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Laki
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ulkomaista vakuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995) 29 §:n 3 momentti, 30 a, 33
ja 34 §,
sellaisina kuin ne ovat, 29 §:n 3 momentti sekä 33 ja 34 § laissa 525/2008 ja 30 a § laissa
418/2004,
muutetaan 2 §:n 1 momentin 6 a ja 7 kohta, 3, 7 ja 10 §, 15 §:n 2 ja 3 momentti, 19 §:n
1 momentti, 20 §:n 1 momentti, 28 §, 29 §:n 1 ja 2 momentti, 30, 31, 32, 35, 36 ja 39 §, 40 §:n
3 momentti, 46, 47, 47 b, 47 g ja 65—67 § sekä 79 §:n 4 momentin 10 kohta,
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentin 6 a kohta, 3 ja 10 §, 15 §:n 2 momentti, 28 §,
29 §:n 1 ja 2 momentti, 30, 31, 32 ja 39 §, 40 §:n 3 momentti, 46, 47 b, 47 g, 65 ja 66 § sekä
79 §:n 4 momentin 10 kohta laissa 525/2008, 2 §:n 1 momentin 7 kohta laissa 637/2000, 7 ja
47 § laeissa 525/2008 ja 895/2008, 15 §:n 3 momentti laissa 189/2014, 19 §:n 1 momentti
laissa 982/2013, 20 §:n 1 momentti laeissa 525/2008 ja 982/2013 sekä 67 § laissa 359/2002,
sekä
lisätään lakiin uusi 32 a § seuraavasti:
2§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —
6 a) jälleenvakuutustoiminnalla toimintaa,
jossa on kyse sellaisten riskien hyväksymisestä, jotka ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö
tai kolmannen maan vakuutusyhtiö taikka jälleenvakuutusyhtiö on luovuttanut;

7) kotivaltiolla vahinkovakuutustoiminnan
osalta valtiota, jossa riskiä kattavan vakuutusyhtiön yhtiöoikeudellinen kotipaikka sijaitsee, henkivakuutustoiminnan osalta valtiota, jossa sitoumuksen tehneen vakuutusyhtiön yhtiöoikeudellinen kotipaikka sijaitsee ja
jälleenvakuutustoiminnan osalta valtiota,
jossa jälleenvakuutusyhtiön yhtiöoikeudellinen kotipaikka sijaitsee;
— — — — — — — — — — — — —
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3§

Soveltamisalan ulkopuolelle jäävä toiminta
Tätä lakia ei sovelleta:
1) vakuutusedustuksesta annetussa laissa
(570/2005) tarkoitettuun toimintaan; eikä
2) sellaiseen vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta
(Solvenssi II) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/138/EY,
jäljempänä Solvenssi II -direktiivi, tarkoitettuun rinnakkaisvakuutustoimintaan, johon ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö osallistuu ulkomaisesta toimipaikasta käsin muuna kuin
johtavana vakuutuksenantajana.
7§
Sivuliikkeen perustamisilmoitus
Ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö voi harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa sijoittautumisoikeuden perusteella, kotivaltion vakuutusvalvonnasta vastaavan viranomaisen ilmoitettua siitä Finanssivalvonnalle. Ilmoituksessa on oltava riittävät tiedot perustettavaksi
aiotun sivuliikkeen liiketoiminnasta, hallinnosta ja pääasiamiehestä. Vakuutustoiminnan
harjoittamisena sijoittautumisoikeuden perusteella pidetään sivuliikkeen perustamista
Suomeen.
Yhtiön kotivaltion vakuutusvalvonnasta
vastaavalta viranomaiselta on lisäksi saatava
todistus siitä, että vakuutusyhtiö täyttää Solvenssi II -direktiivissä vakuutusyhtiöille asetetut pääomavaatimukset ottaen huomioon
suunniteltu toiminta.
