
utbetalning av medel och företrädesrätt vid
garantiandelsemission. De rättigheter och
skyldigheter som följer av garantiandelsemissionen övergår till den som utnyttjar sin
lösningsrätt.
Föreningen kan lösa in en garantiandel endast med medel som kan användas för
vinstutdelning. Inlösningsbeslutet fattas av
föreningsstämman med enkel majoritet. I be-

RP 181/2009 rd

45

slutsförslaget och beslutet skall nämnas inlösningspriset för garantiandelarna och betalningstiden. På inlösningsbeslut tillämpas i
övrigt det som i 5 kap. 1 § 3—5 mom. föreskrivs om beslut om nedsättning av garantikapital. En inlöst garantiandel ska ogiltigförklaras. På ogiltigförklarande tillämpas 5 kap
3 och 6 §. Bestämmelser om vidare överlåtande finns i 5 a kap. 4 §.

teckning, om det med hänsyn till föreningen
finns vägande ekonomiska skäl till avvikelsen. Beslutet är giltigt endast om det biträtts
av delägare med minst två tredjedelar av de
avgivna rösterna.
Tiden för utnyttjande av företrädesrätten
till teckning ska vara minst två veckor räknat
från teckningstidens början.

4§
I stadgarna kan det bestämmas att det för
förvärv av garantiandel genom överlåtelse
krävs föreningens samtycke. En sådan bestämmelse gäller dock inte en garantiandel
som förvärvats på exekutiv auktion eller av
konkursbo.
Styrelsen beslutar om samtycke, om inte
något annat följer av stadgarna. I stadgarna
kan det tas in bestämmelser om förutsättningarna för samtycke. Om flera garantiandelar har förvärvats på en gång, ska samtyckesfrågan avgöras på samma sätt beträffande
alla dessa andelar, om inte något annat föreskrivs i stadgarna.
Om sökanden inte skriftligen har underrättats om samtyckesbeslutet inom två månader
från det att ansökan anlände till föreningen
eller inom en kortare tid som anges i stadgarna, anses samtycke ha getts.
Innan samtycke har getts har förvärvaren
inte någon annan på garantiandelen grundad
rätt i föreningen än rätt vid utbetalning av föreningens medel och företrädesrätt vid garantiandelsemission. En garantiandel som har
förvärvats med stöd av företrädesrätt ger inte
utan föreningens samtycke bättre rätt än vad
som nämnts ovan.

3§
I styrelsens förslag till beslut om nyemission skall, utöver de uppgifter som nämns i
4 § 1 mom. anges grunderna för bestämmande av teckningspriset. Om det föreslås avvikelser från företrädesrätten till teckning, ska
dessutom orsakerna därtill anges. Om det föreslås avvikelser till förmån för någon som
hör till föreningens närmaste krets enligt 8
kap. 11 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen,
ska förslaget också innehålla en redogörelse
för hur stor del denne äger av föreningens garantikapital och hur stor del av röstetalet för
samtliga garantiandelar i föreningen han eller
hon förfogar över före och efter nyemissionen, om han eller hon tecknar alla de garantiandelar som erbjudits honom eller henne och
nyemissionen också i övrigt tecknas i sin helhet.

4 kap.

Ökning av garantikapitalet
2§
Vid ökning av garantikapitalet har bara garantiandelsägarna företrädesrätt till de nya
garantiandelarna, om ingenting annat föreskrivs i stadgarna (företrädesrätt till teckning).
Vid nyemission kan föreningsstämman besluta om avvikelse från företrädesrätten till

3b§
I kallelsen till stämma ska nämnas det huvudsakliga innehållet i det förslag som avses
i 3 § och hur den som innehar teckningsrätt
ska förfara för att utöva sin rätt.
Förslaget jämte bilagor ska hållas tillgängligt för delägarna och garantiandelsägarna på
föreningens huvudkontor under minst en
vecka före föreningsstämman och utan
dröjsmål sändas till de delägare och garantiandelsägare som begär det samt läggas fram
på föreningsstämman.
4§
I beslut om ökning av garantikapitalet ska
anges
1) det belopp varmed garantikapitalet ska
ökas (ökningsbeloppet),
2) av vilka slag de nya garantiandelarna är,
om det i försäkringsföreningen finns eller
kan finnas garantiandelar av olika slag,
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3) förtursrätt för den som innehar teckningsrätt att teckna garantiandelar eller vem
som annars har rätt att teckna garantiandelar,
4) tiden för teckningen av garantiandelar
samt den kortare tid, minst en månad från
teckningstidens början, inom vilken den som
innehar teckningsrätt kan utöva sin förtursrätt,
5) garantiandelens nominella belopp och
det belopp som ska betalas för den,
6) den tid inom vilken garantiandelarna ska
betalas, samt
7) den beräkningsgrund enligt vilken de garantiandelar bjuds ut till teckning, för vilka
förtursrätt inte utövats inom utsatt tid, samt
den beräkningsgrund enligt vilken vid överteckning de garantiandelar som inte tecknats
med förtursrätt skall ges, om inte styrelsen
ges rätt att besluta om dessa omständigheter.
Om en bestämmelse som avses i 3 kap. 1 §
2 mom., 3 eller 4 § eller 5 kap. 5 § 2 mom.
gäller de nya garantiandelarna eller om ägarna av de nya garantiandelarna enligt stadgarna kan förpliktas att erlägga särskilda betalningar till föreningen, ska detta nämnas i beslutet om ökning av garantikapitalet.
Om beslutet om ökning av garantikapitalet
till sitt innehåll avviker från vad som angivits
i kallelsen till stämman, ska den som innehar
teckningsrätt utan dröjsmål underrättas om
beslutet på det sätt som föreskrivs för kallelse till föreningsstämma. Samtidigt ska det
meddelas hur den som innehar teckningsrätt
ska förfara, om han eller hon vill utöva sin
förtursrätt. Teckningstiden börjar inte löpa
förrän underrättelse har skett.
5 kap.

Nedsättning och återbetalning av garantikapitalet
1§
En försäkringsförenings garantikapital får
nedsättas endast i syfte att
1) omedelbart täcka en sådan förlust enligt
den fastställda balansräkningen som inte kan
täckas med det fria egna kapitalet och reservfonden,
2) ogiltigförklara föreningens garantiandelar som försäkringsföreningen eller dess dottersamfund har i sin besittning.

Beslut om nedsättning av garantikapitalet
fattas av föreningsstämman. Beslutet får inte
fattas förrän försäkringsföreningen har registrerats. Beslutet är giltigt endast om det har
biträtts av delägare med minst två tredjedelar
av de avgivna rösterna. Om det föreslås att
garantikapitalet ska nedsättas på annat sätt än
i förhållande till garantiandelsägarnas innehav, krävs dessutom samtycke av de garantiandelsägare vilka berörs av beslutet.
I ett beslut om nedsättning av garantikapitalet skall nämnas
1) syftet med nedsättningen av garantikapitalet,
2) för varje garantiandelsslag det belopp
med vilket garantikapitalet nedsätts,
3) nedsättningens inverkan på föreningens
eget kapital,
4) i vilken ordning garantiandelarna ogiltigförklaras.
I förslaget till beslut ska finnas de uppgifter
som enligt 3 mom. skall nämnas i beslutet.
Om det föreslås att garantikapitalet ska nedsättas på något annat sätt än i förhållande till
garantiandelsägarnas innehav, ska i förslaget
till beslut anges orsaken till detta, utredas hur
nedsättningen inverkar på fördelningen av
garantiandelsinnehavet och rösträtten i föreningen samt ges en redogörelse för hur stor
del någon som enligt 8 kap. 11 § 2 mom. i
försäkringsbolagslagen hör till föreningens
närmaste krets före nedsättningen av garantikapitalet och efter den har av föreningens garantikapital och hur stor andel denne har av
det röstetal som garantiandelarna medför.
Om nedsättningen av garantikapitalet sker på
något annat sätt än i förhållande till garantiandelsägarnas innehav, ska till beslutsförslaget fogas ett utlåtande av revisorerna om de
orsaker till nedsättningen som nämns i förslaget. I fråga om bilagorna till beslutsförslaget tillämpas i övrigt 4 kap. 3 a § 1 och 2
mom.
I fråga om kallelse till föreningsstämma,
framläggande av beslutsförslag och meddelande till garantiandelsägarna tillämpas 4
kap. 3 b § och 4 § 3 mom.
Utöver bestämmelserna i detta kapitel tilllämpas på nedsättning och återbetalning av
garantikapitalet det som 14 kap. 2 § 2 mom.
och 3—7 § i aktiebolagslagen föreskrivs om
rätt att använda ett aktiebolags aktiekapital
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till att direkt täcka en förlust som det egna
kapitalet inte räcker till för. Det som i dessa
bestämmelser sägs om borgenärer tillämpas i
föresäkringsföreningar på andra borgenärer
än försäkringsborgenärer.
2§
Om andra borgenärer än försäkringsborgenärer har rätt att enligt 14 kap. 2 § 2 mom. i
aktiebolagslagen motsätta sig att bolagets fria
egna kapital utbetalas till garantiandelsägarna, ska föreningen innan beslutet om utbetalning fattas inhämta Finansinspektionens samtycke till utbetalning av det fria egna kapitalet.
Finansinspektionen ska ge sitt samtycke till
de ansökningar som avses i 1 mom., om utbetalningen av fritt eget kapital till garantiandelsägarna inte äventyrar de försäkrade
förmånerna. Utöver bestämmelserna i detta
moment iakttas i fråga om Finansinspektionens samtycke även 14 kap. 11 § 2 mom. och
15 § 1 mom. Finansinspektionen har rätt att
förena samtycke med de villkor som behövs
för att trygga de försäkrade förmånerna i föreningens verksamhet.
4§
Den tidsfrist om en månad som avses i
14 kap. 3 § i aktiebolagslagen räknas från det
att Finansinspektionen har gett sitt samtycke
enligt 2 § 2 mom. till utbetalning av försäkringsföreningens fria egna kapital och att Finansinspektionen har fastställt den ändring
av bolagsordningen som avses i 3 §. Till den
ansökan till registermyndigheten som avses i
14 kap. 3 § i aktiebolagslagen ska fogas uppgifter om Finansinspektionens samtycke och
fastställande av bolagsordningen.
Försäkringsföreningen ska senast den dag
som avses i 14 kap. 4 § i aktiebolagslagen
visa registermyndigheten att Finansinspektionens samtycke har vunnit laga kraft. Om
Finansinspektionens samtycke inte har vunnit
laga kraft senast ovan nämnda dag, ska registermyndigheten skjuta upp behandlingen tills
samtycket har vunnit laga kraft.
En försäkringsförenings fria egna kapital
kan betalas ut när minskningen eller utbetalningen av det fria egna kapitalet har registrerats enligt 14 kap. 5 § i aktiebolagslagen.
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6 kap.

Försäkringsföreningens ledning
1§
Er försäkringsförening ska ha en styrelse
med minst tre och högst fem medlemmar. I
stadgarna får det föreskrivas att det finns flera än fem medlemmar. I styrelsen kan det
dessutom finnas högst lika många suppleanter som medlemmar.
I 10 § 4 mom. föreskrivs om förvaltningsrådets rätt att välja styrelse.
Mandattiden för styrelsemedlemmarna ska
bestämmas i stadgarna. Mandattiden ska utgå
senast under den fjärde räkenskapsperioden
efter valet, antingen vid slutet av den föreningsstämma där nyval förrättas eller vid utgången av räkenskapsperioden.
Vad som i denna lag föresskrivs om styrelsemedlemmar tillämpas också på suppleanter.
2§
En försäkringsförening ska ha en verkställande direktör. Verkställande direktören väljs
av styrelsen.
Verkställande direktören har rätt att avgå
från uppdraget. Avgången träder i kraft tidigast då styrelsen har underrättats om den.
Styrelsen kan entlediga verkställande direktören. Entledigandet träder i kraft omedelbart, om styrelsen inte beslutar om en senare tidpunkt.
Vad som i denna lag föreskrivs om verkställande direktören också ska tillämpas på
ställföreträdaren.
3§
En juridisk person eller en minderårig eller
den, för vilken det har förordnats intressebevakare, vars handlingsbehörighet har begränsats eller som är försatt i konkurs, får inte
vara styrelsemedlem eller verksställande direktör. I lagen om näringsförbud (1059/1985)
föreskrivs det hur ett näringsförbuds inverkar
på behörigheten.
Minst en av styrelsemedlemmarna och
verkställande direktören ska vara bosatta
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen beviljar
undantag. Undantag får beviljas om det inte
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äventyrar en effektiv tillsyn över försäkringsföreningen eller skötseln av den enligt sunda
och försiktiga affärsprinciper.
En försäkringsförenings styrelse och verkställande direktör ska leda försäkringsföreningen med yrkesskicklighet, enligt sunda
och försiktiga affärsprinciper och enligt principerna för en tillförlitlig förvaltning. Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören
ska vara väl ansedda och de ska ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget
kräver. Dessutom ska verkställande direktören och styrelsen ha sådan allmän kännedom
om försäkringsverksamhet som kan anses
vara behövlig med beaktande av arten och
omfattningen av försäkringsföreningens
verksamhet.
En försäkringsförening ska omedelbart
meddela ändringar i föreningens ledning till
Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla
information om att styrelsemedlemmarna och
verkställande direktören uppfyller kraven enligt 1—3 mom.
Vad som i 1, 3 och 4 mom. föreskrivs om
försäkringsföreningars styrelsemedlemmar
tillämpas på motsvarande sätt på försäkringsholdingsammanslutningar.
Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som avses i 4 mom.
4§
En styrelsemedlem kan avgå innan mandattiden utgår. Anmälan om avgång ska göras
till styrelsen och, om den avgående medlemmen har valts av förvaltningsrådet, även
till detta. Avgångsanmälan skall dateras och
undertecknas. En styrelsemedlem kan före
mandattidens utgång skiljas från sitt uppdrag
av den som har tillsatt honom eller henne. En
styrelsemedlem ska entledigas av föreningsstämman, om han eller hon har valts av förvaltningsrådet och stadgarna ändras så att
försäkringsföreningen inte längre har något
förvaltningsråd.
Avgången träder i kraft tidigast då den har
anmälts till styrelsen. Mandattiden för en entledigad styrelsemedlem upphör vid utgången
av den föreningsstämma som beslutar om
entledigandet, om inte föreningsstämman bestämmer någon annan tidpunkt. Mandattiden
för en styrelsemedlem som har entledigats av
förvaltningsrådet upphör omedelbart, om inte

något annat framgår i samband med entledigandet.
Om en styrelsemedlems uppdrag upphör
under mandattiden eller om en styrelsemedlem förlorar sin i 3 § avsedda behörighet för
uppdraget, träder en suppleant i stället för
styrelseledamoten enligt vad som föreskrivs i
bolagsordningen eller beslutades då suppleanten valdes. Om det inte finns någon suppleant, ska styrelsens övriga medlemmar se
till att en ny medlem väljs för den återstående
mandattiden. Om valet ankommer på föreningsstämman och styrelsen är beslutför med
sina återstående medlemmar och suppleanter,
kan valet ske vid nästa föreningsstämma.
Om en styrelsemedlem vid sin avgång har
skäl att anta att föreningen inte längre har
några andra styrelsemedlemmar, är han eller
hon skyldig att hos Finansinspektionen ansöka att föreningsstämman sammankallas för
val av ny styrelse.
Har en försäkringsförening inte en i handelsregistret antecknad behörig styrelse, ska
Finansinspektionen sammankalla föreningsstämma eller, om styrelsen utses av förvaltningsrådet, detta för att utse en styrelse. Har
föreningen inte en i handelsregistret antecknad verkställande direktör, ska Finansinspektionen sammankalla styrelsen för att utse en
verkställande direktör. Väljs inte någon styrelse eller verkställande direktör eller anmäls
inte detta utan dröjsmål till handelsregistret,
ska Finansinspektionen förordna en eller flera sysslomän att handha föreningens angelägenheter till dess styrelsen eller verkställande
direktören blivit vald och antecknad i registret.
Om Finansinspektionen inte redan har vidtagit behövliga åtgärder, får i de fall som avses i 4 eller 5 mom. ansökan göras av en styrelsemedlem, verkställande direktören, en
delägare, borgenär eller någon annan vars
rätt kan vara beroende av att föreningen har
en behörig styrelse och verkställande direktör.
5§
Styrelsen sköter försäkringsföreningens
förvaltning och sörjer för att dess verksamhet
organiseras på ett ändamålsenligt sätt (allmän behörighet). Föreningens verkställande
direktör sköter föreningens löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar
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och föreskrifter (verkställande direktörens
allmänna behörighet). Åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av föreningens verksamhet är ovanliga eller vittsyftande får verkställande direktören vidta endast om styrelsen befullmäktigat honom därtill eller om styrelsens beslut inte kan inväntas utan att föreningens verksamhet orsakas
väsentlig olägenhet. I sistnämnda fall ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om
åtgärden. Verkställande direktören ska ge
styrelsen och dess medlemmar de upplysningar som styrelsen behöver för att sköta
sina uppgifter.
Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ändamålsenligt ordnad. Verkställande direktören
svarar för att föreningens bokföring är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på
ett betryggande sätt.
6§
Styrelsen ska ha en ordförande. Ordföranden väljs av styrelsen, om inte något annat
bestäms i stadgarna eller har beslutats vid valet av styrelse. Faller rösterna lika i styrelsen,
avgörs ordförandevalet genom lottning.
Verkställande direktören får inte vara ordförande för styrelsen.
Ordföranden ska se till att styrelsen sammanträder vid behov. Ordföranden ska sammankalla styrelsen, om en styrelsemedlem eller verkställande direktören kräver det. Verkställande direktören har, även då han eller
hon inte är medlem av styrelsen, rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden, om inte styrelsen för något visst fall beslutar något annat. Om ordföranden trots allt
inte sammankallar styrelsen kan kallelsen utfärdas av verkställande direktören eller en
styrelsemedlem, under förutsättning att minst
hälften av styrelsemedlemmarna godkänner
förfarandet.
Styrelsen kan besluta att även någon annan
än en styrelsemedlem får vara närvarande vid
sammanträdet. Också i stadgarna kan det föreskrivas om närvaro.
Vid styrelsens sammanträde ska det föras
protokoll som undertecknas av sammanträdets ordförande samt minst en av styrelsen
därtill utsedd medlem. Styrelsemedlemmarna
och verkställande direktören har rätt att få sin
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avvikande mening antecknad i protokollet.
Protokollen ska numreras löpande och förvaras på ett betryggande sätt.
7§
Styrelsen är beslutför då mer än hälften av
dess medlemmar är närvarande, om inte ett
större antal krävs enligt stadgarna. I antalet
beaktas de valda styrelsemedlemmarna. När
antalet räknas ut anses de jäviga ledamöterna
inte vara närvarande. Beslut får inte fattas,
om inte samtliga styrelsemedlemmar om
möjligt beretts tillfälle att delta i behandlingen av ärendet. Vid förhinder för en styrelsemedlem ska den suppleant som träder i hans
eller hennes ställe beredas tillfälle att delta i
behandlingen av ärendet. Om ett beslut fattas
utan att styrelsen sammanträder ska det undertecknas, numreras och förvaras i enlighet
med vad som föreskrivs om styrelsens mötesprotokoll i 6 § 4 mom.
Som styrelsens beslut gäller majoritetens
åsikt, om det inte i stadgarna krävs kvalificerad majoritet. Vid lika röstetal gäller som beslut den åsikt som ordföranden omfattat. Om
rösterna faller lika vid val av ordförande och
om något annat inte bestämdes när styrelsen
valdes eller föreskrivits i bolagsordningen,
avgörs valet genom lottdragning.
8a§
Styrelsen kan i enskilda fall eller med stöd
av stadgarna fatta beslut i ärenden som hör
till verkställande direktörens allmänna behörighet.
Styrelsen kan hänskjuta ett ärende som hör
till dess eller till verkställande direktörens
allmänna behörighet till avgörande av föreningsstämman.
8b§
Om försäkringsföreningen ha blivit moderförening eller upphört att vara moderförening, ska styrelsen utan dröjsmål underrätta
ett dottersamfunds styrelse eller motsvarande
organ om detta. Dottersamfundets styrelse eller motsvarande organ ska ge moderföreningens styrelse den information som behövs
för bedömning av koncernens ställning och
för beräkning av dess verksamhetsresultat.
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10 §
Om en försäkringsförenings grundkapital
är minst 84 000 euro, kan det i stadgarna bestämmas att föreningen ska ha ett förvaltningsråd.
Förvaltningsrådet ska bestå av minst fem
medlemmar. Verkställande direktören och
styrelsemedlemmarna får inte höra till förvaltningsrådet. I stadgarna ska nämnas antalet eller minimi- och maximiantalet medlemmar och eventuella suppleanter i förvaltningsrådet samt deras mandattid.
Förvaltningsrådet väljs av föreningsstämman. De som ska väljas till medlemmar i
förvaltningsrådet ska ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget innan de
blir valda. Vad som i 1 § 3 och 4 mom., 3 §
1 mom., 4 § och 6—8 § samt i 16 kap. 4 §
bestäms om styrelsens medlemmar, suppleanter och ordförande tillämpas på motsvarande sätt på förvaltningsrådets medlemmar,
suppleanter och ordförande.
I stadgarna kan det föreskrivas att förvaltningsrådet väljer styrelsen och fastställer arvodet för styrelsemedlemmarna. I fråga om
förvaltningsrådets rätt att kräva sammankallande av extra föreningsstämma föreskrivs i 7
kap. 9 §. Förvaltningsrådet får inte ges andra
uppgifter än de som nämns i denna lag.
11 §
Förvaltningsrådet ska övervaka föreningens
förvaltning, som styrelsen och verkställande
direktören ansvarar för. I övrigt kan förvaltningsrådet i stadgarna bara ges uppgifter som
hör till styrelsens allmänna behörighet och
uppgifter som inte har föreskrivits för andra
organ. Förvaltningsrådet kan inte ges rätt att
företräda föreningen. Styrelsen och verkställande direktören ska ge förvaltningsrådet och
dess medlemmar de upplysningar som de anser behövliga för skötseln av sitt uppdrag.
12 §
Styrelsen företräder försäkringsföreningen.
I stadgarna kan det bestämmas att en styrelsemedlem eller verkställande direktören
har rätt att företräda föreningen eller att styrelsen kan ge en av sina medlemmar, verkställande direktören eller någon annan sådan

rätt. Vad som i 3 och 8 § föreskrivs om verkställande direktören tillämpas på en sådan
firmatecknare som inte är styrelsemedlem eller verkställande direktör.
Rätten att företräda föreningen kan begränsas så, att två eller flera personer endast tillsammans har denna rätt. Annan begränsning
får inte antecknas i handelsregistret. En företrädares befogenhet begränsas genom en bestämmelse i stadgarna om verksamhetsområdet.
Styrelsen kan när som helst återkalla rätten
att företräda föreningen.
14 §
Bolagsstämman, styrelsen, verkställande
direktören eller förvaltningsrådet får inte fatta beslut eller vidta någon annan åtgärd som
är ägnad att bereda en delägare eller någon
annan orättmätig fördel på försäkringsföreningens eller någon annan delägares bekostnad.
Styrelsen, förvaltningsrådet, medlemmarna
i styrelsen eller förvaltningsrådet eller verkställande direktören får inte följa sådana beslut av föreningsstämman, förvaltningsrådet
eller styrelsen som strider mot denna lag eller
stadgarna och således är ogiltiga.
15 §
En rättshandling som på försäkringsföreningens vägnar har företagits av en sådan företrädare för föreningen som avses i denna
lag är inte bindande för föreningen, om företrädaren
1) har handlat i strid med en i denna lag
angiven begränsning av sin behörighet,
2) har handlat i strid med en sådan begränsning som grundar sig på 12 § 3 mom.,
eller
3) har överskridit sin befogenhet och motparten insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds.
I sådana fall som avses i 1 mom. 3 punkten
kan som tillräckligt bevis för att motparten
insåg eller borde ha insett att befogenheten
överskreds inte anses enbart det att befogenhetsbegränsningarna registrerats.

RP 181/2009 rd
7 kap.

Föreningsstämman
1§
Delägarna utövar vid försäkringsföreningens stämma sin rätt att besluta.
Varje delägare har rätt att delta i föreningsstämman och där yttra sig. En garantiandelsägare som är delägare har dock denna rätt
endast om han antecknats i garantiandelsboken eller om han underrättat föreningen om
sitt fång och styrkt detta.
I stadgarna kan det bestämmas att en delägare för att få delta i föreningsstämman ska
anmäla sig hos föreningen senast den dag
som nämns i kallelsen till stämman och som
kan vara tidigast tio dagar före stämman.
1a§
Föreningsstämman beslutar om ärenden
som enligt denna lag ankommer på den. I
stadgarna kan det föreskrivas att bolagsstämman beslutar om ärenden som ingår i
verkställande direktörens och styrelsens allmänna behörighet.
I 6 kap. 8 a § 2 mom. föreskrivs det hur
ärenden som ingår i styrelsens och verkställande direktörens allmänna behörighet ska
hänskjutas till avgörande av föreningsstämman. Om delägarna är eniga, kan de i enskilda fall också i övrigt avgöra sådana ärenden.
3a§
Styrelse- och förvaltningsrådsmedlemmarna samt verkställande direktören har rätt att
vara närvarande vid föreningsstämman, om
inte denna i ett enskilt fall beslutar något annat. Styrelsen, förvaltningsrådet och verkställande direktören ska se till att delägarnas frågerätt enligt 15 § kan utövas. I revisionslagen
(459/2007) föreskrivs det om en revisors
närvaro vid föreningsstämman. Stämman kan
tillåta också andra personer att vara närvarande.
6§
Föreningsstämman ska hållas på försäkringsföreningens hemort, om det inte i stadgarna anges någon annan ort inom föreningens verksamhetsområde. Av synnerligen vägande skäl får föreningsstämma hållas även
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på någon annan ort, dock inte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
7§
En delägare får inte själv eller genom ombud vid föreningsstämma rösta i ett ärende
om talan mot delägaren själv eller hans befriande från skadeståndsskyldighet eller från
annan förpliktelse gentemot föreningen. En
delägare eller dennes ombud får inte heller
rösta i ett ärende som gäller talan mot en annan eller dennes befriande från en förpliktelse, om delägaren i ärendet kan emotse en väsentlig fördel som kan vara stridande mot föreningens.
Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte
om samtliga delägare är jäviga.
8§
Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom
sex månader från utgången av räkenskapsperioden.
Den ordinarie föreningsstämman ska besluta om
1) fastställande av bokslutet vilket i en moderförening också omfattar fastställande av
koncernbokslutet,
2) användningen av den vinst som balansräkningen utvisar,
3) ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar,
förvaltningsrådets medlemmar och verkställande direktören,
4) val av styrelse- och förvaltningsrådsmedlemmar och revisorer, om det inte i denna lag eller stadgarna föreskrivs något annat
om valet av dem eller om deras mandattider,
samt om
5) övriga ärenden som enligt stadgarna ska
behandlas på den ordinarie bolagsstämman.
9§
Extra föreningsstämma ska hållas om
1) det föreskrivs i stadgarna,
2) styrelsen anser att det finns skäl till det,
3) en delägare eller revisor kräver det i enlighet med 2 mom.,
4) förvaltningsrådet anser att det finns skäl
till det och enligt stadgarna har rätt att besluta om extra bolagsstämma, eller om
5) Finansinspektionen skriftligen kräver det
för att ett ärende som den uppger ska kunna
behandlas.
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Extra föreningsstämma ska hållas om en
revisor eller delägare i försäkringsföreningen, vilka företräder minst en tiondel eller en i
stadgarna bestämd mindre del av delägarnas
sammanlagda röstetal, skriftligen kräver detta för behandling av ett av dem uppgivet
ärende.
Kallelse till stämman ska utfärdas inom två
veckor efter det att kravet kom in.
10 §
En delägare har rätt att få ett ärende som
enligt denna lag ska behandlas av föreningsstämman upptaget till behandling vid föreningsstämman, om han skriftligen yrkar detta
hos styrelsen i så god tid att ärendet kan
nämnas i kallelsen till stämman.
11 §
Föreningsstämman sammankallas av styrelsen. Har försäkringsföreningen ett förvaltningsråd, kan det i stadgarna likväl bestämmas att föreningsstämman sammankallas av
förvaltningsrådet.
Om föreningsstämma inte sammankallas
trots att en kallelse borde utfärdas enligt lag,
stadgarna eller beslut av föreningsstämman
eller om de gällande bestämmelserna och föreskrifterna om stämmokallelse har överträtts
i något väsentligt avseende, ska Finansinspektionen på ansökan av en styrelsemedlem
eller medlem av förvaltningsrådet, verkställande direktören eller en revisor eller delägare sammankalla stämman på föreningens bekostnad. Finansinspektionen kan sammankalla föreningsstämma också utan här nämnd
ansökan. Finansinspektionens beslut kan
verkställas även om det inte vunnit laga kraft.
12 §
Kallelse till föreningsstämma ska utfärdas
tidigast två månader och senast en vecka före
stämman eller före den sista anmälningsdagen enligt 1 § 3 mom. Fordras enligt stadgarna för beslutets giltighet att det fattas på två
stämmor, kan kallelse till den senare stämman inte utfärdas förrän den första stämman
har hållits. I kallelsen ska det anges vilket
beslut den första stämman har fattat.
Varje delägare vars adress är känd för försäkringsföreningen ska sändas en skriftlig
stämmokallelse, om inte något annat före-

skrivs i bolagsordningen.
Utöver vad som föreskrivs i stadgarna ska
det till varje delägare vars adress är känd för
föreningen sändas en skriftlig kallelse, om
stämman ska behandla en sådan ändring av
stadgarna som avses i 18 §.
I stämmokallelsen ska föreningens namn,
tid och plats för stämman och de ärenden
som ska behandlas på stämman nämnas. Om
ett ärende som gäller ändring av stadgarna
ska behandlas på stämman, ska ändringens
huvudsakliga innehåll anges.
Föreningsstämman får bara besluta om
ärenden som har nämnts i kallelsen eller som
enligt stadgarna ska behandlas på stämman.
12 a §
Styrelsens beslutsförslag samt, om bokslutet behandlas på stämman, bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen
ska i minst en vecka före stämman hållas tillgängliga för delägarna på föreningens huvudkontor eller webbsida. Handlingarna ska
utan dröjsmål sändas till delägare som ber
om dem och läggas fram på bolagsstämman.
Om ett beslut gäller emission av garantiandelar, optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som berättigar till garantiandelar,
vinstutdelning eller beviljande av andra ekonomiska fördelar, utbetalning av medel från
en fond som hänförs till det fria egna kapitalet, minskning av garantikapitalet, förvärv eller inlösen av egna garantiandelar eller likvidation, och om bokslutet inte behandlas på
stämman gäller 1 mom. också
1) det senaste bokslutet, den senaste verksamhetsberättelsen och den senaste revisionsberättelsen,
2) ett beslut som efter den senaste räkenskapsperioden eventuellt har fattats om utbetalning av föreningens medel,
3) delårsrapporter som har upprättats efter
den senaste räkenskapsperioden, och
4) styrelsens redogörelse för sådana händelser efter det senaste bokslutet eller den
senaste delårsrapporten som väsentligt påverkar föreningens ställning.
12 b §
Föreningsstämman kan besluta att behandlingen av ett ärende ska överföras till en fortsatt stämma.

RP 181/2009 rd
Den ordinarie föreningsstämman ska överföra ett ärende som gäller godkännande av
bokslutet och användning av föreningens
vinst till en fortsatt stämma, om delägare som
har minst en tredjedel eller en i stadgarna
fastställd mindre del av det sammanlagda
röstetalet för de delägare som är representerade vid stämman kräver det. Den fortsatta
stämman ska hållas tidigast en månad och
senast tre månader efter den ordinarie föreningsstämman. Beslutet behöver inte skjutas
upp flera gånger på yrkande av en minoritet.
Till den fortsatta stämman ska utfärdas en
särskild kallelse, om den hålls över fyra
veckor efter föreningsstämman. En kallelse
till fortsatt stämma kan alltid utfärdas senast
fyra veckor före stämman.
13 §
Ett ärende som har behandlats utan iakttagande av procedurbestämmelserna i denna
lag eller bestämmelserna i stadgarna får avgöras bara om de delägare som berörs av försummelsen ger sitt samtycke.
14 §
Föreningsstämman ska öppnas av en person som utsetts av den sammankallande. Föreningsstämman väljer en ordförande för sig,
om inte något annat föreskrivs i stadgarna.
Om det i stadgarna föreskrivs om föreningsstämmans ordförande, ska ordföranden också
öppna stämman.
Ordföranden ska se till att över närvarande
delägare, ombud som befullmäktigats av delägare och av delägarna anlitade biträden
uppgörs en förteckning, vari antecknas varje
försäkringstagardelägares röstetal samt varje
garantiandelsägares antal garantiandelar och
röstetal (röstlängd). Delägarförteckningen
över garantiandelsägare ska läggas fram på
stämman.
Ordföranden ska likaså se till att protokoll
förs vid stämman. Röstlängden ska intas i
protokollet eller bifogas detta. I protokollet
ska antecknas de beslut som fattas av stämman samt, då omröstning skett, resultatet av
den. Protokollet ska undertecknas av ordföranden och minst en av stämman utsedd protokolljusterare. Protokollet skall senast två
veckor efter stämman hållas tillgängligt för
delägarna på föreningens huvudkontor eller
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läggas ut på föreningens webbsida. En kopia
av protokollet ska sändas till de delägare som
begär det. Protokollen ska förvaras på ett betryggande sätt. En delägare har rätt att mot
ersättande av föreningens kostnader få en
kopia av protokollsbilagor.
15 §
Styrelsen och verkställande direktören ska
vid föreningsstämman på begäran av en delägare, om styrelsen finner att det kan ske
utan väsentligt men för försäkringsföreningen, meddela närmare upplysningar om sådana omständigheter som kan inverka på bedömningen av ett ärende som behandlas på
stämman. Om stämman behandlar bokslutet,
gäller skyldigheten också föreningens ekonomiska ställning över huvud taget, inklusive
föreningens förhållande till någon annan
sammanslutning eller stiftelse som hör till
samma koncern. Information som skulle
medföra väsentlig olägenhet för föreningen
får emellertid inte lämnas ut.
Kan en delägares förfrågan besvaras endast
med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga
vid stämman, ska svar ges skriftligen inom
två veckor. Svaret ska ges till den delägare
som har ställt frågan och andra delägare som
begär det.
17 §
Beslut om ändring av stadgarna fattas av
föreningsstämman. Beslutet är giltigt endast
om det har biträtts av delägare med minst två
tredjedelar av de avgivna rösterna.
Ett beslut om ändring av stadgarna ska, sedan Finansinspektionen fastställt ändringen,
utan dröjsmål anmälas för registrering och
får inte verkställas förrän registrering skett.
Om en ändring av stadgarna kräver verkställighetsåtgärder som ska registreras, ska ändringen anmälas för registrering och registreras i samband med verkställighetsåtgärderna.
Om en sådan ändring av stadgarna som gäller
garantikapitalet eller garantiandelarnas nominella belopp förutsätter ökning eller nedsättning av det registrerade garantikapitalet,
ska beslutet om ändring av stadgarna dock,
sedan Finansinspektionen fastställt ändringen, anmälas för registrering och registreras
först samtidigt med ökningen eller nedsättningen.
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Vad som bestäms i 2 mom. tillämpas också
på registrering av sådana beslut om ändring
av stadgarna som gäller garantikapital, dess
minimi- eller maximibelopp eller garantiandelarnas nominella belopp.
18 §
Beslut om en sådan ändring av stadgarna,
att i fråga om redan utgivna garantiandelar
garantiandelsägarnas betalningsskyldighet
gentemot föreningen ökas, rätten att förvärva
garantiandelar i föreningen begränsas enligt
3 kap. 3 eller 4 §, eller det inbördes förhållande mellan de rättigheter som garantiandelar av samma slag medför rubbas, kräver
samtycke av samtliga delägare eller, utöver
ett beslut som avses i 17 § 1 mom., samtycke
av de garantiandelsägare som själva eller
vars garantiandelar berörs av ändringen.
Beslut om en sådan ändring av stadgarna
att mer än en tiondel av räkenskapsperiodens
vinst, efter avdrag av det belopp som fordras
för täckande av förlust från tidigare räkenskapsperioder, ska avsättas till en reservfond
eller en grundfond eller annars innehållas är
giltigt endast om det biträtts av delägare med
mer än nio tiondelar av de vid stämman företrädda garantiandelarna.
Om det i försäkringsföreningen finns garantiandelar av olika slag krävs det, förutom
ett beslut som avses i 17 § 1 mom., för ett
giltigt beslut om fusion i den överlåtande föreningen, överlåtelse av försäkringsbeståndet, likvidation och avslutande av likvidation
också att beslutet biträds med en kvalificerad
majoritet av de garantiandelar av varje slag
som är företrädda vid stämman.
En delägares samtycke till ändring av stadgarna ska inhämtas när delägarens betalningsskyldighet gentemot föreningen ökas eller föreningens rätt till skadestånd begränsas
på det sätt som avses i 15 kap. 8 §.
20 §
Har ett beslut vid en föreningsstämma inte
kommit till i behörig ordning eller strider det
annars mot denna lag eller stadgarna, kan en
delägare, försäkringsföreningens styrelse, en
styrelsemedlem eller verkställande direktören
väcka talan mot föreningen om ogiltigförklarande eller ändring av beslutet.
Talan ska väckas inom tre månader från

beslutet. Har en delägare haft godtagbar anledning till dröjsmål och vore det uppenbart
oskäligt mot honom om beslutet blev gällande, får talan väckas inom ett år från beslutet.
Om talan inte väcks inom denna tid, ska beslutet anses vara giltigt.
Vad som sägs i 2 mom. tillämpas dock inte,
1) om beslutet är sådant att det inte lagligen
kan fattas ens med samtliga delägares samtycke,
2) om enligt denna lag eller stadgarna för
beslut krävs samtycke av samtliga eller vissa
garantiandelsägare och sådant samtycke inte
givits, eller
3) om kallelse till stämman inte har utfärdats eller gällande stadganden eller bestämmelser om kallelse väsentligen har överträtts.
Har domstolen förklarat föreningsstämmans beslut ogiltigt eller ändrat det, är avgörandet gällande även för de delägare som inte
har biträtt talan. Genom en dom med anledning av en klandertalan kan ett beslut förklaras ogiltigt eller ändras om käranden kräver
det. Om käranden kräver det, kan föreningen
samtidigt förbjudas att verkställa ett ogiltigt
beslut. Domstolen kan ändra föreningsstämmans beslut endast om det kan konstateras
vilket innehåll beslutet borde ha haft.
21 §
Om ett beslut som styrelsen med stöd av ett
bemyndigande har fattat i ett ärende som ska
behandlas av förenings stämman uppenbart
är av den art som föreskrivs i 19 § eller strider mot 20 § 3 mom. 1 eller 2 punkten, ska
det som föreskrivs om motsvarande stämmobeslut tillämpas på beslutet.
8 kap.

Ändring av sammanslutningsform
1§
En försäkringsförenings stämma kan fatta
beslut om att ombilda föreningen till ett ömsesidigt försäkringsbolag. Ett beslut om ändring av sammanslutningsformen är giltigt,
om det har fattats enligt 7 kap. 17 § 1 mom.
Föreningen ska inom tre månader efter
föreningsstämmans beslut hos Finansinspektionen söka koncession för försäkringsbolaget med iakttagande av 2 kap. i försäkrings-
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bolagslagen och samtidigt söka Finansinspektionens fastställelse av den bolagsordning som den ändrade sammanslutningsformen kräver.

för återbäringen av det belopp som betalts för
tecknade av garantiandelar.

2§
Finansinspektionen ska när det gäller en i
1 § avsedd ansökan om fastställelse av bolagsordningen, om den inte anser att ansökan
utan vidare utredningar ska avslås, på föreningens bekostnad kungöra ansökan i den officiella tidningen. I kungörelsen ska sådana
delägare i föreningen och försäkringsborgenärer som önskar framställa anmärkningar
mot ansökan uppmanas framställa dem till
Finansinspektionen inom en av den utsatt tid
som inte får vara längre än två månader. Finansinspektionen ska förplikta föreningen att
utan dröjsmål underrätta om kungörelsen i
åtminstone en tidning som utkommer på föreningens hemort samt dessutom vid behov
på det sätt som Finansinspektionen bestämmer.
Finansinspektionen ska fastställa bolagsordningen, om den uppfyller kraven enligt
2 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen och om
inte ombildningen av föreningen till ömsesidigt försäkringsbolag kränker de förmåner
som försäkringarna omfattar eller någon delägargrupps intressen.
Finansinspektionen har rätt att förena fastställelsen av bolagsordningen med de villkor
som behövs för att skydda de förmåner som
försäkringarna omfattar.
Föreningen och den som framställt anmärkning får överklaga beslutet enligt vad
som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen. Besvären ska behandlas i brådskande
ordning.

Revision och särskild granskning

4§
Om koncession eller fastställelse av bolagsordningen enligt 1 § 2 mom. inte söks
inom föreskriven tid eller om Finansinspektionen avslår ansökan om koncession eller
avslår ansökan om fastställelse av bolagsordningen och beslutet vinner laga kraft, eller
om ändringen av sammanslutningsform inte
anmäls för registrering inom den tid som
nämns i 3 § eller om registrering vägras, förfaller ändringen av sammanslutningsformen.
Styrelsens medlemmar svarar solidariskt

9 kap.
1§
Bestämmelser om revision av försäkringsföreningar finns i detta kapitel och i revisionslagen (459/2007).
En försäkringsförening ska ha en revisor,
om det inte i stadgarna föreskrivs om flera
revisorer. Revisorerna väljs av föreningsstämman. Ska flera än två revisorer utses,
kan det i stadgarna bestämmas att någon eller
några av dem, dock inte alla, ska tillsättas i
annan ordning.
Om bara en revisor har valts för föreningen
och denne inte är en CGR- eller GRMsammanslutning som avses i 2 § i revisionslagen, ska åtminstone en revisorssuppleant
väljas. Vad som i denna lag och i revisionslagen bestäms om revisorer ska på motsvarande sätt tillämpas på revisorssuppleanter.
En delägare kan kräva att en revisor tillsätts
att delta i revisionen vid sidan av de övriga
revisorerna. Förslag om detta ska göras på
den föreningsstämma där revisorerna ska väljas eller där ärendet enligt kallelsen till
stämman skall behandlas. Har förslaget vid
föreningsstämman biträtts av röstberättigade
med minst en tredjedel av de vid stämman
avgivna rösterna, kan delägaren inom en månad efter stämman hos Finansinspektionen
anhålla om tillsättande av en godkänd revisor. Finansinspektionen ska, efter att ha hört
föreningens styrelse, förordna en revisor för
tiden till och med den ordinarie föreningsstämman under följande räkenskapsperiod.
2§
Mandattiden för en revisor ska bestämmas i
stadgarna. Revisorns uppdrag upphör vid avslutandet av den ordinarie föreningsstämma
som hålls efter utgången av den sista räkenskapsperiod som ingår i hans eller hennes
mandattid, om inte något annat föreskrivs i
stadgarna eller beslutas när den nya revisorn
väljs. I stadgarna får dock inte föreskrivas att
revisorns mandattid fortgår tills vidare.

56

RP 181/2009 rd

2a§
Den fortlöpande granskning under räkenskapsperioden som utförs av revisorn ska i
tillräcklig omfattning utsträckas till ansvarsskulden, verksamhetskapitalet, placeringsverksamheten, försäkrings- och ersättningsverksamheten samt interna affärstransaktioner mellan försäkringsföreningen och sammanslutningar som hör till samma koncern
eller försäkringsgrupp.
Revisorn ska minst en gång per år och på
begäran av Finansinspektionen också vid
andra tidpunkter granska om den täckningsförteckning som avses i 10 kap. 6 § och de
tillgångsposter som antecknats i den uppfyller de krav som ingår i denna lag.
En berättelse om revisorns granskning enligt 1 och 2 mom. ska avges till styrelsen.
Styrelsen och förvaltningsrådet ska minst
en gång per år i sitt sammanträde höra revisorn om föreningens ekonomiska ställning
och interna kontroll samt om övriga omständigheter som kommit fram i samband med
revisionen.
4§
Finansinspektionen ska på anmälan förordna en behörig revisor för en försäkringsförening, om
1) någon revisor inte har valts enligt denna
lag eller revisionslagen,
2) revisorn inte har den behörighet som avses i denna lag eller i 3 § i revisionslagen eller inte är oberoende enligt 24 § eller är jävig
enligt 25 § i revisionslagen, eller
3) en bestämmelse i stadgarna om antalet
revisorer eller deras behörighet inte har iakttagits.
Anmälan får i ovan nämnda fall göras av
vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra
anmälan, om inte den på vilken det ankommer att välja revisor utan dröjsmål väljer en
revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.
Finansinspektionen ska begära ett utlåtande
av Centralhandelskammarens revisionsnämnd i ett ärende som avses i 1 mom.
2 punkten och som gäller oberoende innan
ärendet avgörs.
Innan ett i denna paragraf nämnt förordnande meddelas ska föreningens styrelse höras. Förordnandet gäller till dess att för före-

ningen i föreskriven ordning valts en revisor
i stället för den som Finansinspektionen förordnat.
6§
En delägare kan kräva särskild granskning
av försäkringsföreningens förvaltning och
bokföring under en viss förfluten tid eller av
vissa åtgärder eller omständigheter. Förslag
om detta ska göras vid ordinarie föreningsstämma eller vid den föreningsstämma där
ärendet enligt kallelsen till stämman ska behandlas. Har förslaget biträtts av röstberättigade med minst en tredjedel av de vid stämman avgivna rösterna, kan delägaren inom en
månad från föreningsstämman hos Finansinspektionen anhålla om att en granskare ska
förordnas.
En särskild granskare ska vara en fysisk
person eller en revisionssammanslutning.
Den särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som granskningsuppdragets art och omfattning kräver.
Finansinspektionen ska höra föreningens
styrelse och, om granskningen enligt ansökan
gäller en viss persons åtgärder, denne. Ansökan ska bifallas, om vägande skäl för granskningen anses föreligga. Finansinspektionen
kan förordna en eller flera granskare. Förordnandet kan verkställas även om det inte
vunnit laga kraft. En granskare har rätt till
arvode av föreningen.
Vad som bestäms om revisor i 15 kap. 5—
7 § och i 16 kap. 4 § i denna lag och i 3, 8,
18, 19, 24—26 och 51 § i revisionslagen ska
på motsvarande sätt tillämpas på en granskare som avses i denna paragraf.
Över granskningen ska ett utlåtande avges
till föreningsstämman. Utlåtandet ska under
minst en vecka före föreningsstämman hållas
tillgängligt för delägarna på föreningens huvudkontor och utan dröjsmål sändas till de
delägare som begär det. Det ska också läggas
fram på föreningsstämman.
7§
Finansinspektionen kan meddela närmare
föreskrifter om den berättelse som avses i
2 a § 3 mom.
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10 kap.

Bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och täckning av ansvarsskuld
1§
På försäkringsföreningens verksamhetsberättelse, bokslut, koncernbokslut, dispens och
bokföringsnämndens utlåtande tillämpas det
som 8 kap. 1 och 3—26, 30 och 31 § eller i
kapitelets 28 eller 29 § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om verksamhetsberättelse,
bokslut, koncernbokslut, dispens och bokföringnämndens utlåtande i försäkringsbolag
som bedriver skadeförsäkringsverksamhet,
om ingenting annat följer av bestämmelserna
i detta kapitel.
3§
På försäkringsföreningens ansvarsskuld
tillämpas 9 kap. 1—3 §, 6 §, 9—11 § och
13 § 1 punkten i försäkringsbolagslagen.
Med försäkringsföreningens utjämningsbelopp avses ett riskteoretiskt belopp beräknat
för skaderika år. Utjämningsbeloppet har en
undre och en övre gräns.
Med utjämningsbeloppets undre gräns avses skillnaden mellan minimibeloppet av det
korrigerade solvenskapitalet enligt 10 a kap.
12 § och det verksamhetskapital som korrigerats med de poster som räknas upp i 10 a kap.
7 §. Den undre gränsen kan dock inte vara
negativ. Med utjämningsbeloppets övre gräns
avses det belopp som på grundval av de riskteoretiska beräkningarna, med beaktande av
återförsäkringen och andra liknande risköverföringsmetoder, anses vara skäligt för en
fortsatt försäkringsverksamhet.
En försäkringsförening ska ha beräkningsgrunder för att bestämma utjämningsbeloppet
och utjämningsbeloppets undre och övre
gräns. Föreningen ska ansöka om att Finansinspektionen fastställer beräkningsgrunderna
för utjämningsbeloppet.
Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet föreskrivs det hur försäkringsföreningens utjämningsbelopp, den övre
gränsen för utjämningsbeloppet och förändringar i utjämningsbeloppet ska räknas ut och
hur beräkningsgrunderna för utjämningsbeloppet ska bestämmas.
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3a§
Försäkringsföreningen ska täcka den i 3 §
avsedda ansvarsskulden, där följande poster
har dragits av:
1) för avgiven återförsäkringsverksamhet
återförsäkringsgivarnas andel, dock högst 70
procent av totalbeloppet av ansvarsskulden;
återförsäkrarens andel kan dock inte dras av
om återförsäkringsgivaren har försatts i likvidation eller i konkurs eller om det i övrigt
är sannolikt att återförsäkraren inte kan svara
för sina förbindelser,
2) en andel som motsvarar erhållen återförsäkringsverksamhet till ett belopp av motsvarande depåfordringar inom återförsäkring,
3) fordringar som baserar sig på regressrätt,
4) värdet av sådana skadade föremål som
varit försäkringsobjekt och vilkas äganderätt
överförs eller har överförts till försäkringsföreningen,
5) utgifter som hänför sig till anskaffningen
av försäkringar och som har aktiverats bland
aktiva i balansräkningen.
3b§
På försäkringsföreningens skyldighet att
täcka ansvarsskuld tillämpas det som föreskrivs om skadeförsäkringsbolags skyldighet
att täcka ansvarsskuld i 10 kap. 1, 2, 4—18 §,
19 § 1, 2, 5 och 6 mom. samt 20 och 21 § i
försäkringsbolagslagen, om inte något annat
föreskrivs i denna lag.
Små försäkringsföreningar enligt 1 kap. 1 §
3 mom. i denna lag får, utan hinder av de
högsta beloppen enligt 10 kap. 17 § 1—3
mom. i försäkringsbolagslagen, placera ett
belopp motsvarande högst 30 procent av
bruttobeloppet av ansvarsskulden i skuldförbindelser i kreditinstitut eller försäkringsbolag med koncession i EES-området.
3c§
Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan det föreskrivas
1) att vissa tillgångar som godkänns i täckningen ska värderas med avvikelse från deras
verkliga värde, om det är nödvändigt på
grund av stora variationer i det verkliga värdet till följd av tillgångsslagets natur eller av
någon annan orsak, och
2) beträffande de tillgångar som avses i
10 kap. 11 § 2 mom. 9 punkten i försäkrings-
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bolagslagen, om de tillgångar som ska godkännas som täckning för ansvarsskulden, då
det är nödvändigt på grund av särskild riskbenägenhet hos dessa tillgångar.
3d§
Finansinspektionen kan meddela närmare
föreskrifter om
1) formen på och förvaringen av täckningsförteckningen, andelning av tillgångsposter i
fördelningen och om tidpunkten för upprättandet av fördelningen och omteknandet,
2) jämställande av en annan sammanslutning med ett kreditinstitut eller försäkringsbolag, om solvensförhållandet i denna sammanslutning kan anses motsvara förhållandet
i ett kreditinstitut eller ett försäkringsbolag,
och
3) användningen av derivatavtal som täckning för ansvarsskulden.
Finansinspektionen kan i enskilda fall på
ansökan av en försäkringsförening av särskilda skäl för viss tid om högst två år
1) tillåta att återförsäkringsgivarnas andel
enligt 3 a § 1 punkten, i fråga om avgiven
återförsäkringsverksamhet, får vara sammanlagt högst 100 procent av totalbeloppet av
ansvarsskulden,
2) trots förbudet i 3 a § 1 punkten tillåta att
återförsäkringsgivarens andel, om återförsäkringsgivaren har försatts i likvidation eller i
konkurs eller om det i övrigt är osannolikt att
återförsäkringsgivaren kan svara för sina förbindelser, kan dras av från totalbeloppet av
ansvarsskulden upp till ett belopp som Finansinspektionen fastställer och som inte får
vara högre än 20 procent av totalbeloppet av
ansvarsskulden,
3) tillåta att andra än tillgångsposter enligt
3 a § dras av från totalbeloppet av ansvarsskulden, om ansvaret för de tillgångsposter
som ska dras av faktiskt ligger på någon annan än försäkringsföreningen på motsvarande
sätt som de tillgångsposter som avses i 3 a §,
4) som täckning för ansvarsskulden godkänna enstaka tillgångsposter som inte hör
till de tillgångsslag som räknas upp i 10 kap.
4 § i försäkringsbolagslagen, men som har
samma risker, och
5) höja maximibeloppen enligt 10 kap. 14 §
i försäkringsbolagslagen i fråga om skuldförbindelser utan säkerhet till högst 8 procent

och i fråga om en enda skuldförbindelse utan
säkerhet eller i fråga om skuldförbindelser
utan säkerhet som ingåtts av en och samma
gäldenär till högst 2 procent av totalbeloppet
av ansvarsskulden.
4§
En försäkringsförenings styrelse ska göra
upp en plan för placeringen av föreningens
tillgångar (placeringsplan). Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om placeringsplanen.
6§
Försäkringsföreningens eget kapital är
uppdelat på bundet eget kapital och fritt eget
kapital. Bundet eget kapital är i en försäkringsförening garantikapital, grundfond, reservfond, uppskrivningsfond enligt bokföringslagen, fonden för verkligt värde och
omvärderingsfonden. Andra fonder samt
vinst och förlust från räkenskapsperioden och
tidigare räkenskapsperioder är fritt eget kapital.
10 a kap.

Verksamhetskapital
1§
Med en försäkringsförenings verksamhetskapital avses det belopp med vilket föreningens tillgångar anses överstiga föreningens
skulder och andra därmed jämförbara förbindelser, med iakttagande av vad som i 11 kap.
2—5 § i försäkringsbolagslagen bestäms om
skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital.
Finansinspektionen kan meddela närmare
föreskrifter om poster som ska hänföras till
och dras av från verksamhetskapitalet i enlighet med 11 kap. 2—5 § i försäkringsbolagslagen.
Försäkringsföreningen ska fortlöpande
uppfylla de krav på verksamhetskapitalet
som anges i detta kapitel.
Av en stor försäkringsförenings verksamhetskapital ska ett belopp som motsvarar det
garantibelopp som anges i 3 § bestå av de
poster som avses i 11 kap. 2 § 1 och 3—7
punkten i försäkringsbolagslagen, med avdrag för de poster som avses i 11 kap. 5 § i
den lagen.
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2§
På stora försäkringsföreningar tillämpas
vad som i 11 kap. 7—11 § och 27 § i försäkringsbolagslagen bestäms om skadeförsäkringsbolag.
En stor försäkringsförenings verksamhetskapital ska alltid uppgå till minst det minimigarantibelopp som anges i 3 § 2 mom.
2a§
En liten försäkringsförenings verksamhetskapital ska uppgå till minst 97 000 euro ökat
med 27 procent av medeltalet av premieinkomsterna enligt föreningens bokslut för de
tre senaste räkenskapsperioderna.
En liten försäkringsförenings eget kapital
ska utgöra minst hälften av verksamhetskapitalets minimibelopp.
3§
En stor försäkringsförenings garantibelopp
utgörs av en tredjedel av det i 2 § föreskrivna
minimibeloppet av verksamhetskapitalet.
Minimigarantibeloppet är
1) 2 650 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklasserna 10—15 eller den mottagna återförsäkringens andel av föreningens totala premieinkomst eller totala ansvarsskuld överstiger
tio procent,
2) 1 725 000 euro i övriga fall.
5§
En försäkringsförenings verksamhetskapital, återförsäkring och övriga omständigheter
som inverkar på föreningens solvens ska
ordnas så att de tryggar de försäkrade förmånerna, med beaktande av sannolika växlingar
i intäkterna och kostnaderna samt kalkylerbara övriga osäkerhetsfaktorer.
7§
En försäkringsförenings solvenskapital består av det sammanlagda beloppet av utjämningsbeloppet och verksamhetskapitalet.
Det korrigerade solvenskapitalet erhålls
genom en korrigering av solvenskapitalet på
följande sätt:
1) ett kapitallån som avses i 11 kap. 2 §
7 punkten i försäkringsbolagslagen läggs till
solvenskapitalet till den del lånet på grund av
begränsningarna i 11 kap. 4 § i försäkrings-
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bolagslagen inte kan hänföras till verksamhetskapitalet,
2) det i 1 kap. 3 § i denna lag avsedda belopp som ska debiteras på grundval av tillskottsplikt till den del beloppet i enlighet
med 11 kap. 2 § 8 punkten och 4 § 3 mom. i
försäkringsbolagslagen har hänförts till verksamhetskapitalet och
3) aktierna och andelarna i kreditinstitut eller finansinstitut eller andra försäkringsbolag
som ägs av föreningen samt det verkliga värdet av riskdebenturer, kapitallån och andra
poster som kan jämställas med eget kapital
dras av, till den del föreningens tillgångar
motsvarar den definition av ägarintresse som
avses i 12 a kap. och om dessa tillgångar inte
har dragits av från bolagets verksamhetskapital med stöd av 11 kap. 5 § 10 punkten i försäkringsbolagslagen.
8§
En försäkringsförenings riskposition bedöms genom en jämförelse av det korrigerade solvenskapitalet med minimibeloppet av
det korrigerade solvenskapitalet. Vid beräkningen av minimibeloppet av det korrigerade
solvenskapitalet beaktas försäkringsföreningens försäkringstekniska risker och det största
möjliga ersättningsbeloppet av föreningens
eget ansvar i ett enskilt skadefall.
9§
En försäkringsförening ska ha beräkningsgrunder för beräkningen av minimibeloppet
av det korrigerade solvenskapitalet. Föreningen ska ansöka om att Finansinspektionens fastställer beräkningsgrunderna.
Finansinspektionen kan kräva att beräkningsgrunderna ska ändras av om de inte
längre kan tillämpas på grund av förändrande
förhållanden.
10 §
Det korrigerade solvenskapitalet i en försäkringsförening ska fortlöpande uppgå till
minst dess minimibelopp.
Försäkringsföreningen ska årligen till Finansinspektionen lämna beräkningar av tillsynsgränserna, där beloppet av bolagets korrigerade solvenskapital i förhållande till minimibeloppet av det korrigerade solvenskapitalet ska framgå.
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Finansinspektionen kan meddela närmare
föreskrifter om de uppgifter som avses i 2
mom. och om hur uppgifterna ska presenteras och lämnas till Finansinspektionen.
11 §
Om en försäkringsförenings korrigerade
solvenskapital underskrider minibeloppet av
det korrigerade solvenskapitalet, ska föreningen utan dröjsmål öka sitt verksamhetskapital eller utöka sin återförsäkring eller i
övrigt höja det korrigerade solvenskapitalet
så att det överstiger minimibeloppet.
12 §
Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet föreskrivs det om
1) de formler och parametrar som ska användas vid beräkningen av minibeloppet av
det korrigerade solvenskapitalet enligt 8 §,
2) hur beräkningsgrunderna för minimibeloppet av det korrigerade solvenskapitalet
ska utarbetas, och
3) vilka dokument som ska bifogas bokslutet på grund av den proaktiva tillsynen.
13 §
I enskilda fall kan Finansinspektionen på
ansökan av försäkringsföreningen tillåta att
föreningen avviker från det som i den förordning som avses i 12 § föreskrivs om de
parametrar eller formler som ska användas
vid beräkningen av minimibeloppet av det
korrigerade solvenskapitalet, om de inte ger
en rättvisande bild av föreningens riskposition.
11 kap.

