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L a g

190/2014

om ändring av 1 kap. 5 § i lagen om försäkringsföreningar

Utfärdad i Helsingfors den 7 mars 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) 1 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten, 4 mom.

och 5 mom., sådana de lyder i lag 365/2001, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

5 §
En försäkringsförening får utöver sin hu-

vudsakliga verksamhet vara representant för
ett annat företag än ett sådant som bedriver
försäkringsverksamhet samt för företagets
räkning marknadsföra och sälja dess tjänster
och produkter till kunder, om företaget i
fråga är

1) ett sådant kreditinstitut, värdepappers-
företag, fondbolag eller fondföretag eller en
sådan AIF-förvaltare som står under offentlig
tillsyn inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet,
— — — — — — — — — — — — —

En försäkringsförening ska göra upp en
verksamhetsplan för verksamhet enligt 1 och
2 mom. Planen ska fogas till ansökan om

fastställelse av stadgarna eller av en ändring
av dem. Ansökan ska göras till Finansinspek-
tionen för att nämnda verksamhet ska kunna
inledas. Finansinspektionen får meddela när-
mare föreskrifter om innehållet i verksam-
hetsplanen.

Finansinspektionen kan låta bli att fast-
ställa den bestämmelse i stadgarna som gäller
anknytande verksamhet enligt 1 och 2 mom.,
om det är uppenbart att verksamheten inte
uppfyller kraven i 3 mom. eller om försäk-
ringsföreningen med hänsyn till den plane-
rade verksamhetens omfattning, arten av pro-
dukten eller tjänsten i fråga, den sakkunskap
som krävs av personalen eller därmed jäm-
förbara omständigheter inte har tillräckliga
förutsättningar att sköta verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt. Finansinspektionen kan i
efterhand förbjuda försäkringsföreningen att
bedriva anknytande verksamhet eller be-
gränsa den, om verksamheten inte längre
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uppfyller kraven i 3 mom. eller om det har
förekommit allvarliga brister eller allvarligt
missbruk i verksamheten.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.
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