10 §
Vapaan tarjonnan aloittamisilmoitus
Ennen kuin ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö voi harjoittaa ensivakuutustoimintaa Suomessa palvelujen vapaana tarjontana, Finanssivalvonnan on saatava ilmoitus, jonka liitteenä on oltava vakuutusyhtiön kotivaltion
vakuutusvalvonnasta vastaavalta viranomaiselta:
1) todistus siitä, että vakuutusyhtiö täyttää
Solvenssi II -direktiivissä vakuutusyhtiöille
asetetut pääomavaatimukset ottaen huomioon
suunniteltu toiminta;

2) selvitys siitä, minkä vakuutusluokkien
mukaista toimintaa vakuutusyhtiöllä on toimilupansa nojalla oikeus harjoittaa; sekä
3) selvitys niistä riskeistä, joita aiottu toiminta koskee.
15 §
Kotivaltion viranomaisen toimivalta
Suomessa
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonta voi ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön kotivaltion vakuutusvalvonnasta vastaavan viranomaisen pyynnöstä kieltää yhtiötä luovuttamasta tai panttaamasta yhtiön Suomessa olevaa omaisuutta tai kieltää
yhtiötä suorittamasta vakuutuksen takaisinostoarvoa vakuutuksenottajille, jos vakuutusyhtiö ei kotivaltionsa vakuutusvalvonnasta vastaavan viranomaisen mukaan täytä Solvenssi
II -direktiivin mukaista vastuuvelkaa tai vakavaraisuutta koskevia vaatimuksia.
Finanssivalvonta voi ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön kotivaltion vakuutusvalvonnasta
vastaavan viranomaisen pyynnöstä rajoittaa
ETA-vakuutusyhtiön oikeutta käyttää luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014)
tarkoitettujen luottolaitosten, sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitettujen rahastoyhtiöiden ja yhteissijoitusyritysten, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa (162/2014)
tarkoitettujen vaihtoehtorahastojen hoitajien,
sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitettujen
sijoituspalveluyritysten ja vakuutusyhtiölaissa
(521/2008) tarkoitettujen henkivakuutusyhtiöiden hallussa olevia ETA-vakuutusyhtiön lisäeläketoimintaa koskevia varoja tai kieltää
yhtiöltä varojen käytön kokonaan, jos ETAvakuutusyhtiö ei ole kotivaltionsa vakuutusvalvonnasta vastaavan viranomaisen mukaan
täyttänyt Solvenssi II -direktiivin mukaista
vastuuvelkaa ja vakavaraisuutta koskevia vaatimuksia.
19 §
Toimilupa
Toimilupa on annettava, jos:
1) 20 §:ssä tarkoitetun toimintasuunnitelman ja aiotusta vakuutustoiminnasta saadun
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muun selvityksen perusteella voidaan arvioida kolmannen maan vakuutusyhtiön noudattavan toiminnassaan terveitä ja varovaisia
liikeperiaatteita;
2) pääasiamies täyttää tälle 24 §:ssä säädetyt vaatimukset;
3) kolmannen maan vakuutusyhtiön voidaan arvioida täyttävän 34 a §:ssä säädetyt
hallintojärjestelmää ja 37 §:ssä säädetyt vastuullista vakuutusmatemaatikkoa ja aktuaaritoimintoa koskevat vaatimukset;
4) sivuliikkeellä on 28 §:n mukainen perustamispääoma ja että 29 §:ssä säädetty vakuus on asetettu; sekä
5) sivuliikkeen voidaan toiminnan alkaessa arvioida täyttävän 31 §:ssä säädetyt vakavaraisuutta koskevat vaatimukset.