Vinstutdelning och annan användning av föreningens tillgångar
1§
Försäkringsföreningens medel får utbetalas
till delägarna endast enligt vad som i denna
lag bestäms om
1) vinstutdelning och utbetalning från en
fond som hänförs till det fria egna kapitalet,
2) utbetalning vid nedsättning av reservfonden eller minskning eller återbetalning av
garantikapitalet,

3) förvärv, inlösen och mottagande av egna
garantiandelar såsom pant,
4) utbetalning i samband med att föreningen upplöses eller fusioneras.
Medel får inte betalas ut förrän föreningen
har registrerats.
Bestämmelserna i detta kapitel om vinstutdelning tillämpas också på betalning av ränta
på garantiandelar som medför delägarskap i
försäkringsföreningen.
Som olaglig utbetalning av medel anses
andra affärshändelser som utan någon affärsekonomisk grund minskar föreningens tillgångar eller ökar dess skulder.
2§
Vinstutdelning får inte överstiga det sammanlagda beloppet av vinst enligt fastställd
balansräkning för den senaste räkenskapsperioden och bolagets övriga fria egna kapital,
med avdrag för den förlust som balansräkningen utvisar och andra icke utdelningsbara
poster, vilka är
1) belopp som enligt stadgarna ska avsättas
till reservfonden eller annars lämnas outdelat,
samt
2) belopp som av de orealiserade värdeökningarna på de placeringar som står under
huvudgruppen "Placeringar" i försäkringsföreningens balansräkning, på grundval av
8 kap. 17 § 1 och 2 mom. i försäkringsbolagslagen har upptagits som fritt eget kapital
och det sammanlagda belopp med vilket fonden för verkligt värde är negativ.
I fråga om begränsning av vinstutdelning
som grundar sig på nedsättning av garantikapitalet tillämpas bestämmelserna i 5 kap. 2 §.
Om begränsning av vinstutdelning till följd
av ränta på kapitallån eller annan gottgörelse
bestäms i 1 kap. 5 c § 2 mom. och 5 d §
1 mom.
Sådan vinstutdelning som avses i 1 mom.
är förbjuden, om en stor försäkringsförenings
eget kapital understiger minimibeloppet enligt 10 a kap. 4 § eller en liten försäkringsförenings eget kapital understiger minimibeloppet enligt 2 kap. 5 § 3 mom. Med eget kapital jämställs dock härvid inte av försäkringsföreningen upptaget kapitallån. Vinstutdelning är också förbjuden, om föreningen
inte uppfyller kraven på täckning av ansvarsskulden eller om det är känt eller bör vara
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känt att föreningen är insolvent. Dessutom är
vinstutdelning förbjuden om det är känt eller
bör vara känt att vinstutdelning leder till att
det egna kapitalet minskar så mycket att det
understiger minimibeloppet, till att föreningen blir insolvent eller till att täckningen av
ansvarsskulden inte uppfyller kraven enligt
denna lag.
7§
Försäkringsföreningen får inte bevilja penninglån eller ge ut andra medel i syfte att
mottagaren med medlen ska förvärva garantiandelar i föreningen eller aktier, medlemsandelar, garantiandelar eller andra bolagsandelar i ett annat samfund som hör till samma
koncern.
12 kap.

Tillsynen över försäkringsföreningarna
5§
Trots sekretessbestämmelserna ska en försäkringsförening och en finsk försäkringsholdingsammanslutning inom en skälig tid
som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer till ministeriet lämna de uppgifter
om sin verksamhet som är nödvändiga för att
ministeriet ska kunna utföra sina uppgifter.
6c§
I syfte att trygga de försäkrades intressen
kan Finansinspektionen förbjuda en försäkringsförening att överlåta eller pantsätta sin
egendom, om
1) föreningen inte uppfyller kraven på täckning av ansvarsskulden enligt 10 kap. 3 a §,
2) föreningen inte uppfyller de i 6 b §
2 mom. föreskrivna kraven på föreningens
verksamhetskapital och eget kapital,
3) föreningen inte längre uppfyller de i
6 b § 1 mom. föresskrivna kraven på föreningens verksamhetskapital och Finansinspektionen har anledning att anta att föreningens ekonomiska ställning ytterligare
kommer att försämras, eller om
4) Finansinspektionen anser att det finns
risk för att föreningen råkar i en sådan situation som avses i 3 punkten.
Finansinspektionen ska desssuton vid försäkringsföreningen tillsätta ett ombud enligt
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29 § i lagen om Finansinspektionen. Ombudet ska övervaka att föreningen iakttar förbudet att överlåta och pantsätta egendom. Utöver de befogenheter som föreskrivs i den
nämnda paragrafen har ombudet rätt att besluta om samtycke till rättshandlingar enligt
25 kap. 13 § i försäkringsbolagslagen.
Ett förbud att överlåta och pantsätta en försäkringsförenings egendom får gälla i högst
tre månader. Finansinspektionen kan av särskilda skäl besluta att förlänga förbudet med
högst tre månader.
Av Finansinspektionens beslut enligt
1 mom. ska framgå tidpunkten för meddelandet av beslutet, den egendom överlåtelseoch pantsättningsförbudet gäller, förbudets
giltighetstid, ombud samt inverkan av överklagande på beslutets verkställbarhet.
På förbud att överlåta och pantsätta en försäkringsförenings egendom tillämpas dessutom vad som i 24 kap. och 25 kap. 12—21 § i
försäkringsbolagslagen bestäms om förbud
för ett försäkringsbolag att överlåta och pantsätta egendom.
Ett beslut av Finansinspektionen om förbud
att avyttra och pantsätta egendom får överklagas i enlighet med lagen om Finansinspektionen. Besvär ska anföras inom
30 dagar från det att beslutet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
12 a kap.

Extra tillsyn över försäkringsgrupper
1§
I detta kapitel avses med
1) moderföretag ett moderföretag enligt
bokföringslagen samt varje annan juridisk
person som Finansinspekktionen anser utövar
ett faktiskt bestämmande inflytande över ett
annat företag,
2) dotterföretag ett dotterföretag enligt
bokföringslagen samt varje annan juridisk
person över vilken Finansinspektionen anser
att ett moderföretag utövar faktiskt bestämmande inflytande samt en sådan juridisk persons dotterföretag,
3) ägarintresse det att det mellan en fysisk
person eller en juridisk person och ett företag

62

RP 181/2009 rd

uppstår en betydande bindning enligt 1 kap.
6 §; även en annan sådan ägarandel som skapar en varaktig förbindelse mellan en fysisk
person eller en juridisk person och ett företag
och som är avsedd att främja den fysiska personens eller den juridiska personens verksamhet eller den verksamhet som ett företag
inom samma koncern bedriver, utgör ett
ägarintresse,
4) ägarföretag ett moderföretag eller en juridisk person som har ägarintresse i ett annat
företag,
5) anknutet företag ett dotterföretag eller
ett företag i vilket en juridisk person har
ägarintresse,
6) anknutet försäkringsföretag ett försäkringsföretag, en försäkringsholdingsammanslutning, ett försäkringsföretag i ett tredjeland,
ett kredit- och finansinstitut eller ett värdepappersföretag som är ett anknutet företag,
7) försäkringsföretag en försäkringsförening och ett i lagen om försäkringsbolag avsett försäkringsbolag samt en med dem jämförbar utländsk försäkringsgivare som bedriver direkt försäkring och vars hemstat hör till
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
8) försäkringsföretag i tredje land ett utländskt försäkringsföretag som bedriver direkt försäkring eller återförsäkring och vars
hemstat inte hör till Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet,
9) mångbranschholdingsammanslutning ett
annat moderföretag än ett försäkringsföretag,
ett försäkringsföretag i tredje land, en försäkringsholdingsammanslutning eller ett konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och som har minst en försäkringsförening enligt denna lag bland sina dotterföretag,
10) försäkringsgrupp försäkringsföretag
som avses i 2 § 2—4 mom., deras anknutna
företag och ägarföretag samt företag som är
anknutna till deras ägarföretag.
När ägarintresse definieras i enlighet med
1 mom. 3 punkten räknas vid tillämpningen
av detta kapitel som indirekt innehav även
innehav som fås med hjälp av en formel enligt vilken de successiva intressena hos företag som inte hör till samma koncern multipliceras med varandra. I fråga om företag inom
samma koncern räknas deras innehav i ett

bolag utanför koncernen vid tillämpningen
av detta kapitel som direkt innehav.
2§
På en försäkringsförening som är ägarbolag
i minst ett försäkringsföretag eller ett försäkringsföretag i tredje land tillämpas bestämmelserna i 4 och 5 §, 7 § 1, 3 och 4 mom.
samt 8, 11 och 12 § i detta kapitel och i 24 §
och 26 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen.
Bestämmelserna i 6 §, 7 § 2—4 mom. och
8, 11 och 12 § i detta kapitel och i 24 § och
26 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen tillämpas på en försäkringsförening vars moderföretag är en försäkringsholdingsammanslutning eller ett försäkringsföretag i tredje land.
På en försäkringsförening vars moderföretag är en mångbranschholdingsammanslutning tillämpas bestämmelserna i 8, 11 och
12 § i detta kapitel och i 24 § i lagen om Finansinspektionen.
Dessutom tillämpas på försäkringsföreningar som avses i 1 och 2 mom. vad som i
26 kap. 6—10 § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om verksamhetskapital som ska användas vid beräkning av den jämkade solvensen och om beräkning av detta kapital,
beräkning av det jämkade verksamhetskapitalet, begränsning av anknutna försäkringsföretags verksamhetskapital, det jämkade verksamhetskapitalets minimibelopp och undantag i fråga om beaktandet av anknutna företags verksamhetskapital.
3§
Försäkringsinspektionen får besluta att bestämmelserna i detta kapitel inte tillämpas på
ett företag som omfattas av extra tillsyn, om
företaget är av ringa intresse med hänsyn till
syftet med den extra tillsyn över försäkringsföreningar som föreskrivs i detta kapitel eller
om det skulle vara olämpligt eller missvisande att låta företagets finansiella situation omfattas av den extra tillsynen med hänsyn till
syftet med den extra tillsynen över försäkringsföreningar.
Om en försäkringsholdingsammanslutning,
ett utländskt återförsäkringsföretag, ett försäkringsföretag i tredje land eller en mångbranschholdingsammanslutning som är mo-
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derföretag som dotterföretag har försäkringsföretag som erhållit koncession i Finland och
i minst en annan stat som hör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, får Finansinspektionen besluta att bestämmelserna i detta
kapitel inte tillämpas på en finsk försäkringsförening som omfattas av den extra tillsynen,
förutsatt att den extra tillsynen över försäkringsgruppen i fråga har ordnats av en myndighet som övervakar försäkringsverksamheten i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med principerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG om extra tillsyn över försäkringsföretag som ingår i en försäkringsgrupp
och att den myndighet som övervakar försäkringsverksamheten i staten i fråga ger Finansinspektionen alla uppgifter som behövs för
den extra tillsynen över försäkringsgruppen.
5§
För den extra tillsynen över en försäkringsförening enligt 2 § 1 mom. i detta kapitel ska
föreningen utföra en beräkning av den jämkade solvensen som ska omfatta anknutna
försäkringsföretag. Beräkningen ska tillställas Finansinspektionen i samband med bokslutsuppgifterna.
Finansinspektionen får medge en försäkringsförening undantag från skyldigheten att
beräkna den jämkade solvensen, om den är
ett företag som är anknutet till en annan finsk
försäkringsförening eller till en finsk försäkringsholdingsammanslutning och har beaktats vid beräkningen av den jämkade solvensen för försäkringsföretaget eller försäkringsholdingsammanslutningen med ägarintresse. Undantag får medges endast om de
poster som får ingå i verksamhetskapitalet
för de försäkringsföretag som omfattas av beräkningen av jämkad solvens är på ett ändamålsenligt och av Finansinspektionen godkänt sätt fördelade mellan ovan nämnda företag.
6§
En finsk försäkringsholdingsammanslutning som är moderföretag till en försäkringsförening enligt 2 § 2 mom. i detta kapitel ska
för den extra tillsynen utföra en beräkning av
den jämkade solvensen som ska omfatta anknutna försäkringsföretag i moderföretaget.
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Om en försäkringsförenings moderföretag är
en utländsk försäkringsholdingsammanslutning eller ett försäkringsföretag i tredje land,
ska en försäkringsförening som ingår i gruppen utföra beräkningen. Beräkningen ska tillställas Finansinspektionen i samband med
bokslutsuppgifterna.
Finansinspektionen kan besluta att den beräkning av den jämkade solvensen som avses
i denna paragraf ska utföras endast när moderföretaget är yttersta moderföretag i en försäkringsgrupp som omfattas av extra tillsyn.
6a§
På ansökan av en försäkringsförening och
med Finansinspektionens samtycke kan den
jämkade solvensen fastställas på grundval av
koncernbokslutet. På fastställande av den
jämkade solvensen på grundval av koncernbokslutet ska bestämmelserna i detta kapitel
och i 26 kap. 6—10 § i försäkringsbolagslagen tillämpas.
I det fall som avses i 1 mom. är det jämkade verksamhetskapitalet det verksamhetskapital enligt 10 a kap. som fastställts på
grundval av koncernbokslutet. I fråga om de
poster som ingår i det jämkade verksamhetskapitalet ska bestämmelserna i 26 kap. 7, 8
och 10 § i försäkringsbolagslagen och i fråga
om verksamhetskapitalets minimibelopp bestämmelserna i 26 kap. 9 § i försäkringsbolagslagen beaktas.
Minimibeloppet av det jämkade verksamhetskapital som fastställs på grundval av
koncernbokslutet är
1) det minimibelopp av det jämkade verksamhetskapitalet som avses i 26 kap. 9 § i
försäkringsbolagslagen, varvid de proportionella andelarna i 9 § 2 punkten är de andelar
som använts när koncernbokslutet upprättades, eller
2) det minimibelopp av verksamhetskapitalet som beräknats på grundval av uppgifterna
i koncernbokslutet och som bestäms enligt
denna lag och de bestämmelser om minimibeloppet av verksamhetskapitalet i försäkringsbolagslagen som tillämpas med stöd av
den.
8§
Finansinspektionen ska övervaka transak-
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tioner mellan en försäkringsförening och ett
företag som är anknutet till försäkringsföreningen, ett ägarföretag i försäkringsföreningen och ett företag som är anknutet till ett
ägarföretag i försäkringsföreningen.
Dessutom ska Finansinspektionen övervaka transaktioner mellan en försäkringsförening och en fysisk person som har ägarintresse i försäkringsföreningen eller i ett företag
som är anknutet till försäkringsföreningen, i
ägarföretag försäkringsföreningen eller i ett
företag som är anknutet till ett ägarföretag i
försäkringsföreningen.
Vid tillsynen ska särskild uppmärksamhet
fästas vid transaktioner som gäller lån, borgen samt förbindelser utanför balansräkningen, poster som får ingå i verksamhetskapitalet, investeringar, återförsäkringsrörelse och
avtal om delade kostnader.
En försäkringsförening ska underrätta Finansinspektionen minst en gång om året om
betydande transaktioner enligt 1—3 mom. på
det sätt som Finansinspektionen närmare bestämmer. Om det på grundval av dessa uppgifter framgår att föreningens solvens äventyras eller riskerar att äventyras, ska föreningen inom en av Finansinspektionen bestämd tid för godkännande tillställa inspektionen en plan för att återställa en sund solvensställning.
Transaktioner enligt denna paragraf får inte
göras på villkor som avviker från de villkor
som allmänt iakttas i likadana transaktioner
mellan parter som är oberoende av varandra.
Detta moment tillämpas inte på administrativa tjänster som koncernföretagen skaffar hos
ett företag inom koncernen och inte heller på
kapital- och debenturlån som ett moderföretag beviljar ett dotterföretag och som behövs
för att stärka dotterföretagets kapitalstruktur.
13 kap.

Likvidation och konkurs
6§
Har försäkringsföreningen inte före utgången av den i 3 § 1 mom. angivna fristen
uppfyllt de i 5 § 1 mom. avsedda krav som
ställs på verksamhetskapitalet eller det egna
kapitalet, ska föreningsstämman besluta att
föreningen ska träda i likvidation och upplö-

sas. Fattar föreningsstämman inte detta beslut, ska Finansinspektionen förordna att föreningen träder i likvidation och upplöses.
Till styrelsens förslag till beslut ska fogas
det bokslut och den verksamhetsberättelse
som avses i 5 § samt revisorernas utlåtande
om dem.
11 §
När föreningsstämman eller Finansinspektionen fattar beslut om likvidation, skall samtidigt en eller flera likvidatorer utses i stället
för styrelse, verkställande direktör och eventuellt förvaltningsråd. Finansinspektionen har
dessutom rätt att förordna en likvidator. Vad
som i denna lag föreskrivs om styrelsen och
styrelsemedlemmarna tillämpens också på
likvidatorerna, om inte något annat följer av
bestämmelserna i detta kapitel.
Saknar en försäkringsförening som trätt i
likvidation i registret införda behöriga likvidatorer, ska Finansinspektionen förordna likvidatorerna. Förordnande kan sökas av den
vars rätt kan vara beroende av att föreningen
har en företrädare.
16 §
Efter den dag som anges i den offentliga
stämningen på försäkringsföreningens borgenärer ska likvidatorn betala alla kända
skulder. Om en skuld är tvistig eller om den
inte förfallit till betalning eller av annan orsak inte kan betalas, skall behövliga medel
reserveras, om föreningens tillgångar förslår
till detta. Därefter ska garantikapitalet jämte
ränta återbetalas. De återstående tillgångarna
ska delas mellan delägarna på det sätt som
föreskrivs i stadgarna. I stadgarna kan föreskrivas att om de tillgångar som ska skiftas är
ringa kan även annat beslut fattas om deras
användning.
Vill en delägare klandra skiftet, ska talan
mot föreningen väckas inom tre månader efter det att slutredovisningen lades fram på föreningsstämman.
Har en delägare inte inom fem år efter det
slutredovisning lades fram på föreningsstämman anmält sig för att lyfta sin skiftesandel, har han förlorat sin rätt därtill. Är skiftesandelen ringa i förhållande till de skiftade
tillgångarna, kan Finansinspektionen på anmälan av likvidatorerna förordna att den ska
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tillfalla staten. I annat fall ska 19 § tillämpas.
23 §
Försäkringsföreningens föreningsstämma
eller Finansinspektionen är behörig att besluta om likvidation avseende en finsk försäkringsförening. En finsk domstol är behörig
att besluta om konkurs. Beslutet kan fattas
utan föregående, i 12 kap. 6 c § avsedda åtgärder eller efter det att dessa åtgärder har
tillämpas.
24 §
Vid likvidation eller konkurs har försäkringsfordringarna på lika grunder samma
förmånsrätt till försäkringsföreningens tillgångar som innehavare av handfången pant
enligt lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (1578/1992) har till
den pantsatta egendomen (förmånsrätt för
försäkringsfordringar).
29 §
I fråga om en försäkringsförenings likvidation och konkurs ska dessutom i tillämpliga
delar iakttas vad som i 23 kap. 2 § 2 mom.,
7 § 2 mom., 8 § 3 mom., 9 § 2 mom., 11 §
2 och 4 mom. och 12 § 1 och 3 mom. i försäkringsbolagslagen bestäms om likvidation
avseende försäkringsbolag och likvidatorns
uppgifter.
30 §
På ett sådant förbud att överlåta och pantsätta en försäkringsförenings egendom som
avses i 12 kap. 6 c § samt på rättsverkningarna av likvidations- och konkursförfarande
tillämpas dessutom vad som i 24 kap. i försäkringsbolagslagen bestäms om tillämplig
lag i fråga om rättsverkningarna av förbud att
överlåta och pantsätta försäkringsbolags
egendom samt likvidations- och konkursförfarande.
14 kap.

Fusion
3§
Styrelserna för de föreningar som deltar i
fusionen ska uppgöra en skriftlig fusionsplan
som ska dateras och undertecknas.
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Fusionsplanen ska uppta
1) firmor, registernummer, adresser och
hemorter för de föreningar som deltar i fusionen,
2) vid absorptionsfusion, förslag till ändring av den övertagande föreningens stadgar
samt, vid kombinationsfusion, förslag till
stadgar för den förening som ska bildas samt
till förfarande vid val av dess styrelsemedlemmar och förvaltningsrådsmedlemmar och
revisorer,
3) förslag till eventuellt delägarskap i den
övertagande föreningen för andra än i 1 §
3 mom. avsedda delägare i den överlåtande
föreningen, förslag till annat eventuellt vederlag till delägarna för fusionen samt förslag
till vederlag till andra garantiandelsägare i
den överlåtande föreningen och med dem
jämställbara personer,
4) utredning om kapitallån vilkas borgenärer kan motsätta sig beviljande av ett tillstånd
som avses i 12 §,
5) utredning om de garantiandelar som den
överlåtande föreningen äger i den övertagande föreningen, för varje slag av garantiandel
garantiandelarnas antal och sammanlagda
nominella belopp och den i balansräkningen
upptagna anskaffningsutgiften för garantiandelarna,
6) vid absorptionsfusion, förslag till nyemission och avyttring av egna garantiandelar då dessa åtgärder behövs för betalning av
vederlaget samt, vid kombinationsfusion,
förslag till garantikapital i den övertagande
föreningen,
7) förslag till tidpunkt och andra villkor för
skifte av vederlaget,
8) utredning om de särskilda förmåner och
rättigheter som tillkommer i fusionen deltagande föreningars förvaltningsrådsmedlemmar och styrelsemedlemmar, verkställande
direktör, revisor och en revisor som är verksam som oberoende sakkunnig,
9) utredning om orsaken till fusionen samt
grunderna för bestämmande av vederlaget
och därmed sammanhängande väsentliga
värderingsproblem,
10) förslag till den planerade registreringstidpunkten för verkställande av fusionen,
11) utredning om det utjämningsbelopp
som överförs,
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12) utredning om att den överlåtande försäkringsföreningen efter fusionen uppfyller
kraven på täckning för ansvarsskulden i
10 kap. och soliditetskraven i 10 a kap.,
13) utredning om den överlåtande föreningens tillgångar, skulder och eget kapital
och om de omständigheter som påverkar värderingen av dem, om den effekt som fusionen planeras få på den övertagande föreningens balansräkning och om de bokföringsmetoder som ska tillämpas på fusionen,
14) utredning om vilka företagsinteckningar enligt företagsinteckningslagen (634/1984)
egendomen i de föreningar som deltar i fusionen omfattas av.
Om inte något annat bestäms i detta kapitel, tillämpas på förslag som avses i 2 mom.
6 punkten vad som i 4 kap. bestäms om nyemission samt vad som i 5 a kap. bestäms om
avyttring av egna garantiandelar.
Fusionsplanen behöver inte åtföljas av en
sådan utredning som avses i 2 mom. 9 punkten, om samtliga delägare i de föreningar
som deltar i fusionen samt Finansinspektionen samtycker till att en utredning inte utarbetas.
4§
De föreningar som deltar i fusionen ska
anmäla fusionsplanen för registrering inom
en månad från det planen undertecknades.
Fusionen förfaller, om anmälan inte görs
inom den föreskrivna tiden eller om registrering vägras. Anmälan ska åtföljas ett utlåtande som avses i 5 § och bilagor som avses i
6 §.
Anmälan skal göras gemensamt av de föreningar som deltar i fusionen.
4a§
De borgenärer vilkas fordran på den överlåtande föreningen har uppkommit före registreringen av fusionsplanen har rätt att motsätta sig fusionen. Sådan rätt har även de
borgenärer vars fordran får indrivas utan dom
eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen
om verkställighet av skatter och avgifter och
vars fordran har uppkommit senast den dag
som avses i 2 mom.
Registermyndigheten ska på ansökan av
den överlåtande föreningen utfärda en kallelse på de borgenärer som avses i 1 mom. De-

ras rätt att motsätta sig fusionen med ett
skriftligt meddelande till registermyndigheten senast den dag som nämns i kallelsen ska
framgå av kallelsen. Ansökan om kallelse
ska göras inom fyra månader från registreringen av fusionsplanen, vid äventyr att fusionen förfaller. Registermyndigheten ska
publicera kallelsen i den officiella tidningen
senast tre månader före den utsatta dagen och
registrera kallelsen på tjänstens vägnar.
På ansökan av den övertagande föreningen
ska kallelse utfärdas också på den övertagande föreningens borgenärer, om fusionen enligt ett sådant utlåtande av en revisor som avses i 5 § kan äventyra betalningen av den
övertagande föreningens skulder. På den
övertagande föreningens borgenärer tillämpas då det som i detta kapitel föreskrivs om
den överlåtande föreningens borgenärer.
4b§
Försäkringsföreningen ska senast en månad
före den föreskrivna dagen sända ett skriftligt
meddelande om kallelsen till de av sina kända borgenärer som avses i 4 a § 1 mom. och
vars fordringar har uppkommit före registreringen av fusionsplanen. Om en garantiandelsägare i den överlåtande föreningen har
krävt inlösen i enlighet med 12 §, ska borgenärerna underrättas om det antal aktier och
rättigheter som kravet avser. Meddelandet
kan sändas först efter den föreningsstämma
som beslutat om fusionen. Om bolagets
samtliga garantiandelsägare har meddelat att
de avstår från sin lösningsrätt eller om de inte
annars har rätt till inlösen, kan meddelandet
dock sändas tidigare.
6§
Till fusionsplanen skall i fråga om varje förening som deltar i fusionen fogas
1) kopior av bokslutshandlingarna och
verksamhetsberättelsehandlingarna för de tre
föregående räkenskapsperioderna eller, om
fastställandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen behandlas vid den föreningsstämma som beslutar om fusionen, en kopia
av bokslutshandlingarna och verksamhetsberättelsehandlingarna för denna räkenskapsperiod och för de två föregående räkenskapsperioderna,
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2) en kopia av ett mellanbokslut och en
verksamhetsberättelse, som inte får vara äldre än fyra månader och som har uppgjorts
och reviderats med iakttagande i tillämpliga
delar av bestämmelserna och föreskrifterna
om bokslut och verksamhetsberättelser, om
det har förflutit över sex månader från utgången av den räkenskapsperiod som det senaste bokslutet gäller till den föreningsstämma som beslutar om fusionen och fastställelsen av bokslutet och verksamhetsberättelsen
inte behandlas av föreningsstämman,
3) styrelsens redogörelse för händelser som
har inträffat efter det senaste bokslutet eller
mellanbokslutet och som väsentligt påverkar
föreningens ställning,
4) revisorernas och förvaltningsrådets utlåtande om mellanbokslutet, verksamhetsberättelsen och styrelsens redogörelse,
5) det utlåtande om fusionsplanen som avses i 5 §,
6) Finansinspektionens samtycke enligt 3 §
4 mom. och 5 § 4 mom.,
7) de beslut om utbetalningar av medel
som varje i fusionen deltagande förening
eventuellt har fattat efter bolagets senaste räkenskapsperiod.
Finansinspektionens samtycke

11 §
Inom en månad efter det att fusionsplanen
har undertecknats ska de föreningar som deltar i fusionen ansöka om Finansinspektionens
samtycke till fusionsplanen och om fastställelse av den ändring av stadgarna som fusionen kräver samt, vid kombinationsfusion, av
den nya föreningens stadgar.
Vid fusion av försäkringsföreningar ska
den övertagande föreningen i samband med
den ansökan som avses i 1 mom. ansöka om
att Finansinspektionen fastställer de grunder
för överföring av utjämningsbeloppet som
beror på fusionen.
När det gäller ansökan om fusion ska Finansinspektionen, om den inte anser att ansökan utan vidare utredning ska avslås, på
den övertagande föreningens bekostnad låta
kungöra saken i den officiella tidningen. I
kungörelsen ska de försäkringsborgenärer i
den överlåtande föreningen som önskar
framställa anmärkningar mot ansökningen
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uppmanas framställa dem till Finansinspektionen inom en av Finansinspektionen utsatt
tid som inte får vara längre än två månader.
Kungörelse ska utfärdas också på försäkringsborgenärerna i den övertagande föreningen, om fusionen enligt ett utlåtande som
avses i 5 § är ägnad att äventyra betalningen
av föreningens skulder. Finansinspektionen
ska förplikta den överlåtande föreningen att
utan dröjsmål informera om kungörelsen i
åtminstone en tidning som utkommer på den
överlåtande föreningens hemort samt dessutom enligt vad Finansinspektionen vid behov
bestämmer.
Finansinspektionen ska ge sitt samtycke,
om
1) fusionen inte äventyrar de försäkrade
förmånerna, och
2) fusionen inte anses äventyra möjligheterna att iaktta sunda och försiktiga affärsprinciper i försäkringsbolagets verksamhet.
Finansinspektionen har rätt att till samtycket foga sådana villkor som är nödvändiga
för att trygga de försäkrade förmånerna och
iakttagandet av sunda och försiktiga affärsprinciper i försäkringsbolagets verksamhet.
Den överlåtande och den övertagande föreningen samt den som framställt anmärkning
får överklaga beslutet enligt vad som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen. Besvären ska behandlas i brådskande ordning.
Om samtycke inte söks inom föreskriven
tid eller om det vägras och beslutet om vägran vinner laga kraft, förfals fusionen.
Inlösen av garantiandelar

12 §
Garantiandelsägarna i den överlåtande föreningen kan på den föreningsstämma som
beslutar om fusionen kräva inlösen av sina
garantiandelar, och de ska ges möjlighet att
kräva inlösen innan beslutet om fusion fattas.
Bara de garantiandelar kan lösas in som har
anmälts för registrering i garantiandelsboken
före föreningsstämman eller senast på den
sista anmälningsdagen. En förutsättning är
dessutom att den som kräver inlösen röstar
mot fusionsbeslutet.
Om någon överenskommelse om inlösenrätten till garantiandelar eller om villkoren
för inlösen inte nås med den övertagande fö-
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reningen, ska ärendet med iakttagande av vad
som föreskrivs i 16 kap. 4 § om behandling i
skiljeförfarande överlämnas till skiljemän för
avgörande. Garantiandelsägarna ska inleda
ärendet senast en månad efter föreningsstämman. Efter att ärendet inletts har garantiandelsägarna bara rätt till lösenbeloppet. Om
det senare under förfarandet fastställs att de
inte har rätt till inlösen, har de rätt till fusionsvederlag i enlighet med fusionsplanen.
Om fusionen förfaller leder detta till att också inlösenförfarandet förfaller.
Lösenbeloppet är garantiandelens verkliga
pris omedelbart före fusionsbeslutet. När lösenbeloppet fastställs beaktas inte den negativa effekt som fusionen eventuellt har på
värdet av den överlåtande föreningens garantiandelar. På lösenbeloppet ska en årlig ränta
som svarar mot den referensränta enligt 12 §
i räntelagen som gäller vid den aktuella tidpunkten betalas ut för tiden från fusionsbeslutet till dess att lösenbeloppet betalas.
Lösenbeloppet ska betalas inom en månad
från det att domen vunnit laga kraft, dock
inte förrän verkställandet av fusionen har registrerats.
Den övertagande föreningen svarar för att
lösenbeloppet betalas. Den överlåtande föreningen ska genast underrätta den övertagande
föreningen om lösningsanspråk.
Anmälan om verkställande av fusion och fusionens rättsverkningar

15 §
De föreningar som deltar i fusionen ska till
registermyndigheten göra anmälan om verkställande av fusionen inom sex månader från
Finansinspektionens samtycke. Om anmälan
inte görs inom utsatt tid förfaller fusionen.
Anmälan om verkställande av fusion ersätter vid absorptionsfusion den registeranmälan
som avses i 4 kap. 7 § samt vid kombinationsfusion den registeranmälan som avses i
2 kap. 10 §. I övrigt ska i fråga om registrering av nyemission som behövs för erläggande av vederlag i tillämpliga delar iakttas
4 kap. samt i fråga om registrering av övertagande förening 2 kap.
Till anmälan ska fogas de i fusionen deltagande föreningarnas styrelsemedlemmars
och verkställande direktörers försäkran samt

revisorernas intyg om att den övertagande föreningen genom registreringen av fusionen
får full betalning för det belopp som upptas i
föreningens eget kapital för de garantiandelar
som ges som vederlag. Dessutom ska anmälan åtföljas av en försäkran från de i fusionen
deltagande föreningarnas styrelsemedlemmar
och verkställande direktörer om att denna lag
har iakttagits vid fusionen, de i fusionen deltagande föreningarnas beslut om fusionen
och ett intyg över Finansinspektionens samtycke.
Registermyndigheten ska registrera fusionen, om ingen borgenär har motsatt sig den
eller om borgenärerna enligt en domstols
dom har fått betalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar.
Om en borgenär har motsatt sig fusionen,
ska registermyndigheten genast informera föreningen efter den utsatta dagen. Fusionen
förfaller då en månad efter den utsatta dagen.
Registermyndigheten ska dock skjuta upp
behandlingen av ärendet, om föreningen
inom en månad från den utsatta dagen visar
att den har väckt talan för fastställelse av att
borgenären har fått betalning eller betryggande säkerhet för sin fordran, eller om föreningen och borgenären tillsammans begär att
behandlingen av ärendet ska skjutas upp.
Har i flera än en av de i fusionen deltagande föreningarnas egendom fastställts företagsinteckning enligt företagsinteckningslagen, får fusionen inte registreras utan att föreningarnas och inteckningshavarnas avtal
om reglering av inteckningarnas företrädesrätt samtidigt registreras på ansökan.
Vid registreringen ska den planerade registreringstidpunkten för verkställande av fusionen beaktas, om det inte föreligger något
hinder för detta och tidpunkten inte infaller
senare än fyra månader från anmälan.
Det som föreskrivs om borgenärer i denna
paragraf gäller inte försäkringsborgenärer.
14 a kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet
1§
En försäkringsförening (överlåtande förening) kan överlåta sitt försäkringsbestånd till
en annan försäkringsförening (övertagande
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förening) eller till ett försäkringsbolag (övertagande bolag). När försäkringsbestånd över-

låts till ett försäkringsbolag, tillämpas bestämmelserna om övertagande förening i detta kapitel på det övertagande bolaget.
Vid överlåtelse av en del av försäkringsbeståndet tillämpas vad som bestäms om överlåtelse av försäkringsbeståndet.
Om försäkringsbeståndet överlåts till ett
försäkringsbolag, iakttas dessutom vad som i
21 kap. i försäkringsbolagslagen bestäms om
överlåtelse av försäkringsbeståndet eller någon del därav.
Också den del av den överlåtande föreningens utjämningsbelopp som svarar mot
det försäkringsbestånd som ska överlåtas ska
överföras på den övertagande föreningen eller det övertagande bolaget.

3§
Styrelserna för den överlåtande och den
övertagande föreningen ska göra upp en
skriftlig plan för överlåtelsen av försäkringsbeståndet, vilken ska dateras och undertecknas.
Planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet ska uppta
1) den överlåtande och den övertagande föreningens firma, registernummer, adress och
hemort,
2) förslag till ändring av den övertagande
föreningens stadgar,
3) förslag till delägarskap i den övertagande föreningen eller i ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket baserar sig på direktförsäkringar som skall överlåtas, och till eventuellt
delägarskap, som baserar sig på återförsäkringar som ska överlåtas,
4) förslag till eventuellt vederlag för överlåtelse av försäkringsbeståndet och till villkor
för vederlaget,
5) utredning om de särskilda förmåner och
rättigheter som tillkommer den överlåtande
och den övertagande föreningens förvaltningsrådsmedlemmar och styrelsemedlemmar, verkställande direktör, revisor och en
revisor som är verksam som oberoende sakkunnig,
6) utredning om orsaken till överlåtelsen av
försäkringsbeståndet,
7) utredning om det försäkringsbestånd
som ska överlåtas och den egendom som en-
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ligt avtal ska överföras som täckning för beståndet,
8) förslag till planerad ikraftträdelsetidpunkt för överlåtelsen av försäkringsbeståndet,
9) utredning om det utjämningsbelopp som
överförs,
10) utredning om att den överlåtande försäkringsföreningen, som inte försatts i likvidation, och den övertagande försäkringsföreningen efter överlåtelsen uppfyller kraven på
täckning av ansvarsskuld i 10 kap. och soliditetskraven i 10 a kap.
9§
Inom en månad från det att planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet har undertecknats ska försäkringsföreningarna ansöka
om Finansinspektionens samtycke till planen
och om fastställelse av den ändring av stadgarna som överlåtelsen av försäkringsbeståndet kräver.
I samband med den ansökan som avses i
1 mom. ska den övertagande och den överlåtande föreningen ansöka om att Finansinspektionen fastställer grunderna för överföring av utjämningsbeloppet.
När det gäller ansökan om överlåtelse av
försäkringsbeståndet ska Finansinspektionen,
om den inte anser att ansökan utan vidare utredning ska avslås, på den övertagande föreningens bekostnad låta kungöra saken i den
officiella tidningen. I kungörelsen ska de försäkringsborgenärer för försäkringar i det försäkringsbestånd som överlåts vilka önskar
framställa anmärkningar mot ansökningen
uppmanas framställa dem till Finansinspektionen inom en av Finansinspektionen utsatt
tid som inte får vara längre än två månader.
Kungörelsen ska också utfärdas på övriga
försäkringsborgenärer i den överlåtande föreningen, om överlåtelsen av försäkringsbeståndet enligt ett utlåtande som avses i 4 § är
ägnad att äventyra betalningen av den överlåtande föreningens skulder. Kungörelsen ska
också utfärdas på försäkringsborgenärerna i
den övertagande föreningen, om överlåtelsen
enligt det nämnda utlåtandet är ägnad att
äventyra betalningen av den övertagande föreningens skulder. Finansinspektionen ska
förplikta den överlåtande föreningen att utan
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dröjsmål underrätta om kungörelsen i åtminstone en tidning som utkommer på den överlåtande föreningens hemort samt dessutom
på det sätt som Finansinspektionen vid behov
bestämmer.
Finansinspektionen ska ge sitt samtycke,
om
1) överlåtelsen av försäkringsbeståndet inte
äventyrar de försäkrade förmånerna,
2) överlåtelsen av försäkringsbeståndet inte
anses äventyra möjligheterna att iaktta sunda
och försiktiga affärsprinciper i försäkringsbolagets verksamhet.
Finansinspektionen har rätt att till samtycket foga de villkor som behövs för att
trygga de försäkrade förmånerna och iakttagandet av sunda och försiktiga affärsprinciper i försäkringsbolagets verksamhet.
Den överlåtande och den övertagande föreningen samt den som framställt anmärkning
får överklaga beslutet genom besvär enligt
vad som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen. Besvären ska behandlas i brådskande
ordning.
15 kap.

Skadeståndsskyldighet
1§
En styrelsemedlem, en medlem av förvaltningsrådet och verkställande direktören ska
ersätta skada som de i sitt uppdrag, i strid
med den omsorgsplikt som föreskrivs i 1 kap.
6 d §, uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat föreningen.
En stiftare, styrelsemedlem eller medlem
av förvaltningsrådet och verkställande direktören är skyldiga att ersätta en skada som de i
sitt uppdrag annars genom överträdelse av
denna lag eller bestämmelser i stadgarna
uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat
föreningen, en delägare eller någon annan.
Om skadan har orsakats genom överträdelse av denna lag på annat sätt än endast genom överträdelse av principen som avses i 1
kap. 6 d §, eller om skadan har orsakats genom överträdelse av en bestämmelse i stadgarna, anses skadan ha orsakats av oaktsamhet, om inte den som är ansvarig för förfarandet visar att han eller hon har handlat omsorgsfullt. Detsamma gäller skada som har

orsakats genom en åtgärd till förmån för en
sådan bolaget närstående person som avses i
8 kap. 11 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen.
3§
En delägare ska ersätta en skada som han
genom att medverka till överträdelse av denna lag eller stadgarna uppsåtligen eller av
oaktsamhet har åsamkat föreningen, en annan
delägare eller någon annan.
Skada som har orsakats genom en åtgärd
till förmån för en sådan bolaget närstående
person som avses i 8 kap. 11 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen anses ha orsakats av
oaktsamhet, om inte delägaren visar att han
eller hon har handlat omsorgsfullt.
3a§
Stämmoordföranden ska ersätta en skada
som han eller hon i sitt uppdrag genom överträdelse av denna lag eller bestämmelser i
stadgarna uppsåtligen eller av oaktsamhet har
orsakat bolaget, en delägare eller någon annan.
5§
Beslut om väckande av skadeståndstalan
för föreningens räkning med stöd av 1, 3 eller 3 a § i denna lag eller 51 § i revisionslagen fattas av föreningsstämman. Styrelsen
har dock rätt att besluta om väckande av skadeståndstalan på grund av en straffbar gärning.
Föreningsstämmans beslut om beviljande
av ansvarsfrihet eller avstående från att väcka
talan hindrar inte föreningen att väcka talan,
om föreningsstämman inte i bokslutet eller i
revisionsberättelsen eller annars lämnats väsentligen riktiga och fullständiga uppgifter
om det beslut eller den åtgärd som ligger till
grund för talan.
Om föreningen försätts i konkurs på ansökan som gjorts inom två år från föreningsstämmans beslut om att bevilja ansvarsfrihet
eller om att inte väcka talan, får konkursboet
föra talan utan hinder av detta beslut.
6§
En eller flera delägare har med rätt att i sitt
eget namn föra skadeståndstalan för försäkringsföreningens räkning trots 5 § 1 och
2 mom., om det när talan väcks är sannolikt
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att föreningen inte ser till att skadeståndsanspråket fullföljs och att kärandena då innehar
minst en tiondel av samtliga röster.
Föreningen ska ges tillfälle att bli hörd, om
detta inte är uppenbart onödigt. De delägare
som för talan svarar själva för rättegångskostnaderna men har rätt att få dem ersatta av
föreningen, om de medel som genom rättegången vunnits till föreningen räcker till för
ändamålet.
Om den ersättningsskyldige genom beslut
av föreningsstämman har beviljats ansvarsfrihet, ska talan väckas inom tre månader
från beslutet. Om det vid samma föreningsstämma så som föreskrivs i 9 kap. 6 § har
lagts fram ett förslag om särskild granskning
och det har biträtts, kan talan dock alltid
väckas inom tre månader från det att granskningsyttrandet har lagts fram på föreningsstämman eller ansökan om förordnande av en
granskare avslagits.
En delägare har inte rätt att få ersättning för
en skada som orsakats föreningen.
På begäran av delägarna är föreningen
skyldig att utreda om kärandena i ett fall som
avses i 1 mom. innehar minst en tiondel av
samtliga röster och att utfärda ett intyg över
detta.
7§
Talan på föreningens vägnar kan med stöd
av 1, 3 eller 3 a § i denna lag eller 51 § i revisionslagen, om talan inte grundas på en
straffbar gärning, inte väckas mot
1) en stiftare sedan fem år förflutit från det
att beslutet om bildande av föreningen fattades vid den konstituerande stämman,
2) en styrelsemedlem eller medlem av förvaltningsrådet eller verkställande direktören
sedan fem år förflutit från utgången av den
räkenskapsperiod under vilken det beslut fattades eller den åtgärd vidtogs varpå talan
grundas,
3) en revisor sedan fem år förflutit från det
att den revisionsberättelse, det utlåtande eller
det intyg avgavs eller utfärdades varpå talan
grundas, ej heller mot
4) en delägare eller stämmoordföranden
sedan fem år förflutit från det beslut eller den
åtgärd varpå talan grundas.
Har tiden för väckande av talan på föreningens vägnar löpt ut, kan i 5 § 3 mom.
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nämnd talan inte väckas sedan en månad förflutit från konkursbevakningen.
8§
I stadgarna kan inte föreningens rätt till
skadestånd enligt 1, 3 och 3 a § i detta kapitel
eller 51 § i revisionslagen begränsas, om skadan
1) har orsakats genom överträdelse av sådana bestämmelser i denna lag från vilka avvikelse inte får göras genom en bestämmelse
i stadgarna, eller om skadan
2) annars har orsakats uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet.
Genom stadgarna kan föreningens rätt till
skadestånd begränsas endast med samtycke
av alla delägare.
Stadgarna får inte innehålla en begränsning
av den rätt till skadestånd eller den talerätt
som en delägare eller någon annan har enligt
detta kapitel eller enligt 51 § i revisionslagen.
16 kap.

Särskilda stadganden
3§
När talan om klander av föreningsstämmans beslut har väckts, kan domstolen på kärandens yrkande innan målet avgörs förordna
att beslutet inte får verkställas. Över sådant
avgörande får besvär inte anföras särskilt.
Domstolen ska på tjänstens vägnar utan
dröjsmål underrätta Finansinspektionen om
sitt avgörande samt även registermyndigheten, om föreningsstämmans beslut är sådant
att registeranmälan därom ska göras enligt
lag. Domstolen ska också göra registeranmälan om att dess avgörande har vunnit laga
kraft.
4§
En bestämmelse i stadgarna om behandling
av tvister i skiljeförfarande är enligt vad som
föreskrivs i lagen om skiljeförfarande på
samma sätt som ett skiljeavtal bindande för
föreningen, en garantiandelsägare, styrelsen,
förvaltningsrådet, en styrelsemedlem, en förvaltningsrådsmedlem, verkställande direktören och en revisor. En bestämmelse i stadgarna om behandling av sådana tvistemål i
skiljeförfarande som gäller lösningsrätt eller
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lösenbelopp till följd av en sådan inlösenklausul som avses i 3 kap. 3 § är på motsvarande sätt bindande för parterna i tvistemålet.
En sådan bestämmelse i stadgarna som avses i 1 mom. tillämpas dock bara när grunden
för talan har uppkommit efter att bestämmelsen registrerades.
Om en tvist mellan föreningen och styrelsen hänskjuts till skiljemän ska vad som i 2 §
2 och 3 mom. stadgas om tillsättande av ombud och beräkning av viss tid tillämpas.
6§
Om skyldigheten enligt 8 kap. 10 § i aktiebolagslagen att tillställa registermyndigheten
handlingar inte fullgörs, kan myndigheten
ålägga verkställande direktören eller en styrelsemedlem att vid vite tillställa registermyndigheten dem inom en av denna utsatt
tid.
I ett beslut varigenom registermyndigheten
utsatt vite får ändring inte sökas genom besvär.
7§
Den som uppsåtligen
1) bedriver försäkringsrörelse i strid med
1 kap. 4 § eller 5 § 1 mom., eller
2) meddelar nya försäkringar i strid med
13 kap. 28 § eller i strid med en begränsning
som förordnats enligt 27 § i lagen om Finansinspektionen,
ska, om gärningen inte är ringa, för olovligt
bedrivande av försäkringsrörelse dömas till
böter eller fängelse i högst ett år.
Allmänna åklagaren ska innan åtal väcks i
ett brott som avses i 1 mom. ge Finansinspektionen tillfälle att yttra sig i ärendet. När
domstolen behandlar brottmålet ska den ge
Finansinspektionen tillfälle att bli hörd.
8§
Den som uppsåtligen
1) är mellanhand för någon annan i syfte att
kringgå en bestämmelse i denna lag eller i
stadgarna om begränsning av rösträtten,
2) bryter mot vad denna lag föreskriver om
utarbetande av revisionsberättelse,
3) i strid med ett förbud som Finansinspektionen meddelar med stöd av 12 kap. 6 c §
överlåter eller pantsätter egendom i föreningens besittning,

4) bryter mot bestämmelserna om utlåtanden som ska utarbetas av en revisor som är
verksam som oberoende sakkunnig,
5) delar ut föreningens medel i strid med
denna lag,
6) ställer säkerhet i strid med 11 kap 10 §,
eller
7) bryter mot förbudet i 3 kap. 2 a §
1 mom. att ta upp en försäkringsförenings
värdepapper till offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen,
ska, om inte gärningen är ringa eller
strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för försäkringsföreningsbrott
dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
9§
Den som uppsåtligen
1) vid utgivande av garantiandelsbrev eller
interimsbevis förfar i strid med denna lag,
2) bryter mot bestämmelsen om att föreningsstämmans protokoll ska hållas tillgängligt,
3) försummar att föra garantiandelsbok eller garantiandelsägarförteckning eller att hålla dem tillgängliga,
4) förvärvar garantiandelar utan att anmäla
dem enligt 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen eller förvärvar garantiandelar i strid med
ett av Finansinspektionen med stöd av denna
lag och 4 kap. 9 § i försäkringsbolagslagen
givet förbud,
5) bryter mot bestämmelserna om ingivande av bokslut, koncernbokslut eller verksamhetsberättelse till registermyndigheten enligt
8 kap. 10 § i aktiebolagslagen eller underlåter
att göra en anmälan eller lämna andra uppgifter som enligt denna lag ska lämnas till Finansinspektionen,
6) försummar att iaktta vad som i 2 kap.
9 § 1 mom. 1–3 punkten bestäms om förutsättningarna för beslutsfattande vid den konstituerande stämman,
7) bryter mot vad som i denna lag föreskrivs om upprättande av bokslut, verksamhetsberättelse, koncernbokslut, mellanbokslut
eller bokslut enligt 13 kap. 5 § 1 mom. eller
om avgivande av slutredovisning vid försäkringsföreningars fusion eller likvidation,
ska, om inte gärningen är ringa eller
strängare straff föreskrivs i någon annan lag,
för försäkringsföreningsförseelse dömas till
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böter.
För försäkringsföreningsförseelse ska också
den dömas som av grov oaktsamhet förfar på
det sätt som avses i 1 mom. 7 punkten.
10 §
Den som i egenskap av anställd hos en försäkringsförening eller dess tjänsteföretag eller som i egenskap av medlem eller suppleant
i dessas organ eller som vid utförande av någon uppgift på uppdrag av en försäkringsförening eller som i egenskap av anställd hos
eller medlem av en nämnd inom försäkringsbranschen eller ett motsvarande organ eller
som i egenskap av sakkunnig på grundval av
ett uppdrag eller som med stöd av 2—
5 mom. har fått veta något om försäkringsföreningens, dess kunds eller någon annans
ekonomiska ställning eller hälsotillstånd eller
något som berör andra personliga förhållanden eller fått kännedom om en affärs- eller
yrkeshemlighet får inte röja detta för utomstående, om inte den till vars förmån sekretessen gäller ger sitt samtycke till att uppgifterna röjs eller om inte något annat bestäms i
lag. Sådana uppgifter om en kund som omfattas av sekretess får, med undantag för föreningsstämmans röstlängd, inte heller lämnas till föreningsstämma eller till delägare
som deltar i stämman.
Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) har social- och hälsovårdsministeriet rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av försäkringssekretessen till
1) åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott,
2) Finansinspektionen och andra finska
myndigheter som utövar tillsyn över finansmarknaden,
3) andra EES-staters myndigheter som utövar tillsyn över försäkrings- eller finansieringsverksamhet eller över finansmarknaden,
4) revisorer för försäkringsföreningar,
5) finska myndigheter och andra EESstaters myndigheter som har till uppgift att
delta i försäkringsföretagens likvidations- eller konkursförfarande eller i motsvarande
förfaranden,
6) finska myndigheter och andra EESstaters myndigheter som svarar för tillsynen
över organ som deltar i försäkringsföretags
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likvidations- eller konkursförfarande eller i
motsvarande förfaranden,
7) finska myndigheter och andra EESstaters myndigheter som svarar för tillsynen
över personer som utför lagstadgad revision i
försäkringsföretag, kreditinstitut, värdepappersföretag eller andra finansiella institut,
8) sådana oberoende försäkringsmatematiker i EES-stater som utövar laglighetsövervakning av försäkringsföretag och till de organ som svarar för tillsynen över dessa försäkringsmatematiker,
9) EES-staters myndigheter och organ som
enligt lag svarar för övervakningen av att bolagsrätten iakttas och för undersökningen av
överträdelser,
10) Finlands eller någon annan EES-stats
centralbank och andra organ med liknande
uppdrag i egenskap av penningpolitisk myndighet och till andra myndigheter som svarar
för tillsynen över betalningssystemen,
11) myndigheter och organ enligt 3—
8 punkten i andra stater än EES-stater för utförande av tillsynsuppdrag, om den information som ska lämnas i staten i fråga omfattas
av sekretess på det sätt som avses i 1 mom.
Social- och hälsovårdsministeriet får bara
lämna ut information som behövs för att de
myndigheter som nämns i 2 mom. ska kunna
utföra sina uppdrag.
Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom.
har en försäkringsförening rätt att lämna ut
uppgifter som omfattas av sekretess
1) till en annan försäkringsanstalt för ordnande av återförsäkring,
2) till försäkringsföreningens tjänsteföretag
eller till den som sköter en av försäkringsföreningen given uppgift på grundval av ett
uppdrag,
3) till en försäkringsanstalt som hör till
samma koncern eller samma ekonomiska
sammanslutning som försäkringsföreningen
för skötsel av ersättningsärenden, ingående
av försäkringsavtal och skötsel av andra uppgifter som är nödvändiga vid bedrivande av
försäkringsrörelse; vad som i denna punkt
bestäms om utlämnande av uppgifter gäller
inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt
11 § i personuppgiftslagen (523/1999),
4) till den som är anställd hos eller medlem
av en nämnd inom försäkringsbranschen eller
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ett motsvarande organ för skötsel av ärenden
som förelagts organet i fråga,
5) till en annan försäkringsanstalt eller skadevållaren för utövande av försäkringsföreningens regressrätt samt till en annan försäkringsanstalt för utredande av olika försäkringsanstalters ansvar vid ett och samma försäkringsfall,
6) till andra försäkringsanstalter om brott
som riktats mot försäkringsföreningen samt
om skador som anmälts till den för något viktigt intresse i anslutning till förebyggande av
brott mot försäkringsanstalter och om datasekretessnämnden har beviljat tillstånd enligt
43 § 3 mom. i personuppgiftslagen för detta,
7) för historisk eller vetenskaplig forskning
eller för statistikföring, med social- och hälsovårdsministeriets tillstånd, om det är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte
kränker de intressen för vilkas skydd tystnadsplikt har föreskrivits; ett tillstånd kan
beviljas för viss tid och till detta skall fogas
de föreskrifter som behövs för att skydda
allmänt och enskilt intresse; tillståndet kan
återkallas när skäl därtill anses föreligga,
8) till finska åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott samt till myndigheter eller
organ som avses i 1 mom.; uppgifter som avser hälsotillstånd får dock lämnas ut endast
till en åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning samt
ställande under åtal av bedrägeribrott som
riktas mot en försäkrings- eller pensionsanstalt, samt
9) till registeransvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet, dock så att bara
sådana uppgifter kan lämnas ut som den som
bedriver kreditupplysningsverksamhet får registrera i kreditupplysningsregistret eller i
övrigt behandla i kreditupplysningssyfte.
Utöver vad som bestäms i 4 mom. kan en
försäkringsförening lämna ut sådana uppgifter ur sitt kundregister som är nödvändiga för
marknadsföring samt kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden till ett sådant företag som hör till samma ekonomiska
sammanslutning som försäkringsföreningen.
Vad som i detta moment bestäms om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av
känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen.

