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Anvisning till utländska EES-försäkringsbolag om villkoren med hänsyn
till det allmänna bästa
Ett försäkringsbolag som fått auktorisation i en annan stat som hör till
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) ska iaktta den
lagstiftning som det allmänna bästa kräver och annan reglering i det
land där bolaget utövar verksamhet med stöd av etableringsfriheten
eller friheten att tillhandahålla tjänster.
I det följande behandlas de lagar och andra bestämmelser, som ett
utländskt EES-försäkringsbolag ska iaktta då det bedriver
försäkringsverksamhet i Finland. Förteckningen är inte uttömmande.
Lagarna finns på finska och svenska (och några också på engelska)
på www.edilex.fi och www.finlex.fi. Dessa lagar, inklusive ändringar i
dem och deras övergångsbestämmelser angående ikraftträdandet, ska
följas.
Allmänt
•
•
•
•
•

4 och 6 § samt 5 och 6 kap. i lagen om Finansinspektionen
(878/2008)
Språklagen (423/2003) (endast de lagstadgade
försäkringsgrenarna)
Förvaltningslagen (434/2003) (endast de lagstadgade
försäkringsgrenarna)
Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
(endast de lagstadgade försäkringsgrenarna)
Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av
terrorism (444/2017) gäller förutom försäkringsbolag som
bedriver livförsäkringsverksamhet även försäkringsbolag som
bedriver skadeförsäkringsverksamhet eller
arbetspensionsförsäkringsverksamhet.

Försäkringslagstiftning
•
•
•
•
•
•
•
•

Lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995)
Lagen om försäkringsavtal (543/1994)
Justitieministeriets förordning om information om livförsäkring
(177/2011)
30-32, 34, 38-46, 54 och 78 § i lagen om försäkringsdistribution
(234/2018)
37 c § i lagen om Finansinspektionen (878/2008)
4 § 3 i Statsrådets förordning om upprättande av ett faktablad för
skadeförsäkringar, om uppgifterna i och utformningen av
faktabladet samt om dess lämnande till kunden (294/2018)
Lagen om tillämplig lag vid vissa försäkringsavtal av
internationell karaktär (91/1993)
Trafikförsäkringslagen (460/2016)
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Försäkringsbolaget ska skicka försäkringsvillkoren till
Finansinspektionen för kännedom en månad innan de börjar
tillämpas.
•

Lagen om Trafikförsäkringscentralen (461/2016)
Alla försäkringsbolag som bedriver trafikförsäkring i
Finland ska höra till Trafikförsäkringscentralen.

•
•

Lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen
(626/1991)
Patientskadelagen (585/1986)
Alla försäkringsbolag som bedriver patientförsäkring i
Finland ska höra till Patientförsäkringscentralen.
Försäkringsbolaget ska till Finansinspektionen lämna in de
allmänna och särskilda försäkringsvillkoren för
patientskadeförsäkringar skriftligen för kännedom senast
en månad innan de tas i bruk.

•
•

Lagen om bindande av vissa patientskadeersättningar vid
lönenivån (255/1987)
Lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998)
Alla försäkringsbolag som bedriver miljöskadeförsäkring i
Finland ska höra till Miljöförsäkringscentralen.
Försäkringsbolaget ska till Finansinspektionen lämna in de
allmänna och särskilda försäkringsvillkoren för
miljöskadeförsäkringar skriftligen för kännedom senast en
månad innan de tas i bruk.

•

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015)
Alla försäkringsbolag som bedriver olycksfallsförsäkring i
Finland ska höra till Olycksfallsförsäkringscentralen.
Ett försäkringsbolag som har för avsikt att bedriva
försäkringsverksamhet enligt denna lag i Finland ska
senast två månader innan verksamheten inleds lämna en
anmälan om sina avsikter till Olycksfallsförsäkringscentralen.

Konsumentskydd
•

Konsumentskyddslagen (38/1978)
Information om konsumentskyddsfrågor finns på
Konkurrens- och konsumentverkets (KKV)
webbplats www.kkv.fi/sv

•

Dataskyddslagen (1050/2018)
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Skatter och avgifter av skattenatur
•
•

Lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966); (skatt
på försäkringspremie)
Lagen om brandskyddsfonden (306/2003); (brandskyddsavgift)
Försäkringsbolag som i Finland ämnar bedriva
försäkringsverksamhet enligt lagen om
brandskyddsfonden ska till Finansinspektionen meddela
uppgifter om sitt finländska ombud för betalning av
brandskyddsavgiften. I meddelandet ska
brandskyddsombudets namn och FO-nummer samt
kontaktpersonens namn och adress anges. Förändringar i
uppgifterna om brandskyddsombudet ska omedelbart
meddelas till Finansinspektionen per e-post till
insurance-notifications@fiva.fi

•

Lagen om trafikförsäkringsavgift (471/2016)

(Se även arbetarskyddsavgiften enligt lagen om olycksfall i arbetet och
om yrkessjukdomar och avgiften enligt 213 § i lagen.)
Språket i informationen till försäkringssökande och försäkringstagare
Om försäkringar marknadsförs till konsumenter i Finland eller till sådana
näringsidkare som med beaktande av arten och omfattningen av
näringsverksamheten och övriga omständigheter i egenskap av
avtalspart till försäkringsgivaren kan jämställas med konsumenter, ska
försäkrings-villkoren och de övriga uppgifter om försäkringen som
lämnas till försäkringssökanden och försäkringstagaren i enlighet med
god försäkringssed i Finland ges till sökanden och försäkringstagaren
på hans eller hennes eget modersmål, om detta är finska eller svenska.
Försäkringsgivaren kan avvika från detta endast med sökandens eller
försäkringstagarens uttryckliga samtycke.
Beträffande det språk på vilket information om livförsäkring ska ges
gäller även justitieministeriets förordning (177/2011), i vilken det i 1 §
fastställs att informationen ska vara klar och begriplig och avfattad på
finska eller svenska enligt försäkringstagarens eget val. Informationen
får på försäkringstagarens begäran lämnas också på något annat språk.
Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar
•
•

Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Presenterande av kostnader
och intäkter i avtal om långsiktigt sparande och i försäkringar
Föreskrifter och anvisningar 15/2013 Marknadsföring av finansiella
tjänster och produkter
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•

Föreskrifter och anvisningar 16/2013 Uppföranderegler för
tillhandahållande av finansiella tjänster
Föreskrifter och anvisningar 1/2011
Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av
elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

Finansinspektionens tolkningar och ställningstaganden
•

Tolkning 16.10.2018 - 2/2018 Försäkringsbarheten för administrativa böter
och påföljdsavgifter
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