— — — — — — — — — — — — —
20 §
Toimilupahakemukseen liitettävät asiakirjat
Kolmannen maan vakuutusyhtiön on liitettävä toimilupahakemukseensa seuraavat asiakirjat ja selvitykset:
1) yhtiöjärjestys tai sitä vastaavat säännöt
sekä luettelo hallituksen jäsenistä ja yhtiön
ylimmästä johdosta sekä selvitys siitä, että
yhtiö täyttää vakuutusyhtiölain 6 luvussa säädetyt vaatimukset yhtiön hallituksesta;
2) selvitys siitä, mitä vakuutustoimintaa
yhtiö harjoittaa kotivaltiossaan;
3) yhtiön kotimaan vakuutusvalvonnasta
vastaavan viranomaisen ilmoitus siitä, onko
yhtiötä kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana kielletty antamasta uusia vakuutuksia tai
onko yhtiöön mainittuna aikana kohdistettu
muita vakavia pakkokeinoja;
4) Suomessa harjoitettavaa toimintaa koskeva toimintasuunnitelma;
5) 25 §:ssä tarkoitettu pääasiamiehen hyväksymistä koskeva hakemus liitteineen;
5 a) selvitys siitä, että yhtiö täyttää
34 a §:ssä säädetyt hallintojärjestelmää ja
37 §:ssä säädetyt vastuullista vakuutusmatemaatikkoa ja aktuaaritoimintoa koskevat vaatimukset;
6) selvitys siitä, että yhtiön puolesta annetut asiakirjat on laadittu yhtiön kotimaan lakien mukaisesti ja että ne on antanut siihen
oikeutettu;
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7) todistus siitä, että sivuliikkeellä on
28 §:n mukainen perustamispääoma ja että
29 §:ssä säädetty vakuus on asetettu; ja
8) selvitys siitä, että sivuliike täyttää toiminnan alkaessa 31 §:ssä säädetyt vakavaraisuutta koskevat vaatimukset.
— — — — — — — — — — — — —
28 §
Sivuliikkeen perustamispääoma
Kolmannen maan vakuutusyhtiöllä on oltava yhtiön Suomessa harjoittamaa ensivakuutustoimintaa varten Suomessa varoja vähintään:
1) henkivakuutustoimintaa ja vahinkovakuutusluokkiin 10—16 kuuluvaa vakuutustoimintaa harjoitettaessa 3 000 000 euroa;
sekä
2) muuta kuin 1 kohdassa tarkoitettua vahinkovakuutustoimintaa
harjoitettaessa
2 000 000 euroa.
Kolmannen maan vakuutusyhtiöllä, joka
harjoittaa Suomessa ainoastaan jälleenvakuutustoimintaa, on oltava Suomessa varoja vähintään 3 000 000 euroa. Kolmannen maan
jälleenvakuutuskytkösyhtiöllä on kuitenkin
oltava Suomessa varoja vähintään 1 000 000
euroa.
Tässä laissa sivuliikkeen perustamispääomalla tarkoitetaan 1 ja 2 momentissa tarkoitettua varojen vähimmäismäärää.
29 §
Vakuus
Ensivakuutustoimintaa harjoittavan kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeen
perustamispääomasta vähintään puolet on talletettava suomalaiseen talletuspankkiin tai
Suomeen sijoittautuneen ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttoriin vakuudeksi Finanssivalvonnan määräämin ehdoin.
Toiminnan aikana talletuksen arvon on
aina oltava vähintään neljäsosa vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetusta vähimmäispääomavaatimuksen vähimmäismäärästä.
— — — — — — — — — — — — —
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30 §
Vastuuvelka kirjanpidossa ja
vakavaraisuuslaskennassa

Kolmannen maan vakuutusyhtiön on Suomessa harjoittamansa vakuutustoiminnan
osalta laskettava vastuuvelka kirjanpidossa ja
vakavaraisuuslaskennassa 2 ja 3 momentin
mukaisesti.
Sivuliikkeen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä vastuuvelka muodostuu vakuutusmaksuvastuusta ja korvausvastuusta vakuutusyhtiölain 9 luvun 2 ja 3 §:n mukaisesti.
Sivuliikkeen
vakavaraisuuslaskennassa
vastuuvelka on laskettava vakuutusyhtiölain
10 luvun mukaisesti.
31 §
Kolmannen maan vakuutusyhtiön
sivuliikkeen vakavaraisuus
Sivuliikkeen oma varallisuus lasketaan sivuliikkeen varojen ja velkojen perusteella vakuutusyhtiölain 12 luvun 1 §:n mukaisesti.