Vad som i 4 mom. 4 punkten föreskrivs om
försäkringsföreningarnas rätt att lämna ut
uppgifter tillämpas också på sådana nämnder
och sådana organ inom försäkringsbranschen
som avses i 4 mom. 4 punkten.
En försäkringsförening kan i situationer
som avses i 4 mom. lämna ut endast sådana
uppgifter som behövs för skötseln av ärendena i fråga.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Denna lag ska följas i stället för de bestämmelser i stadgarna som strider mot den.
Om stadgarna inte motsvarar kraven i lagen,
ska styrelsen lägga fram ett förslag för föreningen om att de ska ändras i överensstämmelse med lagen. Anhållan om att Finansinspektionen ska fastställa ändringarna i stadgarna ska lämnas in senast tre år efter det att
den nya lagen har trätt i kraft. Finansinspektionen kan vid vite förplikta föreningen att
fullgöra sin skyldighet. Ändringarna i stagarna ska anmälas för registrering senast tre
månader efter Finansinspektionens beslut.
Om en försäkringsförening har tagit in bestämmelser om delägarskap för garantiandelsägare i stadgarna före lagens ikraftträdande, ska det som i 2 mom. förskrivs om
stadgarna tillämpas på dem.
Om ett stämmobeslut har fattats före lagens
ikrafatträdande, ska de bestämmelser som
gällde vid lagens ikraftträdande tillämpas på
ärendet och med registreringar och på övriga
förfaranden. Om ett stämmobeslut fattas efter
lagens ikraftträdande, ska den lagen tillämpas
på stämmokallelse, stämmohandlingar och
anmälan och deltagande i föreningsstämman
redan före lagens ikrafatträdande.
Trots bestämmelserna i 1 kap. 2 § 1 mom.
medför endast garantiandelar som tecknats
efter den nya lagens ikraftträdande delägarskap i försäkringsföreningen för en garantiandelsägare.
Trots bestämmelserna i 1 kap. 3 § 1 mom.
ansvarar även en försäkringsförenings garantiandelsägare som är delägare för sådana försäkringsföreningens förpliktelser som har
uppkommit före den nya lagens ikraftträdande.
Om en bestämmelse i stadgarna som gäller
förvaltningsrådet har anmälts för registrering
före lagens ikraftträdande, har förvaltnings-
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rådet rätt att välja styrelsemedlemmar i tre samtycke till planen för överlåtelse av förårs tid från lagens ikraftträdande, om ingen- säkringsbeståndet har inhämtats av Finansinting annat föreskrivs i stadgarna.
spektionen före ikraftträdandet. I annat fall
Överkursfonden är sådant bundet eget kapi- ska de bestämmelser som gällde vid denna
tal som avses i 10 kap.
lags ikraftträdande tillämpas på fusion och
Bestämmelserna om eget kapital, bokslut överlåtelse av försäkringsbeståndet.
och verksamhetsberättelse i 10 kap. ska tillPå behandling av avgörande av klandertalämpas senast från och med den räkenskaps- lan gällande ogiltigt beslut eller andra krav
period som börjar efter lagens ikrafatträdan- som har ställts före lagens ikrafatträdande
de.
tillämpas de bestämmelser som gällde vid
På fusion tillämpas de bestämmelser som denna lags ikraftträdande.
gällde vid denna lags ikraftträdande, om fuPå skadestånd som grundar sig på gärningsionsplanen anmäls för registrering före la- ar eller försummelser som inträffade före lagens ikraftträdande. På överlåtelse av försäk- gens ikrfatträdande tillämpas de bestämmelringsbeståndet tillämpas de bestämmelser ser som gällde vid denna lags ikraftträdande.
som gällde vid denna lags ikraftträdande, om
—————
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2.

Lag
om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 22 januari 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 117,
118, 120, 126—129 och 134 §, av dem 128 § sådan den lyder i lag 1170/2007, samt
fogas till lagen nya 128 a och 128 b § som följer:
117 §
Delegationens uppgifter och beslutsfattande

Delegationen har till uppgift att besluta om
de allmänna riktlinjerna för pensionsanstaltens verksamhet och att övervaka styrelsens
verksamhet.
Delegationen ska
1) välja de styrelseledamöter som inte företräder ministerierna och personliga suppleanter för dem,
2) välja en revisor och en eventuell revisorssuppleant,
3) behandla bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt besluta om
de åtgärder som de ger anledning till.
118 §
Styrelsen

Till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts
styrelse hör en ordförande och en vice ordförande som väljs av Pensionsskyddscentralen
samt de medlemmar som väljs av delegationen. Styrelsen består vid sidan av ordföranden och vice ordföranden av en av jord- och
skogsbruksministeriet, en av social- och hälsovårdsministeriet och en av finansministeriet utsedd person samt dessutom företrädare
för de mest representativa organisationer som
bevakar de av denna lag omfattade personernas ekonomiska intressen. Med undantag för
ordföranden och vice ordföranden ska för
varje medlem av styrelsen utses en personlig
suppleant.
Styrelsens ordförande eller vice ordförande
ska ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. Styrelsemedlemmarna
ska ha gott anseende.

I styrelsen ska det finnas god kännedom
om pensionsanstaltens i 114 § avsedda verksamhet samt sakkunskap om placeringsverksamhet.
120 §
Verkställande direktören

Styrelsen utser Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts verkställande direktör.
Verkställande direktören ska ha gott anseende och ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, om annan verksamhet som pensionsanstalten bedriver enligt
114 § samt om placeringsverksamhet och företagsledning.
Verkställande direktören ska sköta pensionsanstaltens förvaltning i enlighet med
styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören ska sörja för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen
ordnad på ett tillförlitligt sätt.
126 §
Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse

På Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts
bokföring och upprättandet av bokslut och
verksamhetsberättelse samt koncernbokslut
tillämpas bokföringslagen, om inte något annat följer av bestämmelserna om bokföring,
bokslut och verksamhetsberättelse i denna
lag,
samt
bokföringsförordningen
(1339/1997), om inte något annat följer av
bestämmelserna om bokföring, bokslut och
verksamhetsberättelse i denna lag eller av
den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som avses i 127 § 1 mom. eller av
Finansinspektionens föreskrifter.
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Utöver vad som föreskrivs i denna lag iakttas i fråga om pensionsanstaltens bokslut och
verksamhetsberättelse bestämmelserna i
8 kap., utom 1—3 §, 10 § 1 mom. och 2
mom. 1 punkten, 12 § 3—6 punkten, 13 §, 14
§ 1 mom. 2 punkten, 19, 23 och 27—31 §, i
försäkringsbolagslagen.
På registrering av pensionsanstaltens bokslut och verksamhetsberättelse tillämpas inte
3 kap. 9 § i bokföringslagen, och på skyldigheten att leverera kopior inte 11 §.
Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska
senast före utgången av mars året efter räkenskapsperiodens slut lämnas till revisorerna, som senast den 15 april efter räkenskapsperioden ska lämna sin revisionsberättelse till
styrelsen.
127 §
Närmare bestämmelser om bokföring och
bokslut

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan närmare bestämmelser
som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär utfärdas om
1) balansräknings- och resultaträkningsscheman i bokslutet, verksamhetsberättelsen,
finansieringsanalysen och noterna till bokslutet som avses i 8 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen och motsvarande scheman, handlingar
och noter som hänför sig till koncernbokslutet enligt 8 kap. 21 § i den lagen samt om
specifikationer till balansräkningen och till
noterna,
2) huvudprinciperna för förutsättningar för
värdering av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och övriga placeringar som
avses i 8 kap. 17 § i försäkringsbolagslagen
enligt verkligt värde och för fastställande av
det verkliga värdet, hur förändringar i det
verkliga värdet tas upp i resultaträkningen
och balansräkningen i bokslutet samt i koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i koncernbokslutet, om noter angående dessa placeringar och uppgifter om dessa
placeringar som ska ges i verksamhetsberättelsen,
3) den tilläggsinformation som ges i bokslutet och koncernbokslutet eller verksamhetsberättelsen som avses i 8 kap. 24 § i för-
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säkringsbolagslagen och som de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a
kap. 1 § i bokföringslagen inte förpliktar till,
och
4) när och hur avvikelser, för att en rättvisande bild ska kunna ges, får göras från bestämmelserna om upprättande av bokslutet
och verksamhetsberättelsen som avses i
8 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen samt koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen
som avses i 8 kap. 21 § i försäkringsbolagslagen.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter, som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär, om
1) hur bokslutet och verksamhetsberättelsen i för pensionsanstalten och dess koncern
ska upprättas,
2) förutsättningarna och säkringsredovisning för värdering av i 8 kap. 17 och 18 § i
försäkringsbolagslagen avsedda placeringar
enligt verkligt värde, fastställande av verkligt
värde och anskaffningsutgift för placeringar
och uppgivande av detta för varje balanspost
i noterna samt överföringar mellan placerings- och anläggningstillgångar,
3) klassificeringen och säkringsredovisning
av finansiella instrument som avses i 8 kap.
17 § i försäkringsbolagslagen,
4) behandlingen i bokföringen och bokslutet av derivatavtal som avses i 8 kap. 18 § i
försäkringsbolagslagen, och
5) hur den försäkringstekniska ansvarsskulden ska tas upp i bokslutet eller i verksamhetsberättelsen.
Om en förordning, en föreskrift eller ett
tillstånd som avses i denna paragraf är av
vikt med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, ska ministeriet eller Finansinspektionen, innan förordningen, föreskriften,
anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfärdas, inhämta bokföringsnämndens yttrande.
Finansinspektionen kan av särskilda skäl
för viss tid i enskilda fall bevilja undantag
från 127 § 4 mom. 1—3 punkten och 2 mom.
2 punkten i denna lag, 8 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen och 6 kap. 5 § 1 mom. i
bokföringslagen. Dessutom kan Finansinspektionen bevilja undantag från 2 kap. 9 §
1 mom. i bokföringslagen.
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128 §
Revision

I fråga om revision av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt föreskrivs i denna lag och
i revisionslagen (459/2007).
På revision av pensionsanstalten tillämpas
vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. och
40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen föreskrivs om revision av och revisorer i en
sammanslutning som är föremål för offentlig
handel.
Pensionsanstalten ska ha minst en revisor.
Minst en revisor och en revisorssuppleant ska
vara en i 2 § 2 punkten i revisionslagen avsedd
CGR-revisor
eller
CGRsammanslutning.
Mandattiden för revisorn upphör och den
nya revisorns mandattid börjar vid utgången
av det delegationsmöte som väljer ny revisor,
om inte något annat beslutas när den nya revisorn väljs. På delegationens möte kan det
inte beslutas att revisorns mandattid fortgår
tills vidare.
Om bara en revisor valts för pensionsanstalten och denne inte är en sådan CGRsammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i
revisionslagen, ska åtminstone en revisorssuppleant väljas. Det som i denna lag och revisionslagen föreskrivs om revisorer tillämpas också på revisorssuppleanter.
128 a §
Särskilda bestämmelser om revision i pensionsanstalten

Den fortlöpande granskning under räkenskapsperioden som utförs av pensionsanstaltens revisor ska i tillräcklig omfattning utsträckas till verksamheten enligt 114 §, ansvarsskulden, placeringsverksamheten och
interna affärstransaktioner mellan pensionsanstalten och sammanslutningar som hör till
samma koncern.
Pensionsanstaltens revisor ska minst en
gång per år och, på Finansinspektionens begäran, även vid andra tidpunkter granska om
täckningsförteckningen enligt 19 § i lagen
om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvars-

skulden samt de tillgångsposter som i antecknats i den uppfyller de krav som i lagen
och i de bestämmelser och föreskrifter som
utfärdats med stöd av den ställs på täckning
av ansvarsskulden enligt 200 § i denna lag.
En berättelse om revisorns granskning enligt 1 och 2 mom. ska lämnas till pensionsanstaltens styrelse.
Styrelsen ska minst en gång per år vid sitt
sammanträde höra revisorn om bolagets ekonomiska ställning och den interna kontrollen
samt om övriga omständigheter som framkommit i samband med revisionen.
128 b §
Finansinspektionens normgivningsbefogenheter

Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om den berättelse som avses i
128 a § 3 mom.
129 §
Förordnande av revisor

Finansinspektionen ska på anmälan förordna en behörig revisor för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, om ingen revisor har
valts enligt denna lag eller revisionslagen eller om en revisor inte har behörighet enligt
3 § i denna lag eller inte är oberoende enligt
24 § eller är jävig enligt 25 § i revisionslagen.
Anmälan får i de fall som avses i 1 mom.
göras av vem som helst. Pensionsanstaltens
styrelse är skyldig att göra anmälan, om inte
delegationen genast utser en revisor som
uppfyller behörighetsvillkoren.
Finansinspektionen ska innan den avgör ett
ärende som gäller oberoende enligt 1 mom.
inhämta yttrande av Centralhandelskammarens revisionsnämnd.
Innan ett i 1 mom. nämnt förordnande
meddelas ska pensionsanstaltens styrelse höras. Förordnandet gäller till dess att för pensionsanstalten i föreskriven ordning valts en
revisor i stället för den revisor som Finansinspektionen förordnat.
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försäkringsbolagslagen.
Pensionsanstalten ska göra en anmälan till
Finansinspektionen när en ansvarig försäkringsmatematiker anställs och när denne har
avgått.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Genom denna lag upphävs 3 § i statsrådets
förordning av den 28 december 2006 om reglemente för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (1404/2006).

För uppgörande av försäkringstekniska beräkningar och utredningar ska Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ha en ansvarig försäkringsmatematiker. På fastställandet av
försäkringsmatematikerns behörighet tillämpas 31 kap. 6 § 3 mom. i försäkringsbolagslagen.
På försäkringsmatematikerns uppgifter och
behörighetsvillkor tillämpas 31 kap. 5—9 § i
—————
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3.

Lag
om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 22 december 2006 om sjömanspensioner (1290/2006) 174, 191—194,
196–198, 201, 208, 210 och 227 §, av dem 191 och 194 § sådana de lyder i lag 1168/2007 och
192 § sådan den lyder i ovan nämnda lag, samt
fogas till lagen nya 193 a och 195 a § som följer:
174 §

192 §

Fullmäktiges ordinarie möte

Val av revisorer och revisorernas behörighet

Vid fullmäktiges ordinarie möte
1) framläggs bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen,
2) fattas beslut om fastställande av bokslutet och verksamhetsberättelsen för föregående år,
3) fattas beslut om de åtgärder som föranleds av det föregående årets förvaltning och
bokslut,
4) väljs revisor och eventuella revisorssuppleanter,
4) bestäms styrelsemedlemmarnas och suppleanternas samt revisorernas och eventuella
revisorssuppleanters arvoden, samt
6) behandlas övriga i möteskallelsen
nämnda ärenden.

Pensionskassan ska ha minst en revisor.
Revisorn väljs av delegationen. Minst en revisor och en revisorssuppleant ska vara en i
2 § 2 punkten i revisionslagen avsedd CGRrevisor eller CGR-sammanslutning.
Om bara en revisor valts för pensionskassan och denne inte är en sådan CGRsammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i
revisionslagen ska åtminstone en revisorssuppleant väljas. Det som i denna lag och revisionslagen föreskrivs om revisorer tillämpas också på revisorssuppleanter.

14 kap.

Revision av pensionskassan
191 §
Tillämplig lag

I fråga om revision av pensionskassan föreskrivs i detta kapitel och i revisionslagen
(459/2007).
På revision av pensionskassan tillämpas
vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. och
40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen föreskrivs om revision av och revisorer i en
sammanslutning som är föremål för offentlig
handel.

193 §
En revisors mandattid

Mandattiden för revisorn upphör och den
nya revisorns mandattid börjar vid utgången
av det delegationsmöte som väljer ny revisor,
om inte något annat beslutas när den nya revisorn väljs. På delegationens möte kan det
inte beslutas att revisorns mandattid fortgår
tills vidare.
193 a §
Särskilda bestämmelser om revision i pensionskassan

Den fortlöpande granskning under räkenskapsperioden som utförs av pensionskassans
revisor ska i tillräcklig omfattning utsträckas
till ansvarsskulden, verksamhetskapitalet,
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placeringsverksamheten, försäkrings- och ersättningsverksamheten samt interna affärstransaktioner mellan försäkringskassan och
sammanslutningar som hör till samma koncern.
Pensionsanstaltens revisor ska minst en
gång per år och, på Finansinspektionens begäran, även vid andra tidpunkter granska om
täckningsförteckningen enligt 19 § i lagen
om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt de tillgångsposter som antecknats i den uppfyller de krav som i lagen och i
de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den ställs på täckning av
ansvarsskulden enligt 201 § i denna lag.
En berättelse om revisorns granskning enligt 1 och 2 mom. ska lämnas till pensionskassans styrelse.
Styrelsen ska minst en gång per år vid sitt
sammanträde höra revisorn om bolagets ekonomiska ställning och den interna kontrollen
samt om övriga omständigheter som framkommit i samband med revisionen.
194 §
Rätt att kräva förordnande av revisor

Finansinspektionen ska på anmälan förordna en behörig revisor för pensionskassan, om
1) en revisor inte har utsetts enligt detta
kapitel eller revisionslagen, eller
2) en revisor inte är behörig enligt denna
lag eller enligt 3 § i revisionslagen eller inte
är oberoende på det sätt som avses i 24 § i
revisionslagen eller är jävig enligt 25 § i
samma lag.
Anmälan får i de fall som nämns i 1 mom.
göras av vem som helst. Pensionskassans styrelse är skyldig att göra anmälan, om inte
fullmäktige genast utser en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.
Finansinspektionen ska i ett sådant ärende
som avses i 1 mom. 2 punkten och som gäller
oberoende begära ett utlåtande av Centralhandelskammarens revisionsnämnd innan
ärendet avgörs.
Innan ett i 1 mom. avsett förordnande av
revisor meddelas ska pensionskassans styrelse höras. Förordnandet gäller fram till det att
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för pensionskassan i föreskriven ordning utsetts en revisor i stället för den revisor som
Finansinspektionen förordnat.
195 a §
Finansinspektionens normgivningsbefogenheter

Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om den berättelse som avses i
193 a § 3 mom.
196 §
Tillämpliga lagar

På pensionskassans bokföring och upprättandet av bokslut och verksamhetsberättelse
samt koncernbokslut tillämpas bokföringslagen (1336/1957), om inte något annat följer
av bestämmelserna i detta kapitel, samt bokföringsförordningen (1339/1997), om inte
något annat följer av bestämmelserna i detta
kapitel eller av den förordning av social- och
hälsovårdsministeriet som avses i 197 § eller
av Finansinspektionens föreskrifter.
Utöver vad som bestäms i detta kapitel tilllämpas på pensionskassans bokslut och verksamhetsberättelse bestämmelserna i 8 kap. i
försäkringsbolagslagen (521/2008), med undantag av 1—3 §, 10 § 1 mom. och 2 mom. 1
punkten. 12 § 3—6 punkten, 13 §, 14 § 1
mom. 2 punkten, 19, 23 och 27—31 § i
samma lag.
På registrering av pensionskassans bokslut
och verksamhetsberättelse tillämpas inte
3 kap. 9 § i bokföringslagen och på skyldigheten att leverera kopior inte 11 §.
197 §
Tillämpliga förordningar och föreskrifter

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan närmare bestämmelser
som beror på särarten i pensionskassans försäkringsverksamhet utfärdas om

82

RP 181/2009 rd

1) balansräknings- och resultaträkningsscheman i bokslutet, verksamhetsberättelsen,
finansieringsanalysen och noterna till bokslutet som avses i 8 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen och motsvarande scheman, handlingar
och noter som hänför sig till koncernbokslutet enligt 8 kap. 21 § i den lagen samt om
specifikationer till balansräkningen och till
noterna,
2) huvudprinciperna för förutsättningar för
värdering av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och övriga placeringar som
avses i 8 kap. 17 § i försäkringsbolagslagen
enligt verkligt värde och för fastställande av
det verkliga värdet, hur förändringar i det
verkliga värdet tas upp i resultaträkningen
och balansräkningen i bokslutet samt i koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i koncernbokslutet, om noter angående dessa placeringar och uppgifter om dessa
placeringar som ska ges i verksamhetsberättelsen,
3) den tilläggsinformation som ges i bokslutet och koncernbokslutet eller verksamhetsberättelsen som avses i 8 kap. 24 § i försäkringsbolagslagen och som de internationella redovisningsstandarder som avses i
7 a kap. 1 § i bokföringslagen inte förpliktar
till, och
4) när och hur avvikelser, för att en rättvisande bild ska kunna ges, får göras från bestämmelserna om upprättande av bokslutet
och verksamhetsberättelsen som avses i
8 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen samt koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen
som avses i 8 kap. 21 § i försäkringsbolagslagen.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare
föreskrifter, som beror på försäkringsverksamhetens särart, om
1) hur bokslutet och verksamhetsberättelsen för pensionskassan och dess koncern ska
upprättas,
2) förutsättningarna för värdering av i 8
kap. 17 och 18 § i försäkringsbolagslagen avsedda placeringar enligt verkligt värde, fastställande av verkligt värde och anskaffningsutgift för placeringar och uppgivande av detta för varje balansposter i noterna samt överföringar mellan placerings- och anläggningstillgångar,

3) klassificeringen och säkringsredovisning
av finansiella instrument som avses i 8 kap.
17 § i försäkringsbolagslagen,
4) behandlingen i bokföringen och bokslutet av derivatavtal som avses i 8 kap. 18 § i
försäkringsbolagslagen, och
5) hur den försäkringstekniska ansvarsskulden som anges i 9 kap. ska tas upp i bokslut eller i verksamhetsberättelsen.
Om en förordning, en föreskrift eller ett
tillstånd som avses i denna paragraf är av betydelse med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, ska ministeriet eller Finansinspektionen, innan förordningen, föreskriften
eller tillståndet utfärdas, inhämta bokföringsnämndens yttrande.
198 §
Finansinspektionens rätt att bevilja pensionskassan undantag

Finansinspektionen kan av särskilda skäl
för viss tid i enskilda fall bevilja undantag
från 197 § 1 mom. 1–3 punkten och 2 mom.
2 punkten i denna lag, 8 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen och 6 kap. 5 § 1 mom. i
bokföringslagen. Dessutom kan Finansinspektionen bevilja undantag från 2 kap. 9 § 1
mom. i bokföringslagen.
201 §
Täckning av ansvarsskulden

Pensionskassan ska täcka den ansvarsskuld
som avses i 200 §, den skuld som grundar sig
på ansvarsfördelningen enligt 183 § i lagen
om pension för arbetstagare, den skuld som
grundar sig på ansvarsfördelningen enligt
142 § i lagen om pension för företagare,
skulden till staten till följd av 152 § samt de
skulder som orsakas av försäkringsavgifterna
med iakttagande av bestämmelserna i lagen
om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter.
Från ansvarsskulden enligt 1 mom. får
fordringar som baserar sig på regressrätt dras
av.
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208 §

210 §

Beräkning av solvensgräns och verksamhetskapital

Föreskrifter om solvens och verksamhetskapital

Pensionskassans solvensgräns beräknas enligt lagen om beräkning av solvensgränsen
för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden. Såsom ansvarsskuld används
då det sammanlagda beloppet av den försäkringstekniska ansvarsskulden enligt 202 §
och den kalkylmässiga del som ska reserveras för fluktuationer i försäkringsriskerna.
Den kalkylmässiga del som ska reserveras
för fluktuationer i försäkringsriskerna fastställs i den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som avses i 202 §.
Med pensionskassans verksamhetskapital
avses det belopp med vilket pensionskassans
tillgångar ska anses överstiga pensionskassans skulder och andra därmed jämförbara
åtaganden med iakttagande av 11 kap. 2 §
5—7 och 10 punkten, 3 §, 4 § 1 mom. 1
punkten och 4 mom., 5 § 2, 5, 7 och 8 punkten och 6 § i försäkringsbolagslagen. Som
ansvarsskuld som hör till skulderna används
den försäkringstekniska ansvarsskulden enligt 1 mom.
Försäkringskassan ska till Finansinspektionen lämna en beräkning över att kraven på
verksamhetskapitalet har uppfyllts.

Finansinspektionen meddelar vid behov
närmare föreskrifter om den framställning
om ändring av avgifterna och den försäkringstekniska analys som avses i 206 §, de
planer som avses i 209 § och de uppgifter
som ska ges i planerna samt om hur den beräkning som avses i 208 § 3 mom. ska upprättas och när den ska lämnas.
227 §
Ansvarig försäkringsmatematiker

För uppgörande av försäkringstekniska beräkningar och utredningar ska pensionskassan ha en ansvarig försäkringsmatematiker.
På fastställandet av försäkringsmatematikerns behörighet tillämpas 31 kap. 6 §
3 mom. i försäkringsbolagslagen.
På försäkringsmatematikerns uppgifter och
behörighetsvillkor tillämpas 31 kap. 5—9 § i
försäkringsbolagslagen.
Pensionskassan ska göra en anmälan till
Finansinspektionen när en ansvarig försäkringsmatematiker har anställts och när denne
avgår.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .

—————
Helsingfors den 2 oktober 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä
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Bilaga
Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av lagen om försäkringsföreningar
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om försäkringsföreningar av den 31 december 1987 (1250/1987) 1 kap. 1 a
och 5 b §, 6 kap. 3 a och 9 §, 10 kap. 1 a —1 c, 2, 5, 5 a—5 c, 6 a, 7—9, 9 a, 9 c—9 e, 11 och
12 §, 11 kap. 3 a §, 12 kap 3 §, 13 kap. 7—10 §, 14 kap. 13 och 14 § samt 16 kap. 11 a §, 12 §
2 mom. och 13 §,
av dem 1 kap. 1 a § sådan den lyder i lag 952/2000, 1 kap. 5 b §, 10 kap. 1 a—1 c, 2, 5 c, 9,
9 c, 9 e, 11 och 12 § sådana de lyder i lag 1320/2004, 6 kap. 3 a § sådan den lyder i lag
709/2004, 10 kap. 5, 7 och 9 d § sådana de lyder i lag 340/2000 och i nämnda lag 1320/2004,
10 kap.5 a, 5 b, 6 a, 8 och 9 a §, 11 kap.3 a, 14 kap 13 och 14 § och 16 kap.11 a och 13 § sådana de lyder i nämnda lag 340/2000, 12 kap. 3 § och 16 kap. 12 § 2 mom. sådana de lyder i
lag 451/1995 och 13 kap. 7—10 § sådana de lyder i lag 333/2004,
ändras 1 kap. 1—4, 5 c, 5 d, 6 a, 6 b och 8 §, 2 kap. 3 och 10 §, 3 kap. 3 och 4 §, 4 kap. 2, 3,
3 b och 4 §, 5 kap. 1, 2 och 4 §, 6 kap. 1—3, 4—7, 10—12, 14 och 15 §, 7 kap. 1, 6—12, 13—
15, 17, 18 och 20 §, 8 kap. 1, 2 och 4 §, 9 kap. 1, 2, 4, 6 och 7 §, 10 kap. 1, 3, 3 a, 3 b, 4 och 6
§, 10 a kap. 1, 2, 2 a, 3 och 5 §, 11 kap. 1, 2 och 7 §, 12 kap. 5 och 6 c §, rubriken för 12 a kap.
och 12 a kap. 1—3, 5, 6 och 8 §, 13 kap. 6, 11, 16, 23, 24, 29 och 30 §, 14 kap. 3, 4, 6, 11, 12
och 15 §, 14 a kap. 1, 3, och 9 §, 15 kap. 1, 3 och 5—7 § samt 16 kap. 3, 4 och 6—10 §,
av dem 1 kap. 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 483/1993, i nämnda lag 451/1995 och
i lagarna 1207/1998 och 417/2004, 2 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 451/1995,
3 § sådan den lyder i nämnda lagar 340/2000 och 417/2004, 4 § sådan den lyder i lag
265/2001, 1 kap. 5 c och 5 d §, 2 kap. 10 §, 4 kap. 2, 3 och 3 b §, 5 kap. 1, 2, och 4 §, 6 kap. 2,
4, 10 och 15 §, 7 kap.17 och 18 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 2 och 7 §, 11 kap. 1 och 7 §, 14 kap. 4, 12
och 15 §, 14 a kap. 1 §, 15 kap. 1, 3 och 6 § och 16 kap 3 § sådana de lyder i nämnda lag
340/2000, 1 kap. 6 a och 6 b § och 6 kap. 3 § sådana de lyder i nämnda lag 709/2004, 1 kap. 8
§ sådan den lyder i lag 487/2003, 2 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar
1207/1998, 340/2000, och 365/2001, 3 kap. 3 §, 4 kap. 4 §, 6 kap 1 och 11 §, 7 kap. 1, 9 och
11 §, och 8 kap. 4 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 340/2000, 7 kap. 8 § sådan
den lyder delvis ändrad i ovan nämnda lag och i nämnda lag 1320/2004, 8 kap. 2 §, 14 kap. 11
§ och 14 a kap. 9 § sådana de lyder i nämnda lag 340/2000 och i lag 896/2008, 9 kap. 1 och 6
§, 10 kap. 6 §, 14 kap. 3 § och 14 a kap. 3 § sådana de lyder i nämnda lag 340/2000 och i lag
470/2007, 10 kap. 1 §, 12 kap. 5 § och 14 kap. 6 § sådana de lyder i nämnda lag 1320/3004,
10 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 451/1995, 340/2000 och 1320/2004,
10 kap. 3 a § sådan den lyder i nämnda lag 451/1995, i lag 89/1999, i nämnda lag 340/2000
och i lag 381/2005, 10 kap. 3 b § sådan den lyder i ovan nämnda lag, 10 kap. 4 § sådan den
lyder i nämnda lag 89/1999, 10 a kap. 1 § sådan den lyder i nämnda lag 417/2004, 10 a kap. 5
§ sådan den lyder i nämnda lag 483/1993, 12 kap. 6 c § och 16 kap. 7 § sådana de lyder i
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nämnda lagar 333/2004 och 896/2008, rubriken för 12 a kap. och 12 a kap. 2 och 3 § sådana
de lyder i nämnda lag 952/2004, 12 a kap. 5, 6, och 8 § sådana de lyder i ovan nämnda lag
och i nämnda lag 709/2004, 13 kap. 6, 11, 16, 23, 24, 29 och 30 § sådana de lyder i nämnda
lag 333/2004, 15 kap. 5 och 7 § sådana de lyder i nämnda lag 470/2007, 16 kap. 8 § sådan den
lyder i lag 1525/2001 och i nämnda lag 470/2007, 16 kap 9 § sådan den lyder i nämnda lagar
340/2004, 333/2004 och 1320/2004 samt 16 kap. 10 § sådan den lyder i lagarna 638/2000 och
52/2002 och i nämnda lag 896/2008 samt
fogas till 1 kap. nya 6 c och 6 d §, till 6 kap. nya 8 a och 8 b §, till 7 kap. nya 1 a, 3 a, 12 a,
12 b och 21 §, till 9 kap. en ny 2 a §, till 10 kap. nya 3 c och 3 d §, till 10 a kap. nya 7—13 §,
till 12 a kap. en ny 6 a §, till 14 kap. nya 4 a och 4 b § och till 15 kap. nya 3 a och 8 § som
följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap

1 kap.

Allmänna stadganden

Allmänna stadganden

1§
Denna lag tillämpas på finska försäkringsföreningar.
En försäkringsförening är en på delägarnas ömsesidiga ansvar baserad försäkringsanstalt vars verksamhetsområde får omfatta
högst 40 kommuner inom ett enhetligt område eller som enbart bedriver försäkring av
fiskerimateriel.
Om en stor försäkringsförening ämnar
bedriva försäkringsrörelse på ett område
som är större än det i 2 mom. stadgade
verksamhetsområdet eller utanför Finland,
skall den ombildas till ett ömsesidigt försäkringsbolag så som stadgas i 8 kap.
Stora försäkringsföreningar enligt denna
lag är föreningar vilkas årliga premieinkomst överstiger 5 000 000 euro eller vilka
bedriver ansvarsförsäkring i annan form än
som anknuten försäkring eller av vilkas
premieinkomst minst hälften kommer från
andra än föreningens medlemmar. Övriga
försäkringsföreningar är små försäkringsföreningar enligt denna lag. Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om när en stor försäkringsförening blir
en liten försäkringsförening eller vice versa.
Dessutom kan Försäkringsinspektionen
meddela närmare föreskrifter om när en förening skall uppfylla kraven på en stor förening efter att den har ändrats från en liten
till en stor försäkringsförening.
Angående försäkringsföreningar som be-

1§
Denna lag tillämpas på försäkringsföreningar registrerade enligt finsk lag.
En försäkringsförening är en på delägarnas ömsesidiga ansvar baserad försäkringsanstalt vars verksamhetsområde omfattar
högst 40 kommuner inom ett enhetligt område eller som enbart bedriver försäkring av
fiskerimateriel.
Om en stor försäkringsförening ämnar
bedriva försäkringsrörelse på ett område
som är större än det i 2 mom. föreskrivna
verksamhetsområdet eller utanför Finland,
ska föreningsstämman besluta att föreningen ska ombildas till ett ömsesidigt försäkringsbolag så som det föreskrivs i 8 kap.
Stora försäkringsföreningar enligt denna
lag är föreningar vilkas årliga premieinkomst överstiger 5 000 000 euro eller vilka
bedriver ansvarsförsäkring i annan form än
som anknuten försäkring eller av vilkas
premieinkomst minst hälften kommer från
andra än föreningens medlemmar. Övriga
försäkringsföreningar är små försäkringsföreningar enligt denna lag. Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om
när en stor försäkringsförening blir en liten
försäkringsförening eller vice versa. Dessutom kan Finansinspektionen meddela närmare föreskrifter om när en förening i andra situationer än vid fusion eller överlåtelse
av försäkringsbeståndet senast ska uppfylla

kraven på en stor förening efter att den har

86

Gällande lydelse

RP 181/2009 rd

driver försäkring av fiskerimateriel gäller
dessutom vad som stadgas i lagen om fiskeriförsäkringsföreningar (331/58).
Statsrådet kan i överensstämmelse med
den utveckling som skett i den allmänna
prisnivån ändra det i euro angivna beloppet
i denna paragraf.

1a§

Med ministeriet avses i denna lag socialoch hälsovårdsministeriet.

Föreslagen lydelse

ändrats från en liten till en stor försäkringsförening.
Angående försäkringsföreningar som bedriver försäkring av fiskerimateriel gäller
dessutom vad som föreskrivs i lagen om
fiskeriförsäkringsföreningar (331/1958).
Det i euro angivna beloppet i 4 mom. kan
genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet ändras i överensstämmelse
med utvecklingen i den allmänna prisnivån.
(upphävs)

1a§

2§
Delägare i en försäkringsförening är försäkringstagarna och, om så bestäms i föreningens stadgar, garantiandelsägarna.

2§
Delägare i en försäkringsförening är försäkringstagarna. Också garantiandelsägar-

I stadgarna kan bestämmas att tagande av
återförsäkring inte medför delägarskap.
Om försäkringsföreningens förvärv av garantiandel gäller i tillämpliga delar vad 3
kap. lagen om försäkringsbolag (1062/79)
stadgar om förvärv av garantiandel i ömsesidigt försäkringsbolag.

I stadgarna kan det bestämmas att tagande
av återförsäkring inte medför delägarskap.
På försäkringsföreningens förvärv av garantiandel tillämpas vad som i 4 kap. i försäkringsbolagslagen (521/2008) föreskrivs
om förvärv av garantiandel i ömsesidigt försäkringsbolag.

3§
Delägarna i försäkringsföreningen är ansvariga för försäkringsföreningens förpliktelser så som föreskrivs i denna paragraf.

3§
Delägarna i försäkringsföreningen är inte

Om en försäkringsförenings eget kapital
på grund av uppkommen förlust eller av
någon annan orsak inte längre uppfyller
kraven enligt 10 a kap. 2 a § 2 mom. eller
10 a kap. 4 § eller om en stor försäkringsförenings verksamhetskapital är mindre än
garantibeloppet enligt 10 a kap. 3 § eller om
tillgångarna i en förening som har trätt i
likvidation eller försatts i konkurs inte räcker till för betalning av skulderna, skall delägarna i försäkringsföreningen utan dröjsmål påföras en tilläggsavgift. Tilläggsavgiften skall vara minst så stor som uppfyllandet av ovan avsedda krav förutsätter. En

na är delägare, om inte något annat föreskrivs i stadgarna.

personligen ansvariga för föreningens förpliktelser. Försäkringstagardelägarna är
dock skyldiga att betala tilläggsavgift till
försäkringsföreningen så som det föreskrivs
i denna paragraf.

Om en försäkringsförenings eget kapital
på grund av uppkommen förlust eller av
någon annan orsak inte längre uppfyller
kraven enligt 10 a kap. 2 a § 2 mom. eller
10 a kap. 4 § eller om en stor försäkringsförenings verksamhetskapital är mindre än
garantibeloppet enligt 10 a kap. 3 § eller om
tillgångarna i en förening som har trätt i
likvidation eller försatts i konkurs inte räcker till för betalning av skulderna, ska försäkringstagardelägarna utan dröjsmål påföras en tilläggsavgift. Tilläggsavgiften ska
vara minst så stor som uppfyllandet av ovan
avsedda krav förutsätter, dock högst lika

Gällande lydelse
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försäkringstagardelägare svarar för föreningens förbindelser till beloppet av högst
ett års försäkringspremier.

Om en delägare inte inom utsatt tid erlägger honom påförd tilläggsavgift, skall den
utan dröjsmål indrivas i utsökningsväg. Kan
tilläggsavgiften inte indrivas hos delägaren,
skall det bristande beloppet, om indrivning
ännu är påkallad, fördelas mellan de övriga
delägarna högst till beloppet av deras skyldighet att betala tilläggsavgift.
En tilläggsavgift jämte dröjsmålsränta får
indrivas i utsökningsväg utan dom eller utslag, med iakttagande av lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
(367/1961).
4§
En försäkringsförening får inte bedriva
annan rörelse än sådan försäkringsrörelse
som anges i stadgarna och sådan verksamhet enligt 5 § som anknyter till försäkringsrörelsen (anknytande verksamhet).
Försäkringsföreningens försäkringsrörelse
får inte omfatta livförsäkring, lagstadgad
försäkring, till skadeförsäkringsklasserna 14
och 15 hörande försäkring och inte heller
försäkring för längre tid än tio år.
Försäkringsföreningens återförsäkringsrörelse får endast omfatta återförsäkring av
direktförsäkring enligt de skadeförsäkringsklasser och klassgrupper som anges i dess
stadgar, dock inte en annan försäkringsförenings annan återförsäkring än retrocession
av dennas försäkringsrörelse.
En stor försäkringsförening får dock återförsäkra sådan i dess stadgar angiven direktförsäkring som har sitt ursprung i hemlandet och, om Försäkringsinspektionen anser att föreningen har förutsättningar för
det, också motsvarande utländsk direktförsäkring.

Med en försäkringsförenings skadeförsäkring avses verksamhet som hör till de
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stor som det sammanlagda beloppet av de
premier som försäkringstagardelägaren
debiterades för kalenderåret innan. När
detta moment tillämpas avses med försäkringstagardelägare den som var delägare i
försäkringsföreningen vid ingången av det
kalenderår då tilläggsavgiften påfördes, om
ingenting annat föreskrivs i stadgarna.

Om en delägare inte inom utsatt tid erlägger honom påförd tilläggsavgift, ska den
utan dröjsmål indrivas i utsökningsväg. Kan
tilläggsavgiften inte indrivas hos delägaren,
ska det bristande beloppet, om indrivning
ännu är påkallad, fördelas mellan de övriga
delägarna högst till beloppet av deras skyldighet att betala tilläggsavgift.
En tilläggsavgift jämte dröjsmålsränta får
utsökas utan dom eller beslut i enlighet med

lagen om verkställighet av skatter eller avgifter (706/2007).

4§
En försäkringsförening får inte bedriva
annan rörelse än sådan försäkringsrörelse
som anges i stadgarna och sådan verksamhet enligt 5 § som anknyter till försäkringsrörelsen (anknytande verksamhet).
Försäkringsföreningens försäkringsrörelse
får bara omfatta verksamhet som ingår i

skadeförsäkringsklasserna enligt lagen om
försäkringsklasser (526/2008), dock inte
lagstadgad försäkring, till skadeförsäk-

ringsklasserna 14 och 15 hörande försäkring eller försäkring för längre tid än tio år.
Försäkringsföreningens återförsäkringsrörelse får endast omfatta återförsäkring av
direktförsäkring enligt de skadeförsäkringsklasser och klassgrupper som anges i dess
stadgar, dock inte en annan försäkringsförenings annan återförsäkring än retrocession
av dennas försäkringsrörelse.
En stor försäkringsförening får dock återförsäkra sådan i dess stadgar angiven direktförsäkring som har sitt ursprung i hemlandet och, om Finansinspektionen anser att
föreningen har förutsättningar för det, också
motsvarande utländsk direktförsäkring.
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försäkringsklasser som räknas upp i rådets
första direktiv om samordning av lagar och
andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt
försäkring
än
livförsäkring
(73/239/EEG) samt återförsäkring. Genom
förordning av social- och hälsovårdsministeriet meddelas närmare föreskrifter om
försäkringsklasser.

5b§

Till en försäkringsförenings närmaste
krets hör
1) den som har sådan bestämmanderätt i
föreningen som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) eller i 1 kap. 3 §
2—4 mom. i lagen om aktiebolag
(734/1978) eller som lyder under den som
har bestämmanderätt i föreningen eller som
hör till samma koncern som föreningen,
2) den som på grundval av ägande innehar eller kan inneha minst en procent av föreningens garantiandelar eller det röstetal
som garantiandelarna medför eller motsvarande innehav eller rösträtt i ett samfund
som hör till föreningens koncern eller i ett
samfund eller en stiftelse som har bestämmanderätt i föreningen,
3) föreningens verkställande direktör, styrelsemedlemmar, förvaltningsrådsmedlemmar och revisorer samt den som har motsvarande ställning i ett sådant samfund eller en sådan stiftelse som avses i 1 punkten,
4) en i 1—3 punkten nämnd persons
make, syskon och halvsyskon samt släktingar i rakt upp- eller nedstigande led till en i
1—3 punkten nämnd person eller till dennes
make och maken till en här nämnd person,
varvid med make jämställs den med vilken
personen i fråga lever i ett äktenskapsliknande förhållande, samt
5) ett samfund eller en stiftelse där en
person som avses i 2–4 punkten ensam eller
tillsammans med någon annan har sådan
bestämmanderätt som avses i 1 kap. 5 § i
bokföringslagen eller 1 kap. 3 § 2—4 mom.
i lagen om aktiebolag.
Vid beräkning av innehav och rösträtt
som avses i 1 mom. 2 punkten tillämpas 1
kap. 5 § 2, 4 och 5 mom. i bokföringslagen

(upphävs)

5b§

Gällande lydelse
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och 1 kap. 3 § 3 mom. i lagen om aktiebolag och hänförs till den andel som en delägare eller medlem i samfundet har också
en sådan persons innehav och rösträtt som
står i ett sådant förhållande till den som avses i 1 mom. 4 punkten samt ett sådant samfunds och en sådan stiftelses innehav och
rösträtt som står i ett sådant förhållande till
den som avses i 5 punkten.

5c§
En försäkringsförening får ta upp krediter
endast
1) för skötseln av nödvändig likviditet,
2) som återbelåning enligt de grunder som
avses i lagen om pension för arbetstagare
(395/1961),
3) som sådant kapitallån som avses i 2
mom.,
4) i fall som ministeriet bestämmer, eller
5) med tillstånd som Försäkringsinspektionen beviljar i enskilda fall.
En försäkringsförening kan ta upp lån
(kapitallån) beträffande vilket
1) kapital, ränta och annan gottgörelse i
samband med att föreningen upplöses eller
försätts i konkurs får betalas endast med
sämre förmånsrätt än andra skulder,
2) kapitalet annars får återbetalas endast
om det kvarstår full täckning för det bundna
egna kapitalet och andra icke utdelningsbara poster enligt föreningens och, om föreningen är en moderförening, enligt koncernens balansräkning för den senast avslutade
räkenskapsperioden, samt beträffande vilket
3) ränta och annan gottgörelse får betalas
endast om det belopp som skall betalas kan
användas för vinstutdelning enligt föreningens, och om föreningen är en moderförening, enligt koncernens fastställda balansräkning för den senast avslutade räkenskapsperioden.
Försäkringsföreningen skall meddela Försäkringsinspektionen om upptagande av lån
som avses i 1 mom. 1, 3 och 4 punkten enligt vad Försäkringsinspektionen närmare
föreskriver.
Vad som bestäms i 1 mom. 1—3 punkten
tillämpas också på ett sådant dottersamfund
till försäkringsföreningen som inte är ett

5c§
En försäkringsförening får ta upp krediter
endast
1) för skötseln av nödvändig likviditet,
2) som återbelåning enligt de grunder som
avses i lagen om pension för arbetstagare
(395/2006),
3) som sådant kapitallån som avses i
2 mom. eller
4) som normala kontokrediter i anslutning till sin affärsverksamhet och andra
därmed jämförbara krediter.

En försäkringsförening kan ta upp lån
(kapitallån)
1) vars kapital, ränta och annan gottgörelse i samband med att föreningen upplöses
eller försätts i konkurs får betalas endast
med sämre förmånsrätt än andra skulder,
2) vars kapital i övrigt får återbetalas och

ränta betalas ut endast till den del beloppet
av föreningens och, om föreningen är moderförening, koncernens fria eget kapital
och samtliga kapitallån vid utbetalningstidpunkten överskrider förlusten enligt föreningens balansräkning för den senast avslutade räkenskapsperioden eller enligt balansräkningen i ett nyare bokslut, och
3) för vars återbetalning eller ränta föreningen eller ett dottersamfund inte får ställa
säkerhet.

Försäkringsföreningen ska meddela Finansinspektionen om upptagande av lån
som avses i 1 mom. 1, 3 och 4 punkten enligt vad Finansinspektionen närmare föreskriver.
Vad som bestäms i 1—3 mom. om försäkringsföreningars rätt att ta upp krediter

tillämpas också på tjänsteföretag som är
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kreditinstitut, finansiellt institut eller fondbolag.
Försäkringsinspektionen kan i de fall som
avses i 12 kap. 6 c § förbjuda en försäkringsförening att ta upp kredit.
Ministeriet meddelar vid behov närmare
föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

5d§

En försäkringsförening eller ett samfund
som hör till samma koncern får inte ställa
säkerhet för betalning av kapital, ränta eller annan gottgörelse på ett kapitallån. Den

ränta eller gottgörelse av annat slag som betalas på ett kapitallån minskar i fråga om
den senast avslutade räkenskapsperioden
det belopp som kan användas för vinstutdelning.
Avtal om kapitallån skall ingås skriftligen. En ändring av lånevillkoren som strider mot 5 c § 2 mom. 1, 2 eller 3 punkten
och en säkerhet som avses i 1 mom. är ogiltig. Beträffande återbetalning av kapitallån
samt betalning av ränta och annan gottgörelse i strid med 5 c § 2 mom. samt ställande av sådan säkerhet som avses i 1 mom.
gäller i tillämpliga delar 11 kap. 5 §.

Föreslagen lydelse

dottersamfund till försäkringsföreningen.
Ett dottersamfund får dock ta upp lån av en
försäkringsförening som är moderbolag.

Finansinspektionen kan i de fall som avses i 12 kap. 6 c § förbjuda en försäkringsförening att ta upp kredit.

I enskilda fall kan Finansinspektionen på
ansökan av en försäkringsförening ge tillstånd att avvika från bestämmelserna i
1 mom.

5d§
Den ränta eller gottgörelse av annat slag
som betalas på ett kapitallån minskar i fråga
om den senast avslutade räkenskapsperioden det belopp som kan användas för
vinstutdelning.

Avtal om kapitallån skall ingås skriftligen. En ändring av lånevillkoren som strider mot 5 c § 2 mom. 1, 2 eller 3 punkten
och en säkerhet som avses i 1 mom. är ogiltig. På återbetalning av kapitallån samt betalning av ränta och annan gottgörelse i
strid med 5 c § 2 mom. samt ställande av
sådan säkerhet som avses i 1 mom. tillämpas det som i 11 kap. 5 § och 16 kap. 8 § 5
punkten föreskrivs om olaglig utdelning av
medel.

Kapitallån har sinsemellan samma rätt till
föreningens medel, om inte något annat har
avtalats mellan föreningen och kapitallånens borgenärer.
Det belopp som tillkommer kapitallånens
borgenärer i samband med nedsättning eller
återbetalning av föreningens garantikapital
eller fusion av föreningen får betalas först
efter det att åtgärden har registrerats.

Kapitallån har sinsemellan samma rätt till
föreningens medel, om inte något annat har
avtalats mellan föreningen och kapitallånens borgenärer.
Det belopp som tillkommer kapitallånens
borgenärer i samband med nedsättning eller
återbetalning av föreningens garantikapital
eller fusion av föreningen får betalas ut
först efter det att åtgärden har registrerats.

6a§
I denna lag avses med tjänsteföretag en
sammanslutning som för en försäkringsförening producerar tjänster som hänför sig
till föreningens huvudsakliga verksamhet.
Med tjänsteföretag avses också en sam-

6a§
I denna lag avses med tjänsteföretag en
sammanslutning som för en försäkringsförening producerar tjänster som hänför sig
till föreningens huvudsakliga verksamhet.
Med tjänsteföretag avses också en sam-
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manslutning som huvudsakligen producerar
tjänster för en eller flera försäkringsföreningar genom att äga, besitta eller förvalta
fastigheter.

manslutning som huvudsakligen producerar
tjänster för en eller flera försäkringsföreningar genom att äga, besitta eller förvalta
fastigheter. Med tjänsteföretag jämställs

6b§
I denna lag avses med försäkringsholdingsammanslutning ett moderföretag vars
huvudsakliga funktion är att förvärva och
inneha andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag, utländska återförsäkringsföretag eller försäkringsföretag i tredje land
och av vilka minst ett är en försäkringsförening enligt denna lag. Som försäkringsholdingsammanslutning betraktas dock inte ett
konglomerats holdingsammanslutning som
hör till tillämpningsområdet för lagen om
tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004). Med företag som nämns
ovan i denna paragraf avses moderföretag,
dotterföretag, försäkringsföretag, utländska
återförsäkringsföretag och försäkringsföretag i tredje land enligt definitionerna i 12 a
kap. 1 § i denna lag.

6b§
I denna lag avses med försäkringsholdingsammanslutning ett moderföretag vars
huvudsakliga funktion är att förvärva och
inneha andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller försäkringsföretag i
tredje land och av vilka minst ett är en försäkringsförening enligt denna lag. Som försäkringsholdingsammanslutning betraktas
dock inte ett konglomerats holdingsammanslutning som hör till tillämpningsområdet för lagen om tillsyn över finans- och
försäkringskonglomerat (699/2004). Med
företag som nämns ovan i denna paragraf
avses moderföretag, dotterföretag, försäkringsföretag, utländska återförsäkringsföretag och försäkringsföretag i tredje land enligt definitionerna i 12 a kap. 1 § i denna
lag.

bostads- och fastighetssammanslutningar
som är försäkringsföreningens dottersamfund.

6c§
I denna lag avses med EES-stat en stat
som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
6d§
Ledningen för en försäkringsförening ska
omsorgsfullt främja försäkringsföreningens
intressen.

8§
Försäkringsföreningar skall genom deltagande i beredskapsplanering inom försäkringsbranschen och förberedelser av verksamhet under undantagsförhållanden samt
genom andra åtgärder säkerställa att deras
uppgifter kan skötas så störningsfritt som
möjligt också under undantagsförhållanden.
Försäkringsinspektionen kan bevilja undantag från denna skyldighet, om det är moti-

8§
Försäkringsföreningar skall genom deltagande i beredskapsplanering inom försäkringsbranschen och förberedelser av verksamhet under undantagsförhållanden samt
genom andra åtgärder säkerställa att deras
uppgifter kan skötas så störningsfritt som
möjligt också under undantagsförhållanden.
Finansinspektionen kan bevilja undantag
från denna skyldighet, om det är motiverat
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verat med hänsyn till försäkringsföreningens storlek eller verksamhetens art eller omfattning eller av någon annan särskild orsak.
Om de uppgifter som följer av 1 mom.
förutsätter åtgärder som klart avviker från
sådan verksamhet som skall anses vara sedvanlig för försäkringsföreningar och som
medför väsentliga merkostnader, kan dessa
kostnader ersättas ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande
av försörjningsberedskapen (1390/1992).

med hänsyn till försäkringsföreningens storlek eller verksamhetens art eller omfattning
eller av någon annan särskild orsak.
Om de uppgifter som följer av 1 mom.
förutsätter åtgärder som klart avviker från
sådan verksamhet som ska anses vara sedvanlig för försäkringsföreningar och som
medför väsentliga merkostnader, kan dessa
kostnader ersättas ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande
av försörjningsberedskapen (1390/1992).

2 kap

2 kap.

Bildande av en försäkringsförening

Bildande av en försäkringsförening

3§
I stadgarna för försäkringsföreningen
skall anges
1) föreningens firma, i vilken skall ingå
ordet "försäkringsförening",
2) den kommun i Finland som är föreningens hemort,
3) föreningens verksamhetsområde samt
de försäkringsklasser och klassgrupper som
verksamheten är avsedd att omfatta samt
sådan anknytande verksamhet enligt 1 kap.
5 § som föreningen bedriver,
4) beloppet av föreningens garantikapital
och grundfond eller, om garantikapitalet
kan nedsättas eller ökas utan ändring av
stadgarna, minimikapitalet och maximikapitalet, varvid minimikapitalet skall vara
minst en fjärdedel av maximikapitalet, eller
om grundfonden kan ökas utan ändring av
stadgarna, fondens belopp och maximibelopp,
5) garantiandelarnas nominella belopp eller, om garantiandelarna inte har något nominellt belopp, garantiandelarnas antal eller
minimi- och maximiantal,
6) vad som föreskrivs om ränta på garantikapitalet och återbetalning av detta,
7) en försäkringstagardelägares ansvar för
föreningens förbindelser och ansvarets omfattning (skyldighet att betala tilläggsavgift),
8) antalet eller minsta och största antalet
styrelsemedlemmar och eventuella styrelse-

3§
I stadgarna för försäkringsföreningen ska
anges
1) föreningens firma, i vilken ska ingå ordet "försäkringsförening",
2) den kommun i Finland som är föreningens hemort,
3) föreningens verksamhetsområde samt
de försäkringsklasser och klassgrupper som
verksamheten är avsedd att omfatta samt
sådan anknytande verksamhet enligt 1 kap.
5 § som föreningen bedriver,
4) beloppet av föreningens garantikapital
och grundfond eller, om garantikapitalet
kan nedsättas eller ökas utan ändring av
stadgarna, minimikapitalet och maximikapitalet, varvid minimikapitalet skall vara
minst en fjärdedel av maximikapitalet, eller
om grundfonden kan ökas utan ändring av
stadgarna, fondens belopp och maximibelopp,
5) garantiandelarnas nominella belopp eller, om garantiandelarna inte har något nominellt belopp, garantiandelarnas antal eller
minimi- och maximiantal,
6) vad som föreskrivs om ränta på garantikapitalet och återbetalning av detta,
7) en försäkringstagardelägares skyldighet

Försäkringsinspektionen kan meddela
anvisningar om tillämpningen av 1 mom.

att betala tilläggsavgift till försäkringsföreningen,

8) mandattiden för styrelsemedlemmar
och eventuella styrelsesuppleanter,
9) mandattiden för revisorer och revi-
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suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter jämte mandattiden,
9) vem som har rösträtt vid en föreningsstämma,
10) på vilket sätt kallelse till föreningsstämma och andra tillkännagivanden skall
ske,
11) de ärenden som skall behandlas vid
ordinarie föreningsstämma, samt

12) hur återstående tillgångar skall delas
då föreningen upplöses.
Ämnar försäkringsföreningen använda sin
firma också på det andra inhemska språket,
skall firman i stadgarna anges på båda språken.
Är garantikapitalet fördelat på garantiandelar, skall de lyda på lika belopp.
Om inte annat följer av 1 mom., får i
stadgarna inte intas bestämmelser om försäkringsförhållanden.
10 §
En försäkringsförening skall inom tre
månader från det beslut om bildande fattades anmälas för registrering så som bestäms
särskilt. Som garantikapital registreras det
sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tecknarna tilldelade garantiandelar, med avdrag för det sammanlagda nominella beloppet av garantiandelar som enligt
9 a § förklarats ogiltiga. Om garantiandelarna inte har något nominellt belopp, skall
vid beräkning av det garantikapital som registreras i stället användas det belopp som
enligt 2 § 2 mom. 3 punkten antecknas i garantikapitalet. Dessutom registreras beloppet av grundfonden.
Till registeranmälan skall fogas
1) en försäkran av försäkringsföreningens
styrelsemedlemmar och verkställande direktör att bestämmelserna i denna lag har
iakttagits vid bildandet av föreningen och
att det belopp som har inbetalts för garantiandelarna och grundfonden är i föreningens
ägo och besittning,
2) ett intyg av revisorerna över att denna
lags bestämmelser om betalning av garantikapitalet och grundfonden har iakttagits.
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sorssuppleanter, och

10) hur återstående tillgångar ska delas då
föreningen upplöses.
Ämnar försäkringsföreningen använda sin
firma också på det andra inhemska språket,
ska firman i stadgarna anges på båda språken.
Är garantikapitalet fördelat på garantiandelar, ska de lyda på lika belopp.
Om inte något annat följer av 1 mom., får
det i stadgarna inte tas in bestämmelser om
försäkringsförhållanden.

10 §
En försäkringsförening skall inom tre
månader från det beslut om bildande fattades anmälas för registrering. Bestämmelser
om registreringen finns i handelsregisterlagen (129/1979). Som garantikapital regi-

streras det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tecknarna tilldelade garantiandelar, med avdrag för det sammanlagda nominella beloppet av garantiandelar
som enligt 9 a § förklarats ogiltiga. Om garantiandelarna inte har något nominellt belopp, ska det vid beräkning av det garantikapital som registreras i stället användas det
belopp som enligt 2 § 2 mom. 3 punkten antecknas i garantikapitalet. Dessutom registreras beloppet av grundfonden.
Till registeranmälan skall fogas
1) utredning om att föreningens stadgar
har fastställts,
2) en försäkran av försäkringsföreningens
styrelsemedlemmar och verkställande direktör att bestämmelserna i denna lag har
iakttagits vid bildandet av föreningen och
att det belopp som har inbetalts för garantiandelarna och grundfonden är i föreningens
ägo och besittning,
3) ett intyg av revisorerna över att denna
lags bestämmelser om betalning av garantikapitalet och grundfonden har iakttagits.
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3 kap

3 kap.

Garantikapital

Garantikapital

3§
I stadgarna kan bestämmas att en garantiandelsägare, föreningen eller någon annan
har rätt att lösa in en garantiandel som
övergår till ny ägare. Om en inlösningsklausul tas in i stadgarna skall även bestämmas
1) vilka som är lösningsberättigade samt,
om lösningsrätten inte gäller vissa slag av
fång, vilka dessa är,
2) hur den inbördes förtursrätten mellan
de lösningsberättigade bestäms,
3) lösenbeloppets storlek eller dess beräkningsgrunder,
4) den tid inom vilken lösningsanspråket
skall framställas till föreningen; denna tid
får vara högst två månader från det anmälan
gjordes till styrelsen om att garantiandelen
övergått,
5) den tid inom vilken lösenbeloppet skall
betalas; denna tid får vara högst en månad
från den i 4 punkten angivna tidens utgång
eller, om lösenbeloppet inte är fast bestämt,
högst en månad från det att beloppet fastställdes, samt
6) när och hur styrelsen skall lämna de
lösningsberättigade uppgift om att en garantiandel har övergått till ny ägare och uppgift
om huruvida föreningen utövar sin lösningsrätt.

