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957/2019
Lag
om ändring av 23 kap. 18 och 21 § i försäkringsbolagslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i försäkringsbolagslagen (521/2008) 23 kap. 18 § 1 mom. 2 punkten och 21 §,
av dem 21 § sådan den lyder i lag 1170/2010, som följer:
23 kap.
Likvidation och konkurs
18 §
Plan för fortsatt affärsverksamhet
Likvidatorn ska göra upp en plan för den fortsatta affärsverksamheten som innefattar
fordringarna hos försäkringsbolaget samt ett förslag till hur fordringarna ska betalas under
likvidationen. I planen för den fortsatta affärsverksamheten ska följande fordringar nämnas:
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
2) ersättningsfordringar enligt trafikförsäkringslagen, patientförsäkringslagen
(948/2019), lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) och lagen
om pension för arbetstagare,
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
21§
Hur andra än lagstadgade försäkringar upphör och lagstadgade försäkringar fortsätter
att gälla
Om någon plan för överlåtelse av försäkringsbeståndet inte fås till stånd, ska Finansinspektionen bestämma en tidpunkt då andra försäkringar än de som följer av trafikförsäkringslagen, patientförsäkringslagen och lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ska upphöra att gälla. Tidpunkten kan infalla högst tre år efter det att likvidationen
inleddes. Finansinspektionen kan av särskilda skäl flytta fram upphörandet av försäkringarna till en tidpunkt högst två år senare än vad Finansinspektionen först bestämt. Under ett
arbetspensionsförsäkringsbolags likvidation kan Finansinspektionen inte bestämma att
försäkringar ska upphöra att gälla, utan bolagets tillgångar ska användas i enlighet med
22 § 4 mom.
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska Finansinspektionen bestämma en tidpunkt då
beståndet av försäkringar som följer av trafikförsäkringslagen, patientförsäkringslagen
och lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar samt den proportionella andel
av försäkringsbolagets tillgångar som svarar mot detta försäkringsbestånd ska överföras
RP 298/2018
ShUB 38/2018
RSv 297/2018

1

957/2019
från bolaget till att förvaltas av Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen
och Olycksfallsförsäkringscentralen. Vid överföring av försäkringsbestånd och de tillgångar som svarar mot försäkringsbeståndet gäller i övrigt vad som i 21 kap. 4 § 1–3 mom.
och 5 § föreskrivs om överlåtelse av försäkringsbestånd.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
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