Oman varallisuuden määräämistä varten sivuliikkeen varat ja velat on arvostettava vakuutusyhtiölain 10 luvun mukaisesti. Sivuliikkeen omaan varallisuuteen sovelletaan
muutoin, mitä vakuutusyhtiölain 12 luvussa
säädetään vakuutusyhtiön omasta varallisuudesta.
Kolmannen maan vakuutusyhtiön Suomessa harjoittaman vakuutustoiminnan perusteella määräytyvä vakavaraisuuspääomavaatimus ja vähimmäispääomavaatimus lasketaan vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaisesti.
Kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeen oman varallisuuden on täytettävä jatkuvasti laadultaan ja määrältään 2 momentin
mukaiset vakavaraisuutta koskevat vaatimukset.
Vakavaraisuuspääomavaatimusta täyttävän
oman varallisuuden on sijaittava vähimmäispääomavaatimuksen määrään saakka Suomessa ja sen ylittävältä osalta Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.
Vähimmäispääomavaatimuksen täyttämiseen hyväksyttävää vakuutusyhtiölain 12 luvun 11 §:n 2 momentin mukaista omaa pe-

rusvarallisuutta on oltava vähintään puolet
siitä, mitä vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 §:n
3 ja 4 momentissa säädetään. Omaan perusvarallisuuteen hyväksytään tämän lain 29 §:n
mukainen vakuus.
32 §
Vakavaraisuutta koskevista säännöksistä
poikkeamista koskeva hakemus
Kolmannen maan vakuutusyhtiö, joka on
hakenut toimilupaa tai saanut sen Suomen
lisäksi muussa Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa, voi hakea Finanssivalvonnalta ennalta suostumusta siihen, että:
1) 31 §:ssä tarkoitettu vakavaraisuuspääomavaatimus lasketaan vakuutusyhtiön koko
Euroopan talousalueen sivuliikkeiden harjoittaman liiketoiminnan mukaan;
2) 29 §:ssä tarkoitettu vakuus talletetaan
vain yhteen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon, jossa vakuutusyhtiö harjoittaa
vakuutustoimintaa; ja
3) vähimmäispääomavaatimusta täyttävä
oma perusvarallisuus voi sijaita missä tahansa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa, jossa vakuutusyhtiö toimii.
Kolmannen maan vakuutusyhtiön on tehtävä hakemus Finanssivalvonnan lisäksi niiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden asianomaisille valvontaviranomaisille, joissa vakuutusyhtiö on hakenut toimilupaa tai saanut sen. Hakemuksessa on mainittava viranomainen, joka jatkossa valvoo
Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden sivukonttoreiden koko vakuutustoiminnan vakavaraisuutta, ja perusteltava viranomaisen valinta. Edellä 29 §:ssä tarkoitettu
vakuus on talletettava valitun vakavaraisuutta
valvovan viranomaisen jäsenvaltiossa.
32 a §
Finanssivalvonnan suostumus
vakavaraisuutta koskevista säännöksistä
poikkeamiseksi
Finanssivalvonta voi antaa suostumuksensa 32 §:n 1 momentissa tarkoitetulle menettelylle vain, jos menettelyn hyväksyvät
kaikki asianomaiset valvontaviranomaiset,
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joille hakemus on tehtävä. Jos Finanssivalvonta hakemuksen perusteella valvoo kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeiden
koko vakuutustoiminnan vakavaraisuutta, Finanssivalvonnan on ilmoitettava asiasta
muille asianomaisille valvontaviranomaisille.
Finanssivalvonta voi peruuttaa suostumuksensa. Finanssivalvonnan on tällöin pyydettävä muiden ETA-valtioiden asianomaisia
valvontaviranomaisia toimimaan samoin. Finanssivalvonnan on peruttava oma suostumuksensa, jos toisen ETA-valtion asianomainen valvontaviranomainen sitä pyytää.
35 §
Laskuperusteet
Mitä vakuutusyhtiölaissa säädetään laskuperusteista, koskee myös kolmannen maan
vakuutusyhtiön sivuliikettä.