3§
I stadgarna kan det bestämmas att en garantiandelsägare, föreningen eller någon
annan person har rätt att lösa in en garantiandel som övergår till ny ägare från någon
annan ägare än föreningen. I en inlösningsklausul ska det anges vilka som är lösningsberättigade och hur den inbördes förtursrätten bestäms när det finns flera som är
inlösningsberättigade.

Färrän det framgått om lösningsrätt utövas eller ej, har den till vilken en garanti-

Innan det har framgått om lösningsrätten
utnyttjas eller ej, har den som en garantian-

Har flera garantiandelar förvärvats genom samma fång, skall samtliga lösas in om
det inte bestäms annat i stadgarna. Skulle
tillämpningen av en bestämmelse om lösenbeloppets storlek bereda någon oskälig fördel, kan bestämmelsen jämkas.
Tvister om lösningsrätt samt lösenbeloppets storlek skall handläggas vid domstol,
om det inte i stadgarna bestäms att en sådan tvist skall hänskjutas till skiljemän i enlighet med lagen om skiljemannaförfarande
(46/28).

Om inte något annat föreskrivs i bolagsordningen ska
1) lösningsrätten gälla alla slags förvärv,
2) alla garantiandelar som är föremål för
samma förvärv lösas in,
3) lösenbeloppet är garantiandelens
gängse pris, som i avsaknad av annan information anses vara det avtalade priset vid
ett förvärv mot vederlag,
4) styrelsen skriftligen eller på det sätt
som kallelse till bolagsstämma utfärdas,
inom en månad efter att ha underrättats om
övergången av garantiandelarna, underrätta de lösningsberättigade om övergången,
5) inlösningsanspråket riktas till föreningen eller, om föreningen utnyttjar sin
lösningsrätt, till förvärvaren av garantiandelar inom två månader från det att styrelsen har underrättats om övergången, och
6) lösenbeloppet betalas inom en månad
från utgången av den tidsfrist som nämns i
5 punkten eller, då lösenbeloppet inte är
fast bestämt, från det att lösenbeloppet fastställdes.
De tidsfrister som avses i 2 mom. 4—6
punkten kan inte förlängas i stadgarna.
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andel övergått inte annan på garantiandelen
baserad rätt i föreningen än rätt till ränta
och eventuell förtursrätt till teckning av ny
garantiandel vid ökning av garantikapitalet.
Rättigheter och skyldigheter på grund av en
sådan teckning övergår till den som utövar
sin lösningsrätt.
Föreningen kan lösa in en garantiandel
endast med medel som kan användas för
vinstutdelning. Inlösningsbeslutet fattas av
föreningsstämman med enkel majoritet. I
beslutsförslaget och beslutet skall nämnas
inlösningspriset för garantiandelarna och
betalningstiden. För inlösningsbeslutet gäller i övrigt i tillämpliga delar 5 kap. 1 § 3—
5 mom. En inlöst garantiandel skall ogiltigförklaras med iakttagande i tillämpliga delar av 5 kap., eller överlåtas vidare med
iakttagande i tillämpliga delar av 5 a kap. 4
§.

del har övergått till inte någon annan på garantiandelen grundad rätt i föreningen än

4§
I stadgarna kan bestämmas att för förvärv
av garantiandel genom överlåtelse krävs föreningens samtycke. En sådan bestämmelse
gäller dock inte en garantiandel som förvärvats på exekutiv auktion eller av konkursbo.
Styrelsen beslutar om samtycke skall ges,
om inte annat följer av stadgarna. I stadgarna kan intas bestämmelser om förutsättningarna för samtycke. Avgörandet beträffande samtycke skall skriftligen meddelas
sökanden inom två månader från det ansökan inkom till föreningen. I annat fall skall
samtycke anses ha givits.

4§
I stadgarna kan det bestämmas att det för
förvärv av garantiandel genom överlåtelse
krävs föreningens samtycke. En sådan bestämmelse gäller dock inte en garantiandel
som förvärvats på exekutiv auktion eller av
konkursbo.
Styrelsen beslutar om samtycke, om inte
något annat följer av stadgarna. I stadgarna
kan det tas in bestämmelser om förutsättningarna för samtycke. Om flera garantian-

rätt vid utbetalning av medel och företrädesrätt vid garantiandelsemission. De rättigheter och skyldigheter som följer av garantiandelsemissionen övergår till den som
utnyttjar sin lösningsrätt.

Föreningen kan lösa in en garantiandel
endast med medel som kan användas för
vinstutdelning. Inlösningsbeslutet fattas av
föreningsstämman med enkel majoritet. I
beslutsförslaget och beslutet skall nämnas
inlösningspriset för garantiandelarna och
betalningstiden. På inlösningsbeslut tillämpas i övrigt det som i 5 kap. 1 § 3—5 mom.
föreskrivs om beslut om nedsättning av garantikapital. En inlöst garantiandel ska

ogiltigförklaras. På ogiltigförklarande tilllämpas 5 kap 3 och 6 §. Bestämmelser om
vidare överlåtande finns i 5 a kap. 4 §.

delar har förvärvats på en gång, ska samtyckesfrågan avgöras på samma sätt beträffande alla dessa andelar, om inte något annat föreskrivs i stadgarna.
Om sökanden inte skriftligen har underrättats om samtyckesbeslutet inom två må-

nader från det att ansökan anlände till föreningen eller inom en kortare tid som anges i
stadgarna, anses samtycke ha getts.

Innan samtycke har getts har förvärvaren
inte någon annan på garantiandelen grundad rätt i föreningen än rätt vid utbetalning
av föreningens medel och företrädesrätt vid
garantiandelsemission. En garantiandel
som har förvärvats med stöd av företrädesrätt ger inte utan föreningens samtycke
bättre rätt än vad som nämnts ovan.

96

Gällande lydelse

RP 181/2009 rd

Föreslagen lydelse

4 kap

4 kap.

Ökning av garantikapitalet

Ökning av garantikapitalet

2§
Vid ökning av garantikapitalet har delägarna eller garantiandelsägarna företrädesrätt till de nya garantiandelarna, om så
föreskrivs i stadgarna (företrädesrätt till
teckning).
Vid nyemission kan föreningsstämman
besluta om avvikelse från företrädesrätten
till teckning, om det med hänsyn till föreningen finns vägande ekonomiska skäl till
avvikelsen. Beslutet är giltigt endast om det
biträtts av delägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
Tiden för utnyttjande av företrädesrätten
till teckning skall vara minst två veckor
räknat från teckningstidens början.

2§
Vid ökning av garantikapitalet har bara
garantiandelsägarna företrädesrätt till de
nya garantiandelarna, om ingenting annat
föreskrivs i stadgarna (företrädesrätt till
teckning).
Vid nyemission kan föreningsstämman
besluta om avvikelse från företrädesrätten
till teckning, om det med hänsyn till föreningen finns vägande ekonomiska skäl till
avvikelsen. Beslutet är giltigt endast om det
biträtts av delägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
Tiden för utnyttjande av företrädesrätten
till teckning ska vara minst två veckor räknat från teckningstidens början.

3§
I styrelsens förslag till beslut om nyemission skall, utöver de uppgifter som enligt 4
§ 1 mom. skall nämnas i beslutet, anges
grunderna för bestämmande av teckningspriset. Om det föreslås avvikelser från företrädesrätten till teckning, skall dessutom orsakerna därtill anges. Om det föreslås avvikelser till förmån för någon som hör till föreningens närmaste krets, skall förslaget
också innehålla en redogörelse för hur stor
del denne äger av föreningens garantikapital och hur stor del av röstetalet för samtliga
garantiandelar i föreningen han eller hon
förfogar över före och efter nyemissionen,
om han eller hon tecknar alla de garantiandelar som erbjudits honom eller henne och
nyemissionen också i övrigt tecknas i sin
helhet.

3§
I styrelsens förslag till beslut om nyemission skall, utöver de uppgifter som nämns i
4 § 1 mom. anges grunderna för bestämmande av teckningspriset. Om det föreslås
avvikelser från företrädesrätten till teckning, ska dessutom orsakerna därtill anges.
Om det föreslås avvikelser till förmån för
någon som hör till föreningens närmaste
krets enligt 8 kap. 11 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen, ska förslaget också innehålla en redogörelse för hur stor del denne
äger av föreningens garantikapital och hur
stor del av röstetalet för samtliga garantiandelar i föreningen han eller hon förfogar
över före och efter nyemissionen, om han
eller hon tecknar alla de garantiandelar som
erbjudits honom eller henne och nyemissionen också i övrigt tecknas i sin helhet.

3b§
I kallelsen till stämma skall nämnas det
huvudsakliga innehållet i det förslag som
avses i 3 § och hur en delägare och en garantiandelsägare skall förfara för att utöva
sin rätt.
Förslaget jämte bilagor skall hållas till-

3b§
I kallelsen till stämma ska nämnas det
huvudsakliga innehållet i det förslag som
avses i 3 § och hur den som innehar teckningsrätt ska förfara för att utöva sin rätt.
Förslaget jämte bilagor ska hållas till-
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gängligt för delägarna och garantiandelsägarna på föreningens huvudkontor under
minst en vecka före föreningsstämman och
utan dröjsmål sändas till de delägare och
garantiandelsägare som begär det samt läggas fram på föreningsstämman.

gängligt för delägarna och garantiandelsägarna på föreningens huvudkontor under
minst en vecka före föreningsstämman och
utan dröjsmål sändas till de delägare och
garantiandelsägare som begär det samt läggas fram på föreningsstämman.

4§
I beslut om ökning av garantikapitalet
skall anges
1) det belopp varmed garantikapitalet
skall ökas (ökningsbeloppet),
2) av vilka slag de nya garantiandelarna
är, om det i försäkringsföreningen finns eller kan finnas garantiandelar av olika slag,
3) förtursrätt för delägarna och garantiandelsägarna att teckna garantiandelar eller
vem som annars har rätt att teckna garantiandelar,
4) tiden för teckningen av garantiandelar
samt den kortare tid, minst en månad från
teckningstidens början, inom vilken delägarna och garantiandelsägarna kan utöva
sin förtursrätt,
5) garantiandelens nominella belopp och
det belopp som skall betalas för den,
6) den tid inom vilken garantiandelarna
skall betalas, samt
7) den beräkningsgrund enligt vilken de
garantiandelar bjuds ut till teckning, för vilka förtursrätt inte utövats inom utsatt tid,
samt den beräkningsgrund enligt vilken vid
överteckning de garantiandelar som inte
tecknats med förtursrätt skall ges, om inte
styrelsen ges rätt att besluta om dessa omständigheter.
Om en bestämmelse som avses i 3 kap. 1
§ 2 mom., 3 eller 4 § eller 5 kap. 5 § 2
mom. gäller de nya garantiandelarna eller
om ägarna av de nya garantiandelarna enligt
stadgarna kan förpliktas att erlägga särskilda betalningar till föreningen, skall detta
nämnas i beslutet om ökning av garantikapitalet.
Om beslutet om ökning av garantikapitalet till sitt innehåll avviker från vad som angivits i kallelsen till stämman, skall de delägare och garantiandelsägare, som enligt
beslutet har förtursrätt när det gäller att
teckna garantiandelar, utan dröjsmål underrättas om beslutet på det sätt som föreskrivs

4§
I beslut om ökning av garantikapitalet ska
anges
1) det belopp varmed garantikapitalet ska
ökas (ökningsbeloppet),
2) av vilka slag de nya garantiandelarna
är, om det i försäkringsföreningen finns eller kan finnas garantiandelar av olika slag,
3) förtursrätt för den som innehar teckningsrätt att teckna garantiandelar eller vem
som annars har rätt att teckna garantiandelar,
4) tiden för teckningen av garantiandelar
samt den kortare tid, minst en månad från
teckningstidens början, inom vilken den
som innehar teckningsrätt kan utöva sin
förtursrätt,
5) garantiandelens nominella belopp och
det belopp som ska betalas för den,
6) den tid inom vilken garantiandelarna
ska betalas, samt
7) den beräkningsgrund enligt vilken de
garantiandelar bjuds ut till teckning, för vilka förtursrätt inte utövats inom utsatt tid,
samt den beräkningsgrund enligt vilken vid
överteckning de garantiandelar som inte
tecknats med förtursrätt skall ges, om inte
styrelsen ges rätt att besluta om dessa omständigheter.
Om en bestämmelse som avses i 3 kap. 1
§ 2 mom., 3 eller 4 § eller 5 kap. 5 § 2
mom. gäller de nya garantiandelarna eller
om ägarna av de nya garantiandelarna enligt
stadgarna kan förpliktas att erlägga särskilda betalningar till föreningen, ska detta
nämnas i beslutet om ökning av garantikapitalet.
Om beslutet om ökning av garantikapitalet till sitt innehåll avviker från vad som angivits i kallelsen till stämman, ska den som
innehar teckningsrätt utan dröjsmål underrättas om beslutet på det sätt som föreskrivs
för kallelse till föreningsstämma. Samtidigt
ska det meddelas hur den som innehar teck-
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för kallelse till föreningstämma. Samtidigt
skall det meddelas hur delägare och garantiandelsägare skall förfara, om de vill utöva
sin förtursrätt. Teckningstiden börjar inte
löpa förrän underrättelse har skett.

ningsrätt ska förfara, om han eller hon vill

5 kap

5 kap.

Nedsättning och återbetalning av garantikapitalet

Nedsättning och återbetalning av garantikapitalet

1§
En försäkringsförenings garantikapital får
nedsättas endast i syfte att
1) omedelbart täcka en sådan förlust enligt den fastställda balansräkningen som
inte kan täckas med det fria egna kapitalet
och reservfonden,
2) ogiltigförklara föreningens garantiandelar som försäkringsföreningen eller dess
dottersamfund har i sin besittning.
Beslut om nedsättning av garantikapitalet
fattas av föreningsstämman. Beslutet får
inte fattas förrän försäkringsföreningen har
registrerats. Beslutet är giltigt endast om det
har biträtts av delägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Om det föreslås att garantikapitalet skall nedsättas på
annat sätt än i förhållande till garantiandelsägarnas innehav, krävs dessutom samtycke
av de garantiandelsägare vilka berörs av beslutet.
I ett beslut om nedsättning av garantikapitalet skall nämnas
1) syftet med nedsättningen av garantikapitalet,
2) för varje garantiandelsslag det belopp
med vilket garantikapitalet nedsätts,
3) nedsättningens inverkan på föreningens
eget kapital,
4) i vilken ordning garantiandelarna ogiltigförklaras.
I förslaget till beslut skall finnas de uppgifter som enligt 3 mom. skall nämnas i beslutet. Om det föreslås att garantikapitalet
skall nedsättas på något annat sätt än i förhållande till garantiandelsägarnas innehav,
skall i förslaget till beslut anges orsaken till
detta, utredas hur nedsättningen inverkar på
fördelningen av garantiandelsinnehavet och
rösträtten i föreningen samt ges en redogö-

1§
En försäkringsförenings garantikapital får
nedsättas endast i syfte att
1) omedelbart täcka en sådan förlust enligt den fastställda balansräkningen som
inte kan täckas med det fria egna kapitalet
och reservfonden,
2) ogiltigförklara föreningens garantiandelar som försäkringsföreningen eller dess
dottersamfund har i sin besittning.
Beslut om nedsättning av garantikapitalet
fattas av föreningsstämman. Beslutet får
inte fattas förrän försäkringsföreningen har
registrerats. Beslutet är giltigt endast om det
har biträtts av delägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Om det föreslås att garantikapitalet ska nedsättas på annat sätt än i förhållande till garantiandelsägarnas innehav, krävs dessutom samtycke
av de garantiandelsägare vilka berörs av beslutet.
I ett beslut om nedsättning av garantikapitalet skall nämnas
1) syftet med nedsättningen av garantikapitalet,
2) för varje garantiandelsslag det belopp
med vilket garantikapitalet nedsätts,
3) nedsättningens inverkan på föreningens
eget kapital,
4) i vilken ordning garantiandelarna ogiltigförklaras.
I förslaget till beslut ska finnas de uppgifter som enligt 3 mom. skall nämnas i beslutet. Om det föreslås att garantikapitalet ska
nedsättas på något annat sätt än i förhållande till garantiandelsägarnas innehav, ska i
förslaget till beslut anges orsaken till detta,
utredas hur nedsättningen inverkar på fördelningen av garantiandelsinnehavet och
rösträtten i föreningen samt ges en redogö-

utöva sin förtursrätt. Teckningstiden börjar
inte löpa förrän underrättelse har skett.
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relse för hur stor del någon som hör till föreningens närmaste krets före nedsättningen
av garantikapitalet och efter den har av föreningens garantikapital och hur stor andel
denne har av det röstetal som garantiandelarna medför. Om nedsättningen av garantikapitalet sker på något annat sätt än i förhållande till garantiandelsägarnas innehav,
skall till beslutsförslaget fogas ett utlåtande
av revisorerna om de orsaker till nedsättningen som nämns i förslaget. I fråga om
bilagorna till beslutsförslaget iakttas i övrigt
i tillämpliga delar 4 kap. 3 a § 1 och 2
mom.
I fråga om kallelse till föreningsstämma,
framläggande av beslutsförslag och meddelande till garantiandelsägarna gäller i tilllämpliga delar 4 kap. 3 b § och 4 § 3 mom.
Efter nedsättningen av garantikapitalet
skall det fortfarande finnas full täckning för
det nedsatta garantikapitalet, det övriga
bundna egna kapitalet och sådana andra
icke utdelningsbara poster som avses i 11
kap. 2 § 1 mom. Om föreningen är moderförening i en koncern, skall full täckning på
motsvarande sätt finnas för det bundna egna
kapitalet och andra icke utdelningsbara poster i koncernen. Täckningen beräknas på
basis av bokslutet eller, om bokslutet inte
fastställs vid samma stämma, med stöd av
de handlingar som avses i 4 kap. 3 a § 1 och
2 mom.
2§
Om en försäkringsförening nedsätter garantikapitalet i sådant syfte som nämns i 1 §
1 mom. 1 punkten, skall föreningen ansöka
om Försäkringsinspektionens samtycke till
beslut om vinstutdelning under de följande
tre åren efter registreringen av nedsättningen. I fråga om givandet av samtycke iakttas
i tillämpliga delar 14 kap. 11 §.
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relse för hur stor del någon som enligt 8

kap. 11 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen

hör till föreningens närmaste krets före nedsättningen av garantikapitalet och efter den
har av föreningens garantikapital och hur
stor andel denne har av det röstetal som garantiandelarna medför. Om nedsättningen
av garantikapitalet sker på något annat sätt
än i förhållande till garantiandelsägarnas
innehav, ska till beslutsförslaget fogas ett
utlåtande av revisorerna om de orsaker till
nedsättningen som nämns i förslaget. I fråga om bilagorna till beslutsförslaget tillämpas i övrigt 4 kap. 3 a § 1 och 2 mom.
I fråga om kallelse till föreningsstämma,
framläggande av beslutsförslag och meddelande till garantiandelsägarna tillämpas 4
kap. 3 b § och 4 § 3 mom.

Utöver bestämmelserna i detta kapitel
tillämpas på nedsättning och återbetalning
av garantikapitalet det som 14 kap. 2 § 2
mom. och 3—7 § i aktiebolagslagen föreskrivs om rätt att använda ett aktiebolags
aktiekapital till att direkt täcka en förlust
som det egna kapitalet inte räcker till för.
Det som i dessa bestämmelser sägs om borgenärer tillämpas i föresäkringsföreningar
på andra borgenärer än försäkringsborgenärer.

2§

Om andra borgenärer än försäkringsborgenärer har rätt att enligt 14 kap. 2 § 2
mom. i aktiebolagslagen motsätta sig att
bolagets fria egna kapital utbetalas till garantiandelsägarna, ska föreningen innan
beslutet om utbetalning fattas inhämta Finansinspektionens samtycke till utbetalning
av det fria egna kapitalet.
Finansinspektionen ska ge sitt samtycke
till de ansökningar som avses i 1 mom., om
utbetalningen av fritt eget kapital till garantiandelsägarna inte äventyrar de försäkrade
förmånerna. Utöver bestämmelserna i detta
moment iakttas i fråga om Finansinspektionens samtycke även 14 kap. 11 § 2 mom.
och 15 § 1 mom. Finansinspektionen har
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rätt att förena samtycke med de villkor som
behövs för att trygga de försäkrade förmånerna i föreningens verksamhet.

4§
För verkställighet av beslut om nedsättning av en försäkringsförenings garantikapital behövs registermyndighetens tillstånd i
det fall att nedsättningsbeloppet används för
något annat än i 1 § 1 mom. 1 punkten
nämnt ändamål och verkställigheten leder
till minskning av föreningens bundna egna
kapital. Tillstånd behövs likväl inte om garantikapitalet genom nyemission samtidigt
ökas med ett belopp som motsvarar garantikapitalets nedsättningsbelopp.
Om det för verkställigheten av beslut om
nedsättning av garantikapitalet behövs ett i
1 mom. avsett tillstånd, skall försäkringsföreningen inom två månader från det beslutet
om nedsättning fattades ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till nedsättningen av garantikapitalet. I fråga om givande av samtycke iakttas i tillämpliga delar 14 kap. 11 §.
Tillstånd av registermyndigheten skall
sökas inom två månader från det Försäkringsinspektionen har gett sitt samtycke till
nedsättning av garantikapitalet. Till ansökan skall fogas en utredning över Försäkringsinspektionens samtycke och föreningens beslut jämte bilagor.
I fråga om registermyndighetens tillstånd
iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i
14 kap. 12 § 3 mom. och 13 § om registermyndighetens tillstånd vid verkställande av
fusion.

4§

Den tidsfrist om en månad som avses i
14 kap. 3 § i aktiebolagslagen räknas från
det att Finansinspektionen har gett sitt samtycke enligt 2 § 2 mom. till utbetalning av
försäkringsföreningens fria egna kapital
och att Finansinspektionen har fastställt
den ändring av bolagsordningen som avses
i 3 §. Till den ansökan till registermyndigheten som avses i 14 kap. 3 § i aktiebolagslagen ska fogas uppgifter om Finansinspektionens samtycke och fastställande av bolagsordningen.
Försäkringsföreningen ska senast den
dag som avses i 14 kap. 4 § i aktiebolagslagen visa registermyndigheten att Finansinspektionens samtycke har vunnit laga kraft.
Om Finansinspektionens samtycke inte har
vunnit laga kraft senast ovan nämnda dag,
ska registermyndigheten skjuta upp behandlingen tills samtycket har vunnit laga kraft.
En försäkringsförenings fria egna kapital
kan betalas ut när minskningen eller utbetalningen av det fria egna kapitalet har registrerats enligt 14 kap. 5 § i aktiebolagslagen.

6 kap

6 kap.

Försäkringsföreningens ledning

Försäkringsföreningens ledning

1§
Er försäkringsförening skall ha en styrelse
med minst tre medlemmar. I styrelsen kan
dessutom finnas högst lika många suppleanter som medlemmar.
Styrelsen väljs av föreningsstämman, om
föreningen saknar förvaltningsråd. I 10 § 4
mom. bestäms om styrelseval som förrättas

1§
Er försäkringsförening ska ha en styrelse
med minst tre och högst fem medlemmar. I

stadgarna får det föreskrivas att det finns
flera än fem medlemmar. I styrelsen kan det

dessutom finnas högst lika många suppleanter som medlemmar.

I 10 § 4 mom. föreskrivs om förvaltnings-
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av förvaltningsrådet. De som skall väljas till

rådets rätt att välja styrelse.

Mandattiden för styrelsemedlemmarna
skall bestämmas i stadgarna. Mandattiden
skall utgå senast under den fjärde räkenskapsperioden efter valet, antingen vid slutet av den föreningsstämma där nyval förrättas eller vid utgången av räkenskapsperioden.
Vad som i denna lag stadgas om styrelsemedlemmar skall på motsvarande sätt tilllämpas på suppleanter.

Mandattiden för styrelsemedlemmarna
ska bestämmas i stadgarna. Mandattiden
ska utgå senast under den fjärde räkenskapsperioden efter valet, antingen vid slutet av den föreningsstämma där nyval förrättas eller vid utgången av räkenskapsperioden.
Vad som i denna lag föresskrivs om styrelsemedlemmar tillämpas också på suppleanter.

2§
En försäkringsförening skall ha en verkställande direktör. Verkställande direktören
utses av styrelsen eller, om så bestäms i

2§
En försäkringsförening ska ha en verkställande direktör. Verkställande direktören
väljs av styrelsen.

medlemmar i styrelsen skall ge sitt daterade
och undertecknade samtycke till uppdraget
innan de blir valda.

stadgarna, av förvaltningsrådet. Verkställande direktören skall ge sitt daterade och
undertecknade samtycke till uppdraget innan han eller hon utses.

Vad som i denna lag bestäms om verkställande direktören tillämpas på motsvarande sätt på ställföreträdaren.

Verkställande direktören har rätt att avgå
från uppdraget. Avgången träder i kraft tidigast då styrelsen har underrättats om
den.
Styrelsen kan entlediga verkställande direktören. Entledigandet träder i kraft omedelbart, om styrelsen inte beslutar om en
senare tidpunkt.

Vad som i denna lag föreskrivs om verkställande direktören också ska tillämpas på
ställföreträdaren.
3§
Minst en av styrelsemedlemmarna och
verkställande direktören skall vara bosatta
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Försäkringsinspektionen
beviljar undantag. Undantag får beviljas om
det inte äventyrar en effektiv tillsyn över
försäkringsföreningen eller skötseln av den
enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.

En försäkringsförenings styrelse och
verkställande direktör skall leda försäk-

3§

En juridisk person eller en minderårig eller den, för vilken det har förordnats intressebevakare, vars handlingsbehörighet har
begränsats eller som är försatt i konkurs,
får inte vara styrelsemedlem eller verksställande direktör. I lagen om näringsförbud
(1059/1985) föreskrivs det hur ett näringsförbuds inverkar på behörigheten.

Minst en av styrelsemedlemmarna och
verkställande direktören ska vara bosatta
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen beviljar undantag. Undantag får beviljas om det
inte äventyrar en effektiv tillsyn över försäkringsföreningen eller skötseln av den enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.
En försäkringsförenings styrelse och
verkställande direktör ska leda försäkrings-

102

Gällande lydelse

RP 181/2009 rd

ringsföreningen med yrkesskicklighet samt
enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.
Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall vara väl ansedda och ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som kan anses vara behövlig med
beaktande av arten och omfattningen av
försäkringsföreningens verksamhet.
Den som är omyndig, försatt i konkurs eller meddelats näringsförbud får inte vara
medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet
eller verkställande direktör.
En försäkringsförening skall omedelbart
meddela ändringar i fråga om sina i 2 mom.
avsedda förvaltningspersoner till Försäkringsinspektionen.
Vad som i 2—4 mom. bestäms om försäkringsföreningars förvaltningspersoner
tillämpas på motsvarande sätt på försäkringsholdingsammanslutningar.

3a§

Verkställande direktören för en försäkringsförening och dennes ställföreträdare
får inte vara verkställande direktör eller
dennes ställföreträdare för ett kreditinstitut
eller värdepappersföretag som hör till samma koncern som försäkringsföreningen eller för ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som hör till samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som försäkringsföreningen.

4§
En styrelsemedlem kan avgå innan mandattiden utgår. Anmälan om avgång skall
göras till styrelsen och, om den avgående
medlemmen har valts av förvaltningsrådet,
även till detta. Avgångsanmälan skall dateras och undertecknas. En styrelsemedlem
kan skiljas från sitt uppdrag av den som har
tillsatt honom eller henne.
Om en styrelsemedlems uppdrag upphör
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föreningen med yrkesskicklighet, enligt
sunda och försiktiga affärsprinciper och en-

ligt principerna för en tillförlitlig förvaltning. Styrelsemedlemmarna och verkstäl-

lande direktören ska vara väl ansedda och

de ska ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Dessutom ska
verkställande direktören och styrelsen ha

sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som kan anses vara behövlig
med beaktande av arten och omfattningen
av försäkringsföreningens verksamhet.
En försäkringsförening ska omedelbart
meddela ändringar i föreningens ledning till
Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla

information om att styrelsemedlemmarna
och verkställande direktören uppfyller kraven enligt 1—3 mom.
Vad som i 1, 3 och 4 mom. föreskrivs om

försäkringsföreningars styrelsemedlemmar
tillämpas på motsvarande sätt på försäkringsholdingsammanslutningar.

Finansinspektionen meddelar närmare
föreskrifter om de uppgifter som avses i 4
mom.

(upphävs)

3a§

4§
En styrelsemedlem kan avgå innan mandattiden utgår. Anmälan om avgång ska göras till styrelsen och, om den avgående
medlemmen har valts av förvaltningsrådet,
även till detta. Avgångsanmälan skall dateras och undertecknas. En styrelsemedlem
kan före mandattidens utgång skiljas från
sitt uppdrag av den som har tillsatt honom
eller henne. En styrelsemedlem ska entledi-
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under mandattiden eller om en styrelsemedlem förlorar sin i 3 § avsedda behörighet för
uppdraget och det inte finns någon suppleant, skall styrelsens övriga medlemmar se
till att en ny medlem väljs för den återstående mandattiden. Om valet ankommer på
föreningsstämman och styrelsen är beslutför
med sina återstående medlemmar och suppleanter, kan valet uppskjutas till nästa föreningsstämma vid vilken styrelsemedlemmar även annars skall väljas.
Om en styrelsemedlem vid sin avgång har
skäl att anta att föreningen inte längre har
några andra styrelsemedlemmar, är han
skyldig att hos Försäkringsinspektionen ansöka att föreningsstämman sammankallas
för val av ny styrelse.

Har en försäkringsförening inte en i handelsregistret antecknad behörig styrelse,
skall Försäkringsinspektionen sammankalla
föreningsstämma eller, om styrelsen utses
av förvaltningsrådet, detta för att utse en
styrelse. Har föreningen inte en i handelsregistret antecknad verkställande direktör,
skall Försäkringsinspektionen sammankalla
styrelsen eller, om verkställande direktören
utses av förvaltningsrådet, detta för att utse
en verkställande direktör. Väljs inte någon
styrelse eller verkställande direktör eller
anmäls inte detta utan dröjsmål till handelsregistret, skall Försäkringsinspektionen förordna en eller flera sysslomän att handha
föreningens angelägenheter till dess styrelsen eller verkställande direktören blivit vald
och antecknad i registret.
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gas av föreningsstämman, om han eller hon
har valts av förvaltningsrådet och stadgarna ändras så att försäkringsföreningen inte
längre har något förvaltningsråd.
Avgången träder i kraft tidigast då den
har anmälts till styrelsen. Mandattiden för
en entledigad styrelsemedlem upphör vid
utgången av den föreningsstämma som beslutar om entledigandet, om inte föreningsstämman bestämmer någon annan tidpunkt.
Mandattiden för en styrelsemedlem som har
entledigats av förvaltningsrådet upphör
omedelbart, om inte något annat framgår i
samband med entledigandet.

Om en styrelsemedlems uppdrag upphör
under mandattiden eller om en styrelsemedlem förlorar sin i 3 § avsedda behörighet för
uppdraget, träder en suppleant i stället för
styrelseledamoten enligt vad som föreskrivs
i bolagsordningen eller beslutades då suppleanten valdes. Om det inte finns någon

suppleant, ska styrelsens övriga medlemmar
se till att en ny medlem väljs för den återstående mandattiden. Om valet ankommer
på föreningsstämman och styrelsen är beslutför med sina återstående medlemmar
och suppleanter, kan valet ske vid nästa föreningsstämma.
Om en styrelsemedlem vid sin avgång har
skäl att anta att föreningen inte längre har
några andra styrelsemedlemmar, är han eller hon skyldig att hos Finansinspektionen
ansöka att föreningsstämman sammankallas
för val av ny styrelse.
Har en försäkringsförening inte en i handelsregistret antecknad behörig styrelse, ska
Finansinspektionen sammankalla föreningsstämma eller, om styrelsen utses av
förvaltningsrådet, detta för att utse en styrelse. Har föreningen inte en i handelsregistret antecknad verkställande direktör, ska
Finansinspektionen sammankalla styrelsen
för att utse en verkställande direktör. Väljs
inte någon styrelse eller verkställande direktör eller anmäls inte detta utan dröjsmål
till handelsregistret, ska Finansinspektionen
förordna en eller flera sysslomän att handha
föreningens angelägenheter till dess styrelsen eller verkställande direktören blivit vald
och antecknad i registret.
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Om Försäkringsinspektionen inte redan
har vidtagit behövliga åtgärder, får i de fall
som avses i 3 eller 4 mom. ansökan göras
av en styrelsemedlem, verkställande direktören, en delägare, borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av att föreningen har en behörig styrelse och verkställande direktör.

Om Finansinspektionen inte redan har
vidtagit behövliga åtgärder, får i de fall som
avses i 4 eller 5 mom. ansökan göras av en
styrelsemedlem, verkställande direktören,
en delägare, borgenär eller någon annan
vars rätt kan vara beroende av att föreningen har en behörig styrelse och verkställande
direktör.

5§
Styrelsen sköter försäkringsföreningens
förvaltning och sörjer för att dess verksamhet organiseras på ett ändamålsenligt sätt.
Föreningens verkställande direktör sköter
föreningens löpande förvaltning i enlighet
med styrelsens anvisningar och föreskrifter.
Åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av föreningens verksamhet
är ovanliga eller vittsyftande får verkställande direktören vidta endast om styrelsen
befullmäktigat honom därtill eller om styrelsens beslut inte kan inväntas utan att föreningens verksamhet orsakas väsentlig
olägenhet. I sistnämnda fall skall styrelsen
så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

5§
Styrelsen sköter försäkringsföreningens
förvaltning och sörjer för att dess verksamhet organiseras på ett ändamålsenligt sätt
(allmän behörighet). Föreningens verkställande direktör sköter föreningens löpande
förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter (verkställande direktörens allmänna behörighet). Åtgärder som
med beaktande av omfattningen och arten
av föreningens verksamhet är ovanliga eller
vittsyftande får verkställande direktören
vidta endast om styrelsen befullmäktigat
honom därtill eller om styrelsens beslut inte
kan inväntas utan att föreningens verksamhet orsakas väsentlig olägenhet. I sistnämnda fall ska styrelsen så snart som möjligt
underrättas om åtgärden. Verkställande di-

Styrelsen skall sörja för att tillsynen över
bokföringen och medelsförvaltningen är
ändamålsenligt ordnad. Verkställande direktören skall se till att föreningens bokföring är lagenlig och att medelsförvaltningen
är ordnad på ett betryggande sätt.
6§
Styrelsen skall ha en ordförande. Ordföranden väljs av styrelsen, om inte annat bestäms i stadgarna eller har beslutats vid valet av styrelse. Faller rösterna lika i styrelsen, avgörs ordförandevalet genom lottning.
Verkställande direktören får inte vara ordförande för styrelsen.
Ordföranden skall se till att styrelsen
sammanträder vid behov. Ordföranden skall
sammankalla styrelsen, om en styrelsemedlem eller verkställande direktören kräver
det. Verkställande direktören har, även då

rektören ska ge styrelsen och dess medlemmar de upplysningar som styrelsen behöver
för att sköta sina uppgifter.

Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ändamålsenligt ordnad. Verkställande direktören
svarar för att föreningens bokföring är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad
på ett betryggande sätt.

6§
Styrelsen ska ha en ordförande. Ordföranden väljs av styrelsen, om inte något annat bestäms i stadgarna eller har beslutats
vid valet av styrelse. Faller rösterna lika i
styrelsen, avgörs ordförandevalet genom
lottning. Verkställande direktören får inte
vara ordförande för styrelsen.
Ordföranden ska se till att styrelsen sammanträder vid behov. Ordföranden ska sammankalla styrelsen, om en styrelsemedlem
eller verkställande direktören kräver det.
Verkställande direktören har, även då han
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han inte är medlem av styrelsen, rätt att
närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden, om inte styrelsen för något visst
fall beslutar annat.
Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll som undertecknas av sammanträdets
ordförande samt minst en av styrelsen därtill utsedd medlem. Styrelsemedlemmarna
och verkställande direktören har rätt att få
sin avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollen skall numreras löpande och
förvaras på ett betryggande sätt.
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eller hon inte är medlem av styrelsen, rätt
att närvara och yttra sig vid styrelsens
sammanträden, om inte styrelsen för något
visst fall beslutar något annat. Om ordfö-

randen trots allt inte sammankallar styrelsen kan kallelsen utfärdas av verkställande
direktören eller en styrelsemedlem, under
förutsättning att minst hälften av styrelsemedlemmarna godkänner förfarandet.
Styrelsen kan besluta att även någon annan än en styrelsemedlem får vara närvarande vid sammanträdet. Också i stadgarna
kan det föreskrivas om närvaro.

Vid styrelsens sammanträde ska det föras
protokoll som undertecknas av sammanträdets ordförande samt minst en av styrelsen
därtill utsedd medlem. Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören har rätt att
få sin avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollen ska numreras löpande
och förvaras på ett betryggande sätt.
7§
Styrelsen är beslutför då mer än hälften av
dess medlemmar är närvarande, om inte ett
större antal krävs enligt stadgarna. Beslut
får dock inte fattas, om ej samtliga styrelsemedlemmar såvitt möjligt beretts tillfälle
att delta i behandligen av ärendet. Vid förhinder för en styrelsemedlem skall den suppleant som träder i hans ställe beredas tillfälle att delta i behandlingen av ärendet.

Som styrelsens beslut gäller, om kvalificerad majoritet inte fordras enligt stadgarna,
den mening som mer än hälften av de närvarande biträtt eller, då rösterna faller lika,
den mening som ordföranden förenar sig
om.

7§
Styrelsen är beslutför då mer än hälften av
dess medlemmar är närvarande, om inte ett
större antal krävs enligt stadgarna. I antalet

beaktas de valda styrelsemedlemmarna.
När antalet räknas ut anses de jäviga ledamöterna inte vara närvarande. Beslut får

inte fattas, om inte samtliga styrelsemedlemmar om möjligt beretts tillfälle att delta
i behandlingen av ärendet. Vid förhinder för
en styrelsemedlem ska den suppleant som
träder i hans eller hennes ställe beredas tillfälle att delta i behandlingen av ärendet. Om

ett beslut fattas utan att styrelsen sammanträder ska det undertecknas, numreras och
förvaras i enlighet med vad som föreskrivs
om styrelsens mötesprotokoll i 6 § 4 mom.
Som styrelsens beslut gäller majoritetens
åsikt, om det inte i stadgarna krävs kvalificerad majoritet. Vid lika röstetal gäller som
beslut den åsikt som ordföranden omfattat.
Om rösterna faller lika vid val av ordförande och om något annat inte bestämdes när
styrelsen valdes eller föreskrivits i bolagsordningen, avgörs valet genom lottdragning.
8a§
Styrelsen kan i enskilda fall eller med
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stöd av stadgarna fatta beslut i ärenden
som hör till verkställande direktörens allmänna behörighet.
Styrelsen kan hänskjuta ett ärende som
hör till dess eller till verkställande direktörens allmänna behörighet till avgörande av
föreningsstämman.
8b§
Om försäkringsföreningen ha blivit moderförening eller upphört att vara moderförening, ska styrelsen utan dröjsmål underrätta ett dottersamfunds styrelse eller motsvarande organ om detta. Dottersamfundets
styrelse eller motsvarande organ ska ge
moderföreningens styrelse den information
som behövs för bedömning av koncernens
ställning och för beräkning av dess verksamhetsresultat.

9§

Till en styrelsemedlem eller verkställande
direktören får inte betalas arvode eller ges
annan förmån för anskaffning eller förmedling av återförsäkringar som försäkringsföreningen beviljar eller upptar.

10 §
Om en försäkringsförenings grundkapital
är minst 84 000 euro, kan i stadgarna bestämmas att föreningen skall ha ett förvaltningsråd.
Förvaltningsrådet skall bestå av minst
fem medlemmar. Verkställande direktören
och styrelsemedlemmarna får inte höra till
förvaltningsrådet. I stadgarna skall nämnas
antalet eller minimi- och maximiantalet
medlemmar och eventuella suppleanter i
förvaltningsrådet samt deras mandattid.
Förvaltningsrådet väljs av föreningsstämman. De som skall väljas till medlemmar i förvaltningsrådet skall ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget innan de blir valda. Vad som i 1 § 3 och

4 mom., 3 § 1 mom., 4 § och 6 § 1 mom.
samt i 16 kap. 4 § bestäms om styrelsens

(upphävs)

9§

10 §
Om en försäkringsförenings grundkapital
är minst 84 000 euro, kan det i stadgarna
bestämmas att föreningen ska ha ett förvaltningsråd.
Förvaltningsrådet ska bestå av minst fem
medlemmar. Verkställande direktören och
styrelsemedlemmarna får inte höra till förvaltningsrådet. I stadgarna ska nämnas antalet eller minimi- och maximiantalet medlemmar och eventuella suppleanter i förvaltningsrådet samt deras mandattid.
Förvaltningsrådet väljs av föreningsstämman. De som ska väljas till medlemmar i förvaltningsrådet ska ge sitt daterade
och undertecknade samtycke till uppdraget
innan de blir valda. Vad som i 1 § 3 och 4
mom., 3 § 1 mom., 4 § och 6—8 § samt i 16
kap. 4 § bestäms om styrelsens medlemmar,
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medlemmar, suppleanter och ordförande
tillämpas på motsvarande sätt på förvaltningsrådets medlemmar, suppleanter och
ordförande.

Förvaltningsrådet skall välja styrelsen
och fastställa styrelsemedlemmarnas arvode, om inte något annat bestäms i stadgarna. I stadgarna kan också bestämmas att

förvaltningsrådet anställer verkställande direktören och övriga personer inom den
högsta ledningen samt beslutar om deras
löneförmåner. Om förvaltningsrådets rätt att
kräva sammankallande av extra föreningsstämma bestäms i 7 kap. 9 §. Förvaltningsrådet får inte ges andra uppgifter än de som
nämns i denna lag.
11 §
Förvaltningsrådet skall övervaka styrelsens och verkställande direktörens skötsel
av föreningens förvaltning och till den ordinarie föreningsstämman avge utlåtande med
anledning av bokslutet och revisionsberättelsen. Styrelsen och verkställande direktören skall ge förvaltningsrådet och dess medlemmar de upplysningar som de anser behövliga för skötseln av sitt uppdrag. En

medlem av förvaltningsrådet skall begära
upplysningarna vid förvaltningsrådets
sammanträde. I stadgarna kan bestämmas
att förvaltningsrådet skall besluta i ärenden
som gäller en betydande inskränkning eller
utvidgning av verksamheten eller någon
annan väsentlig omläggning. Förvaltningsrådet kan alltid ge styrelsen anvisningar i
frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

12 §
Styrelsen företräder försäkringsföreningen och tecknar dess firma.
I stadgarna kan bestämmas att en styrelsemedlem eller verkställande direktören har
rätt att teckna firman eller att styrelsen kan
ge en av sina medlemmar, verkställande direktören eller någon annan sådan rätt. Vad
som i 3 och 8 §§ stadgas om verkställande
direktören gäller en sådan firmatecknare
som inte är styrelsemedlem eller verkställande direktör.
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suppleanter och ordförande tillämpas på
motsvarande sätt på förvaltningsrådets medlemmar, suppleanter och ordförande.

I stadgarna kan det föreskrivas att förvaltningsrådet väljer styrelsen och fastställer arvodet för styrelsemedlemmarna. I frå-

ga om förvaltningsrådets rätt att kräva sammankallande av extra föreningsstämma föreskrivs i 7 kap. 9 §. Förvaltningsrådet får
inte ges andra uppgifter än de som nämns i
denna lag.

11 §
Förvaltningsrådet ska övervaka föreningens förvaltning, som styrelsen och verkstäl-

lande direktören ansvarar för. I övrigt kan
förvaltningsrådet i stadgarna bara ges uppgifter som hör till styrelsens allmänna behörighet och uppgifter som inte har föreskrivits för andra organ. Förvaltningsrådet
kan inte ges rätt att företräda föreningen.

Styrelsen och verkställande direktören ska
ge förvaltningsrådet och dess medlemmar
de upplysningar som de anser behövliga för
skötseln av sitt uppdrag.

12 §
Styrelsen företräder försäkringsföreningen.
I stadgarna kan det bestämmas att en styrelsemedlem eller verkställande direktören
har rätt att företräda föreningen eller att
styrelsen kan ge en av sina medlemmar,
verkställande direktören eller någon annan
sådan rätt. Vad som i 3 och 8 § föreskrivs
om verkställande direktören tillämpas på en
sådan firmatecknare som inte är styrelsemedlem eller verkställande direktör.
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Rätten att teckna firman kan begränsas så,
att två eller flera har rätt att teckna firman
endast gemensamt. Annan begränsning får
inte antecknas i handelsregistret.
Styrelsen kan när som helst återkalla ett
bemyndigande att teckna firman.

Föreslagen lydelse

Rätten att företräda föreningen kan begränsas så, att två eller flera personer endast
tillsammans har denna rätt. Annan begränsning får inte antecknas i handelsregistret.
En företrädares befogenhet begränsas genom en bestämmelse i stadgarna om verksamhetsområdet.

Styrelsen kan när som helst återkalla rätten att företräda föreningen.
14 §
Styrelsen eller någon annan i 12 och 13
§§ angiven företrädare för försäkringsföreningen får inte företa rättshandling eller
vidta annan åtgärd som är ägnad att bereda
en delägare eller annan person orättmätig
fördel på föreningens eller någon annan
delägares bekostnad.
En företrädare för föreningen får inte iaktta ett av föreningsstämman eller av något
annat föreningsorgan fattat beslut som är
ogiltigt på grund av att det strider mot denna lag eller stadgarna.

15 §
En rättshandling som på försäkringsföreningens vägnar har företagits av en sådan
företrädare för föreningen som avses i 12
eller 13 § är inte bindande för föreningen,
om företrädaren
1) har handlat i strid med en i denna lag
angiven begränsning av sin behörighet,
2) har handlat i strid med en sådan begränsning som grundar sig på 12 § 3 mom.,
eller
3) har överskridit sin befogenhet och
motparten insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds.
I sådana fall som avses i 1 mom. 3 punkten kan som tillräckligt bevis för att motparten insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds inte anses enbart det att
befogenhetsbegränsningarna registrerats
och kungjorts.

14 §

Bolagsstämman, styrelsen, verkställande
direktören eller förvaltningsrådet får inte
fatta beslut eller vidta någon annan åtgärd

som är ägnad att bereda en delägare eller
någon annan orättmätig fördel på försäkringsföreningens eller någon annan delägares bekostnad.

Styrelsen, förvaltningsrådet, medlemmarna i styrelsen eller förvaltningsrådet eller
verkställande direktören får inte följa sådana beslut av föreningsstämman, förvaltningsrådet eller styrelsen som strider mot
denna lag eller stadgarna och således är
ogiltiga.

15 §
En rättshandling som på försäkringsföreningens vägnar har företagits av en sådan
företrädare för föreningen som avses i denna lag är inte bindande för föreningen, om
företrädaren
1) har handlat i strid med en i denna lag
angiven begränsning av sin behörighet,
2) har handlat i strid med en sådan begränsning som grundar sig på 12 § 3 mom.,
eller
3) har överskridit sin befogenhet och motparten insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds.
I sådana fall som avses i 1 mom. 3 punkten kan som tillräckligt bevis för att motparten insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds inte anses enbart det att
befogenhetsbegränsningarna registrerats.

Gällande lydelse

RP 181/2009 rd

109

Föreslagen lydelse

7 kap

7 kap.

Föreningsstämman

Föreningsstämman

1§
Delägarna utövar vid försäkringsföreningens stämma sin rätt att besluta i föreningens angelägenheter.
Varje delägare har rätt att delta i föreningsstämman och där yttra sig. En garantiandelsägare som är delägare har dock denna
rätt endast om han antecknats i garantiandelsboken eller om han underrättat föreningen om sitt fång och styrkt detta.
I stadgarna kan bestämmas att en delägare
för att få delta i föreningsstämman skall
anmäla sig hos föreningen senast den dag
som nämns i kallelsen till stämman och som
kan vara tidigast fem dagar före stämman.

1§
Delägarna utövar vid försäkringsföreningens stämma sin rätt att besluta.
Varje delägare har rätt att delta i föreningsstämman och där yttra sig. En garantiandelsägare som är delägare har dock denna
rätt endast om han antecknats i garantiandelsboken eller om han underrättat föreningen om sitt fång och styrkt detta.
I stadgarna kan det bestämmas att en delägare för att få delta i föreningsstämman
ska anmäla sig hos föreningen senast den
dag som nämns i kallelsen till stämman och
som kan vara tidigast tio dagar före stämman.
1a§
Föreningsstämman beslutar om ärenden
som enligt denna lag ankommer på den. I
stadgarna kan det föreskrivas att bolagsstämman beslutar om ärenden som ingår i
verkställande direktörens och styrelsens allmänna behörighet.
I 6 kap. 8 a § 2 mom. föreskrivs det hur
ärenden som ingår i styrelsens och verkställande direktörens allmänna behörighet ska
hänskjutas till avgörande av föreningsstämman. Om delägarna är eniga, kan de i
enskilda fall också i övrigt avgöra sådana
ärenden.
3a§
Styrelse- och förvaltningsrådsmedlemmarna samt verkställande direktören har
rätt att vara närvarande vid föreningsstämman, om inte denna i ett enskilt fall beslutar något annat. Styrelsen, förvaltningsrådet och verkställande direktören ska se
till att delägarnas frågerätt enligt 15 § kan
utövas. I revisionslagen (459/2007) föreskrivs det om en revisors närvaro vid föreningsstämman. Stämman kan tillåta också
andra personer att vara närvarande.

6§
Föreningsstämman skall hållas på försäk-

6§
Föreningsstämman ska hållas på försäk-
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ringsföreningens hemön, om det inte i stadgarna bestäms att stämman skall eller kan
hållas på någon annan namngiven oft inom
föreningens verksamhetsområde. Av synnerligen vägande skäl får föreningsstämma
hållas även på någon annan ort.

ringsföreningens hemort, om det inte i stad-

7§
En delägare får inte själv eller genom
ombud vid föreningsstämma rösta i en
ärende som angår beviljande av ansvarsfrihet för honom, talan mot honom eller hans
befriande från skadeståndsskyldighet eller
från annan förpliktelse gentemot föreningen. Han får inte heller rösta i en ärende som
gäller talan mot en annan eller dennes befriande från en förpliktelse, om han i ärendet kan emotse en väsentlig fördel som kan
vara stridande mot föreningens. Vad som

7§
En delägare får inte själv eller genom
ombud vid föreningsstämma rösta i ett
ärende om talan mot delägaren själv eller
hans befriande från skadeståndsskyldighet
eller från annan förpliktelse gentemot föreningen. En delägare eller dennes ombud får
inte heller rösta i ett ärende som gäller talan
mot en annan eller dennes befriande från en
förpliktelse, om delägaren i ärendet kan
emotse en väsentlig fördel som kan vara
stridande mot föreningens.

8§
Ordinarie föreningsstämma skall hållas
inom fyra månader efter utgången av räkenskapsperioden. Vid stämman skall bokslutet,

8§
Ordinarie föreningsstämma ska hållas
inom sex månader från utgången av räkenskapsperioden.

Vid stämman skall beslutas
1) om fastställande av resultaträkningen
och balansräkningen samt i moderföreningen även av koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen,
2) om åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen eller, i en moderförening, koncernbalansräkningen,
3) om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar, förvaltningsrådets medlemmar och
verkställande direktören, samt
4) om övriga angelägenheter som enligt

Den ordinarie föreningsstämman ska besluta om
1) fastställande av bokslutet vilket i en
moderförening också omfattar fastställande
av koncernbokslutet,
2) användningen av den vinst som balansräkningen utvisar,
3) ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar, förvaltningsrådets medlemmar och
verkställande direktören,
4) val av styrelse- och förvaltningsråds-

här sägs om delägare gäller även ombud
för delägare.
En styrelsemedlem får inte delta i fattande av beslut om fastställande av bokslutet
eller beviljande av ansvarsfrihet, ej heller i
val av revisorer som har till uppgift an
granska förvaltningen och räkenskaperna
under hans mandattid.

verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen läggas fram samt, om försäkringsföreningen har ett förvaltningsråd, dess utlåtande i saken.

garna anges någon annan ort inom föreningens verksamhetsområde. Av synnerli-

gen vägande skäl får föreningsstämma hållas även på någon annan ort, dock inte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas
inte om samtliga delägare är jäviga.

medlemmar och revisorer, om det inte i
denna lag eller stadgarna föreskrivs något

Gällande lydelse

RP 181/2009 rd

denna lag eller stadgarna ankommer på en

ordinarie föreningsstämma.

Beslutsfattande i en fråga som nämns i 2
mom. 1–3 punkten skall dock uppskjutas till
en fortsatt stämma som skall hållas en viss
dag, minst en månad och högst två månader
senare, om delägare i en försäkringsförening vilka har minst en tredjedel eller en i
stadgarna fastställd mindre del av det
sammanlagda röstetalet för de delägare
som är representerade vid stämman kräver
det. Beslutsfattandet får inte uppskjutas på
nytt.

9§
Extra föreningsstämma skall hållas när

styrelsen eller förvaltningsrådet anser skäl
därtill föreligga.

Extra föreningsstämma skall hållas om
delägare i försäkringsföreningen, vilka företräder minst en tiondedel eller en i stadgarna bestämd mindre del av delägarnas sammanlagda röstetal, skriftligen kräver detta
för behandling av ett av dem uppgivet ärende.

Likaså skall extra föreningsstämma hållas
om Försäkringsinspektionen eller en revisor i föreningen skriftligen kräver detta för
behandling av något uppgivet ärende.

Kallelse till stämman skall utfärdas inom
fjorton dagar efter det något krav enligt 2
eller 3 mom. har framställts.

10 §
En delägare har rätt att få något av honom
önskat ärende upptaget till behandling vid
föreningsstämman, om han skriftligen yrkar
detta hos styrelsen i så god tid att ärendet
kan upptas i kallelsen till stämman.
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annat om valet av dem eller om deras mandattider, samt om

5) övriga ärenden som enligt stadgarna
ska behandlas på den ordinarie bolagsstämman.

9§
Extra föreningsstämma ska hållas om

1) det föreskrivs i stadgarna,
2) styrelsen anser att det finns skäl till
det,
3) en delägare eller revisor kräver det i
enlighet med 2 mom.,
4) förvaltningsrådet anser att det finns
skäl till det och enligt stadgarna har rätt att
besluta om extra bolagsstämma, eller om
5) Finansinspektionen skriftligen kräver
det för att ett ärende som den uppger ska
kunna behandlas.
Extra föreningsstämma ska hållas om en
revisor eller delägare i försäkringsförening-

en, vilka företräder minst en tiondel eller en
i stadgarna bestämd mindre del av delägarnas sammanlagda röstetal, skriftligen kräver
detta för behandling av ett av dem uppgivet
ärende.

Kallelse till stämman ska utfärdas inom

två veckor efter det att kravet kom in.

10 §
En delägare har rätt att få ett ärende som

enligt denna lag ska behandlas av föreningsstämman upptaget till behandling vid

föreningsstämman, om han skriftligen yrkar
detta hos styrelsen i så god tid att ärendet
kan nämnas i kallelsen till stämman.
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11 §
Föreningsstämman sammankallas av styrelsen. Har försäkringsföreningen ett förvaltningsråd, kan i stadgarna likväl bestämmas att detta skall sammankalla föreningsstämman.
Om en föreningsstämma, som skall hållas
enligt denna lag, stadgarna eller föreningsstämmans beslut, inte har sammankallats i
angiven ordning, skall Försäkringsinspektionen på ansökan av någon styrelsemedlem
eller medlem av förvaltningsrådet, verkställande direktören eller en revisor eller delägare sammankalla stämman på föreningens
bekostnad. Försäkringsinspektionen kan
sammankalla föreningsstämma också utan
här nämnd ansökan.

Föreslagen lydelse

11 §
Föreningsstämman sammankallas av styrelsen. Har försäkringsföreningen ett förvaltningsråd, kan det i stadgarna likväl bestämmas att föreningsstämman sammankallas av förvaltningsrådet.
Om föreningsstämma inte sammankallas

trots att en kallelse borde utfärdas enligt
lag, stadgarna eller beslut av föreningsstämman eller om de gällande bestämmelserna och föreskrifterna om stämmokallelse
har överträtts i något väsentligt avseende,
ska Finansinspektionen på ansökan av en

styrelsemedlem eller medlem av förvaltningsrådet, verkställande direktören eller en
revisor eller delägare sammankalla stämman på föreningens bekostnad. Finansinspektionen kan sammankalla föreningsstämma också utan här nämnd ansökan.
Finansinspektionens beslut kan verkställas
även om det inte vunnit laga kraft.

12 §
Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas tidigast fyra veckor och, om i stadgarna
inte bestäms en längre tid, senast en vecka
före stämman eller före den sista anmälningsdagen enligt 1 § 3 mom. Om besluts-

fattandet i en fråga som behandlas vid föreningsstämman uppskjuts till en fortsatt
stämma som hålls senare än fyra veckor efter den första stämman, skall kallelse till
denna utfärdas särskilt. Utan hinder av vad
som i stadgarna bestäms om tiden för kallelse kan kallelse till den fortsatta stämman
alltid utfärdas senast fyra veckor före
stämman. Fordras enligt stadgarna för be-

slutets giltighet att det fattas på två stämmor, kan kallelse till den senare stämman
inte utfärdas förrän den första stämman har
hållits. I kallelsen skall anges vilket beslut
den första stämman har fattat.

