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L a g

701/2012

om ändring av 31 kap. i försäkringsbolagslagen

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i försäkringsbolagslagen (521/2008) 31 kap. 11 och 12 § och
ändras 31 kap. 10 § som följer:

31 kap.

Övriga bestämmelser om
försäkringsbolags verksamhet

10 §

Riskbedömning utgående från kön

I fråga om försäkringar som beviljas kon-
sumenter är användning av kön inte tillåtet
vid beräkningen av försäkringspremier eller
förmåner som hänför sig till försäkringar och
det är inte heller tillåtet att göra könsrelate-
rade skillnader i premier eller förmåner.

I fråga om andra försäkringar än sådana
som beviljas konsumenter är användning av
kön vid beräkningen av premier eller förmå-
ner och könsrelaterade proportionella skillna-
der i premier eller förmåner tillåtet endast om
användningen av kön är en påverkande faktor
vid en riskbedömning som baserar sig på
försäkringstekniska och statistiska uppgifter.

Riskbedömningen kan basera sig på ett
försäkringsbolags eget försäkringsbestånd, på
försäkringsbolags eller försäkringsförening-
ars gemensamma statistiska material om för-
säkringsbestånd eller på tillförlitlig allmän
statistik som beskriver den risk som försäk-

ras. Riskbedömningen kan basera sig på ett
försäkringsbolags eget försäkringsbestånd
endast om beståndet är tillräckligt stort för att
möjliggöra en tillförlitlig riskbedömning. Av
riskbedömningen ska framgå på vilket sätt
könstillhörigheten påverkar den risk som för-
säkras och vilken den proportionella skillna-
den mellan könen är i fråga om den risk som
försäkras.

Denna lag träder i kraft den 21 december
2012.

Bestämmelserna i 31 kap. 10 § tillämpas
inte på försäkringar där avtal ingåtts före den
21 december 2012.

På skadeförsäkringar som fortsätter en för-
säkringsperiod i sänder enligt 16 § 1 mom. i
lagen om försäkringsavtal (543/1994), kan i
stället för 31 kap. 10 § i denna lag tillämpas
31 kap. 10 § i försäkringsbolagslagen, sådan
paragrafen lydde när denna lag träder i kraft,
till början av den försäkringsperiod som bör-
jar den 1 juli 2013 eller närmast efter det
datumet. På andra sådana personförsäkringar
än livförsäkringar vars försäkringspremier el-
ler andra villkor kan ändras enligt 20 a § 1
mom. i lagen om försäkringsavtal, kan i stäl-
let för 31 kap. 10 § i denna lag tillämpas 31
kap. 10 § i försäkringsbolagslagen, sådan pa-
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ragrafen lydde när denna lag träder i kraft, till
början av den premieperiod som börjar den 1
juli 2013 eller närmast efter det datumet eller,

om någon premieperiod inte avtalats, till bör-
jan av 2014.

Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko
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