36 §
Varojen sijoittaminen
Mitä vakuutusyhtiölain 6 luvun 20 a—
20 c §:ssä säädetään varojen sijoittamisesta,
koskee myös ulkomaisen vakuutusyhtiön sivuliikkeen Suomessa harjoittamaa toimintaa.
39 §
Finanssivalvonnalle toimitettavat tiedot
Kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeen on toimitettava Finanssivalvonnalle valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot sivuliikkeen taloudellisesta asemasta ja muista vakuutusyhtiölain 25 luvun 3 §:n 1 momentissa
tarkoitetuista osa-alueista. Toimitettavista tiedoista on käytävä ilmi vakuutusyhtiön liiketoiminnan laatu ja laajuus sekä siihen liittyvät
riskit. Tietojen on oltava vertailukelpoisia ja
johdonmukaisia eri aikoina. Tiedot on esitettävä johdonmukaisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Kolmannen maan vakuutusyhtiöllä on oltava asianmukaiset järjestelmät sekä yhtiön hallituksen hyväksymät kirjalliset toimintaperiaatteet ja menettelytavat,
joita se käyttää ja noudattaa sen varmistamiseksi, että toimitettavat tiedot ovat jatkuvasti
asianmukaisia.
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Henkivakuutusyhtiön sivuliikkeen on lisäksi toimitettava Finanssivalvonnalle selvitys 30 §:n 2 momentin mukaisesta vastuuvelan laskemisesta sekä tutkimus vakuutustoiminnasta. Mainittu selvitys ja tutkimus on
laadittava Finanssivalvonnan antamien määräysten mukaisesti.
Kolmannen maan vakuutusyhtiön on vuosittain toimitettava Finanssivalvonnalle selvitys sivuliikkeen toiminnasta. Selvitykseen on
liitettävä todistus siitä, että sivuliikkeen perustamispääomaa vastaava varallisuus ja talletettu vakuus vastaavat 28 ja 29 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Kolmannen maan vakuutusyhtiön on selvitettävä, että sivuliike täyttää
30 §:n 3 momentin vastuuvelkaa, 31 §:n vakavaraisuutta ja 36 §:n varojen sijoittamista
koskevat vaatimukset. Selvitys on laadittava
Finanssivalvonnan määräämällä tavalla ja
toimitettava Finanssivalvonnalle sen määräämässä ajassa.
40 §
Sivuliikkeen tilinpäätös ja toimintakertomus
— — — — — — — — — — — — —
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään,
sivuliikkeen tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sovelletaan vakuutusyhtiölain 8 luvun 4 §:n 5—7 momenttia, 7 ja 8 §:ää, 9 §:n
1 momentin 1—3 kohtaa, 2 ja 3 momenttia,
10, 11, 13—19 ja 28—30 §:ää. Mitä mainituissa lainkohdissa säädetään osakkeista ja
osakepääomasta, koskee myös takuuosuuksia
ja takuupääomaa sekä muita yhtiöosuuksia ja
niistä muodostuvaa perustamispääomaa.
— — — — — — — — — — — — —
46 §
Tervehdyttämissuunnitelma, rahoitussuunnitelma ja pääomavaatimuksen korottaminen
Jos kolmannen maan vakuutusyhtiön Suomen sivuliike ei täytä 31 §:n mukaista vähimmäispääomavaatimusta, yhtiön on laadittava
lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelma vakuutusyhtiölain 25 luvun 6 ja 7 §:n mukaisesti.
Lisäksi sovelletaan mainitun luvun 8 §:n
säännöksiä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta.
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Jos kolmannen maan vakuutusyhtiön Suomen sivuliike ei täytä 31 §:n mukaisesti vakavaraisuuspääomavaatimusta, yhtiön on laadittava taloudellisen tilan tervehdyttämissuunnitelma vakuutusyhtiölain 25 luvun 5 ja 7 §:n
mukaisesti.
Jos Finanssivalvonta muutoin katsoo kolmannen maan vakuutusyhtiön Suomen sivuliikkeen vakuutettujen etujen olevan vaarassa, Finanssivalvonta voi vaatia sivuliikettä
toimittamaan hyväksyttäväkseen sivuliikkeen
taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelman.