Kallelsen skall utfärdas enligt stadgarna.
Om vid stämman skall behandlas en sådan
ändring av stadgarna som nämns i 18 § i
fråga om redan utgivna garantiandelar, föreningens försättande i likvidation eller
upphörande av likvidation, fusion eller
överlåtelse av föreningens hela försäkringsbestånd, skall dessutom en skriftlig
kallelse sändas till varje delägare vars

12 §
Kallelse till föreningsstämma ska utfärdas
tidigast två månader och senast en vecka
före stämman eller före den sista anmälningsdagen enligt 1 § 3 mom. Fordras enligt
stadgarna för beslutets giltighet att det fattas
på två stämmor, kan kallelse till den senare
stämman inte utfärdas förrän den första
stämman har hållits. I kallelsen ska det anges vilket beslut den första stämman har
fattat.

Varje delägare vars adress är känd för
försäkringsföreningen ska sändas en skriftlig stämmokallelse, om inte något annat föreskrivs i bolagsordningen.
Utöver vad som föreskrivs i stadgarna ska
det till varje delägare vars adress är känd
för föreningen sändas en skriftlig kallelse,
om stämman ska behandla en sådan ändring av stadgarna som avses i 18 §.
I stämmokallelsen ska föreningens namn,
tid och plats för stämman och de ärenden
som ska behandlas på stämman nämnas.

Om ett ärende som gäller ändring av stadgarna ska behandlas på stämman, ska ändringens huvudsakliga innehåll anges.

Föreningsstämman får bara besluta om
ärenden som har nämnts i kallelsen eller
som enligt stadgarna ska behandlas på

Gällande lydelse

RP 181/2009 rd

adress är känd för föreningen.

I kallelsen skall anges de ärenden som
upptas till behandling på stämman. Om
ärendet gäller ändring av stadgarna, skall
ändringens huvudsakliga innehåll anges.

113

Föreslagen lydelse

stämman.

Om bokslutet skall behandlas på föreningsstämman, skall bokslutshandlingarna
eller kopior av dessa minst en vecka före
stämman hållas tillgängliga för delägarna
på föreningens huvudkontor och utan
dröjsmål sändas till de delägare som begär
det.
12 a §
Styrelsens beslutsförslag samt, om bokslutet behandlas på stämman, bokslutet,
verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen ska i minst en vecka före stämman
hållas tillgängliga för delägarna på föreningens huvudkontor eller webbsida. Handlingarna ska utan dröjsmål sändas till delägare som ber om dem och läggas fram på
bolagsstämman.
Om ett beslut gäller emission av garantiandelar, optionsrätter eller andra särskilda
rättigheter som berättigar till garantiandelar, vinstutdelning eller beviljande av andra
ekonomiska fördelar, utbetalning av medel
från en fond som hänförs till det fria egna
kapitalet, minskning av garantikapitalet,
förvärv eller inlösen av egna garantiandelar eller likvidation, och om bokslutet inte
behandlas på stämman gäller 1 mom. också
1) det senaste bokslutet, den senaste verksamhetsberättelsen och den senaste revisionsberättelsen,
2) ett beslut som efter den senaste räkenskapsperioden eventuellt har fattats om utbetalning av föreningens medel,
3) delårsrapporter som har upprättats efter den senaste räkenskapsperioden, och
4) styrelsens redogörelse för sådana händelser efter det senaste bokslutet eller den
senaste delårsrapporten som väsentligt påverkar föreningens ställning.
12 b §
Föreningsstämman kan besluta att behandlingen av ett ärende ska överföras till
en fortsatt stämma.
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Den ordinarie föreningsstämman ska
överföra ett ärende som gäller godkännande av bokslutet och användning av föreningens vinst till en fortsatt stämma, om
delägare som har minst en tredjedel eller
en i stadgarna fastställd mindre del av det
sammanlagda röstetalet för de delägare
som är representerade vid stämman kräver
det. Den fortsatta stämman ska hållas tidigast en månad och senast tre månader efter
den ordinarie föreningsstämman. Beslutet
behöver inte skjutas upp flera gånger på
yrkande av en minoritet.
Till den fortsatta stämman ska utfärdas en
särskild kallelse, om den hålls över fyra
veckor efter föreningsstämman. En kallelse
till fortsatt stämma kan alltid utfärdas senast fyra veckor före stämman.

13 §
I ett ärende, vari stadgandena i denna lag
eller bestämmelserna i stadgarna om kallelse till stämma eller om tillhandahållande av
handlingar inte har iakttagits, får beslut inte
fattas utan samtycke av de delägare som berörs av försummelsen. Om ärendet enligt
stadgarna skall behandlas vid en stämma,
får denna fatta beslut i saken även om ärendet inte upptagits i kallelsen. Föreningsstämman kan likaså alltid besluta om sammankallande av extra föreningsstämma för
behandling av något visst ärende.
14 §
En föreningsstämmas ordförande väljs av
stämman.
Ordföranden skall se till att över närvarande delägare, ombud som befullmäktigats
av delägare och av delägarna anlitade biträden uppgörs en förteckning, vari antecknas
varje försäkringstagardelägares röstetal
samt varje garantiandelsägares antal garantiandelar och röstetal (röstlängd).

13 §
Ett ärende som har behandlats utan iakt-

tagande av procedurbestämmelserna i denna lag eller bestämmelserna i stadgarna får
avgöras bara om de delägare som berörs
av försummelsen ger sitt samtycke.

14 §

Föreningsstämman ska öppnas av en person som utsetts av den sammankallande.

Föreningsstämman väljer en ordförande för
sig, om inte något annat föreskrivs i stad-

garna. Om det i stadgarna föreskrivs om föreningsstämmans ordförande, ska ordföranden också öppna stämman.

Ordföranden ska se till att över närvarande delägare, ombud som befullmäktigats av
delägare och av delägarna anlitade biträden
uppgörs en förteckning, vari antecknas varje försäkringstagardelägares röstetal samt
varje garantiandelsägares antal garantiandelar och röstetal (röstlängd). Delägarförteckningen över garantiandelsägare ska
läggas fram på stämman.
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Ordföranden skall likaså se till att protokoll förs vid stämman. Röstlängden skall
intas i protokollet eller bifogas detta. I protokollet skall antecknas de beslut som fattas
av stämman samt, då omröstning skett, resultatet av den. Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en av stämman utsedd protokolljusterare. Protokollet
skall senast två veckor efter stämman hållas
tillgängligt för delägarna på föreningens
huvudkontor. Protokollen skall förvaras på
ett betryggande sätt. En delägare har rätt att
mot ersättande av föreningens kostnader få
en kopia av föreningsstämmans protokoll
eller någon del därav.

Ordföranden ska likaså se till att protokoll
förs vid stämman. Röstlängden ska intas i
protokollet eller bifogas detta. I protokollet
ska antecknas de beslut som fattas av stämman samt, då omröstning skett, resultatet av
den. Protokollet ska undertecknas av ordföranden och minst en av stämman utsedd
protokolljusterare. Protokollet skall senast
två veckor efter stämman hållas tillgängligt
för delägarna på föreningens huvudkontor

15 §
Styrelsen och verkställande direktören
skall vid föreningsstämman på begäran av
en delägare, om styrelsen finner att det kan
ske utan väsentligt men för försäkringsföreningen, meddela närmare upplysningar om
sådana omständigheter som kan inverka på
bedömningen av föreningens bokslut och
ekonomiska ställning eller av annat vid
stämman förekommande ärende.

15 §
Styrelsen och verkställande direktören ska
vid föreningsstämman på begäran av en delägare, om styrelsen finner att det kan ske
utan väsentligt men för försäkringsföreningen, meddela närmare upplysningar om
sådana omständigheter som kan inverka på
bedömningen av ett ärende som behandlas

Kan en delägares förfrågan besvaras endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga vid stämman, skall svar ges skriftligen inom två veckor. Svaret skall hållas
tillgängligt för delägarna på föreningens
huvudkontor och sändas till den delägare
som framställt frågan.

Kan en delägares förfrågan besvaras endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga vid stämman, ska svar ges skriftligen inom två veckor. Svaret ska ges till den

17 §
Beslut om ändring av stadgarna fattas av
föreningsstämman. Beslutet är giltigt endast
om det har biträtts av delägare med minst
två tredjedelar av de avgivna rösterna.
Ett beslut om ändring av stadgarna skall,
sedan Försäkringsinspektionen fastställt
ändringen, utan dröjsmål anmälas för registrering och får inte verkställas förrän regi-

eller läggas ut på föreningens webbsida. En
kopia av protokollet ska sändas till de delägare som begär det. Protokollen ska förva-

ras på ett betryggande sätt. En delägare har
rätt att mot ersättande av föreningens kostnader få en kopia av protokollsbilagor.

på stämman. Om stämman behandlar bokslutet, gäller skyldigheten också föreningens ekonomiska ställning över huvud taget,
inklusive föreningens förhållande till någon
annan sammanslutning eller stiftelse som
hör till samma koncern. Information som
skulle medföra väsentlig olägenhet för föreningen får emellertid inte lämnas ut.

delägare som har ställt frågan och andra
delägare som begär det.

17 §
Beslut om ändring av stadgarna fattas av
föreningsstämman. Beslutet är giltigt endast
om det har biträtts av delägare med minst
två tredjedelar av de avgivna rösterna.
Ett beslut om ändring av stadgarna ska,
sedan Finansinspektionen fastställt ändringen, utan dröjsmål anmälas för registrering och får inte verkställas förrän registre-
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strering skett. Om en sådan ändring av
stadgarna som gäller garantikapitalet eller
garantiandelarnas nominella belopp förutsätter ökning eller nedsättning av det registrerade garantikapitalet, skall beslutet om
ändring av stadgarna dock, sedan Försäkringsinspektionen fastställt ändringen anmälas för registrering och registreras först
samtidigt med ökningen eller nedsättningen.
Vad som bestäms i 2 mom. skall i tilllämpliga delar iakttas i fråga om registrering av sådana beslut om ändring av stadgarna som gäller garantikapital, dess minimi- eller maximibelopp eller garantiandelarnas nominella belopp.

ring skett. Om en ändring av stadgarna krä-

18 §
Beslut om en sådan ändring av stadgarna,
att i fråga om redan utgivna garantiandelar
garantiandelsägarnas betalningsskyldighet
gentemot föreningen ökas, rätten att förvärva garantiandelar i föreningen begränsas
enligt 3 kap. 3 eller 4 §, eller det inbördes
förhållande mellan de rättigheter som garantiandelar av samma slag medför rubbas,
kräver samtycke av samtliga delägare eller,
utöver ett beslut som avses i 17 § 1 mom.,
samtycke av de garantiandelsägare som
själva eller vars garantiandelar berörs av
ändringen.
Beslut om en sådan ändring av stadgarna
att mer än en tiondel av räkenskapsperiodens vinst, efter avdrag av det belopp som
fordras för täckande av förlust från tidigare
räkenskapsperioder, skall avsättas till en reservfond eller en grundfond eller annars innehållas är giltigt endast om det biträtts av
delägare med mer än nio tiondelar av de vid
stämman företrädda garantiandelarna.
Om det i försäkringsföreningen finns garantiandelar av olika slag och rättigheterna
för ett helt slag av garantiandelar försämras
genom ändringen av stadgarna, krävs förutom ett beslut som avses i 17 § 1 mom. samtycke av de garantiandelsägare som har
minst hälften av samtliga och mer än två
tredjedelar av de vid stämman företrädda

18 §
Beslut om en sådan ändring av stadgarna,
att i fråga om redan utgivna garantiandelar
garantiandelsägarnas betalningsskyldighet
gentemot föreningen ökas, rätten att förvärva garantiandelar i föreningen begränsas
enligt 3 kap. 3 eller 4 §, eller det inbördes
förhållande mellan de rättigheter som garantiandelar av samma slag medför rubbas,
kräver samtycke av samtliga delägare eller,
utöver ett beslut som avses i 17 § 1 mom.,
samtycke av de garantiandelsägare som
själva eller vars garantiandelar berörs av
ändringen.
Beslut om en sådan ändring av stadgarna
att mer än en tiondel av räkenskapsperiodens vinst, efter avdrag av det belopp som
fordras för täckande av förlust från tidigare
räkenskapsperioder, ska avsättas till en reservfond eller en grundfond eller annars innehållas är giltigt endast om det biträtts av
delägare med mer än nio tiondelar av de vid
stämman företrädda garantiandelarna.
Om det i försäkringsföreningen finns garantiandelar av olika slag krävs det, förutom
ett beslut som avses i 17 § 1 mom., för ett

ver verkställighetsåtgärder som ska registreras, ska ändringen anmälas för registrering och registreras i samband med
verkställighetsåtgärderna. Om en sådan

ändring av stadgarna som gäller garantikapitalet eller garantiandelarnas nominella belopp förutsätter ökning eller nedsättning av
det registrerade garantikapitalet, ska beslutet om ändring av stadgarna dock, sedan Finansinspektionen fastställt ändringen, anmälas för registrering och registreras först
samtidigt med ökningen eller nedsättningen.
Vad som bestäms i 2 mom. tillämpas också på registrering av sådana beslut om ändring av stadgarna som gäller garantikapital,
dess minimi- eller maximibelopp eller garantiandelarnas nominella belopp.

giltigt beslut om fusion i den överlåtande
föreningen, överlåtelse av försäkringsbeståndet, likvidation och avslutande av likvidation också att beslutet biträds med en
kvalificerad majoritet av de garantiandelar
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garantiandelarna av detta slag.

av varje slag som är företrädda vid stämman.
En delägares samtycke till ändring av
stadgarna ska inhämtas när delägarens betalningsskyldighet gentemot föreningen
ökas eller föreningens rätt till skadestånd
begränsas på det sätt som avses i 15 kap. 8
§.

20 §
Har ett beslut vid en föreningsstämma
inte kommit till i behörig ordning eller strider det annars mot denna lag eller stadgarna, kan en delägare, försäkringsföreningens
styrelse, en styrelsemedlem eller verkställande direktören väcka talan mot föreningen
om ogiltigförklarande eller ändring av beslutet.
Talan skall väckas inom tre månader från
beslutet. Har en delägare haft godtagbar anledning till dröjsmål och vore det uppenbart
oskäligt mot honom om beslutet blev gällande, får talan väckas inom ett år från beslutet. Om talan inte väcks inom denna tid,
skall beslutet anses vara giltigt.
Vad som stadgas i 2 mom. gäller dock
inte,
1) om beslutet är sådant att det inte lagligen kan fattas ens med samtliga delägares
samtycke,
2) om enligt denna lag eller stadgarna för
beslut krävs samtycke av samtliga eller vissa garantiandelsägare och sådant samtycke
inte givits, eller
3) om kallelse till stämman inte har utfärdats eller gällande stadganden eller bestämmelser om kallelse väsentligen har
överträtts.
Har domstolen förklarat föreningsstämmans beslut ogiltigt eller ändrat det, är avgörandet gällande även för de delägare som
inte har biträtt talan. Domstolen kan ändra
föreningsstämmans beslut endast om det
kan konstateras vilket innehåll beslutet borde ha haft.

20 §
Har ett beslut vid en föreningsstämma
inte kommit till i behörig ordning eller strider det annars mot denna lag eller stadgarna, kan en delägare, försäkringsföreningens
styrelse, en styrelsemedlem eller verkställande direktören väcka talan mot föreningen
om ogiltigförklarande eller ändring av beslutet.
Talan ska väckas inom tre månader från
beslutet. Har en delägare haft godtagbar anledning till dröjsmål och vore det uppenbart
oskäligt mot honom om beslutet blev gällande, får talan väckas inom ett år från beslutet. Om talan inte väcks inom denna tid,
ska beslutet anses vara giltigt.
Vad som sägs i 2 mom. tillämpas dock
inte,
1) om beslutet är sådant att det inte lagligen kan fattas ens med samtliga delägares
samtycke,
2) om enligt denna lag eller stadgarna för
beslut krävs samtycke av samtliga eller vissa garantiandelsägare och sådant samtycke
inte givits, eller
3) om kallelse till stämman inte har utfärdats eller gällande stadganden eller bestämmelser om kallelse väsentligen har
överträtts.
Har domstolen förklarat föreningsstämmans beslut ogiltigt eller ändrat det, är avgörandet gällande även för de delägare som
inte har biträtt talan. Genom en dom med
anledning av en klandertalan kan ett beslut
förklaras ogiltigt eller ändras om käranden
kräver det. Om käranden kräver det, kan
föreningen samtidigt förbjudas att verkställa ett ogiltigt beslut. Domstolen kan ändra

föreningsstämmans beslut endast om det
kan konstateras vilket innehåll beslutet borde ha haft.
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21 §
Om ett beslut som styrelsen med stöd av
ett bemyndigande har fattat i ett ärende
som ska behandlas av föreningsstämman
uppenbart är av den art som föreskrivs i 19
§ eller strider mot 20 § 3 mom. 1 eller 2
punkten, ska det som föreskrivs om motsvarande stämmobeslut tillämpas på beslutet.

8 kap

8 kap.

Ändring av sammanslutningsform

Ändring av sammanslutningsform

1§
En försäkringsförenings stämma kan fatta
beslut om att ombilda föreningen till ett
ömsesidigt försäkringsbolag. Ett beslut om
ändring av sammanslutningsformen är giltigt, om det har fattats enligt 7 kap. 17 § 1
mom.
Föreningen skall inom tre månader efter
föreningsstämmans beslut hos ministeriet
söka koncession för det tilltänkta försäkringsbolaget med iakttagande i tillämpliga
delar av 2 kap. lagen om försäkringsbolag
och samtidigt söka Försäkringsinspektionens fastställelse av den bolagsordning som
den ändrade sammanslutningsformen kräver.

1§
En försäkringsförenings stämma kan fatta
beslut om att ombilda föreningen till ett
ömsesidigt försäkringsbolag. Ett beslut om
ändring av sammanslutningsformen är giltigt, om det har fattats enligt 7 kap. 17 § 1
mom.
Föreningen ska inom tre månader efter föreningsstämmans beslut hos Finansinspektionen söka koncession för försäkringsbolaget med iakttagande av 2 kap. i försäkringsbolagslagen och samtidigt söka Finansinspektionens fastställelse av den bolagsordning som den ändrade sammanslutningsformen kräver.

2§
Försäkringsinspektionen skall när det
gäller en i 1 § avsedd ansökan om fastställelse av bolagsordningen, om den inte anser
att ansökan utan vidare utredningar skall
avslås, på föreningens bekostnad kungöra
ansökan i den officiella tidningen. I kungörelsen skall sådana föreningens delägare
och försäkringsborgenärer som önskar
framställa anmärkningar mot ansökan uppmanas framställa dem till Försäkringsinspektionen inom en av den utsatt tid som
inte får vara längre än två månader. Försäkringsinspektionen skall förplikta föreningen
att utan dröjsmål underrätta om kungörelsen
i åtminstone en tidning som utkommer på
föreningens hemort samt dessutom vid behov på det sätt som Försäkringsinspektionen bestämmer.

2§

Finansinspektionen ska när det gäller en i

1 § avsedd ansökan om fastställelse av bolagsordningen, om den inte anser att ansökan utan vidare utredningar ska avslås, på
föreningens bekostnad kungöra ansökan i
den officiella tidningen. I kungörelsen ska
sådana delägare i föreningen och försäkringsborgenärer som önskar framställa anmärkningar mot ansökan uppmanas framställa dem till Finansinspektionen inom en
av den utsatt tid som inte får vara längre än
två månader. Finansinspektionen ska förplikta föreningen att utan dröjsmål underrätta om kungörelsen i åtminstone en tidning som utkommer på föreningens hemort
samt dessutom vid behov på det sätt som
Finansinspektionen bestämmer.
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Försäkringsinspektionen skall fastställa
bolagsordningen, om den uppfyller kraven
enligt 2 kap. 5 § lagen om försäkringsbolag
och om inte ombildningen av föreningen till
ömsesidigt försäkringsbolag kränker de
förmåner som försäkringarna omfattar eller
någon delägargrupps intressen.
Försäkringsinspektionen har rätt att förena fastställelsen av bolagsordningen med
sådana villkor som den anser nödvändiga
för att skydda de förmåner som försäkringarna omfattar eller delägargruppernas intressen.
Föreningen och den som framställt anmärkning får överklaga beslutet enligt vad
som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen. Besvären ska behandlas i brådskande
ordning.

Finansinspektionen ska fastställa bolagsordningen, om den uppfyller kraven enligt
2 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen och om
inte ombildningen av föreningen till ömsesidigt försäkringsbolag kränker de förmåner
som försäkringarna omfattar eller någon
delägargrupps intressen.

4§
Om koncession eller fastställelse av bolagsordningen enligt 1 § 2 mom. inte har
sökts inom föreskriven tid eller om ministeriet har avslagit ansökan om koncession eller Försäkringsinspektionen avslagit ansökan om fastställelse av bolagsordningen och
beslutet har vunnit laga kraft, eller om ändringen av sammanslutningsform inte har
anmälts för registrering inom den tid som
nämns i 3 § eller om registrering har vägrats, har ändringen av sammanslutningsformen förfallit.
Styrelsens medlemmar svarar solidariskt
för återbäringen av det belopp som betalts
för tecknade garantiandelar.

4§
Om koncession eller fastställelse av bolagsordningen enligt 1 § 2 mom. inte söks
inom föreskriven tid eller om Finansinspektionen avslår ansökan om koncession eller
avslår ansökan om fastställelse av bolagsordningen och beslutet vinner laga kraft, eller om ändringen av sammanslutningsform
inte anmäls för registrering inom den tid
som nämns i 3 § eller om registrering vägras, förfaller ändringen av sammanslutningsformen.

9 kap

9 kap.

Revision och särskild granskning

Revision och särskild granskning

1§
I fråga om revision av försäkringsföreningar gäller vad som bestäms i detta kapitel och i revisionslagen (459/2007).
En försäkringsförening skall ha minst två
revisorer enligt vad som bestäms i stadgarna. Revisorerna väljs av föreningsstämman.
Skall flera än två revisorer utses, kan det i
stadgarna bestämmas att någon eller några
av dem, dock inte alla, skall tillsättas i an-

Finansinspektionen har rätt att förena
fastställelsen av bolagsordningen med de
villkor som behövs för att skydda de förmåner som försäkringarna omfattar.

Föreningen och den som framställt anmärkning får överklaga beslutet enligt vad
som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen. Besvären ska behandlas i brådskande
ordning.

Styrelsens medlemmar svarar solidariskt
för återbäringen av det belopp som betalts
för tecknade av garantiandelar.

1§

Bestämmelser om revision av försäkringsföreningar finns i detta kapitel och i revi-

sionslagen (459/2007).
En försäkringsförening ska ha en revisor,

om det inte i stadgarna föreskrivs om flera
revisorer. Revisorerna väljs av förenings-

stämman. Ska flera än två revisorer utses,
kan det i stadgarna bestämmas att någon eller några av dem, dock inte alla, ska tillsät-
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nan ordning.
Föreningsstämman skall dessutom välja
minst två revisorssuppleanter. Vad som i
denna lag och i revisionslagen bestäms om
revisorer skall på motsvarande sätt tillämpas på revisorssuppleanter.
En delägare kan kräva att en revisor tillsätts att delta i revisionen vid sidan av de
övriga revisorerna. Förslag om detta skall
göras på den föreningsstämma där revisorerna skall väljas eller där ärendet enligt
kallelsen till stämman skall behandlas. Har
förslaget vid föreningsstämman biträtts av
röstberättigade med minst en tredjedel av de
vid stämman avgivna rösterna, kan delägaren inom en månad efter stämman hos Försäkringsinspektionen anhålla om tillsättande av en godkänd revisor. Försäkringsinspektionen skall, efter att ha hört föreningens styrelse, förordna en revisor för tiden
till och med den ordinarie föreningsstämman under följande räkenskapsperiod.

tas i annan ordning.

2§
Mandattiden för en revisor skall bestämmas i stadgarna. Revisorns uppdrag upphör
vid avslutandet av den ordinarie föreningsstämma som hålls efter utgången av den sista räkenskapsperiod som ingår i hans eller
hennes mandattid eller, om revisorn valts
tills vidare, då en ny revisor har valts i dennes ställe.

2§
Mandattiden för en revisor ska bestämmas
i stadgarna. Revisorns uppdrag upphör vid
avslutandet av den ordinarie föreningsstämma som hålls efter utgången av den sista räkenskapsperiod som ingår i hans eller
hennes mandattid, om inte något annat fö-

Om bara en revisor har valts för föreningen och denne inte är en CGR- eller
GRM-sammanslutning som avses i 2 § i revisionslagen, ska åtminstone en revisorssuppleant väljas. Vad som i denna lag och i

revisionslagen bestäms om revisorer ska på
motsvarande sätt tillämpas på revisorssuppleanter.
En delägare kan kräva att en revisor tillsätts att delta i revisionen vid sidan av de
övriga revisorerna. Förslag om detta ska göras på den föreningsstämma där revisorerna
ska väljas eller där ärendet enligt kallelsen
till stämman skall behandlas. Har förslaget
vid föreningsstämman biträtts av röstberättigade med minst en tredjedel av de vid
stämman avgivna rösterna, kan delägaren
inom en månad efter stämman hos Finansinspektionen anhålla om tillsättande av en
godkänd revisor. Finansinspektionen ska,
efter att ha hört föreningens styrelse, förordna en revisor för tiden till och med den
ordinarie föreningsstämman under följande
räkenskapsperiod.

reskrivs i stadgarna eller beslutas när den
nya revisorn väljs. I stadgarna får dock inte
föreskrivsa att revisorns mandattid fortgår
tills vidare.

2a§
Den fortlöpande granskning under räkenskapsperioden som utförs av revisorn ska i
tillräcklig omfattning utsträckas till ansvarsskulden, verksamhetskapitalet, placeringsverksamheten, försäkrings- och ersättningsverksamheten samt interna affärstransaktioner mellan försäkringsföreningen
och sammanslutningar som hör till samma
koncern eller försäkringsgrupp.
Revisorn ska minst en gång per år och på
begäran av Finansinspektionen också vid
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andra tidpunkter granska om den täckningsförteckning som avses i 10 kap. 6 §
och de tillgångsposter som antecknats i den
uppfyller de krav som ingår i denna lag.
En berättelse om revisorns granskning
enligt 1 och 2 mom. ska avges till styrelsen.
Styrelsen och förvaltningsrådet ska minst
en gång per år i sitt sammanträde höra revisorn om föreningens ekonomiska ställning
och interna kontroll samt om övriga omständigheter som kommit fram i samband
med revisionen.

4§
Försäkringsinspektionen skall på anmälan
förordna en behörig revisor för en försäkringsförening, om
1) någon revisor inte har valts enligt denna lag eller revisionslagen,
2) revisorn inte har den behörighet som
avses i denna lag eller i 3 § i revisionslagen
eller revisorn inte är oberoende på det sätt
som avses i 24 eller 25 § i revisionslagen,
eller om
3) en bestämmelse i stadgarna om antalet
revisorer eller deras behörighet inte har
iakttagits.
Anmälan får i ovan nämnda fall göras av
vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra
anmälan, om inte den på vilken det ankommer att välja revisor utan dröjsmål väljer en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.
Försäkringsinspektionen skall begära ett
utlåtande av Centralhandelskammarens revisionsnämnd i ett ärende som avses i 1
mom. 2 punkten och som gäller oberoende
innan ärendet avgörs.
Innan ett i denna paragraf nämnt förordnande meddelas skall föreningens styrelse
höras. Förordnandet gäller till dess att för
föreningen i föreskriven ordning valts en
revisor i stället för den som Försäkringsinspektionen förordnat.

ordna en behörig revisor för en försäkringsförening, om
1) någon revisor inte har valts enligt denna lag eller revisionslagen,
2) revisorn inte har den behörighet som
avses i denna lag eller i 3 § i revisionslagen
eller inte är oberoende enligt 24 § eller är
jävig enligt 25 § i revisionslagen, eller
3) en bestämmelse i stadgarna om antalet
revisorer eller deras behörighet inte har
iakttagits.
Anmälan får i ovan nämnda fall göras av
vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra
anmälan, om inte den på vilken det ankommer att välja revisor utan dröjsmål väljer en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.
Finansinspektionen ska begära ett utlåtande av Centralhandelskammarens revisionsnämnd i ett ärende som avses i 1 mom.
2 punkten och som gäller oberoende innan
ärendet avgörs.
Innan ett i denna paragraf nämnt förordnande meddelas ska föreningens styrelse
höras. Förordnandet gäller till dess att för
föreningen i föreskriven ordning valts en
revisor i stället för den som Finansinspektionen förordnat.

6§
En delägare kan kräva särskild granskning
av försäkringsföreningens förvaltning och
bokföring under en viss förfluten tid eller
av vissa åtgärder eller omständigheter. Förslag om detta skall göras vid ordinarie före-

6§
En delägare kan kräva särskild granskning
av försäkringsföreningens förvaltning och
bokföring under en viss förfluten tid eller
av vissa åtgärder eller omständigheter. Förslag om detta ska göras vid ordinarie före-

4§

Finansinspektionen ska på anmälan för-
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ningsstämma eller vid den föreningsstämma
där ärendet enligt kallelsen till stämman
skall behandlas. Har förslaget biträtts av
röstberättigade med minst en tredjedel av de
vid stämman avgivna rösterna, kan delägaren inom en månad från föreningsstämman
hos Försäkringsinspektionen anhålla om att
en granskare skall förordnas.
Försäkringsinspektionen skall höra föreningens styrelse och, om granskningen enligt ansökan gäller en viss persons åtgärder,
denne. Ansökan skall bifallas, om vägande
skäl för granskningen anses föreligga. Försäkringsinspektionen kan förordna en eller
flera granskare. En granskare har rätt till arvode av föreningen.
Vad som bestäms om revisor i 15 kap.
5—7 § och i 16 kap. 4 § i denna lag och i 3,
8, 18, 19, 24—26 och 51 § i revisionslagen
skall på motsvarande sätt tillämpas på en
granskare som avses i denna paragraf.
Över granskningen skall ett utlåtande avges till föreningsstämman. Utlåtandet skall
under minst en vecka före föreningsstämman hållas tillgängligt för delägarna på föreningens huvudkontor och utan dröjsmål
sändas till de delägare som begär det. Det
skall också läggas fram på föreningsstämman.

7§
Försäkringsinspektionen kan meddela
närmare föreskrifter om revision av försäkringsföreningar.

Föreslagen lydelse

ningsstämma eller vid den föreningsstämma
där ärendet enligt kallelsen till stämman ska
behandlas. Har förslaget biträtts av röstberättigade med minst en tredjedel av de vid
stämman avgivna rösterna, kan delägaren
inom en månad från föreningsstämman hos
Finansinspektionen anhålla om att en
granskare ska förordnas.

En särskild granskare ska vara en fysisk
person eller en revisionssammanslutning.
Den särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som granskningsuppdragets art och
omfattning kräver.
Finansinspektionen ska höra föreningens

styrelse och, om granskningen enligt ansökan gäller en viss persons åtgärder, denne.
Ansökan ska bifallas, om vägande skäl för
granskningen anses föreligga. Finansinspektionen kan förordna en eller flera
granskare. Förordnandet kan verkställas
även om det inte vunnit laga kraft. En
granskare har rätt till arvode av föreningen.
Vad som bestäms om revisor i 15 kap.
5—7 § och i 16 kap. 4 § i denna lag och i 3,
8, 18, 19, 24—26 och 51 § i revisionslagen
ska på motsvarande sätt tillämpas på en
granskare som avses i denna paragraf.
Över granskningen ska ett utlåtande avges
till föreningsstämman. Utlåtandet ska under
minst en vecka före föreningsstämman hållas tillgängligt för delägarna på föreningens
huvudkontor och utan dröjsmål sändas till
de delägare som begär det. Det ska också
läggas fram på föreningsstämman.
7§

Finansinspektionen kan meddela närmare
föreskrifter om den berättelse som avses i
2 a § 3 mom.

10 kap

10 kap.

Bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och täckning av ansvarsskuld

Bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och täckning av ansvarsskuld

1§
I försäkringsföreningens bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse samt vid
upprättandet av koncernbokslut iakttas bok-

På försäkringsföreningens verksamhetsberättelse, bokslut, koncernbokslut, dispens
och bokföringsnämndens utlåtande tilläm-

1§
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föringslagen, om inte något annat följer av
bestämmelserna i detta kapitel, samt bokföringsförordningen (1339/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna i detta
kapitel eller social- och hälsovårdsministeriets eller Försäkringsinspektionens på försäkringsverksamhetens speciella karaktär
baserade föreskrifter.
Bestämmelserna i 1 kap. 4 § 1 mom., 2
kap. 4 § 2 mom., 3 kap. 1 §, 2 § 2 mom. och
6 §, 4 kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 5 mom. och 7 §,
5 kap. 2 §, 2 a §, 12 § 2 mom. samt 13, 16
och 17 §, 7 a kap. 2—5 § samt 8 kap. 6 § i
bokföringslagen tillämpas inte på upprättandet av bokslut och verksamhetsberättelse
för försäkringsföreningar.
Bestämmelserna i 6 kap. 1 och 2 §, 5 § 1
mom. och 7 § 6 mom., 7 a kap. 2—5 § och
8 kap. 6 § i bokföringslagen tillämpas inte
på upprättandet av koncernbokslut och
verksamhetsberättelse för försäkringsföreningar som är modersamfund (moderförening). Bestämmelserna i 6 kap. 4 § 3 mom.
i bokföringslagen, med undantag för de
ovan nämnda bestämmelserna i 2 mom.,
tillämpas på upprättandet av koncernbokslut
och verksamhetsberättelse för försäkringsföreningar.
Bestämmelsen i 3 kap. 3 § 1 mom. 2 a—
punkten i bokföringslagen tillämpas inte på
behandlingen av försäkringsavtal enligt
finsk lagstiftning i bokslut eller koncernbokslut för försäkringsföreningar.
Med bestående aktiva i bokföringslagen
avses posterna materiella och immateriella
tillgångar i balansräkningen för försäkringsföreningar, med undantag för varulager, och
med omsättningstillgångar avses varulager.
På materiella och immateriella tillgångar
tillämpas bestämmelserna om bestående aktiva i bokföringslagen, med undantag för de
ovan nämnda bestämmelserna i 2 mom.,
samt 5 kap. 13 och 16 §. På varulager tilllämpas bestämmelserna om omsättningstillgångar i bokföringslagen, med undantag
för de ovan nämnda bestämmelserna i 2
mom., samt 5 kap. 16 §.
En moderförening får upprätta koncernbokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1
§ i bokföringslagen.
På ett koncernbokslut enligt 6 mom. till-
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pas det som 8 kap. 1 och 3—26, 30 och 31 §
eller i kapitelets 28 eller 29 § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om verksamhetsberättelse, bokslut, koncernbokslut, dispens
och bokföringnämndens utlåtande i försäkringsbolag som bedriver skadeförsäkringsverksamhet, om ingenting annat följer av
bestämmelserna i detta kapitel.
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lämpas vad bokföringslagen föreskriver om
bokföringsskyldighet i 1 kap. 1 §, dubbel
bokföring i 2 §, god bokföringssed i 3 §,
bestämmande inflytande i 5 §, koncernföretag, moderföretag och dotterföretag i 6 §,
bokföring av affärshändelser samt bokföringsmaterial i 2 kap., språk och valuta i 3
kap. 5 §, datering och underskrift av bokslut
i 7 §, balansbok i 8 §, registrering av bokslut i 9 §, offentliggörande av bokslut i 10
§, skyldighet att ge kopior i 11 §, uppgifter
om revision i 12 §, specifikationer till balansräkningen och till noterna i 13 § och arkivering av sammanställningsdokument i 6
kap. 19 §.
På ett koncernbokslut enligt 6 mom. samt
den verksamhetsberättelse som skall fogas
till det tillämpas vad som föreskrivs om
bokföring av affärshändelser i 10 kap. 1 b §,
tiden för upprättande av verksamhetsberättelse och bokslut i 1 c §, försäkringsteknisk
ansvarsskuld och solvens i 3 § 6 mom.,
koncernbokslut och noter i 9 c § 1 mom.
samt verksamhetsberättelse i 9 e §.
Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan föreskrivas att i ett
koncernbokslut enligt 6 mom. skall ges sådana tilläggsuppgifter som inte krävs i de
internationella redovisningsstandarderna.
1a§

Försäkringsföreningars räkenskapsperiod
är kalenderåret. När föreningar inleder eller avslutar sin verksamhet får räkenskapsperioden vara kortare eller längre än kalenderåret, dock högst 18 månader.

1b§

Kontantbetalning skall utan dröjsmål noteras kronologiskt i bokföringen för varje
dag. Övriga noteringar i bokföringen får
göras månadsvis eller för en motsvarande
period inom tre månader från utgången av
kalendermånaden eller perioden.

1c§

För varje räkenskapsperiod skall upprättas ett bokslut som består av

(upphävs)

(upphävs)

(upphävs)

1a§

1b§

1c§
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1) en balansräkning, som ger en bild av
den ekonomiska ställningen på balansdagen,
2) en resultaträkning, som beskriver hur
resultatet har uppkommit,
3) en finansieringsanalys, som beskriver
anskaffningen och användningen av medel
under räkenskapsperioden, samt
4) uppgifter som skall lämnas i bilagor
till balansräkningen, resultaträkningen och
finansieringsanalysen (noter).
För varje post i balansräkningen, resultaträkningen och finansieringsanalysen
skall motsvarande uppgifter för den närmast föregående räkenskapsperioden anges
(jämförelsetal). Om specificeringen av balansräkningen, resultaträkningen eller finansieringsanalysen har ändrats, skall jämförelsetalet om möjligt korrigeras. På samma sätt skall förfaras, om jämförelsetalet av
något annat skäl inte är användbart.
Till bokslutet skall bifogas en verksamhetsberättelse som ger uppgifter om viktiga
omständigheter som gäller utvecklingen av
den bokföringsskyldiges verksamhet.
Handlingar som ingår i bokslutet och som
bifogats till bokslutet skall vara överskådliga och bilda en helhet.
Bokslutet och verksamhetsberättelsen
skall upprättas inom tre månader från räkenskapsperiodens utgång.

2§

Bokslutet, verksamhetsberättelsen och
koncernbokslutet skall tillställas revisorerna minst en månad före den ordinarie föreningsstämman.

3§
Försäkringsföreningens ansvarighet på
grund av försäkringsavtal bokförs som ansvarsskuld. Denna består av premieansvar
och ersättningsansvar.
Premieansvaret motsvarar kapitalvärdet
av de utbetalningar som föranleds av de i
gällande försäkringsavtal avsedda framtida
försäkringsfallen och av övriga utgifter för
dessa försäkringar, minskat med kapitalvärdet av framtida premier och ökat med kapitalvärdet av den ansvarighet som möjligen

2§
(upphävs)

3§

På försäkringsföreningens ansvarsskuld
tillämpas 9 kap. 1—3 §, 6 §, 9—11 § och
13 § 1 punkten i försäkringsbolagslagen.
Med försäkringsföreningens utjämningsbelopp avses ett riskteoretiskt belopp beräknat för skaderika år. Utjämningsbeloppet har en undre och en övre gräns.
Med utjämningsbeloppets undre gräns
avses skillnaden mellan minimibeloppet av
det korrigerade solvenskapitalet enligt 10 a
kap. 12 § och det verksamhetskapital som
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förorsakas av de försäkringar som förfaller
under överenskommen försäkringstid. Om
försäkringsavtalets art förutsätter detta kan
premieansvaret fastställas till det sammanlagda beloppet av betalda försäkringspremier och för försäkringen krediterade övriga
intäkter minskat med inkasserade kostnader
för upprätthållande av försäkringsskyddet
och förvaltningen av försäkringen enligt
försäkringsavtalet.
Ersättningsansvaret motsvarar obetalda
ersättningsbelopp och andra belopp som
skall utges med anledning av inträffade försäkringsfall samt ett för skaderika år riskteoreriskt beräknat utjämningsbelopp.
Har en försäkring beviljats av flera än en
försäkringsanstalt gemensamt på villkor att
de ansvarar solidariskt, får från ansvarsskulden oavsett sådana villkor utelämnas
den del av ansvarighetens kapitalvärde, som
enligt avtalet hänför sig till en annan finsk
försäkringsanstalt eller ett utländskt EESförsäkringsbolag, förutsatt att detta inte befinner sig i likvidation eller i sådan ställning
som avses i 12 kap. 6 c §. I det sistnämnda
fallet eller om det är fråga om ett annat utländskt försäkringsbolag har Försäkringsinspektionen rätt att bestämma om och i vilken mån kapitalvärdet av en annan försäkringsanstalts ansvarighet får utelämnas från
ansvarsskulden.
Föreningen skall ha betryggande beräkningsgrunder för bestämmande av ansvarsskulden. Försäkringsinspektionen kan kräva
att de statistiska beräkningselementen och
den diskontering som tillämpas vid bestämmandet av ansvarsskulden fastställs på
förhand. Om ansvarsskuldens beskaffenhet
och de krav som den omständigheten att ansvarsskulden skall vara betryggande ställer i
fråga om denna bestäms närmare genom
förordning.
En försäkringsförening som har upprättat
sitt koncernbokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i 1 § 6 mom. i detta kapitel skall som
noter till koncernbokslutet uppge den försäkringstekniska ansvarsskulden beräknad i
enlighet med 5 b § 1 mom. 2 punkten i detta
kapitel. Försäkringsinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter om hur den försäkringstekniska ansvarsskulden och solvensen

Föreslagen lydelse

korrigerats med de poster som räknas upp i
10 a kap. 7 §. Den undre gränsen kan dock
inte vara negativ. Med utjämningsbeloppets
övre gräns avses det belopp som på grundval av de riskteoretiska beräkningarna, med
beaktande av återförsäkringen och andra
liknande risköverföringsmetoder, anses
vara skäligt för en fortsatt försäkringsverksamhet.
En försäkringsförening ska ha beräkningsgrunder för att bestämma utjämningsbeloppet och utjämningsbeloppets undre
och övre gräns. Föreningen ska ansöka om
att Finansinspektionen fastställer beräkningsgrunderna för utjämningsbeloppet.
Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet föreskrivs det hur försäkringsföreningens utjämningsbelopp, den
övre gränsen för utjämningsbeloppet och
förändringar i utjämningsbeloppet ska räknas ut och hur beräkningsgrunderna för utjämningsbeloppet ska bestämmas.
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skall tas upp i bokslutet.
3a§
Försäkringsföreningen skall täcka den i 3
§ avsedda ansvarsskulden.
De tillgångar som täcker ansvarsskulden
skall vara uppbyggda med hänsyn till arten
av den försäkringsrörelse som föreningen
bedriver så att dess placeringar, vilka skall
vara diversifierade och ha lämplig spridning, tryggar tillgångarnas säkerhet, avkastning och realiserbarhet.
En försäkringsförening som bedriver direkt försäkring skall täcka ansvarsskulden
med sådana slag av tillgångar som anges
nedan i denna paragraf och som, värderade
till gängse värde på sådana grunder som
Försäkringsinspektionen har fastställt, räcker till för att täcka ansvarsskulden från vilken följande poster först har dragits av:
1) en andel som motsvarar avgiven återförsäkringsrörelse, högst till det belopp som
Försäkringsinspektionen godkänner,
2) en andel som motsvarar erhållen återförsäkringsrörelse till ett belopp av motsvarande återförsäkringsdepositionsfordringar,
3) fordringar som baserar sig på regressrätt,
4) värdet av sådana skadade föremål som
varit försäkringsobjekt och vilkas äganderätt överförs eller har överförts till försäkringsföreningen,
5) utgifter som hänför sig till anskaffningen av försäkringar och som har aktiverats på balansräkningens aktivsida, och
6) andra poster som av särskilda skäl får
dras av i sådana fall som vederbörande ministerium bestämmer.
Ministeriet kan av särskilda skäl föreskriva att vissa tillgångar som hör till täckningen skall värderas med avvikelse från deras
gängse värde.
Täckningen av ansvarsskulden skall, enligt vad som bestäms genom förordning och
närmare med stöd av förordningen, bestå av
1) masskuldebrevslån och andra penningoch kapitalmarknadsinstrument,
2) lånefordringar och andra fordringar
som baserar sig på skuldförbindelser,
3) aktier och andra andelar med rörlig avkastning,

3a§
Försäkringsföreningen ska täcka den i 3 §
avsedda ansvarsskulden, där följande pos-

ter har dragits av:

1) för avgiven återförsäkringsverksamhet
återförsäkringsgivarnas andel, dock högst
70 procent av totalbeloppet av ansvarsskulden; återförsäkrarens andel kan dock inte
dras av om återförsäkringsgivaren har försatts i likvidation eller i konkurs eller om
det i övrigt är sannolikt att återförsäkraren
inte kan svara för sina förbindelser,
2) en andel som motsvarar erhållen återförsäkringsverksamhet till ett belopp av
motsvarande depåfordringar inom återförsäkring,
3) fordringar som baserar sig på regressrätt,
4) värdet av sådana skadade föremål som
varit försäkringsobjekt och vilkas äganderätt överförs eller har överförts till försäkringsföreningen,
5) utgifter som hänför sig till anskaffningen av försäkringar och som har aktiverats bland aktiva i balansräkningen.
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4) andelar i placeringsfonder och andra
därmed jämförbara företag för kollektivplaceringar,
5) fastigheter, byggnader och rättigheter i
fast egendom såsom nyttjande- och dispositions- och tomtlegorätt; aktier och andelar i
fastighetssammanslutningar; rättigheter till
vattenkraft som utnyttjas av vattenkraftverk
förutsatt att inteckning har fastställts som
säkerhet för rätten att använda vattenkraft;
byggnadstida fordringar på sådana fastighetsbolag som äger i denna punkt avsedda
tillgångar och i vilka försäkringsföreningen
har bestämmanderätten i egenskap av innehavare av täckningen,
6) fordringar på försäkringstagare, försäkringsgivare och försäkringsförmedlare som
härrör från verksamhet med direkt försäkring och återförsäkring,
7) skattefordringar och andra fordringar
på staten och andra offentliga samfund,
8) fordringar på garantifonder,
9) andra materiella nyttigheter än de tillgångar som avses i punkt 5,
10) pengar och banktillgodohavanden,
depositioner i kreditinstitut och andra institut med rätt att ta emot depositioner,
11) resultatregleringar såsom upplupna
räntor, hyror och andra inkomstrester samt
utgiftsförskott.
Försäkringsinspektionen kan på försäkringsföreningens begäran som täckning av
ansvarsskulden för en bestämd tid godkänna även andra tillgångar än de som avses i 5
mom.
Vad 1 och 2 samt 8 mom. stadgar gäller
också sådana försäkringsföreningar som
bedriver enbart återförsäkringsverksamhet.
Försäkringsinspektionen kan meddela anvisningar om tillämpningen av denna paragraf och av de bestämmelser och föreskrifter som meddelats med stöd av den.
Försäkringsinspektionen meddelar vid
behov närmare föreskrifter om lokalisering
av de tillgångar som hör till täckningen för
ansvarsskulden, begränsning av valutarisken och ordnande av valutarörelsen, användning av derivatavtal som täckning för
ansvarsskulden, värdering av säkerheterna
samt betydelsen av säkerheter då de förbindelser som säkerheterna hänför sig till beaktas i täckningen. Försäkringsinspektionen
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meddelar vid behov också närmare föreskrifter om när ett omsättningssystem som
tillämpas i en stat som hör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat)
kan jämställas med en fondbörs, när en
sammanslutning kan jämställas med en fastighetssammanslutning, en depositionsbank
eller ett försäkringsbolag, när de tillgångar
som avses i 6 § 1 mom. 2 punkten i förordningen om täckning av ansvarsskulden i
försäkringsföreningar som bedriver direktförsäkringsrörelse (1125/1995), nedan förordningen om täckning, får beaktas i täckningen samt hur de maximigränser som
nämns i förordningens 9 § 3 mom. skall tilllämpas.
Försäkringsinspektionen kan i enskilda fall
bestämma att vissa tillgångar inte får beaktas i täckningen för föreningens ansvarsskuld, om det föreligger särskilda skäl till
detta med hänsyn till tillämpningen av 2
mom.
3b§
När en försäkringsförening täcker en ansvarsskuld som hänför sig till försäkringsrisker i en EES-stat jämställs de övriga
medlemsstaterna i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, nedan
OECD, med en EES-stat
1) vid tillämpning av 3 § 1 punkten i förordningen om täckning,
2) vid tillämpning av 3 § 2 och 3 punkten
samt 4 § 1 mom. 1–3, 5 och 6 punkten i
förordningen om täckning.
Jämställande enligt 1 mom. 2 punkten resulterar i att täckningen kan omfatta sådana
tillgångar som jämställs till ett belopp som
sammanlagt utgör högst tio procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden.
När en försäkringsförening täcker en ansvarsskuld som hänför sig till försäkringsrisker i andra OECD-stater än EES-stater,
jämställs vid tillämpning av 3—6 § i förordningen om täckning dessa andra OECDstater med en EES-stat.
När en försäkringsförening täcker en ansvarsskuld som hänför sig till försäkringsrisker i andra stater än i EES-stater och
OECD-stater, jämställs vid tillämpning av
3—6 § i förordningen om täckning de övriga OECD-staterna och den stat där försäk-

3b§

På försäkringsföreningens skyldighet att
täcka ansvarsskuld tillämpas det som föreskrivs om skadeförsäkringsbolags skyldighet att täcka ansvarsskuld i 10 kap. 1, 2,
4—18 §, 19 § 1, 2, 5 och 6 mom. samt 20
och 21 § i försäkringsbolagslagen, om inte
något annat föreskrivs i denna lag.
Små försäkringsföreningar enligt 1 kap. 1
§ 3 mom. i denna lag får, utan hinder av de
högsta beloppen enligt 10 kap. 17 § 1—3
mom. i försäkringsbolagslagen, placera ett
belopp motsvarande högst 30 procent av
bruttobeloppet av ansvarsskulden i skuldförbindelser i kreditinstitut eller försäkringsbolag med koncession i EES-området.
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ringsrisken finns med en EES-stat.
3c§

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan det föreskrivas
1) att vissa tillgångar som godkänns i
täckningen ska värderas med avvikelse från
deras verkliga värde, om det är nödvändigt
på grund av stora variationer i det verkliga
värdet till följd av tillgångsslagets natur eller av någon annan orsak, och
2) i fråga om de tillgångar som avses i
10 kap. 11 § 2 mom. 9 punkten i försäkringsbolagslagen, om de tillgångar som ska
godkännas som täckning för ansvarsskulden, om det är nödvändigt på grund av särskild riskbenägenhet hos dessa tillgångar.

3d§

Finansinspektionen kan meddela närmare
föreskrifter om
1) formen på och förvaringen av täckningsförteckningen, andelning av tillgångsposter i fördelningen och om tidpunkten för
upprättandet av fördelningen och omteknandet,
2) jämställande av en annan sammanslutning med ett kreditinstitut eller försäkringsbolag, om solvensförhållandet i denna sammanslutning kan anses motsvara förhållandet i ett kreditinstitut eller ett försäkringsbolag, och
3) användningen av derivatavtal som
täckning för ansvarsskulden.
Finansinspektionen kan i enskilda fall på
ansökan av en försäkringsförening av särskilda skäl för viss tid om högst två år
1) tillåta att återförsäkringsgivarnas andel enligt 3 a § 1 punkten, i fråga om avgiven återförsäkringsverksamhet, får vara
sammanlagt högst 100 procent av totalbeloppet av ansvarsskulden,
2) trots förbudet i 3 a § 1 punkten tillåta
att återförsäkringsgivarens andel, om återförsäkringsgivaren har försatts i likvidation
eller i konkurs eller om det i övrigt är osannolikt att återförsäkringsgivaren kan svara
för sina förbindelser, kan dras av från totalbeloppet av ansvarsskulden upp till ett
belopp som Finansinspektionen fastställer
och som inte får vara högre än 20 procent
av totalbeloppet av ansvarsskulden,
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3) tillåta att andra än tillgångsposter enligt 3 a § dras av från totalbeloppet av ansvarsskulden, om ansvaret för de tillgångsposter som ska dras av faktiskt ligger på
någon annan än försäkringsföreningen på
motsvarande sätt som de tillgångsposter
som avses i 3 a §,
4) som täckning för ansvarsskulden godkänna enstaka tillgångsposter som inte hör
till de tillgångsslag som räknas upp i 10
kap. 4 § i försäkringsbolagslagen, men som
har samma risker, och
5) höja maximibeloppen enligt 10 kap. 14
§ i försäkringsbolagslagen i fråga om
skuldförbindelser utan säkerhet till högst 8
procent och i fråga om en enda skuldförbindelse utan säkerhet eller i fråga om
skuldförbindelser utan säkerhet som ingåtts
av en och samma gäldenär till högst 2 procent av totalbeloppet av ansvarsskulden.

4§
En försäkringsförenings styrelse skall
göra upp en plan för placeringen av föreningens tillgångar (placeringsplan). Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om placeringsplanen.

Täckningen av försäkringsföreningens
ansvarsskuld skall förtecknas så som Försäkringsinspektionen bestämmer närmare.

5§

Anläggningstillgångar är föremål, rättigheter som kan överlåtas separat och andra
tillgångar som är avsedda att i affärsverksamheten stadigvarande ge intäkter under
flera räkenskapsperioder.
Placeringstillgångar är tillgångar som
förvärvats för placering av medel eller tryggande av placeringar.
Tillgångar uppdelade enligt användningsändamål hör till olika tillgångsgrupper enligt de relationstal som fås av användningsändamålen.

5a§

Om beloppet av tillverkningstidens ränteutgifter för ett lån som kan hänföras till till-

4§
En försäkringsförenings styrelse ska göra
upp en plan för placeringen av föreningens
tillgångar (placeringsplan). Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om
placeringsplanen.

(upphävs)

(upphävs)

5§

5a§
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verkningen av en tillgång som är avsedd att
stadigvarande ge intäkter under flera räkenskapsperioder, sammanräknat med den
andel som avses i 4 kap. 5 § 2 mom. bokföringslagen, är väsentligt jämfört med den
anskaffningsutgift som avses i nämnda paragrafs 1 mom., får utöver nämnda andel
enligt 2 mom. också ränteutgifterna räknas
in i anskaffningsutgiften.
Om inte försäkringsföreningen visar något annat, skall anskaffningsutgiften för
värdepapper av samma slag beräknas enligt först-in-först-ut-principen eller i motsatt anskaffnings- och överlåtelseordning.
Som anskaffningsutgift för värdepapper av
samma slag får även anges realiserade genomsnittliga anskaffningsutgifter vägda enligt volym.

5b§

I balansräkningen upptas
1) pengar och andra fordringar än sådana som tagits upp som placeringar i balansräkningen, till det nominella värdet,
likväl högst till det sannolika värdet,
2) försäkringsteknisk ansvarsskuld till det
värde som beräknats med beaktande av 3 §
och förordningen om principerna för beräkning av ansvarsskulden i försäkringsföreningar (453/1995) samt ministeriets föreskrifter och beslut,
3) övriga skulder till nominellt värde eller, om skulden är bunden vid index eller
någon annan jämförelsegrund, till det högre belopp som den stiger till på grund av
den förändrade jämförelsegrunden.
Om en kostnadsföring som har gjorts enligt 1 mom. 1 punkten visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av
kostnadsföringen.

5c§

Anskaffningsutgiften för de placeringar
som står under balansräkningens huvudgrupp "Placeringar" och som återstår vid
utgången av räkenskapsperioden skall aktiveras. Anskaffningsutgiften för byggnader
skall under sin verkningstid kostnadsföras
som avskrivningar enligt plan. I det fall att

(upphävs)

(upphävs)

5b§

5c§
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placeringens verkliga värde vid räkenskapsperiodens utgång underskrider den
ännu oavskrivna anskaffningsutgiften eller
den med stöd av detta moment med tidigare
gjorda nedskrivningar minskade anskaffningsutgiften, skall skillnaden kostnadsföras som nedskrivning. Om inte social- och
hälsovårdsministeriet av särskilda skäl bestämmer något annat, behöver placeringar
som skall betraktas som bestående aktiva
och fordringar inte nedskrivas, om nedskrivningen skall anses vara tillfällig. Om
nedskrivningen visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden,
skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.
Masskuldebrevslån samt andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument kan tas upp i balansräkningen på
ett sätt som avviker från 1 mom. enligt vad
social- och hälsovårdsministeriet närmare
föreskriver genom förordning.
Om det verkliga värdet av ett jord- eller
vattenområde, en byggnad, ett värdepapper
eller någon annan jämförbar tillgång på
bokslutsdagen varaktigt är väsentligt högre
än anskaffningsutgiften, får i balansräkningen utöver den ännu oavskrivna anskaffningsutgiften tas upp en uppskrivning
som är högst så stor som skillnaden mellan
det verkliga värdet och den oavskrivna anskaffningsutgiften. Ett belopp som motsvarar uppskrivningen skall i fråga om en till
placeringstillgångarna hänförd tillgång tas
upp i resultaträkningen och i fråga om en
till bestående aktiva hänförd tillgång i uppskrivningsfonden bland eget kapital. Om en
uppskrivning visar sig vara obefogad skall
den uppskrivning som tagits upp i resultaträkningen korrigeras på ett resultatpåverkande sätt och den uppskrivning som har
tagits upp i uppskrivningsfonden skall återföras.
Om värdet på en byggnad har uppskrivits,
beräknas en avskrivning enligt 1 mom. på
anskaffningsutgiftens och uppskrivningens
sammanlagda belopp.
Ur uppskrivningsfonden kan som en separat post jämställbar med den balansräkningspost som innehåller vinster och förluster för tidigare räkenskapsperioder överföras ett belopp som motsvarar avskrivningar
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som under räkenskapsperioden eller tidigare räkenskapsperioder gjorts för uppskrivningen och som har tagits upp som kostnader i resultaträkningen.
Med avvikelse från 1—3 mom. och 5 b §
kan finansiella instrument värderas till sitt
verkliga värde. Förändringar i det verkliga
värdet upptas såsom intäkter eller kostnader i resultaträkningen eller i fonden för
verkligt värde, som ingår i det egna kapitalet i balansräkningen. Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar genom förordning
närmare bestämmelser om huvudprinciperna för förutsättningar för värdering enligt
verkligt värde och fastställande av det verkliga värdet, hur förändringar i det verkliga
värdet upptas i resultaträkningen och balansräkningen samt om noter till finansiella
instrument och uppgifter som skall ges i
verksamhetsberättelsen. Placeringar med
vilka försäkringsföreningen idkar handel
kan klassificeras som finansiella instrument
som försäkringsföreningen innehar för
handel. Försäkringsinspektionen meddelar
närmare föreskrifter om klassificeringen av
finansiella instrument och om säkringsredovisning.
Med avvikelse från 1, 3 och 4 mom. kan
förvaltningsfastigheter och övriga placeringar som nämns i en förordning av socialoch hälsovårdsministeriets värderas till
verkligt värde. Förändringar i det verkliga
värdet upptas såsom intäkter eller kostnader i resultaträkningen. Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar genom förordning
närmare bestämmelser om huvudprinciperna för förutsättningar för värdering enligt
verkligt värde och fastställande av det verkliga värdet, hur förändringar i det verkliga
värdet upptas i resultaträkningen samt noter till dessa poster och uppgifter som skall
ges i verksamhetsberättelsen.
Försäkringsföreningen skall välja värderingsmetod så att enhetliga värderingsprinciper tillämpas på tillgångar som hänförs
till ett visst användningsändamål. Om försäkringsföreningen väljer värdering till
verkligt värde enligt 6 eller 7§8194;mom.
som värderingsprincip, kan den inte samtidigt tillämpa de värderingsprinciper som
anges i 1—4 mom. på andra motsvarande
tillgångar som hänförs till motsvarande an-
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vändningsändamål. Den valda värderingsmetoden skall följas konsekvent.
En tillgång som överförs från en till placeringstillgångarna eller bestående aktiva
hänförd grupp av placeringar till en annan
skall åsättas det balansvärde som avses i 1–
4 mom. samt 6 och 7 mom.
I en not till balansräkningen skall balanspostvis uppges placeringarnas anskaffningsutgift och verkliga värde på det sätt
som Försäkringsinspektionen närmare bestämmer.
Om en i 3 mom. avsedd uppskrivning
gäller aktier eller andelar som ett moderföretag äger i ett dotterföretag, skall de aktier
eller andelar som dotterföretaget äger i
moderföretaget anses vara utan värde när
uppskrivningen görs.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om förutsättningarna för
värdering av placeringar enligt verkligt
värde, fastställande av verkligt värde och
anskaffningsutgift för placeringar, överföringar mellan placeringstillgångar och bestående aktiva samt om framställningssättet
för byggnadsavskrivningar enligt plan.

