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ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 15 ja 22 b §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995) 15 §:n 3 momentti ja 22

b §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 525/2008, seuraavasti:

15 §

Kotivaltion viranomaisen toimivalta
Suomessa

— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonta voi ulkomaisen ETA-va-

kuutusyhtiön kotivaltion vakuutustarkastuk-
sesta vastaavan viranomaisen pyynnöstä ra-
joittaa ETA-vakuutusyhtiön oikeutta käyttää
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(121/2007) tarkoitettujen luottolaitosten, sijoi-
tusrahastolaissa (48/1999) tarkoitettujen rahas-
toyhtiöiden ja yhteissijoitusyritysten, vaihto-
ehtorahastojen hoitajista annetussa laissa
(162/2014) tarkoitettujen vaihtoehtorahasto-
jen hoitajien, sijoituspalvelulaissa (747/2012)
tarkoitettujen sijoituspalveluyritysten ja va-
kuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitettujen
henkivakuutusyhtiöiden hallussa olevia ETA-
vakuutusyhtiön lisäeläketoimintaa koskevia
varoja tai kieltää yhtiöltä varojen käytön ko-

konaan, jos ETA-vakuutusyhtiö ei ole kotival-
tionsa valvontaviranomaisen mukaan muodos-
tanut riittävää koko liiketoimintansa käsittä-
vää vakuutusteknistä vastuuvelkaa tai sen va-
rat ovat riittämättömät kattamaan vakuutus-
teknisen vastuuvelan taikka ETA-vakuutusyh-
tiö ei enää täytä lakisääteisiä omia varoja
koskevia vaatimuksia.

22 b §

Muun liiketoiminnan kuin vakuutustoiminnan
harjoittaminen

Kolmannen maan vakuutusyhtiö saa pääasi-
allisen toimintansa ohella toimia Suomessa
muun kuin vakuutustoimintaa harjoittavan yri-
tyksen edustajana sekä markkinoida ja myydä
yrityksen lukuun sen tarjoamia palveluja ja
tuotteita asiakkaille, jos kyseinen yritys on:

1) Euroopan talousalueella oleva julkisen
valvonnan alainen luottolaitos, sijoituspalve-
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luyritys, rahastoyhtiö, yhteissijoitusyritys tai
vaihtoehtorahastojen hoitaja;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä maa-
liskuuta 2014.
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