Finanssivalvonta voi vahvistaa kolmannen
maan vakuutusyhtiön sivuliikkeelle pääomavaatimuksen korotuksen vakuutusyhtiölain
25 luvun 4 §:n mukaisesti.
Finanssivalvonta antaa tarkemmat määräykset tässä pykälässä tarkoitetuissa suunnitelmissa annettavista tiedoista.
47 §
Omaisuuden luovutus- ja panttauskielto
Finanssivalvonta voi vakuutettujen etujen
turvaamiseksi kieltää kolmannen maan vakuutusyhtiötä luovuttamasta tai panttaamasta
Suomessa sijaitsevaa omaisuuttaan, jos:
1) kolmannen maan vakuutusyhtiön Suomen sivuliike ei täytä 30 §:n mukaisia vastuuvelkaa kirjanpidossa ja vakavaraisuuslaskennassa koskevia vaatimuksia;
2) kolmannen maan vakuutusyhtiön Suomen sivuliike ei täytä 31 §:n mukaisesti vähimmäispääomavaatimusta;
3) kolmannen maan vakuutusyhtiön Suomen sivuliike ei täytä 31 §:n mukaisesti vakavaraisuuspääomavaatimusta ja Finanssivalvonnalla on aihetta olettaa sivuliikkeen taloudellisen tilan edelleen heikkenevän, taikka
Finanssivalvonta katsoo sivuliikkeen olevan
joutumassa tällaiseen tilaan; sekä
4) vakuutusyhtiö ei ole noudattanut Finanssivalvonnan tämän lain nojalla antamaa
kehotusta täydentää sivuliikkeen perustamispääomaa vastaavia varoja tai asettamaansa
vakuutta.
Finanssivalvonta voi 1 momentissa säädetyin edellytyksin kieltää vakuutusyhtiötä
myös suorittamasta vakuutuksen takaisinostoarvoa vakuutuksenottajille. Mitä tässä

laissa säädetään omaisuuden luovutus- ja
panttauskiellosta, sovelletaan myös kieltopäätökseen.
Kolmannen maan vakuutusyhtiön omaisuuden luovutus- ja panttauskielto saa kestää
enintään kolme kuukautta. Finanssivalvonta
voi erityisestä syystä päättää kiellon jatkamisesta enintään kolmella kuukaudella.
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta Finanssivalvonnan päätöksestä on käytävä ilmi päätöspäivämäärä, mihin omaisuuteen luovutusja panttauskielto kohdistuu, kiellon voimassaoloaika, kiellon noudattamisen valvontaa
varten 5 momentin nojalla määrätty asiamies
sekä muutoksenhaun vaikutus päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuteen.
Finanssivalvonnan on asetettava kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeeseen Finanssivalvonnasta annetun lain 29 §:ssä tarkoitettu asiamies. Asiamiehen tehtävänä on
valvoa, että yhtiö noudattaa omaisuuden luovutus- ja panttauskieltoa. Asiamiehellä on
mainitun pykälän mukaisten valtuuksien lisäksi oikeus päättää suostumuksen antamisesta vakuutusyhtiölain 25 luvun 13 §:ssä tarkoitettuihin oikeustoimiin.
Kolmannen maan vakuutusyhtiön omaisuuden luovutus- ja panttauskieltoon sovelletaan lisäksi, mitä vakuutusyhtiölain 24 luvussa ja 25 luvun 12—21 §:ssä säädetään
suomalaiseen vakuutusyhtiöön kohdistuvasta
omaisuuden luovutus- ja panttauskiellosta.

47 b §
Sovellettava lainsäädäntö
Sveitsiläisen vahinkovakuutusyhtiön toimintaan Suomessa sovelletaan tämän lain
kolmannen maan vakuutusyhtiöitä koskevia
säännöksiä 2 ja 3 momentissa mainituin poikkeuksin.
Sveitsiläisen vahinkovakuutusyhtiön perustamispääomaan ja vakavaraisuusvaatimuksiin sovelletaan Sveitsin lakia.