6§
Bundet eget kapital är i en försäkringsförening garantikapital, grundfond, överkursfond, reservfond och uppskrivningsfond.
Andra fonder är fritt eget kapital. Räken-

skapsperiodens vinst och vinst från tidigare
räkenskapsperioder anges särskilt såsom
tillägg till det fria egna kapitalet samt räkenskapsperiodens förlust och förlust från
tidigare räkenskapsperioder såsom avdrag
från detsamma.
Kapitallån tas upp som en särskild post i
balansräkningen enligt vad social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmer genom förordning.

6a§

I balansräkningen eller i en not till den
skall per slag av garantiandel i fråga om de
egna garantiandelar som föreningen har i
sin besittning uppges antalet, det samman-

6§

Försäkringsföreningens eget kapital är
uppdelat på bundet eget kapital och fritt
eget kapital. Bundet eget kapital är i en för-

säkringsförening garantikapital, grundfond,
reservfond, uppskrivningsfond enligt bokföringslagen, fonden för verkligt värde och
omvärderingsfonden. Andra fonder samt
vinst och förlust från räkenskapsperioden
och tidigare räkenskapsperioder är fritt
eget kapital.

(upphävs)
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lagda nominella beloppet och anskaffningsutgiften.

7§

I balansräkningen eller i en not till den
skall särskilt uppges de i 11 kap. 7 § 1
mom. avsedda penninglånens sammanlagda
belopp enligt vad Försäkringsinspektionen
närmare bestämmer.
Vad som sägs i 1 mom. gäller också penninglån till den som med stöd av innehav av
garantiandelar har eller kan ha minst 10
procent av garantiandelarna eller röstetalet
för garantiandelarna eller med stöd av innehav av aktier eller garantiandelar, optionsrätter eller konvertibla skuldebrev
motsvarande innehav eller rösträtt i ett
samfund som tillhör samma koncern som
försäkringsföreningen, om det sammanlagda beloppet av dessa penninglån överstiger
den gräns som Försäkringsinspektionen
fastställt.

8§

I resultaträkningen eller balansräkningen
eller i noter till någondera skall lämnas följande uppgifter:
1) försäkringsföreningens garantikapital
uppdelat enligt slag av garantiandel samt
stadgarnas huvudsakliga bestämmelser om
varje slag av garantiandel,
2) i fråga om kapitallån de huvudsakliga
lånevillkoren och den för lånet avtalade
icke kostnadsförda räntan eller gottgörelsen av annat slag samt övriga väsentliga
uppgifter om kapitallån enligt vad Försäkringsinspektionen bestämmer.

9§

En moderförening skall upprätta och i sitt
bokslut ta in ett koncernbokslut. Koncernbokslutet skall upprättas som en sammanställning av koncernföretagens balansräkningar och resultaträkningar samt noterna
till dessa. Koncernbokslutet skall upprättas
samma dag som moderföreningens bokslut.
I ett koncernbokslut skall tas in en finansieringsanalys över koncernen, i vilken skall
redogöras för anskaffningen och använd-

(upphävs)
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ningen av medel under räkenskapsperioden.
Vid upprättandet av koncernbokslut skall
i tillämpliga delar iakttas bestämmelserna i
1 c § 1, 2 och 4 mom., 2, 5, 5 a—5 c, 6, 6 a,
7, 8 och 9 § i detta kapitel.
I moderföreningens verksamhetsberättelse ges de uppgifter som avses i 1 c § 3 mom.
i detta kapitel även om koncernen.
Handlingar som ingår i och som fogas till
koncernbokslutet skall vara överskådliga
och bilda en helhet.
Koncernbokslut behöver inte upprättas,
om
1) ett samfund som lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet äger minst nio tiondelar av moderföreningen,
2) moderföreningens övriga ägare har
gett sitt samtycke till att koncernbokslut inte
upprättas, och
3) boksluten för moderföreningen och
dess dottersamfund sammanställs med koncernbokslutet för ett samfund som lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och koncernbokslutet ges in för registrering enligt
bestämmelserna i 3 kap. 9 § i bokföringslagen.
Koncernbokslut skall dock alltid upprättas, om moderföreningen är en sådan försäkringsförening som delar ut medel till
delägarna, ger sådant penninglån som avses i 11 kap. 7 § 1 mom. eller beviljar dem
som nämns i det momentet säkerhet eller i
fråga om kapitallån återbetalar kapital eller betalar ränta eller annan gottgörelse.
Utan hinder av vad som i denna lag föreskrivs om koncernbokslut och de upplysningar om koncernen som skall ges i moderföreningens verksamhetsberättelse kan
de bestämmelser i 10 kap. i lagen om försäkringsbolag som motsvarar denna lag
tillämpas på koncernbokslut och på verksamhetsberättelse för en moderförening i
sådana koncerner där en finsk försäkringsholdingsammanslutning är moderföretag.
Om ett kreditinstitut eller värdepappersföretag hör till en försäkringsförenings eller en försäkringsholdingsammanslutnings
koncern, får koncernbokslutet utan hinder
av detta kapitel upprättas på det sätt som
bestäms i 4 kap. i lagen om tillsyn över fi-
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nans- och försäkringskonglomerat, om det
är nödvändigt för att ge en rättvisande och
tillräcklig bild av resultatet av koncernens
verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

9a§

Har föreningen under räkenskapsperioden ökat garantikapitalet med avvikelse
från företrädesrätten till teckning, skall i
verksamhetsberättelsen redogöras för hur
och på vilka villkor garantikapitalet ökades
samt hur avvikelsen från företrädesrätten
inverkade på fördelningen av ägandet och
rösträtten i föreningen.

9c§

Ett dottersamfunds bokslut behöver inte
sammanställas med koncernbokslutet, om
det finns en grund för detta enligt 6 kap. 3 §
i bokföringslagen.
Ett inhemskt dottersamfund vars bokslut
skall sammanställas med koncernbokslutet
skall ha samma räkenskapsperiod som moderföreningen, om inte Försäkringsinspektionen beviljar ett undantag enligt 12 § 7
mom. i detta kapitel från detta.

9d§

Bestämmelserna i 6 kap. 4 § 2 mom. bokföringslagen tillämpas inte på ett dotter- eller intressesamfunds försäkringstekniska
ansvarsskuld. Användningen av detta undantagsförfarande skall anges i noterna till
koncernbokslutet.

9e§

I verksamhetsberättelsen för en moderförening skall om koncernen lämnas sådana
uppgifter som avses i 11 kap. 9 § 2 mom. i
lagen om aktiebolag samt i tillämpliga delar sådana redogörelser för garantiandelar
som avses i 11 kap. 9 a § 1–3 mom. i lagen
om aktiebolag. Dessutom skall uppges det
belopp som samfunden inom koncernen enligt bolagsordningen eller föreningens
stadgar skall överföra av koncernens fria
egna kapital till bundet eget kapital.

(upphävs)
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11 §

På anmälan av en försäkringsförenings
bokslut, verksamhetsberättelse och koncernbokslut för registrering och på handlingar som skall bifogas anmälan tillämpas
11 kap. 14 § i lagen om aktiebolag.

12 §

Närmare bestämmelser som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär
utfärdas genom förordning av social- och
hälsovårdsministeriet om balansräkningsoch resultaträkningsscheman, finansieringsanalysen, noter till balansräkningen,
resultaträkningen och finansieringsanalysen och uppgifter som skall ges i verksamhetsberättelsen, om koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernens finansieringsanalys, upplysningar som
skall ges i noterna till koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernens finansieringsanalys samt om balansspecifikationer och specifikationer av
noterna.
Social- och hälsovårdsministeriet kan genom förordning bestämma när och hur avvikelser, för att en rättvisande bild skall
kunna ges, får göras från bestämmelserna
om upprättande av bokslutet och verksamhetsberättelsen.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur
bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse för försäkringsföreningar skall
upprättas.
Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur detta kapitel,
social- och hälsovårdsministeriets förordning enligt 1 mom., bestämmelserna om
bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i lagen om aktiebolag samt bokföringslagen och bokföringsförordningen
skall tillämpas på försäkringsföreningar.
Anvisningar och utlåtanden om tillämpningen av de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. i bokföringslagen kan ges när dessa gäller enbart
försäkringsverksamhet.
Försäkringsinspektionen kan på ansökan
av en försäkringsförening av särskilda skäl

(upphävs)

(upphävs)
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för viss tid bevilja tillstånd att avvika från
de i 4 mom. angivna bestämmelserna och
föreskrifterna, om undantaget behövs för att
ge en rättvisande bild av resultatet av försäkringsföreningens verksamhet och av
dess ekonomiska ställning.
Om en bestämmelse eller föreskrift, en
anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd
som avses i denna paragraf är av vikt med
tanke på den allmänna tillämpningen av
bokföringslagen eller bokföringsförordningen eller bestämmelserna om bokslut,
koncernbokslut och verksamhetsberättelse i
lagen om aktiebolag, skall social- och hälsovårdsministeriet eller Försäkringsinspektionen, innan bestämmelsen eller föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller tillståndet
utfärdas, begära bokföringsnämndens utlåtande härom.
Försäkringsinspektionen kan av särskilda
skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från 1 c § 5 mom., 9 c § 2 mom. och
12 § 1 mom. i detta kapitel samt 2 kap. 9 §
1 mom. i bokföringslagen. En förutsättning
för att undantag skall beviljas är att det inte
strider mot Europeiska unionens rättsakter
om årsbokslut och koncernbokslut.

10 a kap

10 a kap.

Verksamhetskapital

Verksamhetskapital

1§
Med en försäkringsförenings verksamhetskapital avses det belopp med vilket föreningens tillgångar anses överstiga föreningens skulder och andra därmed jämförbara förbindelser, med iakttagande i tilllämpliga delar av vad som i 11 kap. 2–5 §
lagen om försäkringsbolag bestäms om
skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital.
Av en stor försäkringsförenings verksamhetskapital skall ett belopp som motsvarar
det garantibelopp som anges i 3 § bestå av
de poster som avses i 11 kap. 2 § 1 och 3–7
punkten lagen om försäkringsbolag, med
avdrag för de poster som avses i 11 kap. 5 §
lagen om försäkringsbolag.

1§
Med en försäkringsförenings verksamhetskapital avses det belopp med vilket föreningens tillgångar anses överstiga föreningens skulder och andra därmed jämförbara förbindelser, med iakttagande av vad
som i 11 kap. 2—5 § i försäkringsbolagslagen bestäms om skadeförsäkringsbolags
verksamhetskapital.

Finansinspektionen kan meddela närmare
föreskrifter om poster som ska hänföras till
och dras av från verksamhetskapitalet i enlighet med 11 kap. 2—5 § i försäkringsbolagslagen.
Försäkringsföreningen ska fortlöpande
uppfylla de krav på verksamhetskapitalet
som anges i detta kapitel.

Av en stor försäkringsförenings verksamhetskapital ska ett belopp som motsvarar
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det garantibelopp som anges i 3 § bestå av
de poster som avses i 11 kap. 2 § 1 och 3—
7 punkten i försäkringsbolagslagen, med
avdrag för de poster som avses i 11 kap. 5 §
i den lagen.
2§
På stora försäkringsföreningar tillämpas
vad som i 11 kap. 7 § 1–9 mom. och 14 §
lagen om försäkringsbolag bestäms om
skadeförsäkringsbolag.
En stor försäkringsförenings verksamhetskapital skall alltid uppgå till minst det
minimigarantibelopp som anges i 3 § 2
mom.

2§
På stora försäkringsföreningar tillämpas
vad som i 11 kap. 7—11 § och 27 § i försäkringsbolagslagen bestäms om skadeförsäkringsbolag.
En stor försäkringsförenings verksamhetskapital ska alltid uppgå till minst det
minimigarantibelopp som anges i 3 § 2
mom.

2a§
En liten försäkringsförenings verksamhetskapital skall uppgå till minst 84 000
euro ökat med 24 procent av medeltalet av
premieinkomsterna enligt föreningens bokslut för de tre senaste räkenskapsperioderna.
En liten försäkringsförenings eget kapital
skall utgöra minst hälften av verksamhetskapitalets minimibelopp.

2a§
En liten försäkringsförenings verksamhetskapital ska uppgå till minst 97 000 euro
ökat med 27 procent av medeltalet av premieinkomsterna enligt föreningens bokslut
för de tre senaste räkenskapsperioderna.
En liten försäkringsförenings eget kapital
ska utgöra minst hälften av verksamhetskapitalets minimibelopp.

3§
En stor försäkringsförenings garantibelopp utgörs av en tredjedel av det i 2 § föreskrivna minimibeloppet av verksamhetskapitalet.
Minimigarantibeloppet är
1) 2 250 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklasserna 10–15 eller den mottagna återförsäkringens andel av föreningens totala premieinkomst eller totala ansvarsskuld överstiger tio procent,
2) 1 500 000 euro i övriga fall.

3§
En stor försäkringsförenings garantibelopp utgörs av en tredjedel av det i 2 § föreskrivna minimibeloppet av verksamhetskapitalet.
Minimigarantibeloppet är
1) 2 650 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklasserna 10—15 eller den mottagna återförsäkringens andel av föreningens totala
premieinkomst eller totala ansvarsskuld
överstiger tio procent,
2) 1 725 000 euro i övriga fall.
.

5§
En försäkringsförenings verksamhetskapital, återförsäkring och övriga omständigheter som inverkar på föreningens solvens
skall ordnas så att de tryggar de försäkrade
förmånerna, med beaktande av sannolika
växlingar i intäkterna och kostnaderna samt
kalkylerbara övriga osäkerhetsfaktorer.

5§
En försäkringsförenings verksamhetskapital, återförsäkring och övriga omständigheter som inverkar på föreningens solvens ska
ordnas så att de tryggar de försäkrade förmånerna, med beaktande av sannolika växlingar i intäkterna och kostnaderna samt
kalkylerbara övriga osäkerhetsfaktorer.
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Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen
av 1 mom.
7§
En försäkringsförenings solvenskapital
består av det sammanlagda beloppet av utjämningsbeloppet och verksamhetskapitalet.
Det korrigerade solvenskapitalet erhålls
genom en korrigering av solvenskapitalet
på följande sätt:
1) ett kapitallån som avses i 11 kap. 2 §
7 punkten i försäkringsbolagslagen läggs
till solvenskapitalet till den del lånet på
grund av begränsningarna i 11 kap. 4 § i
försäkringsbolagslagen inte kan hänföras
till verksamhetskapitalet,
2) det i 1 kap. 3 § i denna lag avsedda belopp som ska debiteras på grundval av tillskottsplikt till den del beloppet i enlighet
med 11 kap. 2 § 8 punkten och 4 § 3 mom. i
försäkringsbolagslagen har hänförts till
verksamhetskapitalet och
3) aktierna och andelarna i kreditinstitut
eller finansinstitut eller andra försäkringsbolag som ägs av föreningen samt det verkliga värdet av riskdebenturer, kapitallån
och andra poster som kan jämställas med
eget kapital dras av, till den del föreningens
tillgångar motsvarar den definition av
ägarintresse som avses i 12 a kap. och om
dessa tillgångar inte har dragits av från bolagets verksamhetskapital med stöd av 11
kap. 5 § 10 punkten i försäkringsbolagslagen.
8§
En försäkringsförenings riskposition bedöms genom en jämförelse av det korrigerade solvenskapitalet med minimibeloppet
av det korrigerade solvenskapitalet. Vid beräkningen av minimibeloppet av det korrigerade solvenskapitalet beaktas försäkringsföreningens försäkringstekniska risker
och det största möjliga ersättningsbeloppet
av föreningens eget ansvar i ett enskilt skadefall.
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9§
En försäkringsförening ska ha beräkningsgrunder för beräkningen av minimibeloppet av det korrigerade solvenskapitalet.
Föreningen ska ansöka om att Finansinspektionens fastställer beräkningsgrunderna.
Finansinspektionen kan kräva att beräkningsgrunderna ska ändras av om de inte
längre kan tillämpas på grund av förändrande förhållanden.
10 §
Det korrigerade solvenskapitalet i en försäkringsförening ska fortlöpande uppgå till
minst dess minimibelopp.
Försäkringsföreningen ska årligen till Finansinspektionen lämna beräkningar av
tillsynsgränserna, där beloppet av bolagets
korrigerade solvenskapital i förhållande till
minimibeloppet av det korrigerade solvenskapitalet ska framgå.
Finansinspektionen kan meddela närmare
föreskrifter om de uppgifter som avses i 2
mom. och om hur uppgifterna ska presenteras och lämnas till Finansinspektionen.
11 §
Om en försäkringsförenings korrigerade
solvenskapital underskrider minibeloppet
av det korrigerade solvenskapitalet, ska föreningen utan dröjsmål öka sitt verksamhetskapital eller utöka sin återförsäkring eller i övrigt höja det korrigerade solvenskapitalet så att det överstiger minimibeloppet.
12 §
Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet föreskrivs det om
1) de formler och parametrar som ska
användas vid beräkningen av minibeloppet
av det korrigerade solvenskapitalet enligt 8
§,
2) hur beräkningsgrunderna för minimibeloppet av det korrigerade solvenskapitalet ska utarbetas, och
3) vilka dokument som ska bifogas bokslutet på grund av den proaktiva tillsynen.
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13 §
I enskilda fall kan Finansinspektionen på
ansökan av försäkringsföreningen tillåta att
föreningen avviker från det som i den förordning som avses i 12 § föreskrivs om de
parametrar eller formler som ska användas
vid beräkningen av minimibeloppet av det
korrigerade solvenskapitalet, om de inte ger
en rättvisande bild av föreningens riskposition.

11 kap

11 kap.

Vinstutdelning och annan användning av
föreningens tillgångar

Vinstutdelning och annan användning av
föreningens tillgångar

1§
Försäkringsföreningens medel får utbetalas till delägarna endast enligt vad som i
denna lag bestäms om
1) vinstutdelning,
2) utbetalning vid nedsättning av överkursfonden eller reservfonden eller vid
återbetalning av garantikapitalet,
3) förvärv och mottagande av egna garantiandelar såsom pant,
4) utbetalning i samband med att föreningen upplöses eller fusioneras.
Förrän föreningen har registrerats får medel inte utbetalas eller i 7 § avsedda lån ges
eller medel betalas ut.
Bestämmelserna i detta kapitel om
vinstutdelning skall i tillämpliga delar iakttas vid betalning av ränta på garantiandelar

1§
Försäkringsföreningens medel får utbetalas till delägarna endast enligt vad som i
denna lag bestäms om
1) vinstutdelning och utbetalning från en
fond som hänförs till det fria egna kapitalet,
2) utbetalning vid nedsättning av reservfonden eller minskning av eller återbetalning av garantikapitalet,
3) förvärv, inlösen och mottagande av
egna garantiandelar såsom pant,
4) utbetalning i samband med att föreningen upplöses eller fusioneras.
Medel får inte betalas ut förrän föreningen har registrerats.
Bestämmelserna i detta kapitel om
vinstutdelning ska tillämpas också på betalning av ränta på garantiandelar som medför delägarskap i försäkringsföreningen.

som medför delägarskap i försäkringsföreningen.

2§
Vinstutdelning får inte överstiga det
sammanlagda beloppet av vinst enligt fastställd balansräkning för den senaste räkenskapsperioden och bolagets övriga fria egna
kapital, med avdrag för den förlust som balansräkningen utvisar och andra icke utdelningsbara poster, vilka är

Som olaglig utbetalning av medel anses
andra affärshändelser som utan någon affärsekonomisk grund minskar föreningens
tillgångar eller ökar dess skulder.

2§
Vinstutdelning får inte överstiga det sammanlagda beloppet av vinst enligt fastställd
balansräkning för den senaste räkenskapsperioden och bolagets övriga fria egna kapital, med avdrag för den förlust som balansräkningen utvisar och andra icke utdelningsbara poster, vilka är
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1) belopp som enligt stadgarna skall avsättas till reservfonden eller annars lämnas
outdelat, samt
2) belopp som av de orealiserade värdeökningarna på de placeringar som står under huvudgruppen "Placeringar" i försäkringsföreningens balansräkning, på grundval av 10 kap. 5 c § 6 och 7 mom. har upptagits som fritt eget kapital.

1) belopp som enligt stadgarna ska avsättas till reservfonden eller annars lämnas
outdelat, samt
2) belopp som av de orealiserade värdeökningarna på de placeringar som står under huvudgruppen "Placeringar" i försäkringsföreningens balansräkning, på grund-

I fråga om begränsning av vinstutdelning
som grundar sig på nedsättning av garantikapitalet tillämpas bestämmelserna i 5 kap.
2 §. Om begränsning av vinstutdelning till
följd av ränta på kapitallån eller annan gottgörelse bestäms i 1 kap. 5 c § 2 mom. och 5
d § 1 mom.

I fråga om begränsning av vinstutdelning
som grundar sig på nedsättning av garantikapitalet tillämpas bestämmelserna i 5 kap.
2 §. Om begränsning av vinstutdelning till
följd av ränta på kapitallån eller annan gottgörelse bestäms i 1 kap. 5 c § 2 mom. och 5
d § 1 mom.
Sådan vinstutdelning som avses i 1 mom.
är förbjuden, om en stor försäkringsförenings eget kapital understiger minimibeloppet enligt 10 a kap. 4 § eller en liten försäkringsförenings eget kapital understiger minimibeloppet enligt 2 kap. 5 § 3 mom. Med
eget kapital jämställs dock härvid inte av
försäkringsföreningen upptaget kapitallån.

Som vinst i moderföreningen får inte utdelas ett belopp som överstiger det sammanlagda beloppet av vinst enligt fastställd
koncernbalansräkning för den senaste räkenskapsperioden och koncernens övriga
fria egna kapital, med avdrag för den förlust som koncernbalansräkningen utvisar,
sådana andra icke utdelningsbara poster
som avses i 1 mom., sådana poster som avses i 2 mom. och poster som är
1) belopp till vilket i bokföringslagen avsedda reserver i bokslutet för samfunden i
koncernen samt skillnaden mellan de registrerade och planenliga avskrivningarna
har upptagits som fritt eget kapital i koncernbokslutet,
2) belopp som av utjämningsbeloppet för
en försäkringsförening i koncernen i det
koncernbokslut som upprättats enligt 10
kap. 1 § 6 mom. har upptagits som fritt eget
kapital, och
3) belopp som av de orealiserade värdeökningarna på de placeringar som står under huvudgruppen "Placeringar" i balansräkningen för en försäkringsförening i koncernen, på grundval av 10 kap. 1 § 6 mom.
har upptagits som fritt eget kapital.

Sådan vinstutdelning som avses i 1 mom.
är förbjuden, om en stor försäkringsförenings eget kapital understiger minimibeloppet enligt 10 a kap. 4 § eller en liten försäkringsförenings eget kapital understiger minimibeloppet enligt 2 kap. 5 § 3 mom. Med

val av 8 kap. 17 § 1 och 2 mom. i försäkringsbolagslagen har upptagits som fritt
eget kapital och det sammanlagda belopp
med vilket fonden för verkligt värde är negativ.

Vinstutdelning är också förbjuden, om föreningen inte uppfyller kraven på täckning av
ansvarsskulden eller om det är känt eller
bör vara känt att föreningen är insolvent.
Dessutom är vinstutdelning förbjuden om
det är känt eller bör vara känt att vinstutdelning leder till att det egna kapitalet
minskar så mycket att det understiger minimibeloppet, till att föreningen blir insolvent eller till att täckningen av ansvarsskulden inte uppfyller kraven enligt denna lag.
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eget kapital jämställs dock härvid inte av
försäkringsföreningen upptaget kapitallån.
3a§

Uppskrivningsfonden får användas endast
för överföring till en försäkringsförenings
grundfond, och även i sådana fall endast
om fonden består av uppskrivningar av placeringar som skall anses hänföra sig till anläggningstillgångarna. När uppskrivningar
återförs skall det kapital som har avsatts till
fonden i motsvarande mån minskas med det
belopp som återförs. Om föreningens
grundfond har ökats genom användning av
uppskrivningsfonden och det kapital som
har avsatts till fonden inte kan minskas med
det belopp som återförs, skall ett motsvarande belopp upptas som en minskning av
det fria egna kapitalet.

7§

En försäkringsförening får bevilja en i 1
kap. 5 b § 1 mom. 3 punkten avsedd person
penninglån endast inom gränserna för de
såsom vinst utdelningsbara medel enligt 2 §
i detta kapitel och endast om för lånet har
ställts borgen av en depositionsbank som
beviljats koncession i en stat som hör till
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller någon annan betryggande säkerhet.
Detsamma gäller penninglån till den som är
make till eller lever under äktenskapsliknande förhållanden med en ovan avsedd
person, är släkt i rätt upp- eller nedstigande
led med en sådan person, med hans make
eller med någon som lever under äktenskapsliknande förhållanden med personen i
fråga samt den som är make till eller lever
under äktenskapsliknande förhållanden
med en sådan släkting.

Försäkringsföreningen får inte bevilja
penninglån eller ge ut andra medel i syfte
att mottagaren eller någon som hör till dennes närmaste krets enligt 1 kap. 5 b § med
medlen skall förvärva garantiandelar i föreningen eller aktier, medlemsandelar, garantiandelar eller andra bolagsandelar i ett annat samfund som hör till samma koncern.
I styrelsens protokoll eller i en till balans-

(upphävs)

3a§

7§
Försäkringsföreningen får inte bevilja
penninglån eller ge ut andra medel i syfte
att mottagaren med medlen ska förvärva garantiandelar i föreningen eller aktier, medlemsandelar, garantiandelar eller andra bolagsandelar i ett annat samfund som hör till
samma koncern.
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specifikationerna fogad förteckning skall
särskilt antecknas varje lån som avses i 1
mom. Av anteckningen skall framgå gäldenärens namn, villkoren för lånet och de säkerheter som ställts.

12 kap

12 kap.

Tillsynen över försäkringsföreningarna

Tillsynen över försäkringsföreningarna

3§

För att säkerställa en sund och fungerande ekonomisk konkurrens som är fri från
skadliga konkurrensbegränsningar i försäkringsföreningarnas verksamhet skall i tilllämpliga delar iakttas 14 a kap. lagen om
försäkringsbolag.

5§

En försäkringsförening skall varje år
inom en månad från den föreningsstämma
vid vilken bokslutet och verksamhetsberättelsen fastställts, dock senast i juli månad
eller vid en senare tidpunkt som godkänns
av Försäkringsinspektionen, till Försäkringsinspektionen sända en enligt Försäkringsinspektionens formulär avfattad berättelse över sin verksamhet och över sitt tillstånd. Till berättelsen skall fogas kopior av
de handlingar som avses i 10 kap. 11 §.

En försäkringsförening och en finsk försäkringsholdingsammanslutning skall inom
en skälig tid som social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen bestämmer lämna ministeriet och inspektionen
också andra för utförandet av uppgifterna
enligt denna lag nödvändiga upplysningar
om sin verksamhet än de som avses i 1
mom. Det som ovan i detta moment före-

skrivs om försäkringsföreningar och finska
försäkringsholdingsammanslutningar tilllämpas på motsvarande sätt på inhemska
och utländska företag som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat, om Försäkringsinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet enligt den nämnda lagen eller i övrigt utför uppgifter som med stöd av
den nämnda lagen hör till den.

(upphävs)

3§

5§

Trots sekretessbestämmelserna ska en

försäkringsförening och en finsk försäkringsholdingsammanslutning inom en skälig tid som social- och hälsovårdsministeriet
bestämmer till ministeriet lämna uppgifter
om sin verksamhet som är nödvändiga för
att ministeriet ska kunna utföra sina uppgifter.
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6c§
I syfte att trygga de försäkrades intressen
kan Försäkringsinspektionen förbjuda en
försäkringsförening att överlåta eller pantsätta sin egendom, om
1) föreningen inte uppfyller kraven på
täckning av ansvarsskulden enligt 10 kap. 3
a §,
2) föreningen inte uppfyller de i 6 b § 2
mom. nämnda kraven på föreningens verksamhetskapital och eget kapital,
3) föreningen inte längre uppfyller de i 6
b § 1 mom. nämnda kraven på föreningens
verksamhetskapital och Försäkringsinspektionen har anledning att anta att föreningens
ekonomiska ställning ytterligare kommer att
försämras, eller om
4) Försäkringsinspektionen anser att föreningen håller på att råka i en sådan situation
som avses i 3 punkten.
Ett förbud att överlåta och pantsätta en
försäkringsförenings egendom får gälla i
högst tre månader. Försäkringsinspektionen
kan av särskilda skäl besluta att förlänga
förbudet med högst tre månader.
Av Försäkringsinspektionens beslut enligt
1 mom. skall framgå tidpunkten för meddelandet av beslutet, den egendom överlåtelse- och pantsättningsförbudet gäller och
förbudets giltighetstid, det ombud som med
stöd av 4 mom. har förordnats att övervaka
att förbudet iakttas samt inverkan av överklagande på beslutets verkställbarhet.
Finansinspektionen ska vid försäkringsföreningen tillsätta ett ombud enligt 29 § i lagen om Finansinspektionen. Ombudet ska
övervaka att föreningen iakttar förbudet att
överlåta och pantsätta egendom. Utöver de
befogenheter som föreskrivs i den nämnda
paragrafen har ombudet rätt att besluta om
samtycke till rättshandlingar enligt 25 kap.
13 § i försäkringsbolagslagen.
På förbud att överlåta och pantsätta en
försäkringsförenings egendom tillämpas
dessutom vad som i 14 kap. 9—20 § och 15
a kap. lagen om försäkringsbolag bestäms
om förbud för ett försäkringsbolag att överlåta och pantsätta egendom.
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6c§
I syfte att trygga de försäkrades intressen
kan Finansinspektionen förbjuda en försäkringsförening att överlåta eller pantsätta sin
egendom, om
1) föreningen inte uppfyller kraven på
täckning av ansvarsskulden enligt 10 kap. 3
a §,
2) föreningen inte uppfyller de i 6 b §
2 mom. föreskrivna kraven på föreningens
verksamhetskapital och eget kapital,
3) föreningen inte längre uppfyller de i
6 b § 1 mom. föreskrivna kraven på föreningens verksamhetskapital och Finansinspektionen har anledning att anta att föreningens ekonomiska ställning ytterligare
kommer att försämras, eller om
4) Finansinspektionen anser att det finns
risk för att föreningen råkar i en sådan situation som avses i 3 punkten.
Finansinspektionen ska desssuton vid försäkringsföreningen tillsätta ett ombud enligt
29 § i lagen om Finansinspektionen. Ombudet ska övervaka att föreningen iakttar
förbudet att överlåta och pantsätta egendom. Utöver de befogenheter som föreskrivs i den nämnda paragrafen har ombudet rätt att besluta om samtycke till rättshandlingar enligt 25 kap. 13 § i försäkringsbolagslagen.
Ett förbud att överlåta och pantsätta en
försäkringsförenings egendom får gälla i
högst tre månader. Finansinspektionen kan
av särskilda skäl besluta att förlänga förbudet med högst tre månader.
Av Finansinspektionens beslut enligt
1 mom. ska framgå tidpunkten för meddelandet av beslutet, den egendom överlåtelse- och pantsättningsförbudet gäller, förbudets giltighetstid, ombud samt inverkan av
överklagande på beslutets verkställbarhet.
På förbud att överlåta och pantsätta en
försäkringsförenings egendom tillämpas
dessutom vad som i 24 kap. och 25 kap.
12—21 § i försäkringsbolagslagen bestäms
om förbud för ett försäkringsbolag att över-

låta och pantsätta egendom.

Ett beslut av Finansinspektionen om förbud att avyttra och pantsätta egendom får
överklagas i enlighet med lagen om Finansinspektionen. Besvär ska anföras inom
30 dagar från det att beslutet har offentlig-
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gjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

12 a kap

12 a kap.

Extra tillsyn över försäkringsgrupper

Extra tillsyn över försäkringsgrupper

1§
I detta kapitel avses med
1) moderföretag ett moderföretag enligt
bokföringslagen samt varje annan juridisk
person som Försäkringsinspektionen anser
att utövar ett faktiskt bestämmande inflytande över ett annat företag,
2) dotterföretag ett dotterföretag enligt
bokföringslagen samt varje annan juridisk
person över vilken Försäkringsinspektionen
anser att ett moderföretag utövar faktiskt
bestämmande inflytande samt en sådan juridisk persons dotterföretag,
3) ägarintresse det att det mellan en fysisk person eller en juridisk person och ett
företag uppstår en betydande bindning enligt 1 kap. 6 §; även en annan sådan ägarandel som skapar en varaktig förbindelse mellan en fysisk person eller en juridisk person
och ett företag och som är avsedd att främja
den fysiska personens eller den juridiska
personens verksamhet eller den verksamhet
som ett företag inom samma koncern bedriver, utgör ett ägarintresse,
4) företag med ägarintresse ett moderföretag eller en juridisk person som har ägarintresse i ett annat företag,
5) anknutet företag ett dotterföretag eller
ett företag i vilket en juridisk person har
ägarintresse,
6) försäkringsföretag en försäkringsförening och ett i lagen om försäkringsbolag
avsett försäkringsbolag samt en med dem
jämförbar utländsk försäkringsgivare som
bedriver direkt försäkring och vars hemstat
hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
7) försäkringsföretag i tredje land ett utländskt försäkringsföretag som bedriver direkt försäkring och vars hemstat inte hör till
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
8) utländskt återförsäkringsföretag ett

1§
I detta kapitel avses med
1) moderföretag ett moderföretag enligt
bokföringslagen samt varje annan juridisk
person som Finansinspektionen anser utövar ett faktiskt bestämmande inflytande
över ett annat företag,
2) dotterföretag ett dotterföretag enligt
bokföringslagen samt varje annan juridisk
person över vilken Finansinspektionen anser att ett moderföretag utövar faktiskt bestämmande inflytande samt en sådan juridisk persons dotterföretag,
3) ägarintresse det att det mellan en fysisk person eller en juridisk person och ett
företag uppstår en betydande bindning enligt 1 kap. 6 §; även en annan sådan ägarandel som skapar en varaktig förbindelse mellan en fysisk person eller en juridisk person
och ett företag och som är avsedd att främja
den fysiska personens eller den juridiska
personens verksamhet eller den verksamhet
som ett företag inom samma koncern bedriver, utgör ett ägarintresse,
4) ägarföretag ett moderföretag eller en
juridisk person som har ägarintresse i ett
annat företag,
5) anknutet företag ett dotterföretag eller
ett företag i vilket en juridisk person har
ägarintresse,
6) anknutet försäkringsföretag ett för-

utländskt företag som huvudsakligen bedriver återförsäkring och som inte är ett för-

säkringsföretag, en försäkringsholdingsammanslutning, ett försäkringsföretag i ett
tredjeland, ett kredit- och finansinstitut eller ett värdepappersföretag som är ett anknutet företag,
7) försäkringsföretag en försäkringsföre-

ning och ett i lagen om försäkringsbolag
avsett försäkringsbolag samt en med dem
jämförbar utländsk försäkringsgivare som
bedriver direkt försäkring och vars hemstat
hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
8) försäkringsföretag i tredje land ett ut-
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säkringsföretag enligt 6 och 7 punkten,

9 punkten har upphävts genom L
30.7.2004/709.
10) mångbranschholdingsammanslutning
ett annat moderföretag än ett försäkringsföretag, ett försäkringsföretag i tredje land, ett
utländskt återförsäkringsföretag, en försäkringsholdingsammanslutning eller ett konglomerats holdingsammanslutning enligt
lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och som har minst en försäkringsförening enligt denna lag bland sina
dotterföretag.
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ländskt försäkringsföretag som bedriver direkt försäkring eller återförsäkring och vars
hemstat inte hör till Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet,
9) mångbranschholdingsammanslutning
ett annat moderföretag än ett försäkringsföretag, ett försäkringsföretag i tredje land, en
försäkringsholdingsammanslutning eller ett
konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och som har minst en
försäkringsförening enligt denna lag bland
sina dotterföretag,
10) försäkringsgrupp försäkringsföretag

som avses i 2 § 2—4 mom., deras anknutna
företag och ägarföretag samt företag som
är anknutna till deras ägarföretag.
När ägarintresse definieras i enlighet
med 1 mom. 3 punkten räknas vid tillämpningen av detta kapitel som indirekt innehav även innehav som fås med hjälp av en
formel enligt vilken de successiva intressena hos företag som inte hör till samma koncern multipliceras med varandra. I fråga
om företag inom samma koncern räknas deras innehav i ett bolag utanför koncernen
vid tillämpningen av detta kapitel som direkt innehav.

2§
På en försäkringsförening med ägarintresse i minst ett försäkringsföretag, ett utländskt återförsäkringsföretag eller ett försäkringsföretag i tredje land tillämpas bestämmelserna i 4 och 5 §, 7 § 1, 3 och 4
mom. samt 8—12 § i detta kapitel.
Bestämmelserna i 6 §, 7 § 2—4 mom. och
8—12 § i detta kapitel tillämpas på en försäkringsförening vars moderföretag är en
försäkringsholdingsammanslutning, ett utländskt återförsäkringsföretag eller ett försäkringsföretag i tredje land.
På en försäkringsförening vars moderföretag är en mångbranschholdingsammanslutning tillämpas bestämmelserna i 8–12 § i
detta kapitel.

En försäkringsförening enligt 1–3 mom.,
företag som är anknutna till den och företag med ägarintresse i den samt företag
som är anknutna till företag med ägarintresse i den utgör en försäkringsgrupp som

2§
På en försäkringsförening som är ägarbolag i minst ett försäkringsföretag eller ett
försäkringsföretag i tredje land tillämpas
bestämmelserna i 4 och 5 §, 7 § 1, 3 och 4
mom. samt 8, 11 och 12 § i detta kapitel
och i 24 § och 26 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen.

Bestämmelserna i 6 §, 7 § 2—4 mom. och
8, 11 och 12 § i detta kapitel och i 24 § och

26 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen tillämpas på en försäkringsfö-

rening vars moderföretag är en försäkringsholdingsammanslutning eller ett försäkringsföretag i tredje land.
På en försäkringsförening vars moderföretag är en mångbranschholdingsammanslutning tillämpas bestämmelserna i 8, 11
och 12 § i detta kapitel och i 24 § i lagen
om Finansinspektionen.

Dessutom tillämpas på försäkringsföreningar som avses i 1 och 2 mom. vad som i
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omfattas av extra tillsyn.

26 kap. 6—10 § i försäkringsbolagslagen
föreskrivs om verksamhetskapital som ska
användas vid beräkning av den jämkade
solvensen och om beräkning av detta kapital, beräkning av det jämkade verksamhetskapitalet, begränsning av anknutna försäkringsföretags verksamhetskapital, det jämkade verksamhetskapitalets minimibelopp
och undantag i fråga om beaktandet av anknutna företags verksamhetskapital.

3§
Försäkringsinspektionen får besluta att
bestämmelserna i detta kapitel inte tillämpas på ett företag som omfattas av extra tillsyn, om företaget är av ringa intresse med
hänsyn till syftet med den extra tillsyn över
försäkringsföreningar som föreskrivs i detta
kapitel eller om det skulle vara olämpligt
eller missvisande att låta företagets finansiella situation omfattas av den extra tillsynen
med hänsyn till syftet med den extra tillsynen över försäkringsföreningar.

3§
Försäkringsinspektionen får besluta att
bestämmelserna i detta kapitel inte tillämpas på ett företag som omfattas av extra tillsyn, om företaget är av ringa intresse med
hänsyn till syftet med den extra tillsyn över
försäkringsföreningar som föreskrivs i detta
kapitel eller om det skulle vara olämpligt
eller missvisande att låta företagets finansiella situation omfattas av den extra tillsynen
med hänsyn till syftet med den extra tillsynen över försäkringsföreningar.

Om en försäkringsholdingsammanslutning, ett utländskt återförsäkringsföretag,
ett försäkringsföretag i tredje land eller en
mångbranschholdingsammanslutning som
är moderföretag som dotterföretag har försäkringsföretag som erhållit koncession i
Finland och i minst en annan stat som hör
till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får Försäkringsinspektionen besluta
att bestämmelserna i detta kapitel inte tilllämpas på en finsk försäkringsförening som
omfattas av den extra tillsynen, förutsatt att
den extra tillsynen över försäkringsgruppen
i fråga har ordnats av en myndighet som
övervakar försäkringsverksamheten i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med principerna i
Europaparlamentets och rådets direktiv
98/78/EG om extra tillsyn över försäkringsföretag som ingår i en försäkringsgrupp och
att den myndighet som övervakar försäkringsverksamheten i staten i fråga ger Försäkringsinspektionen alla uppgifter som behövs för den extra tillsynen över försäk-

Om en försäkringsholdingsammanslutning, ett utländskt återförsäkringsföretag,
ett försäkringsföretag i tredje land eller en
mångbranschholdingsammanslutning som
är moderföretag som dotterföretag har försäkringsföretag som erhållit koncession i
Finland och i minst en annan stat som hör
till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får Finansinspektionen besluta att bestämmelserna i detta kapitel inte tillämpas
på en finsk försäkringsförening som omfattas av den extra tillsynen, förutsatt att den
extra tillsynen över försäkringsgruppen i
fråga har ordnats av en myndighet som
övervakar försäkringsverksamheten i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med principerna i
Europaparlamentets och rådets direktiv
98/78/EG om extra tillsyn över försäkringsföretag som ingår i en försäkringsgrupp och
att den myndighet som övervakar försäkringsverksamheten i staten i fråga ger Finansinspektionen alla uppgifter som behövs
för den extra tillsynen över försäkrings-

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet föreskrivs vid behov om de
allmänna principerna för tillämpningen av
1 mom.
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ringsgruppen.

gruppen.

5§
För den extra tillsynen över en försäkringsförening enligt 2 § 1 mom. i detta kapitel skall föreningen utföra en beräkning
av den jämkade solvensen vilken skall omfatta till försäkringsföreningen anknutna

5§
För den extra tillsynen över en försäkringsförening enligt 2 § 1 mom. i detta kapitel ska föreningen utföra en beräkning av
den jämkade solvensen som ska omfatta
anknutna försäkringsföretag. Beräkningen
ska tillställas Finansinspektionen i samband
med bokslutsuppgifterna.

försäkringsföretag,
försäkringsholdingsammanslutningar, försäkringsföretag i
tredje land, utländska återförsäkringsföretag samt kreditinstitut och finansiella institut enligt kreditinstitutslagen och värdepappersföretag enligt lagen om värdepappersföretag (579/1996). I beräkningen skall
dessutom beaktas andra företag som ingår i
en försäkringsgrupp enligt 2 § 4 mom. på
det sätt som ministeriet närmare bestämmer
genom förordning. Beräkningen skall till-

ställas Försäkringsinspektionen i samband
med bokslutsuppgifterna på det sätt som inspektionen närmare bestämmer.

Ministeriet utfärdar en förordning om beräkningen av jämkad solvens.

Försäkringsinspektionen får medge en
försäkringsförening undantag från skyldigheten att beräkna den jämkade solvensen,
om den är ett företag som är anknutet till en
annan finsk försäkringsförening eller till en
finsk försäkringsholdingsammanslutning
och har beaktats vid beräkningen av den
jämkade solvensen för försäkringsföretaget
eller försäkringsholdingsammanslutningen
med ägarintresse. Undantag får medges endast om de poster som får ingå i verksamhetskapitalet för de försäkringsföretag som
omfattas av beräkningen av jämkad solvens
är på ett ändamålsenligt och av Försäkringsinspektionen godkänt sätt fördelade mellan
ovan nämnda företag.

Finansinspektionen får medge en försäkringsförening undantag från skyldigheten
att beräkna den jämkade solvensen, om den
är ett företag som är anknutet till en annan
finsk försäkringsförening eller till en finsk
försäkringsholdingsammanslutning och har
beaktats vid beräkningen av den jämkade
solvensen för försäkringsföretaget eller försäkringsholdingsammanslutningen
med
ägarintresse. Undantag får medges endast
om de poster som får ingå i verksamhetskapitalet för de försäkringsföretag som omfattas av beräkningen av jämkad solvens är på
ett ändamålsenligt och av Finansinspektionen godkänt sätt fördelade mellan ovan
nämnda företag.

6§
En finsk försäkringsholdingsammanslutning som är moderföretag till en försäkringsförening enligt 2 § 2 mom. i detta kapitel skall för den extra tillsynen utföra en
beräkning av den jämkade solvensen vilken
skall omfatta till moderföretaget anknutna

6§
En finsk försäkringsholdingsammanslutning som är moderföretag till en försäkringsförening enligt 2 § 2 mom. i detta kapitel ska för den extra tillsynen utföra en
beräkning av den jämkade solvensen som
ska omfatta anknutna försäkringsföretag i
moderföretaget. Om en försäkringsförenings moderföretag är en utländsk försäk-

försäkringsföretag,
försäkringsholdingsammanslutningar, försäkringsföretag i
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beaktas andra företag som ingår i en försäkringsgrupp enligt 2 § 4 mom. på det sätt
som ministeriet närmare bestämmer genom
förordning. Om en försäkringsförenings
moderföretag är något annat företag enligt
2 § 2 mom. än en finsk försäkringsholdingsammanslutning, skall en försäkringsföre-

ning som ingår i gruppen utföra beräkningen. Beräkningen skall tillställas Försäkringsinspektionen i samband med bokslutsuppgifterna på det sätt som inspektionen
närmare bestämmer.
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ringsholdingsammanslutning eller ett försäkringsföretag i tredje land, ska en försäk-

ringsförening som ingår i gruppen utföra
beräkningen. Beräkningen ska tillställas Finansinspektionen i samband med bokslutsuppgifterna.
Finansinspektionen kan besluta att den
beräkning av den jämkade solvensen som
avses i denna paragraf ska utföras endast
när moderföretaget är yttersta moderföretag
i en försäkringsgrupp som omfattas av extra
tillsyn.

Ministeriet utfärdar en förordning om beräkningen av jämkad solvens.

Försäkringsinspektionen kan besluta att
den beräkning av den jämkade solvensen
som avses i denna paragraf skall utföras endast när moderföretaget är yttersta moderföretag i en försäkringsgrupp som omfattas av
extra tillsyn.

6a§
På ansökan av en försäkringsförening
och med Finansinspektionens samtycke kan
den jämkade solvensen fastställas på
grundval av koncernbokslutet. På fastställande av den jämkade solvensen på grundval av koncernbokslutet ska bestämmelserna i detta kapitel och i 26 kap. 6—10 § i
försäkringsbolagslagen tillämpas.
I det fall som avses i 1 mom. är det jämkade verksamhetskapitalet det verksamhetskapital enligt 10 a kap. som fastställts på
grundval av koncernbokslutet. I fråga om
de poster som ingår i det jämkade verksamhetskapitalet ska bestämmelserna i 26 kap.
7, 8 och 10 § i försäkringsbolagslagen och i
fråga om verksamhetskapitalets minimibelopp bestämmelserna i 26 kap. 9 § i försäkringsbolagslagen beaktas.
Minimibeloppet av det jämkade verksamhetskapital som fastställs på grundval av
koncernbokslutet är
1) det minimibelopp av det jämkade verksamhetskapitalet som avses i 26 kap. 9 § i
försäkringsbolagslagen, varvid de propor-
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tionella andelarna i 9 § 2 punkten är de andelar som använts när koncernbokslutet
upprättades, eller
2) det minimibelopp av verksamhetskapitalet som beräknats på grundval av uppgifterna i koncernbokslutet och som bestäms
enligt denna lag och de bestämmelser om
minimibeloppet av verksamhetskapitalet i
försäkringsbolagslagen som tillämpas med
stöd av den.

8§
Försäkringsinspektionen skall övervaka
transaktioner mellan en försäkringsförening
och ett företag som är anknutet till försäkringsföreningen, ett företag med ägarintresse i försäkringsföreningen och ett företag
som är anknutet till ett företag med ägarintresse i försäkringsföreningen.
Dessutom skall Försäkringsinspektionen
övervaka transaktioner mellan en försäkringsförening och en fysisk person som har
ägarintresse i försäkringsföreningen eller i
ett företag som är anknutet till försäkringsföreningen, i ett företag med ägarintresse i
försäkringsföreningen eller i ett företag som
är anknutet till ett företag med ägarintresse i
försäkringsföreningen.
Vid tillsynen skall särskild uppmärksamhet fästas vid transaktioner som gäller lån,
borgen samt förbindelser utanför balansräkningen, poster som får ingå i verksamhetskapitalet, investeringar, återförsäkringsrörelse och avtal om delade kostnader.
En försäkringsförening skall underrätta
Försäkringsinspektionen minst en gång om
året om betydande transaktioner enligt 1–3
mom. på det sätt som inspektionen närmare
bestämmer. Om det på grundval av dessa
uppgifter framgår att föreningens solvens
äventyras eller riskerar att äventyras, skall
föreningen inom en av Försäkringsinspektionen bestämd tid för godkännande tillställa inspektionen en plan för att återställa en
sund solvensställning.
Transaktioner enligt denna paragraf får
inte göras på villkor som avviker från de
villkor som allmänt iakttas i likadana transaktioner mellan parter som är oberoende av
varandra. Detta moment tillämpas inte på
administrativa tjänster som koncernföreta-

8§

Finansinspektionen ska övervaka transak-

tioner mellan en försäkringsförening och ett
företag som är anknutet till försäkringsföreningen, ett ägarföretag i försäkringsföreningen och ett företag som är anknutet till
ett ägarföretag i försäkringsföreningen.
Dessutom ska Finansinspektionen övervaka transaktioner mellan en försäkringsförening och en fysisk person som har ägarintresse i försäkringsföreningen eller i ett företag som är anknutet till försäkringsföreningen, i ägarföretag försäkringsföreningen
eller i ett företag som är anknutet till ett
ägarföretag i försäkringsföreningen.
Vid tillsynen ska särskild uppmärksamhet
fästas vid transaktioner som gäller lån, borgen samt förbindelser utanför balansräkningen, poster som får ingå i verksamhetskapitalet, investeringar, återförsäkringsrörelse och avtal om delade kostnader.
En försäkringsförening ska underrätta Finansinspektionen minst en gång om året om
betydande transaktioner enligt 1—3 mom.
på det sätt som Finansinspektionen närmare
bestämmer. Om det på grundval av dessa
uppgifter framgår att föreningens solvens
äventyras eller riskerar att äventyras, ska
föreningen inom en av Finansinspektionen
bestämd tid för godkännande tillställa inspektionen en plan för att återställa en sund
solvensställning.
Transaktioner enligt denna paragraf får
inte göras på villkor som avviker från de
villkor som allmänt iakttas i likadana transaktioner mellan parter som är oberoende av
varandra. Detta moment tillämpas inte på
administrativa tjänster som koncernföretagen skaffar hos ett företag inom koncernen
och inte heller på kapital- och debenturlån
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gen skaffar hos ett företag inom koncernen
och inte heller på kapital- och debenturlån
som ett moderföretag beviljar ett dotterföretag och som behövs för att stärka dotterföretagets kapitalstruktur.

som ett moderföretag beviljar ett dotterföretag och som behövs för att stärka dotterföretagets kapitalstruktur.

13 kap

13 kap.

Likvidation och konkurs

Likvidation och konkurs

6§
Har försäkringsföreningen inte före utgången av den i 3 § 1 mom. angivna fristen
uppfyllt de i 5 § 1 mom. avsedda krav som
ställs på verksamhetskapitalet eller det egna
kapitalet, skall föreningsstämman besluta
att föreningen skall träda i likvidation och
upplösas. Fattar föreningsstämman inte detta beslut, skall Försäkringsinspektionen
förordna att föreningen träder i likvidation
och upplöses.
Till styrelsens förslag till beslut skall fogas det bokslut och den verksamhetsberättelse som avses i 5 § samt revisorernas utlåtande om dem.

6§
Har försäkringsföreningen inte före utgången av den i 3 § 1 mom. angivna fristen
uppfyllt de i 5 § 1 mom. avsedda krav som
ställs på verksamhetskapitalet eller det egna
kapitalet, ska föreningsstämman besluta att
föreningen ska träda i likvidation och upplösas. Fattar föreningsstämman inte detta
beslut, ska Finansinspektionen förordna att
föreningen träder i likvidation och upplöses.
Till styrelsens förslag till beslut ska fogas
det bokslut och den verksamhetsberättelse
som avses i 5 § samt revisorernas utlåtande
om dem.

Domstolen kan förordna att en förening
skall träda i likvidation i de fall som avses i
7 och 8 §. Domstolen skall utan dröjsmål
underrätta Försäkringsinspektionen om sitt
beslut, om möjligt innan likvidationsförfarandet inleds eller i annat fall omedelbart
därefter.

7§

Har en delägare i försäkringsföreningen
genom att delta i ett sådant beslut av föreningsstämman som är ägnat att bereda en
delägare eller annan person orättmätig fördel på föreningens eller någon annan delägares bekostnad eller på något annat sätt
uppsåtligen missbrukat sitt inflytande i föreningen, kan domstolen, om det finns synnerligen vägande skäl till det, på talan av
en annan delägare och efter att ha hört
Försäkringsinspektionen, förordna att föreningen skall träda i likvidation.

8§

Domstolen skall med anledning av talan

(upphävs)

(upphävs)

7§

8§
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mot en försäkringsförening förordna att föreningen skall träda i likvidation, om
1) det är fråga om i 7 § avsett missbruk
av delägares inflytande, eller
2) föreningen enligt en bestämmelse i
stadgarna skall träda i likvidation, men föreningsstämman inte har fattat ett sådant
beslut.
Före ett förordnande om likvidation skall
domstolen höra Försäkringsinspektionen i
saken.
Föreningen skall ersätta motpartens rättegångskostnader, om det förordnas att föreningen skall träda i likvidation eller om
domstolen annars finner det skäligt.
Domstolen skall på tjänstens vägnar underrätta Försäkringsinspektionen och för
registrering registermyndigheten om förordnandet att träda i likvidation och valet
av likvidatorer.

9§

Domstolstalan om likvidation kan föras
av Försäkringsinspektionen, styrelsen, en
styrelsemedlem, verkställande direktören,
en revisor, delägare, borgenär eller någon
annan vars rätt kan vara beroende av förordnande om likvidation. Registermyndigheten kan av särskilda skäl anhängiggöra
ärendet vid domstol.

10 §

Om domstolen anser det nödvändigt, skall
den i de situationer som avses i 8 § uppmana de delägare och borgenärer som önskar
göra anmärkningar om förordnandet om
likvidation att infinna sig vid domstolen på
utsatt dag. Uppmaningen skall publiceras i
den officiella tidningen tidigast fyra och senast två månader före utsatt dag. Domstolen skall för registrering tillställa registermyndigheten uppgift om uppmaningen.

11 §
När föreningsstämman, Försäkringsinspektionen eller en domstol fattar beslut om
likvidation, skall samtidigt en eller flera
likvidatorer utses i stället för styrelse, verkställande direktör och eventuellt förvaltningsråd. Försäkringsinspektionen har

(upphävs)

(upphävs)

9§

10 §

11 §
När föreningsstämman eller Finansinspektionen fattar beslut om likvidation,
skall samtidigt en eller flera likvidatorer utses i stället för styrelse, verkställande direktör och eventuellt förvaltningsråd. Finansinspektionen har dessutom rätt att förordna
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dessutom rätt att förordna en likvidator.
Vad som i denna lag föreskrivs om styrelsen och styrelsemedlemmarna gäller i tilllämpliga delar likvidatorerna, om inte något
annat följer av bestämmelserna i detta kapitel. Domstolen väljer likvidatorer enligt

en likvidator. Vad som i denna lag föreskrivs om styrelsen och styrelsemedlemmarna tillämpas också på likvidatorerna,
om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel.

