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vakuutusyhdistyslain 1 luvun 5 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 1 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohta sekä 4 ja 5

momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 365/2001, seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

5 §
Vakuutusyhdistys saa pääasiallisen toimin-

tansa ohella toimia muun kuin vakuutustoi-
mintaa harjoittavan yrityksen edustajana sekä
markkinoida ja myydä yrityksen lukuun sen
tarjoamia palveluja ja tuotteita asiakkaille,
jos kyseinen yritys on:

1) Euroopan talousalueella julkisen val-
vonnan alainen luottolaitos, sijoituspalvelu-
yritys, rahastoyhtiö, yhteissijoitusyritys tai
vaihtoehtorahastojen hoitaja;
— — — — — — — — — — — — —

Vakuutusyhdistyksen on laadittava 1 ja 2
momentin mukaisesta toiminnasta toiminta-
suunnitelma. Suunnitelma on liitettävä yhdis-
tysjärjestyksen tai sen muutoksen vahvista-
mista koskevaan hakemukseen, joka on teh-
tävä Finanssivalvonnalle sanotun toiminnan
aloittamista varten. Finanssivalvonta voi an-

taa tarkempia määräyksiä toimintasuunnitel-
man sisällöstä.

Finanssivalvonta voi jättää vahvistamatta 1
ja 2 momentissa tarkoitettua liitännäistoimin-
taa koskevan yhdistysjärjestyksen määräyk-
sen, jos on ilmeistä, että toiminta ei täytä 3
momentissa säädettyjä vaatimuksia, tai jos
vakuutusyhdistyksellä aiotun toiminnan laa-
juuden, kyseisen tuotteen tai palvelun laadun,
henkilöstöltä vaadittavan asiantuntemuksen
tai niihin verrattavien seikkojen perusteella ei
ole riittäviä edellytyksiä hoitaa toimintaa asi-
anmukaisesti. Finanssivalvonta voi jälkeen-
päin kieltää vakuutusyhdistykseltä liitännäis-
toiminnan harjoittamisen tai rajoittaa sitä, jos
toiminta ei enää täytä 3 momentissa säädet-
tyjä vaatimuksia tai jos toiminnassa on esiin-
tynyt vakavia puutteita tai väärinkäytöksiä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä maa-
liskuuta 2014.
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