Sveitsiläiseen vahinkovakuutusyhtiöön ei
sovelleta tämän lain 20 §:n 1 momentin 2, 3
ja 6—8 kohtaa, 28, 29, 31, 32, 32 a, 45 ja
46 §:ää, 47 §:n 2—5 momenttia eikä 51 §:ää.
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47 g §
Vakuutuskannan luovutus
Jos 66 §:ssä tarkoitetussa vakuutuskannan
luovuttamisessa vastaanottavana yhtiönä on
sveitsiläinen vahinkovakuutusyhtiö, jolla on
sivuliike Suomessa, Finanssivalvonnan on,
ennen kuin se antaa suostumuksensa vakuutuskannan luovuttamiseen, hankittava Sveitsin vakuutusvalvonnasta vastaavalta viranomaiselta vahvistus siitä, että vastaanottavalla yhtiöllä on vakuutuskannan luovutus
huomioon ottaen riittävä vakavaraisuus.
Jos 1 momentissa tarkoitetussa luovuttamisessa vastaanottavana yhtiönä on suomalainen vahinkovakuutusyhtiö, Finanssivalvonnan on pyynnöstä annettava Sveitsin vakuutusvalvonnasta vastaavalle viranomaiselle
vahvistus siitä, että vastaanottavalla yhtiöllä
on vakuutuskannan luovutus huomioon ottaen riittävä vakavaraisuus.
Sveitsiläinen vahinkovakuutusyhtiö, jolla
on sivuliike Suomessa, voi Finanssivalvonnan suostumuksella vastaanottaa suomalaisen
vakuutusyhtiön vakuutuskannan tai sen osan.
Tällöin Finanssivalvonnan on ennen suostumuksen antamista hankittava 1 momentissa
tarkoitettu vahvistus. Tässä momentissa tarkoitettuun vakuutuskannan luovuttamiseen
sovelletaan muuten vakuutusyhtiölain 21 luvun 1—5, 8—12 ja 14—16 §:ää, jollei Finanssivalvonta myönnä tästä poikkeusta.
Mainitun luvun 8—10 §:ää sovelletaan kuitenkin vain luovuttavaan vakuutusyhtiöön.
65 §
Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön kannan
luovuttaminen
Ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö saa luovuttaa sijoittautumisoikeuden tai vakuutuspalvelujen vapaan tarjoamisoikeuden perusteella tehtyjen vakuutussopimusten vakuutuskannan suomalaiselle vakuutusyhtiölle tai
toiselle ulkomaiselle ETA-vakuutusyhtiölle,
jos luovuttavan yhtiön kotivaltion vakuutusvalvonnasta vastaava viranomainen antaa siihen suostumuksen.
Finanssivalvonta antaa ulkomaisen ETAvakuutusyhtiön pyynnöstä suostumuksen vakuutuskannan luovutukseen, jos:
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1) vahinkovakuutussopimuksen kattama
riski sijaitsee Suomessa;
2) jos henkivakuutuksen ottaja asuu vakinaisesti Suomessa; tai
3) henkivakuutuksen ottaja on oikeushenkilö ja oikeushenkilön toimipaikka, johon sopimus liittyy, sijaitsee Suomessa.
Jos vastaanottavana yhtiönä on suomalainen vakuutusyhtiö, Finanssivalvonnan on lisäksi annettava luovuttavan yhtiön kotivaltion vakuutusvalvonnasta vastaavalle viranomaiselle lausunto siitä, täyttääkö vastaanottava yhtiö vakuutusyhtiölain 11 luvun 2 §:n
mukaisen vakavaraisuuspääomavaatimuksen.
Finanssivalvonnan on päätettävä 2 momentissa tarkoitetun suostumuksen tai 3 momentissa tarkoitetun lausunnon antamisesta
kolmen kuukauden kuluessa ulkomaisen
ETA-vakuutusyhtiön kotivaltion vakuutusvalvonnasta vastaavan viranomaisen pyynnön saapumisesta. Muussa tapauksessa Finanssivalvonnan katsotaan antaneen suostumuksen vakuutuskannan luovuttamiseen tai
vahvistaneen vakuutusyhtiön täyttävän vakavaraisuuspääomavaatimuksen.