Saknar en försäkringsförening som trätt i
likvidation i registret införda behöriga likvidatorer, skall Försäkringsinspektionen
förordna likvidatorerna. Förordnande kan
sökas av den vars rätt kan vara beroende av
att föreningen har en företrädare.

Saknar en försäkringsförening som trätt i
likvidation i registret införda behöriga likvidatorer, ska Finansinspektionen förordna
likvidatorerna. Förordnande kan sökas av
den vars rätt kan vara beroende av att föreningen har en företrädare.

16 §
Efter den inställelsedag som är utsatt i den
offentliga stämningen på försäkringsföreningens borgenärer skall likvidatorn betala
alla kända skulder. Om en skuld är tvistig
eller om den inte förfallit till betalning eller
av annan orsak inte kan betalas, skall behövliga medel reserveras, om föreningens
tillgångar förslår till detta. Därefter skall
garantikapitalet jämte ränta återbetalas. De
återstående tillgångarna skall delas mellan
delägarna på det sätt som föreskrivs i stadgarna. I stadgarna kan föreskrivas att om de
tillgångar som skall skiftas är ringa kan
även annat beslut fattas om deras användning.
Vill en delägare klandra skiftet, skall talan
mot föreningen väckas inom tre månader
efter det att slutredovisningen lades fram på
föreningsstämman.
Har en delägare inte inom fem år efter det
slutredovisning lades fram på föreningsstämman anmält sig för att lyfta sin skiftesandel, har han förlorat sin rätt därtill. Är
skiftesandelen ringa i förhållande till de
skiftade tillgångarna, kan Försäkringsinspektionen på anmälan av likvidatorerna
förordna att den skall tillfalla staten. I annat
fall skall 19 § iakttas.

16 §
Efter den dag som anges i den offentliga
stämningen på försäkringsföreningens borgenärer ska likvidatorn betala alla kända
skulder. Om en skuld är tvistig eller om den
inte förfallit till betalning eller av annan orsak inte kan betalas, skall behövliga medel
reserveras, om föreningens tillgångar förslår till detta. Därefter ska garantikapitalet
jämte ränta återbetalas. De återstående tillgångarna ska delas mellan delägarna på det
sätt som föreskrivs i stadgarna. I stadgarna
kan föreskrivas att om de tillgångar som ska
skiftas är ringa kan även annat beslut fattas
om deras användning.
Vill en delägare klandra skiftet, ska talan
mot föreningen väckas inom tre månader
efter det att slutredovisningen lades fram på
föreningsstämman.
Har en delägare inte inom fem år efter det
slutredovisning lades fram på föreningsstämman anmält sig för att lyfta sin skiftesandel, har han förlorat sin rätt därtill. Är
skiftesandelen ringa i förhållande till de
skiftade tillgångarna, kan Finansinspektionen på anmälan av likvidatorerna förordna
att den ska tillfalla staten. I annat fall ska 19
§ tillämpas.

23 §
Försäkringsföreningens föreningsstämma,
Försäkringsinspektionen eller en finsk domstol är behörig att besluta om likvidation
avseende en finsk försäkringsförening. En
finsk domstol är behörig att besluta om

23 §
Försäkringsföreningens föreningsstämma
eller Finansinspektionen är behörig att besluta om likvidation avseende en finsk försäkringsförening. En finsk domstol är behörig att besluta om konkurs. Beslutet kan fat-

Försäkringsinspektionens framställning.
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konkurs. Beslutet kan fattas utan föregående, i 12 kap. 6 c § avsedda åtgärder eller efter det att dessa åtgärder har vidtagits.

tas utan föregående, i 12 kap. 6 c § avsedda
åtgärder eller efter det att dessa åtgärder har
vidtagits.

24 §
Vid likvidation eller konkurs har försäkringsfordringarna på lika grunder samma
förmånsrätt till försäkringsföreningens tillgångar som innehavare av handfången pant
har till den pantsatta egendomen (förmånsrätt för försäkringsfordringar).

24 §
Vid likvidation eller konkurs har försäkringsfordringarna på lika grunder samma
förmånsrätt till försäkringsföreningens tillgångar som innehavare av handfången pant

29 §
I fråga om en försäkringsförenings likvidation och konkurs skall dessutom i tilllämpliga delar iakttas vad som i 15 kap. 25
§ 2 mom. samt 26—30 och 34 § lagen om
försäkringsbolag bestäms om likvidation
och konkurs avseende försäkringsbolag.
Lagvalsbestämmelser som skall iakttas
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

29 §
I fråga om en försäkringsförenings likvidation och konkurs ska dessutom i tillämpliga delar iakttas vad som i 23 kap. 2 § 2

30 §
På ett sådant förbud att överlåta och pantsätta en försäkringsförenings egendom som
avses i 12 kap. 6 c § samt på rättsverkningarna av likvidations- och konkursförfarande
tillämpas dessutom vad som i 15 a kap. lagen om försäkringsbolag bestäms om tilllämplig lag i fråga om rättsverkningarna av
förbud att överlåta och pantsätta försäkringsbolags egendom samt likvidations- och
konkursförfarande.

30 §
På ett sådant förbud att överlåta och pantsätta en försäkringsförenings egendom som
avses i 12 kap. 6 c § samt på rättsverkningarna av likvidations- och konkursförfarande
tillämpas dessutom vad som i 24 kap. i försäkringsbolagslagen bestäms om tillämplig
lag i fråga om rättsverkningarna av förbud
att överlåta och pantsätta försäkringsbolags
egendom samt likvidations- och konkursförfarande.

14 kap

14 kap.

Fusion

Fusion

3§
Styrelserna för de föreningar som deltar i
fusionen skall uppgöra en skriftlig fusionsplan som skall dateras och undertecknas.
Fusionsplanen skall uppta
1) firmor, registernummer, adresser och
hemorter för de föreningar som deltar i fu-

3§
Styrelserna för de föreningar som deltar i
fusionen ska uppgöra en skriftlig fusionsplan som ska dateras och undertecknas.
Fusionsplanen ska uppta
1) firmor, registernummer, adresser och
hemorter för de föreningar som deltar i fu-

enligt lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (1578/1992) har till
den pantsatta egendomen (förmånsrätt för
försäkringsfordringar).

mom., 7 § 2 mom., 8 § 3 mom., 9 § 2 mom.,
11 § 2 och 4 mom. och 12 § 1 och 3 mom. i
försäkringsbolagslagen bestäms om likvidation avseende försäkringsbolag och likvidatorns uppgifter.
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sionen,
2) vid absorptionsfusion, förslag till ändring av den övertagande föreningens stadgar samt, vid kombinationsfusion, förslag
till stadgar för den förening som skall bildas
samt till förfarande vid val av dess styrelsemedlemmar och förvaltningsrådsmedlemmar och revisorer,
3) förslag till eventuellt delägarskap i den
övertagande föreningen för andra än i 1 § 3
mom. avsedda delägare i den överlåtande
föreningen, förslag till annat eventuellt vederlag till delägarna för fusionen samt förslag till vederlag till andra garantiandelsägare i den överlåtande föreningen och med
dem jämställbara personer,
4) utredning om kapitallån vilkas borgenärer kan motsätta sig beviljande av ett tillstånd som avses i 12 §,
5) utredning om de garantiandelar som
den överlåtande föreningen äger i den övertagande föreningen, för varje slag av garantiandel garantiandelarnas antal och sammanlagda nominella belopp och den i balansräkningen upptagna anskaffningsutgiften för garantiandelarna,
6) vid absorptionsfusion, förslag till nyemission och avyttring av egna garantiandelar då dessa åtgärder behövs för betalning
av vederlaget samt, vid kombinationsfusion,
förslag till garantikapital i den övertagande
föreningen,
7) förslag till tidpunkt och andra villkor
för skifte av vederlaget,
8) utredning om de särskilda förmåner
och rättigheter som tillkommer i fusionen
deltagande föreningars förvaltningsrådsmedlemmar och styrelsemedlemmar, verkställande direktör, revisor och en revisor
som är verksam som oberoende sakkunnig,
9) utredning om orsaken till fusionen
samt grunderna för bestämmande av vederlaget och därmed sammanhängande väsentliga värderingsproblem,
10) förslag till den planerade registreringstidpunkten för verkställande av fusionen.
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sionen,
2) vid absorptionsfusion, förslag till ändring av den övertagande föreningens stadgar samt, vid kombinationsfusion, förslag
till stadgar för den förening som ska bildas
samt till förfarande vid val av dess styrelsemedlemmar och förvaltningsrådsmedlemmar och revisorer,
3) förslag till eventuellt delägarskap i den
övertagande föreningen för andra än i 1 §
3 mom. avsedda delägare i den överlåtande
föreningen, förslag till annat eventuellt vederlag till delägarna för fusionen samt förslag till vederlag till andra garantiandelsägare i den överlåtande föreningen och med
dem jämställbara personer,
4) utredning om kapitallån vilkas borgenärer kan motsätta sig beviljande av ett tillstånd som avses i 12 §,
5) utredning om de garantiandelar som
den överlåtande föreningen äger i den övertagande föreningen, för varje slag av garantiandel garantiandelarnas antal och sammanlagda nominella belopp och den i balansräkningen upptagna anskaffningsutgiften för garantiandelarna,
6) vid absorptionsfusion, förslag till nyemission och avyttring av egna garantiandelar då dessa åtgärder behövs för betalning
av vederlaget samt, vid kombinationsfusion,
förslag till garantikapital i den övertagande
föreningen,
7) förslag till tidpunkt och andra villkor
för skifte av vederlaget,
8) utredning om de särskilda förmåner
och rättigheter som tillkommer i fusionen
deltagande föreningars förvaltningsrådsmedlemmar och styrelsemedlemmar, verkställande direktör, revisor och en revisor
som är verksam som oberoende sakkunnig,
9) utredning om orsaken till fusionen
samt grunderna för bestämmande av vederlaget och därmed sammanhängande väsentliga värderingsproblem,
10) förslag till den planerade registreringstidpunkten för verkställande av fusionen,
11) utredning om det utjämningsbelopp
som överförs,
12) utredning om att den överlåtande försäkringsföreningen efter fusionen uppfyller
kraven på täckning för ansvarsskulden i
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Om inte något annat bestäms i detta kapitel, gäller angående förslag som avses i 2
mom. 6 punkten i tillämpliga delar vad som
i 4 kap. bestäms om nyemission samt vad
som i 5 a kap. bestäms om avyttring av
egna garantiandelar.
Fusionsplanen behöver inte åtföljas av en
sådan utredning som avses i 2 mom. 9
punkten, om samtliga delägare i de föreningar som deltar i fusionen samt Försäkringsinspektionen samtycker till att en utredning inte utarbetas.
4§
De föreningar som deltar i fusionen skall
anmäla fusionsplanen för registrering inom
en månad från det planen undertecknades.
Fusionen förfaller, om anmälan inte görs
inom den föreskrivna tiden eller om registrering vägras.
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10 kap. och soliditetskraven i 10 a kap.,
13) utredning om den överlåtande föreningens tillgångar, skulder och eget kapital
och om de omständigheter som påverkar
värderingen av dem, om den effekt som fusionen planeras få på den övertagande föreningens balansräkning och om de bokföringsmetoder som ska tillämpas på fusionen,
14) utredning om vilka företagsinteckningar enligt företagsinteckningslagen
(634/1984) egendomen i de föreningar som
deltar i fusionen omfattas av.

Om inte något annat bestäms i detta kapitel, tillämpas på förslag som avses i 2 mom.
6 punkten vad som i 4 kap. bestäms om nyemission samt vad som i 5 a kap. bestäms
om avyttring av egna garantiandelar.
Fusionsplanen behöver inte åtföljas av en
sådan utredning som avses i 2 mom. 9
punkten, om samtliga delägare i de föreningar som deltar i fusionen samt Finansinspektionen samtycker till att en utredning
inte utarbetas.
4§
De föreningar som deltar i fusionen ska
anmäla fusionsplanen för registrering inom
en månad från det planen undertecknades.
Fusionen förfaller, om anmälan inte görs
inom den föreskrivna tiden eller om registrering vägras. Anmälan ska åtföljas ett ut-

låtande som avses i 5 § och bilagor som avses i 6 §.
Anmälan skal göras gemensamt av de föreningar som deltar i fusionen.
4a§
De borgenärer vilkas fordran på den
överlåtande föreningen har uppkommit före
registreringen av fusionsplanen har rätt att
motsätta sig fusionen. Sådan rätt har även
de borgenärer vars fordran får indrivas
utan dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter
och avgifter och vars fordran har uppkommit senast den dag som avses i 2 mom.
Registermyndigheten ska på ansökan av
den överlåtande föreningen utfärda en kal-
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lelse på de borgenärer som avses i 1 mom.
Deras rätt att motsätta sig fusionen med ett
skriftligt meddelande till registermyndigheten senast den dag som nämns i kallelsen
ska framgå av kallelsen. Ansökan om kallelse ska göras inom fyra månader från registreringen av fusionsplanen, vid äventyr
att fusionen förfaller. Registermyndigheten
ska publicera kallelsen i den officiella tidningen senast tre månader före den utsatta
dagen och registrera kallelsen på tjänstens
vägnar.
På ansökan av den övertagande föreningen ska kallelse utfärdas också på den övertagande föreningens borgenärer, om fusionen enligt ett sådant utlåtande av en revisor
som avses i 5 § kan äventyra betalningen av
den övertagande föreningens skulder. På
den övertagande föreningens borgenärer
tillämpas då det som i detta kapitel föreskrivs om den överlåtande föreningens borgenärer.
4b§
Försäkringsföreningen ska senast en månad före den föreskrivna dagen sända ett
skriftligt meddelande om kallelsen till de av
sina kända borgenärer som avses i 4 a § 1
mom. och vars fordringar har uppkommit
före registreringen av fusionsplanen. Om en
garantiandelsägare i den överlåtande föreningen har krävt inlösen i enlighet med 12
§, ska borgenärerna underrättas om det antal aktier och rättigheter som kravet avser.
Meddelandet kan sändas först efter den föreningsstämma som beslutat om fusionen.
Om bolagets samtliga garantiandelsägare
har meddelat att de avstår från sin lösningsrätt eller om de inte annars har rätt
till inlösen, kan meddelandet dock sändas
tidigare.

6§
Till fusionsplanen skall i fråga om varje
förening som deltar i fusionen fogas
1) kopior av bokslutshandlingarna och
verksamhetsberättelsehandlingarna för de
tre föregående räkenskapsperioderna eller,
om fastställandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen behandlas vid den före-

6§
Till fusionsplanen skall i fråga om varje
förening som deltar i fusionen fogas
1) kopior av bokslutshandlingarna och
verksamhetsberättelsehandlingarna för de
tre föregående räkenskapsperioderna eller,
om fastställandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen behandlas vid den före-
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ningsstämma som beslutar om fusionen, en
kopia av bokslutshandlingarna och verksamhetsberättelsehandlingarna för denna
räkenskapsperiod och för de två föregående
räkenskapsperioderna,
2) en kopia av ett mellanbokslut och en
verksamhetsberättelse, som inte får vara
äldre än fyra månader och som har uppgjorts och reviderats med iakttagande i tilllämpliga delar av bestämmelserna och föreskrifterna om bokslut och verksamhetsberättelser, om det har förflutit över sex månader från utgången av den räkenskapsperiod som det senaste bokslutet gäller till den
föreningsstämma som beslutar om fusionen
och fastställelsen av bokslutet och verksamhetsberättelsen inte behandlas av föreningsstämman,
3) styrelsens redogörelse för händelser
som har inträffat efter det senaste bokslutet
eller mellanbokslutet och som väsentligt
påverkar föreningens ställning,
4) revisorernas och förvaltningsrådets utlåtande om mellanbokslutet, verksamhetsberättelsen och styrelsens redogörelse,
5) det utlåtande om fusionsplanen som
avses i 5 §,
6) Försäkringsinspektionens samtycke enligt 3 § 4 mom. och 5 § 4 mom.
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ningsstämma som beslutar om fusionen, en
kopia av bokslutshandlingarna och verksamhetsberättelsehandlingarna för denna
räkenskapsperiod och för de två föregående
räkenskapsperioderna,
2) en kopia av ett mellanbokslut och en
verksamhetsberättelse, som inte får vara
äldre än fyra månader och som har uppgjorts och reviderats med iakttagande i tilllämpliga delar av bestämmelserna och föreskrifterna om bokslut och verksamhetsberättelser, om det har förflutit över sex månader från utgången av den räkenskapsperiod som det senaste bokslutet gäller till den
föreningsstämma som beslutar om fusionen
och fastställelsen av bokslutet och verksamhetsberättelsen inte behandlas av föreningsstämman,
3) styrelsens redogörelse för händelser
som har inträffat efter det senaste bokslutet
eller mellanbokslutet och som väsentligt
påverkar föreningens ställning,
4) revisorernas och förvaltningsrådets utlåtande om mellanbokslutet, verksamhetsberättelsen och styrelsens redogörelse,
5) det utlåtande om fusionsplanen som
avses i 5 §,
6) Finansinspektionens samtycke enligt 3
§ 4 mom. och 5 § 4 mom.,
7) de beslut om utbetalningar av medel
som varje i fusionen deltagande förening
eventuellt har fattat efter bolagets senaste
räkenskapsperiod.

Försäkringsinspektionens samtycke

Finansinspektionens samtycke

11 §
Inom två månader efter det att de föreningar som deltar i fusionen har godkänt fusionsplanen skall de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till fusionsplanen och om fastställelse av den ändring
av stadgarna som fusionen kräver samt, vid
kombinationsfusion, av den nya föreningens stadgar.
När det gäller ansökan om fusion skall
Försäkringsinspektionen, om den inte anser
att ansökan utan vidare utredning skall avslås, på den övertagande föreningens bekostnad låta kungöra saken i den officiella tidningen. I kungörelsen skall de försäkrings-

11 §
Inom en månad efter det att fusionsplanen

har undertecknats ska de föreningar som
deltar i fusionen ansöka om Finansinspektionens samtycke till fusionsplanen och om

fastställelse av den ändring av stadgarna
som fusionen kräver samt, vid kombinationsfusion, av den nya föreningens stadgar.

Vid fusion av försäkringsföreningar ska
den övertagande föreningen i samband med
den ansökan som avses i 1 mom. ansöka om
att Finansinspektionen fastställer de grunder för överföring av utjämningsbeloppet
som beror på fusionen.
När det gäller ansökan om fusion ska Fi-
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borgenärer i den överlåtande föreningen
som önskar framställa anmärkningar mot
ansökningen uppmanas framställa dem till
Försäkringsinspektionen inom en av Försäkringsinspektionen utsatt tid som inte får
vara längre än två månader. Kungörelse
skall utfärdas också på försäkringsborgenärerna i den övertagande föreningen, om fusionen enligt ett utlåtande som avses i 5 § är
ägnad att äventyra betalningen av föreningens skulder. Försäkringsinspektionen skall
förplikta den överlåtande föreningen att
utan dröjsmål informera om kungörelsen i
åtminstone en tidning som utkommer på
den överlåtande föreningens hemort samt
dessutom enligt vad Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer.
Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke, om den tilltänkta fusionen inte kränker de förmåner som försäkringarna omfattar och om den inte anses äventyra en sund
utveckling av försäkringsväsendet. Försäkringsinspektionen har rätt att till samtycket
foga sådana villkor som den anser nödvändiga för att skydda de förmåner som försäkringarna omfattar eller en sund utveckling
av försäkringsväsendet.
Den överlåtande och den övertagande föreningen samt den som framställt anmärkning får överklaga beslutet enligt vad som
föreskrivs i lagen om Finansinspektionen.
Besvären ska behandlas i brådskande ordning.
Om samtycke inte har sökts inom föreskriven tid eller om det har vägrats och beslutet om vägran har vunnit laga kraft, har
fusionen förfallit.

Tillstånd att verkställa fusion

12 §
För verkställande av fusionen behövs registermyndighetens tillstånd. De föreningar
som deltar i fusionen skall ansöka om tillstånd inom fyra månader från det att För-
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nansinspektionen, om den inte anser att an-

sökan utan vidare utredning ska avslås, på
den övertagande föreningens bekostnad låta
kungöra saken i den officiella tidningen. I
kungörelsen ska de försäkringsborgenärer i
den överlåtande föreningen som önskar
framställa anmärkningar mot ansökningen
uppmanas framställa dem till Finansinspektionen inom en av Finansinspektionen utsatt
tid som inte får vara längre än två månader.
Kungörelse ska utfärdas också på försäkringsborgenärerna i den övertagande föreningen, om fusionen enligt ett utlåtande
som avses i 5 § är ägnad att äventyra betalningen av föreningens skulder. Finansinspektionen ska förplikta den överlåtande föreningen att utan dröjsmål informera om
kungörelsen i åtminstone en tidning som
utkommer på den överlåtande föreningens
hemort samt dessutom enligt vad Finansinspektionen vid behov bestämmer.
Finansinspektionen ska ge sitt samtycke,
om

1) fusionen inte äventyrar de försäkrade
förmånerna, och
2) fusionen inte anses äventyra möjligheterna att iaktta sunda och försiktiga affärsprinciper i försäkringsbolagets verksamhet.
Finansinspektionen har rätt att till samtycket foga sådana villkor som är nödvändiga för att trygga de försäkrade förmånerna och iakttagandet av sunda och försiktiga
affärsprinciper i försäkringsbolagets verksamhet.

Den överlåtande och den övertagande föreningen samt den som framställt anmärkning får överklaga beslutet enligt vad som
föreskrivs i lagen om Finansinspektionen.
Besvären ska behandlas i brådskande ordning.
Om samtycke inte söks inom föreskriven
tid eller om det vägras och beslutet om vägran vinner laga kraft, förfalls fusionen.

Inlösen av garantiandelar
12 §

Garantiandelsägarna i den överlåtande
föreningen kan på den föreningsstämma
som beslutar om fusionen kräva inlösen av
sina garantiandelar, och de ska ges möjlig-

164

Gällande lydelse

RP 181/2009 rd

säkringsinspektionen har gett sitt samtycke
enligt 11 § till fusionsplanen. Om tillstånd
inte har sökts inom föreskriven tid eller om
tillstånd inte beviljas, förfaller fusionen.
Till ansökan om tillstånd skall fogas fusionsplanens bilagor samt fusionsbesluten.
Till ansökan skall också fogas utredning om
att Försäkringsinspektionen har gett ett i 11
§ avsett samtycke till fusionsplanen.
Registermyndigheten skall bevilja tillstånd, om föreningens borgenärer inte motsätter sig ansökan eller, ifall de motsatt sig,
om de inte längre motsätter sig eller om de
enligt en domstols laga kraft vunna dom har
fått betalning eller betryggande säkerhet för
sin fordran.

13 §

Registermyndigheten skall utfärda kungörelse på den överlåtande föreningens borgenärer. Kungörelse skall utfärdas också
på den övertagande föreningens borgenä-
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het att kräva inlösen innan beslutet om fusion fattas. Bara de garantiandelar kan lösas in som har anmälts för registrering i
garantiandelsboken före föreningsstämman
eller senast på den sista anmälningsdagen.
En förutsättning är dessutom att den som
kräver inlösen måste rösta mot fusionsbeslutet.
Om någon överenskommelse om inlösenrätten till garantiandelar eller om villkoren
för inlösen inte nås med den övertagande
föreningen, ska ärendet med iakttagande av
vad som föreskrivs i 16 kap. 4 § om behandling i skiljeförfarande överlämnas till skiljemän för avgörande. Garantiandelsägarna
ska inleda ärendet senast en månad efter
föreningsstämman. Efter att ärendet inletts
har garantiandelsägarna bara rätt till lösenbeloppet. Om det senare under förfarandet fastställs att de inte har rätt till inlösen, har de rätt till fusionsvederlag i enlighet med fusionsplanen. Om fusionen förfaller leder detta till att också inlösenförfarandet förfaller.
Lösenbeloppet är garantiandelens verkliga pris omedelbart före fusionsbeslutet.
När lösenbeloppet fastställs beaktas inte
den negativa effekt som fusionen eventuellt
har på värdet av den överlåtande föreningens garantiandelar. På lösenbeloppet ska
en årlig ränta som svarar mot den referensränta enligt 12 § i räntelagen som gäller
vid den aktuella tidpunkten betalas ut för
tiden från fusionsbeslutet till dess att lösenbeloppet betalas.
Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från det att domen vunnit laga kraft,
dock inte förrän verkställandet av fusionen
har registrerats.
Den övertagande föreningen svarar för
att lösenbeloppet betalas. Den överlåtande
föreningen ska genast underrätta den övertagande föreningen om lösningsanspråk.

(upphävs)

13 §
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rer, om fusionen enligt det utlåtande som
avses i 5 § är ägnad att äventyra betalningen av föreningens skulder.
I kungörelsen skall nämnas att en borgenär har rätt att motsätta sig ansökan genom
att skriftligen anmäla detta till registermyndigheten senast en månad före den i
kungörelsen utsatta dagen. Registermyndigheten skall registrera kungörelsen och
underrätta föreningen om den senast fyra
månader före den utsatta dagen samt publicera kungörelsen två gånger i den officiella
tidningen, första gången senast tre månader
och andra gången senast två månader före
den utsatta dagen.
Föreningen skall senast tre månader före
den utsatta dagen sända ett skriftligt meddelande om kungörelsen till sina kända
borgenärer. Ett av en styrelsemedlem i föreningen eller av föreningens verkställande
direktör utfärdat intyg om att meddelandena sänts skall tillställas registermyndigheten senast en månad före den utsatta dagen.
Om en borgenär motsätter sig ansökan,
skall registermyndigheten omedelbart efter
utgången av den tid som reserverats för
borgenären underrätta föreningen om detta.
Registermyndigheten skall skjuta upp behandlingen av ansökan, om en borgenär
och föreningen tillsammans ber om det senast på den utsatta dagen eller om föreningen senast på den i kungörelsen utsatta
dagen visar att den har väckt talan för att
få fastställt att borgenären har fått betalning eller betryggande säkerhet för sin
fordran.
Domstolen skall utan dröjsmål behandla
sådana ärenden som avses i 5 mom.
Försäkringsföreningen skall senast på den i
kungörelsen utsatta dagen lämna registermyndigheten utredning om att Försäkringsinspektionens samtycke har vunnit laga
kraft. Om Försäkringsinspektionens samtycke inte har vunnit laga kraft senast på
den utsatta dagen, skall registermyndigheten skjuta upp behandlingen av ansökan
tills samtycket har vunnit laga kraft.
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Det som i 12 och 13 § föreskrivs om borgenärer gäller inte försäkringsborgenärer.

(upphävs)

Föreslagen lydelse

14 §

Verkställande av fusionen och dess rättsverkningar

Anmälan om verkställande av fusion och
fusionens rättsverkningar

15 §
De föreningar som deltar i fusionen skall
till registermyndigheten göra anmälan om
verkställande av fusionen inom fyra månader från det fusionstillståndet beviljades.
Om anmälan inte görs inom utsatt tid förfaller fusionen.
Anmälan om verkställande av fusion ersätter vid absorptionsfusion den registeranmälan som avses i 4 kap. 7 § samt vid kombinationsfusion den registeranmälan som
avses i 2 kap. 10 §. I övrigt skall i fråga om
registrering av nyemission som behövs för
erläggande av vederlag i tillämpliga delar
iakttas 4 kap. samt i fråga om registrering
av övertagande förening 2 kap.
Till anmälan skall fogas de i fusionen deltagande föreningarnas styrelsemedlemmars
och verkställande direktörers försäkran
samt revisorernas intyg om att den övertagande föreningen genom registreringen av
fusionen får full betalning för det belopp
som upptas i föreningens eget kapital för de
garantiandelar som ges som vederlag.
Har i flera än en av de i fusionen deltagande föreningarnas egendom fastställts företagsinteckning enligt företagsinteckningslagen (634/1984), får fusionen inte registreras utan att föreningarnas och inteckningshavarnas avtal om reglering av inteckningarnas företrädesrätt samtidigt registreras på
ansökan.
Vid registreringen skall beaktas den planerade registreringstidpunkten för verkställande av fusionen, om det inte föreligger
något hinder för detta och tidpunkten inte
infaller senare än fyra månader från anmälan.

15 §
De föreningar som deltar i fusionen ska
till registermyndigheten göra anmälan om
verkställande av fusionen inom sex månader från Finansinspektionens samtycke. Om
anmälan inte görs inom utsatt tid förfaller
fusionen.
Anmälan om verkställande av fusion ersätter vid absorptionsfusion den registeranmälan som avses i 4 kap. 7 § samt vid kombinationsfusion den registeranmälan som
avses i 2 kap. 10 §. I övrigt ska i fråga om
registrering av nyemission som behövs för
erläggande av vederlag i tillämpliga delar
iakttas 4 kap. samt i fråga om registrering
av övertagande förening 2 kap.
Till anmälan ska fogas de i fusionen deltagande föreningarnas styrelsemedlemmars
och verkställande direktörers försäkran
samt revisorernas intyg om att den övertagande föreningen genom registreringen av
fusionen får full betalning för det belopp
som upptas i föreningens eget kapital för de
garantiandelar som ges som vederlag.

Dessutom ska anmälan åtföljas av en försäkran från de i fusionen deltagande föreningarnas styrelsemedlemmar och verkställande direktörer om att denna lag har iakttagits vid fusionen, de i fusionen deltagande
föreningarnas beslut om fusionen och ett intyg över Finansinspektionens samtycke.
Registermyndigheten ska registrera fusionen, om ingen borgenär har motsatt sig
den eller om borgenärerna enligt en domstols dom har fått betalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar.
Om en borgenär har motsatt sig fusionen,
ska registermyndigheten genast informera
föreningen efter den utsatta dagen. Fusionen förfaller då en månad efter den utsatta
dagen. Registermyndigheten ska dock skjuta upp behandlingen av ärendet, om föreningen inom en månad från den utsatta dagen visar att den har väckt talan för fast-
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ställelse av att borgenären har fått betalning eller betryggande säkerhet för sin
fordran, eller om föreningen och borgenären tillsammans begär att behandlingen av
ärendet ska utas upp.

Har i flera än en av de i fusionen deltagande föreningarnas egendom fastställts företagsinteckning enligt företagsinteckningslagen, får fusionen inte registreras utan att
föreningarnas och inteckningshavarnas avtal om reglering av inteckningarnas företrädesrätt samtidigt registreras på ansökan.
Vid registreringen ska den planerade registreringstidpunkten för verkställande av fusionen beaktas, om det inte föreligger något
hinder för detta och tidpunkten inte infaller
senare än fyra månader från anmälan.

Det som föreskrivs om borgenärer i denna paragraf gäller inte försäkringsborgenärer.

14 a kap

14 a kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

1§
En försäkringsförening (överlåtande förening) kan överlåta sitt försäkringsbestånd
till en annan försäkringsförening (övertagande förening) eller till ett försäkringsbolag (övertagande bolag).

1§
En försäkringsförening (överlåtande förening) kan överlåta sitt försäkringsbestånd
till en annan försäkringsförening (övertagande förening) eller till ett försäkringsbolag (övertagande bolag). När försäkrings-

Vid överlåtelse av en del av försäkringsbeståndet tillämpas vad som bestäms om
överlåtelse av försäkringsbeståndet.
Om försäkringsbeståndet överlåts till ett
försäkringsbolag, iakttas dessutom vad som
i 16 a kap. lagen om försäkringsbolag bestäms om överlåtelse av försäkringsbeståndet eller någon del därav.

Vid överlåtelse av en del av försäkringsbeståndet tillämpas vad som bestäms om
överlåtelse av försäkringsbeståndet.
Om försäkringsbeståndet överlåts till ett
försäkringsbolag, iakttas dessutom vad som
i 21 kap. i försäkringsbolagslagen bestäms
om överlåtelse av försäkringsbeståndet eller
någon del därav.

3§
Styrelserna för den överlåtande och den

bestånd överlåts till ett försäkringsbolag,
tillämpas bestämmelserna om övertagande
förening i detta kapitel på det övertagande
bolaget.

Också den del av den överlåtande föreningens utjämningsbelopp som svarar mot
det försäkringsbestånd som ska överlåtas
ska överföras på den övertagande föreningen eller det övertagande bolaget.

3§
Styrelserna för den överlåtande och den
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övertagande föreningen skall göra upp en
skriftlig plan för överlåtelsen av försäkringsbeståndet, vilken skall dateras och undertecknas.
Planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet skall uppta
1) den överlåtande och den övertagande
föreningens firma, registernummer, adress
och hemort,
2) förslag till ändring av den övertagande
föreningens stadgar,
3) förslag till delägarskap i den övertagande föreningen eller i ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket baserar sig på direktförsäkringar som skall överlåtas, och till
eventuellt delägarskap, som baserar sig på
återförsäkringar som skall överlåtas,
4) förslag till eventuellt vederlag för överlåtelse av försäkringsbeståndet och till villkor för vederlaget,
5) utredning om de särskilda förmåner
och rättigheter som tillkommer den överlåtande och den övertagande föreningens
förvaltningsrådsmedlemmar och styrelsemedlemmar, verkställande direktör, revisor
och en revisor som är verksam som oberoende sakkunnig,
6) utredning om orsaken till överlåtelsen
av försäkringsbeståndet,
7) utredning om det försäkringsbestånd
som skall överlåtas och den egendom som
enligt avtal skall överföras som täckning för
beståndet,
8) förslag till planerad ikraftträdelsetidpunkt för överlåtelsen av försäkringsbeståndet.

övertagande föreningen ska göra upp en
skriftlig plan för överlåtelsen av försäkringsbeståndet, vilken ska dateras och undertecknas.
Planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet ska uppta
1) den överlåtande och den övertagande
föreningens firma, registernummer, adress
och hemort,
2) förslag till ändring av den övertagande
föreningens stadgar,
3) förslag till delägarskap i den övertagande föreningen eller i ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket baserar sig på direktförsäkringar som skall överlåtas, och till
eventuellt delägarskap, som baserar sig på
återförsäkringar som ska överlåtas,
4) förslag till eventuellt vederlag för överlåtelse av försäkringsbeståndet och till villkor för vederlaget,
5) utredning om de särskilda förmåner
och rättigheter som tillkommer den överlåtande och den övertagande föreningens
förvaltningsrådsmedlemmar och styrelsemedlemmar, verkställande direktör, revisor
och en revisor som är verksam som oberoende sakkunnig,
6) utredning om orsaken till överlåtelsen
av försäkringsbeståndet,
7) utredning om det försäkringsbestånd
som ska överlåtas och den egendom som
enligt avtal ska överföras som täckning för
beståndet,
8) förslag till planerad ikraftträdelsetidpunkt för överlåtelsen av försäkringsbeståndet,

9§
Inom två månader efter det att den överlåtande och den övertagande föreningen har

9§
Inom en månad från det att planen för
överlåtelse av försäkringsbeståndet har un-

9) utredning om det utjämningsbelopp
som överförs,
10) utredning om att den överlåtande försäkringsföreningen, som inte försatts i likvidation, och den övertagande försäkringsföreningen efter överlåtelsen uppfyller kraven på täckning av ansvarsskuld i 10 kap.
och soliditetskraven i 10 a kap.
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godkänt planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet skall de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till planen och
om fastställelse av den ändring av stadgarna
som överlåtelsen av försäkringsbeståndet
kräver.
När det gäller ansökan om överlåtelse av
försäkringsbeståndet skall Försäkringsinspektionen, om den inte anser att ansökan
utan vidare utredning skall avslås, på den
övertagande föreningens bekostnad låta
kungöra saken i den officiella tidningen. I
kungörelsen skall de försäkringsborgenärer
för försäkringar i det försäkringsbestånd
som överlåts vilka önskar framställa anmärkningar mot ansökningen uppmanas
framställa dem till Försäkringsinspektionen
inom en av Försäkringsinspektionen utsatt
tid som inte får vara längre än två månader.
Kungörelsen skall också utfärdas på övriga
försäkringsborgenärer i den överlåtande föreningen, om överlåtelsen av försäkringsbeståndet enligt ett utlåtande som avses i 4 §
är ägnad att äventyra betalningen av den
överlåtande föreningens skulder. Kungörelsen skall också utfärdas på försäkringsborgenärerna i den övertagande föreningen, om
överlåtelsen enligt det nämnda utlåtandet är
ägnad att äventyra betalningen av den övertagande föreningens skulder. Försäkringsinspektionen skall förplikta den överlåtande
föreningen att utan dröjsmål underrätta om
kungörelsen i åtminstone en tidning som
utkommer på den överlåtande föreningens
hemort samt dessutom på det sätt som Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer.
Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke, om den tilltänkta överlåtelsen av försäkringsbeståndet inte kränker de förmåner
som försäkringarna omfattar och om den
inte anses äventyra en sund utveckling av
försäkringsväsendet. Försäkringsinspektionen har rätt att till samtycket foga sådana
villkor som den anser nödvändiga för att
skydda de förmåner som försäkringarna
omfattar eller en sund utveckling av försäkringsväsendet.
Den överlåtande och den övertagande föreningen samt den som framställt anmärkning får överklaga beslutet enligt vad som
föreskrivs i lagen om Finansinspektionen.
Besvären ska behandlas i brådskande ord-
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dertecknats ska försäkringsföreningarna

ansöka om Finansinspektionens samtycke
till planen och om fastställelse av den ändring av stadgarna som överlåtelsen av försäkringsbeståndet kräver.

I samband med den ansökan som avses i
1 mom. ska den övertagande och den överlåtande föreningen ansöka om att Finansinspektionen fastställer grunderna för överföring av utjämningsbeloppet.

När det gäller ansökan om överlåtelse av
försäkringsbeståndet ska Finansinspektionen, om den inte anser att ansökan utan vidare utredning ska avslås, på den övertagande föreningens bekostnad låta kungöra
saken i den officiella tidningen. I kungörelsen ska de försäkringsborgenärer för försäkringar i det försäkringsbestånd som överlåts
vilka önskar framställa anmärkningar mot
ansökningen uppmanas framställa dem till
Finansinspektionen inom en av Finansinspektionen utsatt tid som inte får vara längre än två månader. Kungörelsen ska också
utfärdas på övriga försäkringsborgenärer i
den överlåtande föreningen, om överlåtelsen av försäkringsbeståndet enligt ett utlåtande som avses i 4 § är ägnad att äventyra
betalningen av den överlåtande föreningens
skulder. Kungörelsen ska också utfärdas på
försäkringsborgenärerna i den övertagande
föreningen, om överlåtelsen enligt det
nämnda utlåtandet är ägnad att äventyra betalningen av den övertagande föreningens
skulder. Finansinspektionen ska förplikta
den överlåtande föreningen att utan dröjsmål underrätta om kungörelsen i åtminstone
en tidning som utkommer på den överlåtande föreningens hemort samt dessutom på
det sätt som Finansinspektionen vid behov
bestämmer.
Finansinspektionen ska ge sitt samtycke,
om
1) överlåtelsen av försäkringsbeståndet
inte äventyrar de försäkrade förmånerna,
2) överlåtelsen av försäkringsbeståndet
inte anses äventyra möjligheterna att iaktta
sunda och försiktiga affärsprinciper i försäkringsbolagets verksamhet.
Finansinspektionen har rätt att till samtycket foga de villkor som behövs för att
trygga de försäkrade förmånerna och iakttagandet av sunda och försiktiga affärs-
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principer i försäkringsbolagets verksamhet.

Den överlåtande och den övertagande föreningen samt den som framställt anmärkning får överklaga beslutet genom besvär
enligt vad som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen. Besvären ska behandlas i
brådskande ordning.
15 kap

15 kap.

Skadeståndsskyldighet

Skadeståndsskyldighet

3§
En stiftare, styrelsemedlem eller medlem
av förvaltningsrådet och verkställande direktören är skyldiga att ersätta skada som
de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vållande har orsakat föreningen. Detsamma
gäller skada som genom överträdelse av
denna lag eller stadgarna har åsamkats en
delägare eller någon annan..

En styrelsemedlem, en medlem av förvaltningsrådet och verkställande direktören ska
ersätta skada som de i sitt uppdrag, i strid
med den omsorgsplikt som föreskrivs i 1
kap. 6 d §, uppsåtligen eller av oaktsamhet
har orsakat föreningen.

1§

En stiftare, styrelsemedlem eller medlem
av förvaltningsrådet och verkställande direktören är skyldiga att ersätta en skada
som de i sitt uppdrag annars genom överträdelse av denna lag eller bestämmelser i
stadgarna uppsåtligen eller av oaktsamhet
har orsakat föreningen, en delägare eller
någon annan.

Om skadan har orsakats genom överträdelse av denna lag på annat sätt än endast
genom överträdelse av principen som avses
i 1 kap. 6 d §, eller om skadan har orsakats
genom överträdelse av en bestämmelse i
stadgarna, anses skadan ha orsakats av
oaktsamhet, om inte den som är ansvarig
för förfarandet visar att han eller hon har
handlat omsorgsfullt. Detsamma gäller skada som har orsakats genom en åtgärd till
förmån för en sådan bolaget närstående
person som avses i 8 kap. 11 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen.

3§
En delägare är skyldig att ersätta skada
som han genom att medverka till överträdelse av denna lag eller stadgarna uppsåtligen eller av grovt vållande har åsamkat föreningen, en annan delägare eller någon annan

3§
En delägare ska ersätta en skada som han
genom att medverka till överträdelse av
denna lag eller stadgarna uppsåtligen eller
av oaktsamhet har åsamkat föreningen, en
annan delägare eller någon annan.
Skada som har orsakats genom en åtgärd
till förmån för en sådan bolaget närstående
person som avses i 8 kap. 11 § 2 mom. i
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försäkringsbolagslagen anses ha orsakats
av oaktsamhet, om inte delägaren visar att
han eller hon har handlat omsorgsfullt.
3a§
Stämmoordföranden ska ersätta en skada
som han eller hon i sitt uppdrag genom
överträdelse av denna lag, de bestämmelser
i försäkringsbolagslagen eller aktiebolagslagen som tillämpas med stöd av denna lag
eller bestämmelser i stadgarna uppsåtligen
eller av oaktsamhet har orsakat bolaget, en
delägare eller någon annan.

5§
Beslut om väckande av skadeståndstalan
för föreningens räkning med stöd av 1 eller
3 § i denna lag eller 51 § i revisionslagen
fattas av föreningsstämman. Styrelsen har
dock rätt att besluta om väckande av skadeståndstalan på grund av en straffbar gärning.
Föreningsstämmans beslut om beviljande
av ansvarsfrihet eller avstående från att
väcka talan hindrar inte föreningen att
väcka talan, om föreningsstämman inte i
bokslutet eller i revisionsberättelsen eller
annars lämnats väsentligen riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut eller den
åtgärd som ligger till grund för talan.
Om föreningen försätts i konkurs på ansökan som gjorts inom två år från föreningsstämmans beslut om att bevilja ansvarsfrihet eller om att inte väcka talan, får
konkursboet föra talan utan hinder av detta
beslut.

5§
Beslut om väckande av skadeståndstalan
för föreningens räkning med stöd av 1, 3 eller 3 a § i denna lag eller 51 § i revisionslagen fattas av föreningsstämman. Styrelsen
har dock rätt att besluta om väckande av
skadeståndstalan på grund av en straffbar
gärning.
Föreningsstämmans beslut om beviljande
av ansvarsfrihet eller avstående från att
väcka talan hindrar inte föreningen att
väcka talan, om föreningsstämman inte i
bokslutet eller i revisionsberättelsen eller
annars lämnats väsentligen riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut eller den
åtgärd som ligger till grund för talan.
Om föreningen försätts i konkurs på ansökan som gjorts inom två år från föreningsstämmans beslut om att bevilja ansvarsfrihet eller om att inte väcka talan, får
konkursboet föra talan utan hinder av detta
beslut.

6§
På yrkande av delägarna kan talan föras
för föreningens räkning utan hinder av 5 § 1
och 2 mom., om
1) föreningsstämman har beviljat ansvarsfrihet eller annars beslutat att inte väcka
skadeståndstalan, men delägare med minst
en tredjedel av de vid stämman avgivna rösterna har röstat mot beslutet,
2) beslut i ett ärende som gäller beviljande av ansvarsfrihet inte har fattats inom åtta
månader från räkenskapsperiodens utgång,

En eller flera delägare har med rätt att i
sitt eget namn föra skadeståndstalan för
försäkringsföreningens räkning trots 5 § 1
och 2 mom., om det när talan väcks är sannolikt att föreningen inte ser till att skadeståndsanspråket fullföljs och att kärandena då innehar minst en tiondel av samtliga röster.
Föreningen ska ges tillfälle att bli hörd,
om detta inte är uppenbart onödigt. De delägare som för talan svarar själva för rätte-

6§
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3) beslut i ett ärende som gäller väckande
av skadeståndstalan annars inte har fattats
inom två månader efter det att ärendet borde ha behandlats på föreningsstämman.
Talan kan väckas av delägare med minst
en tiondel av det sammanlagda röstetalet för
alla delägare i föreningen eller samma röstetal som det som innehas av de i 1 mom. 1
punkten avsedda delägare som motsatt sig
beslutet. Avstår en delägare från talan sedan
den väckts, kan övriga delägare som väckt
talan likväl fullfölja den.
Talan skall väckas inom tre månader från
föreningsstämmans beslut enligt 1 mom. eller utgången av den frist som avses i 1
mom. eller, om granskning som avses i 9
kap. 6 § har yrkats, inom tre månader från
det att utlåtande om granskningen har framlagts på föreningsstämma eller ansökan om
förordnande av granskare har avslagits.
Delägare som väckt talan ansvarar för rättegångskostnaderna. De har dock rätt att av
föreningen få ersättning för kostnaderna i
den mån de kan täckas med de medel som
föreningen vunnit genom rättegången.
Domstolen kan förordna att till de delägare
som väckt talan av de medel som föreningen vunnit skall betalas den del som faller på
deras andelar.

gångskostnaderna men har rätt att få dem
ersatta av föreningen, om de medel som genom rättegången vunnits till föreningen
räcker till för ändamålet.
Om den ersättningsskyldige genom beslut
av föreningsstämman har beviljats ansvarsfrihet, ska talan väckas inom tre månader
från beslutet. Om det vid samma föreningsstämma såsom det föreskrivs i 9 kap. 6 §
har lagts fram ett förslag om särskild
granskning och det har biträtts, kan talan
dock alltid väckas inom tre månader från
det att granskningsyttrandet har lagts fram
på föreningsstämman eller ansökan om förordnande av en granskare avslagits.
En delägare har inte rätt att få ersättning
för en skada som orsakats föreningen.
På begäran av delägarna är föreningen
skyldig att utreda om kärandena i ett fall
som avses i 1 mom. innehar minst en tiondel av samtliga röster och att utfärda ett intyg över detta.

7§
Talan på föreningens vägnar kan med
stöd av 1 eller 3 § i denna lag eller 51 § i
revisionslagen, om talan inte grundas på en
straffbar gärning, inte väckas mot
1) en stiftare sedan tre år förflutit från det
att beslutet om bildande av föreningen fattades vid den konstiruerande stämman,
2) en styrelsemedlem eller medlem av
förvaltningsrådet eller verkställande direktören sedan tre år förflutit från utgången av
den räkenskapsperiod under vilken det beslut fattades eller den åtgärd vidtogs varpå
talan grundas,
3) en revisor sedan tre år förflutit från det
att den revisionsberättelse, det utlåtande eller det intyg avgavs eller utfärdades varpå
talan grundas, ej heller mot
4) en delägare sedan två år förflutit från
det beslut eller den åtgärd varpå talan grundas.

7§
Talan på föreningens vägnar kan med
stöd av 1, 3 eller 3 a § i denna lag eller 51 §
i revisionslagen, om talan inte grundas på
en straffbar gärning, inte väckas mot
1) en stiftare sedan fem år förflutit från
det att beslutet om bildande av föreningen
fattades vid den konstituerande stämman,
2) en styrelsemedlem eller medlem av
förvaltningsrådet eller verkställande direktören sedan fem år förflutit från utgången av
den räkenskapsperiod under vilken det beslut fattades eller den åtgärd vidtogs varpå
talan grundas,
3) en revisor sedan fem år förflutit från
det att den revisionsberättelse, det utlåtande
eller det intyg avgavs eller utfärdades varpå
talan grundas, ej heller mot
4) en delägare eller stämmoordföranden
sedan fem år förflutit från det beslut eller
den åtgärd varpå talan grundas.
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Har tiden för väckande av talan på föreningens vägnar löpt ut, kan i 5 § 3 mom.
nämnd talan inte väckas sedan en månad
förflutit från konkursbevakningen.
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Har tiden för väckande av talan på föreningens vägnar löpt ut, kan i 5 § 3 mom.
nämnd talan inte väckas sedan en månad
förflutit från konkursbevakningen.
8§
I stadgarna kan inte föreningens rätt till
skadestånd enligt 1, 3 och 3 a § i detta kapitel eller 51 § i revisionslagen begränsas,
om skadan
1) har orsakats genom överträdelse av
sådana bestämmelser i denna lag från vilka avvikelse inte får göras genom en bestämmelse i stadgarna, eller om skadan
2) annars har orsakats uppsåtligen eller
av grov oaktsamhet.
Genom stadgarna kan föreningens rätt till
skadestånd begränsas endast med samtycke
av alla delägare.
Stadgarna får inte innehålla en begränskning av den rätt till skadestånd eller
den talerätt som en delägare eller någon
annan har enligt detta kapitel eller enligt
51 § i revisionslagen.

16 kap

16 kap.

Särskilda stadganden

Särskilda stadganden

3§
När talan om klander av föreningsstämmans beslut har väckts, kan domstolen på
kärandens yrkande innan målet avgörs förordna att beslutet inte får verkställas. Över
sådant avgörande får besvär inte anföras
särskilt.
Domstolen skall på tjänstens vägnar utan
dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen om sitt avgörande samt även registermyndigheten, om föreningsstämmans beslut
är sådant att registeranmälan därom skall
göras enligt lag.

3§
När talan om klander av föreningsstämmans beslut har väckts, kan domstolen på
kärandens yrkande innan målet avgörs förordna att beslutet inte får verkställas. Över
sådant avgörande får besvär inte anföras
särskilt.
Domstolen ska på tjänstens vägnar utan
dröjsmål underrätta Finansinspektionen om
sitt avgörande samt även registermyndigheten, om föreningsstämmans beslut är sådant
att registeranmälan därom ska göras enligt
lag. Domstolen ska också göra registeran-

4§
Om det bestäms i stadgarna att en tvist
mellan å ena sidan föreningen och å andra
sidan styrelsen, en styrelsemedlem, verk-

En bestämmelse i stadgarna om behandling av tvister i skiljeförfarande är enligt
vad som föreskrivs i lagen om skiljeförfa-

mälan om att dess avgörande har vunnit
laga kraft.

4§
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ställande direktören, en revisor eller en delägare skall avgöras av skiljemän, har en sådan bestämmelse samma verkan som ett
skiljeavtal.

Då en tvist mellan föreningen och styrelsen hänskjuts till skiljemän skall iakttas vad
som i 2 § 2 och 3 mom. stadgas om tillsättande av ombud och beräkning av viss
tid.

Föreslagen lydelse

rande på samma sätt som ett skiljeavtal bindande för föreningen, en garantiandelsägare, styrelsen, förvaltningsrådet, en styrelsemedlem, en förvaltningsrådsmedlem,
verkställande direktören och en revisor. En
bestämmelse i stadgarna om behandling av
sådana tvistemål i skiljeförfarande som
gäller lösningsrätt eller lösenbelopp till
följd av en sådan inlösenklausul som avses i
3 kap. 3 § är på motsvarande sätt bindande
för parterna i tvistemålet.
En sådan bestämmelse i stadgarna som
avses i 1 mom. tillämpas dock bara när
grunden för talan har uppkommit efter att
bestämmelsen registrerades.
Om en tvist mellan föreningen och styrel-

sen hänskjuts till skiljemän ska vad som i 2
§ 2 och 3 mom. stadgas om tillsättande av
ombud och beräkning av viss tid tillämpas.

6§
Om den i 10 kap. 11 § stadgade skyldigheten att tillställa registermyndigheten
handlingar inte fullgörs, kan myndigheten
ålägga verkställande direktören eller en styrelsemedlem att vid vite tillställa registermyndigheten dem inom en av denna utsatt
tid.
I ett beslut varigenom registermyndigheten utsatt vite får ändring inte sökas genom
besvär.

6§
Om skyldigheten enligt 8 kap. 10 § i aktiebolagslagen att tillställa registermyndigheten handlingar inte fullgörs, kan myndigheten ålägga verkställande direktören eller
en styrelsemedlem att vid vite tillställa registermyndigheten dem inom en av denna
utsatt tid.
I ett beslut varigenom registermyndigheten utsatt vite får ändring inte sökas genom
besvär.

7§
Den som uppsåtligen
1) bedriver försäkringsrörelse i strid med
1 kap. 4 § eller 5 § 1 mom., eller
2) meddelar nya försäkringar i strid med
13 kap. 28 § eller i strid med en begränsning som förordnats enligt 27 § i lagen om
Finansinspektionen,
ska, om gärningen inte är ringa, för olovligt bedrivande av försäkringsrörelse dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

7§
Den som uppsåtligen
1) bedriver försäkringsrörelse i strid med
1 kap. 4 § eller 5 § 1 mom., eller
2) meddelar nya försäkringar i strid med
13 kap. 28 § eller i strid med en begränsning som förordnats enligt 27 § i lagen om
Finansinspektionen,
ska, om gärningen inte är ringa, för olovligt bedrivande av försäkringsrörelse dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Allmänna åklagaren ska innan åtal väcks
i ett brott som avses i 1 mom. ge Finansinspektionen tillfälle att yttra sig i ärendet.
När domstolen behandlar brottmålet ska
den ge Finansinspektionen tillfälle att bli
hörd.
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8§
Den som uppsåtligen
1) är mellanhand för någon annan i syfte
att kringgå en bestämmelse i denna lag eller
i stadgarna om begränsning av rösträtten,
2) bryter mot vad denna lag föreskriver
om utarbetande av revisionsberättelse,
3) i strid med ett förbud som Försäkringsinspektionen meddelar med stöd av 12 kap.
6 c § överlåter eller pantsätter egendom i
föreningens besittning,
4) bryter mot bestämmelserna om utlåtanden som skall utarbetas av en revisor som är
verksam som oberoende sakkunnig,
5) bryter mot bestämmelserna om återbe-

talning av kapitallån, betalning av ränta eller annan gottgörelse eller ställande av säkerhet,

6) utdelar föreningens medel i strid med
denna lag,
7) beviljar penninglån eller ställer säkerhet i strid med 11 kap. 7 eller 10 §, eller
8) bryter mot förbudet i 3 kap. 2 a § 1
mom. att ta upp en försäkringsförenings
värdepapper till offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen,
skall, om inte gärningen är ringa eller
strängare straff för den föreskrivs någon
annanstans i lag, för försäkringsföreningsbrott dömas till böter eller fängelse i högst
ett år.
9§
Den som uppsåtligen
1) vid utgivande av garantiandelsbrev eller interimsbevis förfar i strid med denna
lag,
2) bryter mot bestämmelsen om att föreningsstämmans protokoll skall hållas tillgängligt,
3) underlåter att iaktta vad som i 13 § bestäms om uppgifter som skall anges i föreningens brev och på dess blanketter,
4) försummar att föra garantiandelsbok eller garantiandelsägarförteckning eller att
hålla dem tillgängliga,
5) i strid med ett av Försäkringsinspektionen med stöd av 1 kap. 2 § 3 mom. i denna
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8§
Den som uppsåtligen
1) är mellanhand för någon annan i syfte
att kringgå en bestämmelse i denna lag eller
i stadgarna om begränsning av rösträtten,
2) bryter mot vad denna lag föreskriver
om utarbetande av revisionsberättelse,
3) i strid med ett förbud som Finansinspektionen meddelar med stöd av 12 kap. 6
c § överlåter eller pantsätter egendom i föreningens besittning,
4) bryter mot bestämmelserna om utlåtanden som ska utarbetas av en revisor som är
verksam som oberoende sakkunnig,
5) delar ut föreningens medel i strid med
denna lag,
6) ställer säkerhet i strid med 11 kap. 10
§, eller
7) bryter mot förbudet i 3 kap. 2 a §
1 mom. att ta upp en försäkringsförenings
värdepapper till offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen,
ska, om inte gärningen är ringa eller
strängare straff för den föreskrivs någon
annanstans i lag, för försäkringsföreningsbrott dömas till böter eller fängelse i högst
ett år.

9§
Den som uppsåtligen
1) vid utgivande av garantiandelsbrev eller interimsbevis förfar i strid med denna
lag,
2) bryter mot bestämmelsen om att föreningsstämmans protokoll ska hållas tillgängligt,
3) försummar att föra garantiandelsbok eller garantiandelsägarförteckning eller att
hålla dem tillgängliga,
4) förvärvar garantiandelar utan att anmäla dem enligt 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen eller förvärvar garantiandelar i
strid med ett av Finansinspektionen med
stöd av denna lag och 4 kap. 9 § i försäk-
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lag och 3 kap. 4 § 1 mom. lagen om försäkringsbolag givet förbud förvärvar garantiandelar,
6) bryter mot vad som i 10 kap. 11 § bestäms om ingivande av bokslut, koncernbokslut eller verksamhetsberättelse till registermyndigheten eller underlåter att göra
en anmälan eller lämna andra uppgifter som
enligt denna lag skall lämnas till social- och
hälsovårdsministeriet eller Försäkringsinspektionen,
7) försummar att iaktta vad som i 2 kap. 9
§ 1 mom. 1—3 punkten bestäms om förutsättningarna för beslutsfattande vid den
konstituerande stämman,
8) bryter mot vad som i denna lag bestäms om upplysningsplikt vid utbjudande
av garantiandelar i en försäkringsförening,
eller

9) bryter mot vad som i denna lag föreskrivs om upprättande av bokslut, verksamhetsberättelse, koncernbokslut, mellanbokslut eller bokslut enligt 13 kap. 5 § 1
mom. eller om avgivande av slutredovisning vid försäkringsföreningars fusion eller
likvidation,
skall, om inte gärningen är ringa eller
strängare straff föreskrivs i någon annan
lag, för försäkringsföreningsförseelse dömas till böter.
För försäkringsföreningsförseelse skall
också den dömas som av grov oaktsamhet
förfar på det sätt som avses i 1 mom. 9
punkten.
10 §
Den som i egenskap av anställd hos en
försäkringsförening eller dess tjänsteföretag
eller som i egenskap av medlem eller suppleant i dessas organ eller som vid utförande av någon uppgift på uppdrag av en försäkringsförening eller som i egenskap av
anställd hos eller medlem av en nämnd
inom försäkringsbranschen eller ett motsvarande organ eller som i egenskap av sakkunnig på grundval av ett uppdrag eller som
med stöd av 2æ5 mom. har fått veta något
om försäkringsföreningens, dess kunds eller
någon annans ekonomiska ställning eller
hälsotillstånd eller något som berör andra
personliga förhållanden eller fått kännedom
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ringsbolagslagen givet förbud,
5) bryter mot bestämmelserna om ingivande av bokslut, koncernbokslut eller
verksamhetsberättelse till registermyndigheten enligt 8 kap. 10 § i aktiebolagslagen
eller underlåter att göra en anmälan eller
lämna andra uppgifter som enligt denna lag
ska lämnas till Finansinspektionen,
6) försummar att iaktta vad som i 2 kap.
9 § 1 mom. 1–3 punkten bestäms om förutsättningarna för beslutsfattande vid den
konstituerande stämman,
7) bryter mot vad som i denna lag föreskrivs om upprättande av bokslut, verksamhetsberättelse, koncernbokslut, mellanbokslut eller bokslut enligt 13 kap. 5 § 1
mom. eller om avgivande av slutredovisning vid försäkringsföreningars fusion eller
likvidation,
ska, om inte gärningen är ringa eller
strängare straff föreskrivs i någon annan
lag, för försäkringsföreningsförseelse dömas till böter.

För försäkringsföreningsförseelse ska
också den dömas som av grov oaktsamhet
förfar på det sätt som avses i 1 mom. 7
punkten.
10 §
Den som i egenskap av anställd hos en
försäkringsförening eller dess tjänsteföretag
eller som i egenskap av medlem eller suppleant i dessas organ eller som vid utförande av någon uppgift på uppdrag av en försäkringsförening eller som i egenskap av
anställd hos eller medlem av en nämnd
inom försäkringsbranschen eller ett motsvarande organ eller som i egenskap av sakkunnig på grundval av ett uppdrag eller som
med stöd av 2—5 mom. har fått veta något
om försäkringsföreningens, dess kunds eller
någon annans ekonomiska ställning eller
hälsotillstånd eller något som berör andra
personliga förhållanden eller fått kännedom
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om en affärs- eller yrkeshemlighet får inte
röja detta för utomstående, om inte den till
vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt
samtycke till att uppgifterna röjs eller om
inte något annat bestäms i lag. Sådana uppgifter om en kund som omfattas av tystnadsplikten får, med undantag för föreningsstämmans röstlängd, inte heller lämnas till föreningsstämma eller till delägare
som deltar i stämman.
Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) har social- och hälsovårdsministeriet rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av försäkringssekretessen till
1) åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av
brott,
2) Finansinspektionen och andra finska
myndigheter som utövar tillsyn över finansmarknaden,
3) andra EES-staters myndigheter som
utövar tillsyn över försäkrings- eller finansieringsverksamhet eller över finansmarknaden,
4) revisorer för försäkringsföreningar,
5) finska myndigheter och andra EESstaters myndigheter som har till uppgift att
delta i försäkringsföretagens likvidationseller konkursförfarande eller i motsvarande
förfaranden,
6) finska myndigheter och andra EESstaters myndigheter som svarar för tillsynen
över organ som deltar i försäkringsföretags
likvidations- eller konkursförfarande eller i
motsvarande förfaranden,
7) finska myndigheter och andra EESstaters myndigheter som svarar för tillsynen
över personer som utför lagstadgad revision
i försäkringsföretag, kreditinstitut, värdepappersföretag eller andra finansiella institut,
8) sådana oberoende försäkringsmatematiker i EES-stater som utövar laglighetsövervakning av försäkringsföretag och till
de organ som svarar för tillsynen över dessa
försäkringsmatematiker,
9) EES-staters myndigheter och organ
som enligt lag svarar för övervakningen av
att bolagsrätten iakttas och för undersökningen av överträdelser,
10) Finlands eller någon annan EES-stats
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om en affärs- eller yrkeshemlighet får inte
röja detta för utomstående, om inte den till
vars förmån sekretessen gäller ger sitt samtycke till att uppgifterna röjs eller om inte
något annat bestäms i lag. Sådana uppgifter
om en kund som omfattas av sekretess får,
med undantag för föreningsstämmans röstlängd, inte heller lämnas till föreningsstämma eller till delägare som deltar i stämman.
Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) har social- och hälsovårdsministeriet rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av försäkringssekretessen till
1) åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av
brott,
2) Finansinspektionen och andra finska
myndigheter som utövar tillsyn över finansmarknaden,
3) andra EES-staters myndigheter som
utövar tillsyn över försäkrings- eller finansieringsverksamhet eller över finansmarknaden,
4) revisorer för försäkringsföreningar,
5) finska myndigheter och andra EESstaters myndigheter som har till uppgift att
delta i försäkringsföretagens likvidationseller konkursförfarande eller i motsvarande
förfaranden,
6) finska myndigheter och andra EESstaters myndigheter som svarar för tillsynen
över organ som deltar i försäkringsföretags
likvidations- eller konkursförfarande eller i
motsvarande förfaranden,
7) finska myndigheter och andra EESstaters myndigheter som svarar för tillsynen
över personer som utför lagstadgad revision
i försäkringsföretag, kreditinstitut, värdepappersföretag eller andra finansiella institut,
8) sådana oberoende försäkringsmatematiker i EES-stater som utövar laglighetsövervakning av försäkringsföretag och till
de organ som svarar för tillsynen över dessa
försäkringsmatematiker,
9) EES-staters myndigheter och organ
som enligt lag svarar för övervakningen av
att bolagsrätten iakttas och för undersökningen av överträdelser,
10) Finlands eller någon annan EES-stats
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centralbank och andra organ med liknande
uppdrag i egenskap av penningpolitisk
myndighet och till andra myndigheter som
svarar för tillsynen över betalningssystemen,
11) myndigheter och organ enligt 3–8
punkten i andra stater än EES-stater för utförande av tillsynsuppdrag, om den information som ska lämnas i staten i fråga omfattas av sekretess på det sätt som avses i 1
mom.

centralbank och andra organ med liknande
uppdrag i egenskap av penningpolitisk
myndighet och till andra myndigheter som
svarar för tillsynen över betalningssystemen,
11) myndigheter och organ enligt 3—
8 punkten i andra stater än EES-stater för
utförande av tillsynsuppdrag, om den information som ska lämnas i staten i fråga
omfattas av sekretess på det sätt som avses i
1 mom.

Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom.
har en försäkringsförening rätt att lämna ut
uppgifter som omfattas av tystnadsplikten
1) till en annan försäkringsanstalt för ordnande av återförsäkring,
2) till försäkringsföreningens tjänsteföretag eller till den som sköter en av försäkringsföreningen given uppgift på grundval
av ett uppdrag,
3) till en försäkringsanstalt som hör till
samma koncern eller samma ekonomiska
sammanslutning som försäkringsföreningen
för skötsel av ersättningsärenden, ingående
av försäkringsavtal och skötsel av andra
uppgifter som är nödvändiga vid bedrivande av försäkringsrörelse; vad som i denna
punkt bestäms om utlämnande av uppgifter
gäller inte utlämnande av uppgifter som avser hälsotillstånd,

Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom.
har en försäkringsförening rätt att lämna ut
uppgifter som omfattas av sekretess
1) till en annan försäkringsanstalt för ordnande av återförsäkring,
2) till försäkringsföreningens tjänsteföretag eller till den som sköter en av försäkringsföreningen given uppgift på grundval
av ett uppdrag,
3) till en försäkringsanstalt som hör till
samma koncern eller samma ekonomiska
sammanslutning som försäkringsföreningen
för skötsel av ersättningsärenden, ingående
av försäkringsavtal och skötsel av andra
uppgifter som är nödvändiga vid bedrivande av försäkringsrörelse; vad som i denna
punkt bestäms om utlämnande av uppgifter
gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter

4) till den som är anställd hos eller medlem av en nämnd inom försäkringsbranschen eller ett motsvarande organ för skötsel av ärenden som förelagts organet i fråga,
5) till en annan försäkringsanstalt eller
skadevållaren för utövande av försäkringsföreningens regressrätt samt till en annan
försäkringsanstalt för utredande av olika
försäkringsanstalters ansvar vid ett och
samma försäkringsfall,
6) till andra försäkringsanstalter om brott
som riktats mot försäkringsföreningen samt
om skador som anmälts till den för något
viktigt intresse i anslutning till förebyggande av brott mot försäkringsanstalter och i
enlighet med vad datasekretessnämnden
närmare bestämmer med stöd av 43 § 3

Social- och hälsovårdsministeriet får
bara lämna ut information som behövs för
att de myndigheter som nämns i 2 mom. ska
kunna utföra sina uppdrag.

enligt 11
(523/1999),

§

i

personuppgiftslagen

4) till den som är anställd hos eller medlem av en nämnd inom försäkringsbranschen eller ett motsvarande organ för skötsel av ärenden som förelagts organet i fråga,
5) till en annan försäkringsanstalt eller
skadevållaren för utövande av försäkringsföreningens regressrätt samt till en annan
försäkringsanstalt för utredande av olika
försäkringsanstalters ansvar vid ett och
samma försäkringsfall,
6) till andra försäkringsanstalter om brott
som riktats mot försäkringsföreningen samt
om skador som anmälts till den för något
viktigt intresse i anslutning till förebyggande av brott mot försäkringsanstalter och om
datasekretessnämnden har beviljat tillstånd
enligt 43 § 3 mom. i personuppgiftslagen

Gällande lydelse

RP 181/2009 rd

179

Föreslagen lydelse

mom. personuppgiftslagen (523/1999),
7) för historisk eller vetenskaplig forskning eller för statistikföring, med socialoch hälsovårdsministeriets tillstånd, om det
är uppenbart att utlämnandet av uppgifter
inte kränker de intressen för vilkas skydd
tystnadsplikt har föreskrivits; ett tillstånd
kan beviljas för viss tid och till detta skall
fogas de föreskrifter som behövs för att
skydda allmänt och enskilt intresse; tillståndet kan återkallas när skäl därtill anses
föreligga,
8) till finska åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott samt till myndigheter eller
organ som avses i 1 mom.; uppgifter som
avser hälsotillstånd får dock lämnas ut endast till en åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning
samt ställande under åtal av bedrägeribrott
som riktas mot en försäkrings- eller pensionsanstalt, samt
9) i fråga om fordringar på försenade försäkringspremier hos andra än konsumenter,
till registeransvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet.

för detta,
7) för historisk eller vetenskaplig forskning eller för statistikföring, med socialoch hälsovårdsministeriets tillstånd, om det
är uppenbart att utlämnandet av uppgifter
inte kränker de intressen för vilkas skydd
tystnadsplikt har föreskrivits; ett tillstånd
kan beviljas för viss tid och till detta skall
fogas de föreskrifter som behövs för att
skydda allmänt och enskilt intresse; tillståndet kan återkallas när skäl därtill anses
föreligga,
8) till finska åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott samt till myndigheter eller
organ som avses i 1 mom.; uppgifter som
avser hälsotillstånd får dock lämnas ut endast till en åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning
samt ställande under åtal av bedrägeribrott
som riktas mot en försäkrings- eller pensionsanstalt, samt
9) till registeransvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet, dock så att bara

Utöver vad som bestäms i 4 mom. kan en
försäkringsförening lämna ut sådana uppgifter ur sitt kundregister som är nödvändiga för marknadsföring samt kundbetjäning
och annan skötsel av kundförhållanden till
ett sådant företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som försäkringsföreningen. Vad som i detta moment bestäms om utlämnande av uppgifter gäller
inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt
11 § personuppgiftslagen (523/1999).

Utöver vad som bestäms i 4 mom. kan en
försäkringsförening lämna ut sådana uppgifter ur sitt kundregister som är nödvändiga för marknadsföring samt kundbetjäning
och annan skötsel av kundförhållanden till
ett sådant företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som försäkringsföreningen. Vad som i detta moment bestäms om utlämnande av uppgifter gäller
inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt
11 § personuppgiftslagen.
Vad som i 4 mom. 4 punkten föreskrivs
om försäkringsföreningarnas rätt att lämna
ut uppgifter tillämpas också på sådana
nämnder och sådana organ inom försäkringsbranschen som avses i 4 mom. 4 punkten.

Vad som i 4 mom. bestäms om försäkringsföreningar och försäkringsanstalter,
gäller i tillämpliga delar trafikförsäkringscentralen, patientförsäkringscentralen och
miljöförsäkringscentralen. Vad som i 4

mom. 4 punkten bestäms om försäkringsföreningarnas rätt att lämna ut uppgifter gäller
i tillämpliga delar också sådana nämnder
och sådana organ inom försäkringsbranschen som avses i 4 mom. 4 punkten.
En försäkringsförening kan i situationer
som avses i 4 mom. lämna ut endast sådana

sådana uppgifter kan lämnas ut som den
som bedriver kreditupplysningsverksamhet
får registrera i kreditupplysningsregistret
eller i övrigt behandla i kreditupplysningssyfte.

En försäkringsförening kan i situationer
som avses i 4 mom. lämna ut endast sådana
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uppgifter som behövs för skötseln av ärendena i fråga.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan vid behov utfärdas
närmare bestämmelser om verkställigheten
av 4—6 mom. i denna paragraf.

11 a §

Försäkringsinspektionen har rätt att föreskriva att en försäkringsförening skall föra
register över sina ombud och personer som
handlar på dessas vägnar. Utfärdandet av
intyg rörande ombud och personer som
handlar på dessas vägnar kan genom Försäkringsinspektionens beslut helt eller delvis åläggas försäkringsföreningarnas centralorganisationer, sedan dessa samtyckt
därtill.

12 §
—————————————

Social- och hälsovårdsministeriet kan i
fråga om återförsäkring och turistassistans
meddela av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet följande närmare
föreskrifter samt bevilja av försäkringsrörelsens art eller det ovan nämnda avtalet
föranledda undantag från stadgandena i
denna lag.

13 §

I försäkringsföreningens brev och på dess
blanketter skall anges föreningens registrerade firma, hemort och adress samt registernummer och, om föreningen har trätt i
likvidation, uppgift om detta.

Föreslagen lydelse

uppgifter som behövs för skötseln av ärendena i fråga.

(upphävs)

11 a §

12 §
( 2 mom. upphävs)

(upphävs)

13 §

———
Denna lag träder i kraft den 200 .
Denna lag ska följas i stället för de bestämmelser i stadgarna som strider mot
den. Om stadgarna inte motsvarar kraven i
lagen, ska styrelsen lägga fram ett förslag
för föreningen om att de ska ändras i överensstämmelse med lagen. Anhållan om att
Finansinspektionen ska fastställa ändringarna i stadgarna ska lämnas in senast tre år
efter det att den nya lagen har trätt i kraft.
Finansinspektionen kan vid vite förplikta
föreningen att fullgöra sin skyldighet. Änd-
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ringarna i stagarna ska anmälas för registrering senast tre månader efter Finansinspektionens beslut.
Om en försäkringsförening har tagit in
bestämmelser om delägarskap för garantiandelsägare i stadgarna före lagens ikraftträdande, ska det som i 2 mom. förskrivs om
stadgarna tillämpas på dem.
Om ett stämmobeslut har fattats före lagens ikrafatträdande, ska de bestämmelser
som gällde vid lagens ikraftträdande tilllämpas på ärendet och med registreringar
och på övriga förfaranden. Om ett stämmobeslut fattas efter lagens ikraftträdande, ska
den lagen tillämpas på stämmokallelse,
stämmohandlingar och anmälan och deltagande i föreningsstämman redan före lagens ikrafatträdande.
Trots bestämmelserna i 1 kap. 2 § 1 mom.
medför endast garantiandelar som tecknats
efter den nya lagens ikraftträdande delägarskap i försäkringsföreningen för en garantiandelsägare.
Trots bestämmelserna i 1 kap. 3 § 1 mom.
ansvarar även en försäkringsförenings garantiandelsägare som är delägare för sådana försäkringsföreningens förpliktelser
som har uppkommit före den nya lagens
ikraftträdande.
Om en bestämmelse i stadgarna som gäller förvaltningsrådet har anmälts för registrering före lagens ikraftträdande, har förvaltningsrådet rätt att välja styrelsemedlemmar i tre års tid från lagens ikraftträdande, om ingenting annat föreskrivs i
stadgarna.
Överkursfonden är sådant bundet eget
kapital som avses i 10 kap.
Bestämmelserna om eget kapital, bokslut
och verksamhetsberättelse i 10 kap. ska tilllämpas senast från och med den räkenskapsperiod som börjar efter lagens ikrafatträdande.
På fusion tillämpas de bestämmelser som
gällde vid denna lags ikraftträdande, om
fusionsplanen anmäls för registrering före
lagens ikraftträdande. På överlåtelse av
försäkringsbeståndet tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, om samtycke till planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet har inhämtats
av Finansinspektionen före ikraftträdandet.
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I annat fall ska de bestämmelser som gällde
vid denna lags ikraftträdande tillämpas på
fusion och överlåtelse av försäkringsbeståndet.
På behandling av avgörande av klandertalan gällande ogiltigt beslut eller andra
krav som har ställts före lagens ikrafatträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.
På skadestånd som grundar sig på gärningar eller försummelser som inträffade
före lagens ikrfatträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags
ikraftträdande.

———

2.

Lag
om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 22 januari 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 117,
118, 120, 126—129 och 134 §, av dem 128 § sådan den lyder i lag 1170/2007, samt
fogas till lagen nya 128 a och 128 b § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

117 §

117 §

Delegationens uppgifter och beslutsfattande

Delegationens uppgifter och beslutsfattande

Delegationen har till uppgift att besluta
om de allmänna riktlinjerna för pensionsanstaltens verksamhet samt övervaka styrelsens verksamhet.

Delegationen har till uppgift att besluta
om de allmänna riktlinjerna för pensionsanstaltens verksamhet och att övervaka styrelsens verksamhet.
Delegationen ska
1) välja de styrelseledamöter som inte företräder ministerierna och personliga suppleanter för dem,
2) välja en revisor och en eventuell revisorssuppleant,
3) behandla bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt besluta
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om de åtgärder som de ger anledning till.

118 §

118 §

Styrelsen

Styrelsen

Till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts styrelse hör en ordförande och en vice
ordförande som väljs av Pensionsskyddscentralen samt de medlemmar som väljs av
delegationen. Styrelsen består vid sidan av
ordföranden och vice ordföranden av en av
jord- och skogsbruksministeriet, en av social- och hälsovårdsministeriet och en av finansministeriet utsedd person samt dessutom företrädare för de mest representativa
organisationer som bevakar de av denna lag
omfattade personernas ekonomiska intressen. Med undantag för ordföranden och
vice ordföranden skall för varje medlem av
styrelsen utses en personlig suppleant.
Styrelsens ordförande eller vice ordförande skall ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. Styrelsemedlemmarna skall ha gott anseende.
I styrelsen skall det finnas god kännedom
om pensionsanstaltens i 114 § avsedda
verksamhet samt sakkunskap om placeringsverksamhet.

Till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts styrelse hör en ordförande och en vice
ordförande som väljs av Pensionsskyddscentralen samt de medlemmar som väljs av
delegationen. Styrelsen består vid sidan av
ordföranden och vice ordföranden av en av
jord- och skogsbruksministeriet, en av social- och hälsovårdsministeriet och en av finansministeriet utsedd person samt dessutom företrädare för de mest representativa
organisationer som bevakar de av denna lag
omfattade personernas ekonomiska intressen. Med undantag för ordföranden och
vice ordföranden ska för varje medlem av
styrelsen utses en personlig suppleant.
Styrelsens ordförande eller vice ordförande ska ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. Styrelsemedlemmarna ska ha gott anseende.
I styrelsen ska det finnas god kännedom
om pensionsanstaltens i 114 § avsedda
verksamhet samt sakkunskap om placeringsverksamhet.

120 §

120 §

Verkställande direktören

Verkställande direktören

Styrelsen utser Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalts verkställande direktör.
Verkställande direktören skall ha gott anseende och ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, om annan
verksamhet som pensionsanstalten bedriver
enligt 114 § samt om placeringsverksamhet
och företagsledning. Verkställande direktö-

Styrelsen utser Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalts verkställande direktör.
Verkställande direktören ska ha gott anseende och ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, om annan
verksamhet som pensionsanstalten bedriver
enligt 114 § samt om placeringsverksamhet
och företagsledning.

Verkställande direktören skall sköta pensionsanstaltens förvaltning i enlighet med

Verkställande direktören ska sköta pensionsanstaltens förvaltning i enlighet med

En styrelsemedlem skall innan han eller
hon utses eller blir vald ge sitt daterade och
undertecknade samtycke till uppdraget.

ren skall innan han eller hon utnämns ge
sitt daterade och undertecknade samtycke
till uppdraget.
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styrelsens anvisningar och föreskrifter.
Verkställande direktören skall sörja för att
bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett tillförlitligt sätt.

styrelsens anvisningar och föreskrifter.
Verkställande direktören ska sörja för att
bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett tillförlitligt sätt.

126 §

126 §

Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse

Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse

I Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts
bokföring och vid upprättandet av bokslut
och verksamhetsberättelse samt koncernbokslut iakttas bokföringslagen, om inte
något annat följer av bestämmelserna om
bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse i denna lag, samt bokföringsförordningen
(1339/1997), om inte något annat följer av
bestämmelserna om bokföring, bokslut och
verksamhetsberättelse i denna lag eller av
den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som avses i 127 § 1 mom. eller
av Försäkringsinspektionens föreskrifter.
Utöver vad som föreskrivs i denna lag
iakttas i fråga om pensionsanstaltens bokslut och verksamhetsberättelse i tillämpliga
delar även 10 kap. 1 § 5 och 6 mom., 1 a—
1 c, 4 och 4 a §, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 2 mom. och 4 c § i lagen om försäkringsbolag.
På upprättande av pensionsanstaltens
bokslut och verksamhetsberättelse tillämpas
inte 1 kap. 4 § 1 mom., 2 kap. 4 § 2 mom.,
3 kap. 1 §, 2 § 2 mom. samt 6, 9 och 11 §, 4
kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 5 mom. och 7 §, 5
kap. 2, 2 a, 13, 16 och 17 §, 7 a kap. 2—5 §
samt 8 kap. 6 § i bokföringslagen.

På Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts bokföring och upprättandet av bokslut
och verksamhetsberättelse samt koncernbokslut tillämpas bokföringslagen, om inte
något annat följer av bestämmelserna om
bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse i denna lag, samt bokföringsförordningen
(1339/1997), om inte något annat följer av
bestämmelserna om bokföring, bokslut och
verksamhetsberättelse i denna lag eller av
den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som avses i 127 § 1 mom. eller
av Finansinspektionens föreskrifter.
Utöver vad som föreskrivs i denna lag
iakttas i fråga om pensionsanstaltens bokslut och verksamhetsberättelse bestämmelserna i 8 kap., utom 1—3 §, 10 § 1 mom.

Pensionsanstalten skall upprätta och i sitt
bokslut ta in ett koncernbokslut och därvid i
tillämpliga delar iaktta 10 kap. 1 § 4 mom.,
1 c § 1, 2, 4 och 5 mom., 4 och 4 a §, 4 b §
1 mom. 1 och 3 punkten samt 2 mom., 4 c §,
11 § 1 mom. 2—4 meningen, 3—5 och 8
mom. samt 11 a och 11 b § i lagen om försäkringsbolag.
På upprättande av pensionsanstaltens
koncernbokslut och verksamhetsberättelse
för en pensionsanstalt som är moderföretag
tillämpas inte 6 kap. 1 och 2 §, 7 § 6 mom.,
7 a kap. 2—5 § och 8 kap. 6 § i bokföringslagen.

och 2 mom. 1 punkten, 12 § 3—6 punkten,
13 §, 14 § 1 mom. 2 punkten, 19, 23 och
27—31 §, i försäkringsbolagslagen.
På registrering av pensionsanstaltens

bokslut och verksamhetsberättelse tillämpas
inte 3 kap. 9 § i bokföringslagen, och på
skyldigheten att leverera kopior inte 11 §.
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Bokslutet och verksamhetsberättelsen
skall senast före utgången av mars året efter
räkenskapsperiodens slut lämnas till revisorerna, som senast den 15 april efter räkenskapsperioden skall lämna sin revisionsberättelse till styrelsen.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska
senast före utgången av mars året efter räkenskapsperiodens slut lämnas till revisorerna, som senast den 15 april efter räkenskapsperioden ska lämna sin revisionsberättelse till styrelsen.

127 §

127 §

Närmare bestämmelser om bokföring och
bokslut

Närmare bestämmelser om bokföring och
bokslut

Närmare bestämmelser som beror på
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts försäkringsverksamhets särart utfärdas genom
förordning av social- och hälsovårdsministeriet om balansräknings- och resultaträkningsscheman, finansieringsanalysen, noter
till balansräkningen, resultaträkningen och
finansieringsanalysen och uppgifter som
skall ges i verksamhetsberättelsen, om koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernens finansieringsanalys,
upplysningar som skall ges i noterna till
koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernens finansieringsanalys samt om balansspecifikationer och specifikationer av noterna.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens särart om hur bokslut och
verksamhetsberättelse för pensionsanstalten
och dess koncern skall upprättas.
Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur bestämmelserna om bokföring och bokslut samt verksamhetsberättelse i denna lag, den förordning av social- och hälsovårdsministeriet
som avses i 1 mom. samt bokföringslagen
och bokföringsförordningen skall tillämpas
på pensionsanstalten.
Resultaträkningen och balansräkningen
för pensionsanstalten skall upprättas mer
detaljerat än vad de scheman som avses i 1
mom. utvisar, om detta är nödvändigt för att
de faktorer som inverkat på räkenskapsperiodens resultatbildning eller balansräkningsposterna skall kunna klargöras eller
om det är nödvändigt för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av resultatet av
pensionsanstaltens verksamhet och av dess

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan närmare bestämmelser

som beror på försäkringsverksamhetens
speciella karaktär utfärdas om

1) balansräknings- och resultaträkningsscheman i bokslutet, verksamhetsberättelsen, finansieringsanalysen och noterna till
bokslutet som avses i 8 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen och motsvarande scheman, handlingar och noter som hänför sig
till koncernbokslutet enligt 8 kap. 21 § i den
lagen samt om specifikationer till balansräkningen och till noterna,
2) huvudprinciperna för förutsättningar
för värdering av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och övriga placeringar
som avses i 8 kap. 17 § i försäkringsbolagslagen enligt verkligt värde och för fastställande av det verkliga värdet, hur förändringar i det verkliga värdet tas upp i resultaträkningen och balansräkningen i bokslutet samt i koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen i koncernbokslutet, om noter angående dessa placeringar
och uppgifter om dessa placeringar som ska
ges i verksamhetsberättelsen,
3) den tilläggsinformation som ges i bokslutet och koncernbokslutet eller verksamhetsberättelsen som avses i 8 kap. 24 § i
försäkringsbolagslagen och som de internationella redovisningsstandarder som avses i
7 a kap. 1 § i bokföringslagen inte förpliktar till, och
4) när och hur avvikelser, för att en rättvisande bild ska kunna ges, får göras från
bestämmelserna om upprättande av bokslutet och verksamhetsberättelsen som avses i
8 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen samt
koncernbokslutet och verksamhetsberättel-
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ekonomiska ställning.
Om en förordning, en föreskrift, en anvisning, ett tillstånd eller ett utlåtande som avses i denna paragraf är av vikt med tanke på
den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, skall
ministeriet eller Försäkringsinspektionen,
innan förordningen, föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfärdas, inhämta bokföringsnämndens yttrande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda
skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från 126 § 4 mom. i denna lag samt
från 10 kap. 1 c § 5 mom. och 11 a § 2
mom. i lagen om försäkringsbolag och i
fråga om de scheman som skall användas
för resultaträkningen och balansräkningen,
noterna, det närmare innehållet i verksamhetsberättelsen, specifikationerna till balansräkningen och specifikationerna till noterna samt de scheman och noter som skall
användas för koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.

Föreslagen lydelse

sen som avses i 8 kap. 21 § i försäkringsbolagslagen.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter, som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär, om
1) hur bokslutet och verksamhetsberättelsen i för pensionsanstalten och dess koncern ska upprättas,
2) förutsättningarna och säkringsredovisning för värdering av i 8 kap. 17 och 18 § i
försäkringsbolagslagen avsedda placeringar enligt verkligt värde, fastställande av
verkligt värde och anskaffningsutgift för
placeringar och uppgivande av detta för
varje balanspost i noterna samt överföringar mellan placerings- och anläggningstillgångar,
3) klassificeringen och säkringsredovisning av finansiella instrument som avses i
8 kap. 17 § i försäkringsbolagslagen,
4) behandlingen i bokföringen och bokslutet av derivatavtal som avses i 8 kap. 18
§ i försäkringsbolagslagen, och
5) hur den försäkringstekniska ansvarsskulden ska tas upp i bokslutet eller i verksamhetsberättelsen.

Om en förordning, en föreskrift eller ett
tillstånd som avses i denna paragraf är av
vikt med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, ska ministeriet eller Finansinspektionen, innan förordningen, föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller tillståndet
utfärdas, inhämta bokföringsnämndens yttrande.
Finansinspektionen kan av särskilda skäl
för viss tid i enskilda fall bevilja undantag
från 127 § 4 mom. 1—3 punkten och 2

mom. 2 punkten i denna lag, 8 kap. 6 § i
försäkringsbolagslagen och 6 kap. 5 § 1
mom. i bokföringslagen. Dessutom kan Finansinspektionen bevilja undantag från 2
kap. 9 § 1 mom. i bokföringslagen.
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128 §

128 §

Revision

Revision

I fråga om revision av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt gäller vad som föreskrivs i denna lag och i revisionslagen
(459/2007).
På revision av pensionsanstalten tillämpas
vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap.
och 40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen
föreskrivs om revision av och revisorer i en
sammanslutning som är föremål för offentlig handel.
För revision av pensionsanstaltens bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse
samt förvaltning ska delegationen för en räkenskapsperiod i sänder utse minst två revisorer och för dem revisorssuppleanter.
Minst en revisor och en revisorssuppleant
ska vara en i 2 § 2 punkten i revisionslagen
avsedd CGR-revisor eller CGRsammanslutning. Revisorns uppdrag upp-

I fråga om revision av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt föreskrivs i denna
lag och i revisionslagen (459/2007).

hör vid det ordinarie möte som pensionsanstaltens delegation håller efter räkenskapsperiodens slut eller när en ny revisor har
valts i dennes ställe.

Delegationen ska utse en revisor att såsom övervakningsrevisor sörja för att pensionsanstaltens bokföring och förvaltning
övervakas effektivt under räkenskapsperioden. Dessutom ska en revisor eller revisorssuppleant utses till ställföreträdare för övervakningsrevisorn. Övervakningsrevisorn
och dennes ställföreträdare ska vara en
CGR-revisor eller CGR-sammanslutning.

På revision av pensionsanstalten tillämpas
vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap.
och 40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen
föreskrivs om revision av och revisorer i en
sammanslutning som är föremål för offentlig handel.

Pensionsanstalten ska ha minst en revisor. Minst en revisor och en revisorssupple-

ant ska vara en i 2 § 2 punkten i revisionslagen avsedd CGR-revisor eller CGRsammanslutning.

Mandattiden för revisorn upphör och den
nya revisorns mandattid börjar vid utgången av det delegationsmöte som väljer ny revisor, om inte något annat beslutas när den
nya revisorn väljs. På delegationens möte
kan det inte beslutas att revisorns mandattid fortgår tills vidare.
Om bara en revisor valts för pensionsanstalten och denne inte är en sådan CGRsammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i
revisionslagen, ska åtminstone en revisorssuppleant väljas. Det som i denna lag och
revisionslagen föreskrivs om revisorer tilllämpas också på revisorssuppleanter.

Försäkringsinspektionen meddelar vid
behov anvisningar om revision av pensionsanstalten.
128 a §

Särskilda bestämmelser om revision i pensionsanstalten
Den fortlöpande granskning under räkenskapsperioden som utförs av pensionsanstaltens revisor ska i tillräcklig omfattning
utsträckas till verksamheten enligt 114 §,
ansvarsskulden, placeringsverksamheten
och interna affärstransaktioner mellan pen-
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sionsanstalten och sammanslutningar som
hör till samma koncern.
Pensionsanstaltens revisor ska minst en
gång per år och, på Finansinspektionens
begäran, även vid andra tidpunkter granska
om täckningsförteckningen enligt 19 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för
pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt de tillgångsposter som
antecknats i den uppfyller de krav som i lagen och de bestämmelser och föreskrifter
som utfärdats med stöd av den ställs på
täckning av ansvarsskulden enligt 200 § i
denna lag.
En berättelse om revisorns granskning
enligt 1 och 2 mom. ska lämnas till pensionsanstaltens styrelse.
Styrelsen ska minst en gång per år vid sitt
sammanträde höra revisorn om bolagets
ekonomiska ställning och den interna kontrollen samt om övriga omständigheter som
framkommit i samband med revisionen.
128 b §

Finansinspektionens normgivningsbefogenheter
Finansinspektionen får utfärda närmare
föreskrifter om den berättelse som avses i
128 a § 3 mom.

129 §

129 §

Förordnande av revisor

Förordnande av revisor

Försäkringsinspektionen skall på anmälan
förordna en behörig revisor för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, om ingen revisor har valts enligt denna lag eller revisionslagen eller om en revisor inte har behörighet eller är oberoende enligt revisionslagen.
Anmälan får i de fall som avses i 1 mom.
göras av vem som helst. Pensionsanstaltens
styrelse är skyldig att göra anmälan, om inte
delegationen utan dröjsmål utser en revisor
som uppfyller behörighetsvillkoren.
Försäkringsinspektionen skall innan den

Finansinspektionen ska på anmälan förordna en behörig revisor för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, om ingen revisor
har valts enligt denna lag eller revisionslagen eller om en revisor inte har behörighet
enligt 3 § i revisionslagen eller inte är oberoende enligt 24 § eller är jävig enligt 25 §
i revisionslagen.
Anmälan får i de fall som avses i 1 mom.
göras av vem som helst. Pensionsanstaltens
styrelse är skyldig att göra anmälan, om inte
delegationen genast utser en revisor som
uppfyller behörighetsvillkoren.
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avgör ett ärende som gäller oberoende enligt 1 mom. inhämta yttrande av Centralhandelskammarens revisionsnämnd.
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Innan ett i 1 mom. nämnt förordnande
meddelas skall pensionsanstaltens styrelse
höras. Förordnandet gäller till dess att för
pensionsanstalten i föreskriven ordning
valts en revisor i stället för den revisor som
Försäkringsinspektionen förordnat.

Finansinspektionen ska innan den avgör
ett ärende som gäller oberoende enligt 1
mom. inhämta yttrande av Centralhandelskammarens revisionsnämnd.
Innan ett i 1 mom. nämnt förordnande
meddelas ska pensionsanstaltens styrelse
höras. Förordnandet gäller till dess att för
pensionsanstalten i föreskriven ordning
valts en revisor i stället för den revisor som
Finansinspektionen förordnat.

134 §

134 §

Försäkringsmatematiker

Ansvarig försäkringsmatematiker

För uppgörande av försäkringstekniska
beräkningar och utredningar skall Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ha en försäkringsmatematiker.

För uppgörande av försäkringstekniska
beräkningar och utredningar ska Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ha en ansvarig
försäkringsmatematiker. På fastställandet

I fråga om försäkringsmatematikerns
uppgifter och behörighetsvillkor gäller på
motsvarande sätt 18 kap. 8 § i lagen om försäkringsbolag.
Pensionsanstalten skall göra en anmälan
till Försäkringsinspektionen när en försäkringsmatematiker anställs och när denne har
avgått.

av försäkringsmatematikerns behörighet
tillämpas 31 kap. 6 § 3 mom. i försäkringsbolagslagen.
På försäkringsmatematikerns uppgifter
och behörighetsvillkor tillämpas 31 kap.
5—9 § i försäkringsbolagslagen.

Pensionsanstalten ska göra en anmälan till

Finansinspektionen när en ansvarig försäk-

ringsmatematiker anställs och när denne har
avgått.
———

Denna lag träder i kraft den 200 .
Genom denna lag upphävs 3 § i statsrådets förordning av den 28 december 2006
om reglemente för Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt (1404/2006).

———

3.

Lag
om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 22 december 2006 om sjömanspensioner (1290/2006) 174, 191—194,
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196–198, 201, 208, 210 och 227 §, av dem 191 och 194 § sådana de lyder i lag 1168/2007 och
192 § sådan den lyder i ovan nämnda lag, samt
fogas till lagen nya 193 a och 195 a § som följer:
Gällande lydelse
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174 §

174 §

Fullmäktiges ordinarie möte

Fullmäktiges ordinarie möte

Vid fullmäktiges ordinarie möte
1) framläggs bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen,
2) framläggs frågan om fastställande av
bokslutet och verksamhetsberättelsen för
föregående år,
3) fattas beslut om de åtgärder som föranleds av det föregående årets förvaltning och
bokslut,
4) bestäms styrelsemedlemmarnas och
suppleanternas samt revisorernas arvoden,
5) förrättas val av revisorer och revisorssuppleanter, samt
6) behandlas övriga i möteskallelsen
nämnda ärenden.

Vid fullmäktiges ordinarie möte
1) framläggs bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen,
2) fattas beslut om fastställande av bokslutet och verksamhetsberättelsen för föregående år,
3) fattas beslut om de åtgärder som föranleds av det föregående årets förvaltning och
bokslut,
4) väljs revisor och eventuella revisorssuppleanter,
4) bestäms styrelsemedlemmarnas och
suppleanternas samt revisorernas och eventuella revisorssuppleanters arvoden, samt
6) behandlas övriga i möteskallelsen
nämnda ärenden.

14 kap.

14 kap.

Revision av pensionskassan

Revision av pensionskassan

191 §

191 §

Tillämplig lag

Tillämplig lag

I fråga om revision av pensionskassan

gäller vad som föreskrivs i detta kapitel och

i revisionslagen (459/2007).
På revision av pensionskassan tillämpas
vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap.
och 40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen
föreskrivs om revision av och revisorer i en
sammanslutning som är föremål för offentlig handel.
Försäkringsinspektionen meddelar vid
behov anvisningar om revision av pensionskassan.

I fråga om revision av pensionskassan föreskrivs i detta kapitel och i revisionslagen
(459/2007).
På revision av pensionskassan tillämpas
vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap.
och 40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen
föreskrivs om revision av och revisorer i en
sammanslutning som är föremål för offentlig handel.
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192 §

192 §

Val av revisorer och revisorernas behörighet

Val av revisorer och revisorernas behörighet

För revision av pensionskassans bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse
samt förvaltning ska utses minst två revisorer och för dem revisorssuppleanter, som
uppfyller motsvarande behörighetsvillkor.
Minst en revisor och en revisorssuppleant
ska vara en i 2 § 2 punkten i revisionslagen
avsedd CGR-revisor eller CGRsammanslutning.
En revisor ska utses att såsom övervakningsrevisor sörja för att pensionskassans
bokföring och förvaltning övervakas effektivt under räkenskapsperioden. Dessutom
ska en revisor eller en revisorssuppleant utses till ställföreträdare för övervakningsrevisorn. Övervakningsrevisorn och dennes
ställföreträdare ska vara en CGR-revisor eller CGR-sammanslutning.

Pensionskassan ska ha minst en revisor.
Revisorn väljs av delegationen. Minst en

193 §

193 §

En revisors mandattid

En revisors mandattid

De revisorer som avses i 192 § utses för
en räkenskapsperiod i sänder.
Revisorns uppdrag upphör vid det ordinarie möte som pensionskassans fullmäktige
håller efter räkenskapsperiodens utgång eller om en ny revisor väljs i stället för den
revisor som sköter uppdraget.

Mandattiden för revisorn upphör och den
nya revisorns mandattid börjar vid utgången av det delegationsmöte som väljer ny revisor, om inte något annat beslutas när den
nya revisorn väljs. På delegationens möte
kan det inte beslutas att revisorns mandattid fortgår tills vidare.

revisor och en revisorssuppleant ska vara en
i 2 § 2 punkten i revisionslagen avsedd
CGR-revisor eller CGR-sammanslutning.

Om bara en revisor valts för pensionskassan och denne inte är en sådan CGRsammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i
revisionslagen ska åtminstone en revisorssuppleant väljas. Det som i denna lag och
revisionslagen föreskrivs om revisorer tilllämpas också på revisorssuppleanter.

193 a §

Särskilda bestämmelser om revision i pensionskassan
Den fortlöpande granskning under räkenskapsperioden som utförs av pensionskassans revisor ska i tillräcklig omfattning utsträckas till ansvarsskulden, verksamhetskapitalet, placeringsverksamheten, försäkrings- och ersättningsverksamheten samt
interna affärstransaktioner mellan försäkringskassan och sammanslutningar som hör
till samma koncern.
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Pensionsanstaltens revisor ska minst en
gång per år och, på Finansinspektionens
begäran, även vid andra tidpunkter granska
om täckningsförteckningen enligt 19 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för
pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt de tillgångsposter som
antecknats i den uppfyller de krav som i lagen och i de bestämmelser och föreskrifter
som utfärdats med stöd av den ställs på
täckning av ansvarsskulden enligt 201 § i
denna lag.
En berättelse om revisorns granskning
enligt 1 och 2 mom. ska lämnas till pensionskassans styrelse.
Styrelsen ska minst en gång per år vid sitt
sammanträde höra revisorn om bolagets
ekonomiska ställning och den interna kontrollen samt om övriga omständigheter som
framkommit i samband med revisionen.

194 §

194 §

Rätt att kräva förordnande av revisor

Rätt att kräva förordnande av revisor

Försäkringsinspektionen ska på anmälan
förordna en behörig revisor för pensionskassan,
1) om en revisor inte har utsetts enligt detta kapitel eller revisionslagen, eller
2) om en revisor inte är behörig enligt
denna lag eller enligt 3 § i revisionslagen
eller inte är oberoende på det sätt som avses
i 24 och 25 § i revisionslagen.
Anmälan får i de fall som nämns i 1 mom.
göras av vem som helst. Pensionskassans
styrelse är skyldig att göra anmälan, om inte
fullmäktige utan dröjsmål utser en revisor
som uppfyller behörighetsvillkoren.
Försäkringsinspektionen ska i ett sådant
ärende som avses i 1 mom. 2 punkten och
som gäller oberoende begära ett utlåtande
av Centralhandelskammarens revisionsnämnd innan ärendet avgörs.
Innan ett i 1 mom. avsett förordnande av
revisor meddelas skall pensionskassans styrelse höras. Förordnandet gäller fram till det
att för pensionskassan i föreskriven ordning
utsetts en revisor i stället för den revisor
som Försäkringsinspektionen förordnat.

Finansinspektionen ska på anmälan förordna en behörig revisor för pensionskassan, om
1) en revisor inte har utsetts enligt detta
kapitel eller revisionslagen, eller
2) en revisor inte är behörig enligt denna
lag eller enligt 3 § i revisionslagen eller inte
är oberoende på det sätt som avses i 24 § i
revisionslagen eller är jävig enligt 25 § i
samma lag.
Anmälan får i de fall som nämns i 1 mom.
göras av vem som helst. Pensionskassans
styrelse är skyldig att göra anmälan, om inte
fullmäktige genast utser en revisor som
uppfyller behörighetsvillkoren.
Finansinspektionen ska i ett sådant ärende
som avses i 1 mom. 2 punkten och som
gäller oberoende begära ett utlåtande av
Centralhandelskammarens revisionsnämnd
innan ärendet avgörs.
Innan ett i 1 mom. avsett förordnande av
revisor meddelas ska pensionskassans styrelse höras. Förordnandet gäller fram till det
att för pensionskassan i föreskriven ordning
utsetts en revisor i stället för den revisor
som Finansinspektionen förordnat.
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195 a §

Finansinspektionens normgivningsbefogenheter
Finansinspektionen får utfärda närmare
föreskrifter om den berättelse som avses i
193 a § 3 mom.

196 §

196 §

Tillämpliga lagar

Tillämpliga lagar

I pensionskassans bokföring och vid upprättandet av bokslut och verksamhetsberättelse samt koncernbokslut iakttas bokföringslagen, om inte något annat följer av
bestämmelserna i detta kapitel, samt bokföringsförordningen (1339/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna i detta
kapitel eller av den förordning av socialoch hälsovårdsministeriet som avses i 197 §
eller av Försäkringsinspektionens föreskrifter.
Utöver vad som bestäms i detta kapitel
iakttas i fråga om pensionskassans bokslut
och verksamhetsberättelse i tillämpliga delar även 10 kap. 1 § 5 och 6 mom., 1 a—1
c, 4 och 4 a §, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten och 2 mom. samt 4 c § i lagen om försäkringsbolag (1062/1979).
På upprättande av pensionskassans bokslut och verksamhetsberättelse tillämpas
inte 1 kap. 4 § 1 mom., 2 kap. 4 § 2 mom.,
3 kap. 1 §, 2 § 2 mom. samt 6, 9 och 11 §, 4
kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 5 mom. och 7 §, 5
kap. 2, 2 a, 13, 16 och 17 §, 7 a kap. 2—5 §
samt 8 kap. 6 § i bokföringslagen.

På pensionskassans bokföring och upprättandet av bokslut och verksamhetsberättelse
samt koncernbokslut tillämpas bokföringslagen (1336/1957), om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel, samt
bokföringsförordningen (1339/1997), om
inte något annat följer av bestämmelserna i
detta kapitel eller av den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som avses i
197 § eller av Finansinspektionens föreskrifter.
Utöver vad som bestäms i detta kapitel
tillämpas på pensionskassans bokslut och
verksamhetsberättelse bestämmelserna i 8

Pensionskassan skall upprätta och i sitt
bokslut ta in ett koncernbokslut och då i tilllämpliga delar iaktta 10 kap. 1 § 4 mom., 1
c § 1, 2, 4 och 5 mom., 4 och 4 a §, 4 b § 1
mom. 1 och 3 punkten och 2 mom—5 och 8
mom. samt 11 a och 11 b § i lagen om försäkringsbolag.
På upprättande av pensionskassans koncernbokslut och verksamhetsberättelse för
en pensionskassa som är moderföretag tilllämpas inte 6 kap. 1 och 2 §, 7 § 6 mom., 7
a kap. 2—5 § och 8 kap. 6 § i bokföringsla-

kap. i försäkringsbolagslagen (521/2008),
med undantag av 1—3 §, 10 § 1 mom. och 2
mom. 1 punkten. 12 § 3—6 punkten, 13 §,
14 § 1 mom. 2 punkten, 19, 23 och 27—31 §
i samma lag.
På registrering av pensionskassans bok-

slut och verksamhetsberättelse tillämpas
inte 3 kap. 9 § i bokföringslagen och på
skyldigheten att leverera kopior inte 11 §.

194

Gällande lydelse

RP 181/2009 rd

Föreslagen lydelse

gen.

197 §

197 §

Tillämpliga förordningar, föreskrifter och

Tillämpliga förordningar och föreskrifter

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser som beror på särarten i pensionskassans försäkringsverksamhet
1) om balansräknings- och resultaträkningsscheman samt finansieringsanalysen,
2) om noter till balansräkningen, resultaträkningen och finansieringsanalysen samt
om uppgifter som skall ges i verksamhetsberättelsen,
3) om koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernens finansieringsanalys, och
4) om uppgifter som skall ges i noterna
till koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernens finansieringsanalys samt om balansspecifikationer och
specifikationer av noterna.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens särart om hur bokslut och
verksamhetsberättelse för pensionskassan
och dess koncern skall upprättas.
Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur bestämmelserna om bokföring och bokslut samt verksamhetsberättelse i denna lag, den förordning av social- och hälsovårdsministeriet
som avses i 1 mom. samt bokföringslagen
och bokföringsförordningen skall tillämpas
på pensionskassan.
Resultaträkningen och balansräkningen
för pensionskassan skall upprättas i större
detalj än de scheman som avses i 1 mom.,
om detta är nödvändigt för att de faktorer
som inverkat på räkenskapsperiodens resultatbildning eller balansräkningsposterna
skall kunna klargöras eller om det är nödvändigt för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av resultatet av pensionskassans
verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan närmare bestämmelser
som beror på särarten i pensionskassans
försäkringsverksamhet utfärdas om

anvisningar

1) balansräknings- och resultaträkningsscheman i bokslutet, verksamhetsberättelsen, finansieringsanalysen och noterna till
bokslutet som avses i 8 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen och motsvarande scheman, handlingar och noter som hänför sig
till koncernbokslutet enligt 8 kap. 21 § i den
lagen samt om specifikationer till balansräkningen och till noterna,
2) huvudprinciperna för förutsättningar
för värdering av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och övriga placeringar
som avses i 8 kap. 17 § i försäkringsbolagslagen enligt verkligt värde och för fastställande av det verkliga värdet, hur förändringar i det verkliga värdet tas upp i resultaträkningen och balansräkningen i bokslutet samt i koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen i koncernbokslutet, om noter angående dessa placeringar
och uppgifter om dessa placeringar som ska
ges i verksamhetsberättelsen,
3) den tilläggsinformation som ges i bokslutet och koncernbokslutet eller verksamhetsberättelsen som avses i 8 kap. 24 § i
försäkringsbolagslagen och som de internationella redovisningsstandarder som avses i
7 a kap. 1 § i bokföringslagen inte förpliktar till, och
4) när och hur avvikelser, för att en rättvisande bild ska kunna ges, får göras från
bestämmelserna om upprättande av bokslutet och verksamhetsberättelsen som avses i
8 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen samt
koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen som avses i 8 kap. 21 § i försäkringsbolagslagen.
Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter, som beror på försäkringsverksamhetens särart, om

Gällande lydelse

RP 181/2009 rd

Om en förordning, en föreskrift, en anvisning, ett tillstånd eller ett utlåtande som av-

ses i denna paragraf är av betydelse med
tanke på den allmänna tillämpningen av
bokföringslagen eller bokföringsförordningen, skall ministeriet eller Försäkringsinspektionen, innan förordningen, föreskriften, anvisningen, tillståndet eller utlåtandet
utfärdas, inhämta bokföringsnämndens yttrande härom.
198 §
Försäkringsinspektionens rätt att bevilja
pensionskassan undantag

Försäkringsinspektionen kan av särskilda
skäl i enskilda fall bevilja pensionskassan
undantag från
1) 196 § 4 mom.,
2) 10 kap. 1 c § 5 mom. och 11 a § 2
mom. i lagen om försäkringsbolag,
3) bestämmelserna i fråga om de scheman
och noter som skall användas i resultaträkningen och balansräkningen,
4) bestämmelserna om det närmare innehållet i verksamhetsberättelsen,
5) bestämmelserna om balansspecifikationerna och specifikationerna till noterna,
och
6) bestämmelserna om de scheman och
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1) hur bokslutet och verksamhetsberättelsen för pensionskassan och dess koncern
ska upprättas,
2) förutsättningarna för värdering av i 8
kap. 17 och 18 § i försäkringsbolagslagen
avsedda placeringar enligt verkligt värde,
fastställande av verkligt värde och anskaffningsutgift för placeringar och uppgivande
av detta för varje balansposter i noterna
samt överföringar mellan placerings- och
anläggningstillgångar,
3) klassificeringen och säkringsredovisning av finansiella instrument som avses i
8 kap. 17 § i försäkringsbolagslagen,
4) behandlingen i bokföringen och bokslutet av derivatavtal som avses i 8 kap. 18
§ i försäkringsbolagslagen, och
5) hur den försäkringstekniska ansvarsskulden som anges i 9 kap. ska tas upp i
bokslut eller i verksamhetsberättelsen.

Om en förordning, en föreskrift eller ett
tillstånd som avses i denna paragraf är av
betydelse med tanke på den allmänna tilllämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, ska ministeriet eller Finansinspektionen, innan förordningen, föreskriften eller tillståndet utfärdas, inhämta
bokföringsnämndens yttrande.

198 §

Finansinspektionens rätt att bevilja pensionskassan undantag

Finansinspektionen kan av särskilda skäl
för viss tid i enskilda fall bevilja undantag
från 197 § 1 mom. 1–3 punkten och 2 mom.
2 punkten i denna lag, 8 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen och 6 kap. 5 § 1 mom. i
bokföringslagen. Dessutom kan Finansinspektionen bevilja undantag från 2 kap. 9 §
1 mom. i bokföringslagen.
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noter som skall användas i koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
201 §

201 §

Täckning av ansvarsskulden

Täckning av ansvarsskulden

Pensionskassan skall täcka den ansvarsskuld som avses i 200 §, den skuld som
grundar sig på ansvarsfördelningen enligt
183 § i lagen om pension för arbetstagare,
den skuld som grundar sig på ansvarsfördelningen enligt 142 § i lagen om pension
för företagare, skulden till staten till följd av
152 § samt de skulder som orsakas av försäkringsavgifterna med iakttagande av bestämmelserna i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om
täckning av ansvarsskulden och dessutom
med beaktande av 10 kap. 3 § 3 mom. 3 och
7 punkten i lagen om försäkringsbolag.

Pensionskassan ska täcka den ansvarsskuld som avses i 200 §, den skuld som
grundar sig på ansvarsfördelningen enligt
183 § i lagen om pension för arbetstagare,
den skuld som grundar sig på ansvarsfördelningen enligt 142 § i lagen om pension
för företagare, skulden till staten till följd av
152 § samt de skulder som orsakas av försäkringsavgifterna med iakttagande av bestämmelserna i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter.

208 §

208 §

Beräkning av solvensgräns och verksamhetskapital.

Pensionskassans solvensgräns beräknas
enligt lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning
av ansvarsskulden. Såsom ansvarsskuld används då det sammanlagda beloppet av den
försäkringstekniska ansvarsskulden enligt
202 § och den kalkylmässiga del som skall
reserveras för fluktuationer i försäkringsriskerna. Den kalkylmässiga del som skall reserveras för fluktuationer i försäkringsriskerna fastställs i den förordning av socialoch hälsovårdsministeriet som avses i
202 §.
Med pensionskassans verksamhetskapital
avses det belopp med vilket pensionskassans tillgångar skall anses överstiga pensionskassans skulder och andra därmed
jämförbara åtaganden med iakttagande i
tillämpliga delar av 11 kap. 2 och 5 § i lagen om försäkringsbolag. Som ansvarsskuld
som hör till skulderna används den försäkringstekniska ansvarsskulden enligt 1 mom.

Från ansvarsskulden enligt 1 mom. får
fordringar som baserar sig på regressrätt
dras av.

Beräkning av solvensgräns och verksamhetskapital

Pensionskassans solvensgräns beräknas
enligt lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning
av ansvarsskulden. Såsom ansvarsskuld används då det sammanlagda beloppet av den
försäkringstekniska ansvarsskulden enligt
202 § och den kalkylmässiga del som ska
reserveras för fluktuationer i försäkringsriskerna. Den kalkylmässiga del som ska reserveras för fluktuationer i försäkringsriskerna fastställs i den förordning av socialoch hälsovårdsministeriet som avses i 202
§.
Med pensionskassans verksamhetskapital
avses det belopp med vilket pensionskassans tillgångar ska anses överstiga pensionskassans skulder och andra därmed
jämförbara åtaganden med iakttagande av
11 kap. 2 § 5–7 och 10 punkten, 3 §, 4 §
1 mom. 1 punkten och 4 mom., 5 § 2, 5, 7
och 8 punkten och 6 § i försäkringsbolagslagen. Som ansvarsskuld som hör till skul-

derna används den försäkringstekniska an-
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svarsskulden enligt 1 mom.

Försäkringskassan ska till Finansinspektionen lämna en beräkning över att kraven
på verksamhetskapitalet har uppfyllts.

210 §

210 §

Anvisningar om solvens och verksamhetskapital

Föreskrifter om solvens och verksamhets-

Försäkringsinspektionen meddelar vid
behov närmare anvisningar om den framställning om ändring av avgifterna och den
försäkringstekniska analys som avses i 206
§ och om de planer som avses i 209 §.

Finansinspektionen meddelar vid behov
närmare föreskrifter om den framställning
om ändring av avgifterna och den försäkringstekniska analys som avses i 206 §, de

227 §

227 §

Försäkringsmatematiker

Ansvarig försäkringsmatematiker

För uppgörande av försäkringstekniska
beräkningar och utredningar skall pensionskassan ha en försäkringsmatematiker.

För uppgörande av försäkringstekniska
beräkningar och utredningar ska pensionskassan ha en ansvarig försäkringsmatematiker. På fastställandet av försäkringsmate-

I fråga om försäkringsmatematikerns
uppgifter och behörighetsvillkor gäller på
motsvarande sätt 18 kap. 8 § i lagen om försäkringsbolag.
Pensionskassan skall göra en anmälan till
Försäkringsinspektionen när en försäkringsmatematiker har anställts och när denne avgår.

kapital

planer som avses i 209 § och de uppgifter
som ska ges i planerna samt om hur den beräkning som avses i 208 § 3 mom. ska upprättas och när den ska lämnas.

matikerns behörighet tillämpas 31 kap. 6 §
3 mom. i försäkringsbolagslagen.
På försäkringsmatematikerns uppgifter
och behörighetsvillkor tillämpas 31 kap.
5—9 § i försäkringsbolagslagen.

Pensionskassan ska göra en anmälan till
Finansinspektionen när en ansvarig försäkringsmatematiker har anställts och när denne avgår.
———

Denna lag träder i kraft den

———
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