66 §
Kolmannen maan vakuutusyhtiön kannan
luovuttaminen
Kolmannen maan vakuutusyhtiö saa Finanssivalvonnan suostumuksella luovuttaa
Suomen sivuliikkeensä tekemien vakuutussopimusten vakuutuskannan suomalaiselle vakuutusyhtiölle taikka sellaiselle ulkomaiselle
ETA-vakuutusyhtiölle tai kolmannen maan
vakuutusyhtiölle, jolla on sivuliike Suomessa.
Finanssivalvonnan on ennen suostumuksen
antamista hankittava suostumus sen Euroopan talousalueeseen kuuluvan muun valtion
vakuutusvalvonnasta vastaavalta viranomaiselta, jos:
1) vahinkovakuutussopimuksen kattama
riski vakuutusyhtiölain 3 luvun 7 §:n mukaan
sijaitsee Euroopan talousalueeseen kuuluvassa muussa valtiossa;
2) henkivakuutuksen ottaja asuu vakinaisesti Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
muussa valtiossa; tai
3) henkivakuutuksen ottaja on oikeushen-
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kilö ja se oikeushenkilön toimipaikka, johon
sopimus liittyy, sijaitsee Euroopan talousalueeseen kuuluvassa muussa valtiossa.
Jos vastaanottavana yhtiönä on ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö, Finanssivalvonnan
on ennen suostumuksen antamista hankittava
yhtiön kotivaltion vakuutusvalvonnasta vastaavan viranomaisen vahvistus siitä, että vastaanottava yhtiö täyttää luovutettava vakuutuskanta huomioon ottaen Solvenssi II -direktiivissä vakuutusyhtiöille asetetut pääomavaatimukset.
Jos vastaanottavana yhtiönä on toinen kolmannen maan vakuutusyhtiö, jolla on sivuliike Suomessa, ja vastaanottavan yhtiön
koko Euroopan talousalueella harjoittaman
ensivakuutustoiminnan vakavaraisuuden valvonnasta vastaa muun Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kuin Suomen vakuutusvalvonnasta vastaava viranomainen, Finanssivalvonnan on hankittava tämän viranomaisen vahvistus siitä, että vastaanottavalla
yhtiöllä on luovutettava vakuutuskanta huomioon ottaen riittävä vakavaraisuus.
67 §
Suostumuksen tai vahvistuksen saamiselle
asetettu määräaika
Jos Finanssivalvonta ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on saapunut vastaanottajalle, saanut vastausta niiden
Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden vakuutusvalvonnasta vastaavilta viranomaisilta, joilta Finanssivalvonta on 66 §:n

nojalla pyytänyt vahvistusta tai suostumusta,
näiden katsotaan vahvistaneen, että vastaanottavalla yhtiöllä on riittävä vakavaraisuus tai
vastaavasti antaneen suostumuksensa vakuutuskannan luovuttamiseen.
79 §
Salassapitovelvollisuus
— — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, ulkomaisella vakuutusyhtiöllä on oikeus
luovuttaa salassapitovelvollisuuden piiriin
kuuluvia tietoja:
— — — — — — — — — — — — —
10) samaan konserniin, vakuutusyhtiölain
26 luvussa tarkoitettuun vakuutusyritysryhmään tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta annetussa laissa (699/2004) tarkoitettuun rahoitus- ja vakuutusryhmittymään
kuuluvalle yritykselle asiakaspalvelua ja
muuta asiakassuhteen hoitamista, markkinointia, ryhmävalvontaa sekä ryhmittymän
riskienhallintaa varten; mitä edellä tässä kohdassa säädetään tietojen luovuttamisesta ei
koske henkilötietolain 11 §:ssä tarkoitettujen
arkaluonteisten tietojen luovuttamista.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleva
kolmannen maan vakuutusyhtiön toimilupahakemus on täydennettävä tämän lain vaatimusten mukaiseksi vuoden kuluessa lain voimaantulosta.
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