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1. (10p) 

 

Förklara i huvuddrag hur försäkringsrörelse regleras i den Europeiska unionen (de olika 

organen, olika reglerinstrument och hur regleringen är uppbyggd) 

 

 

2. (10p) 

 

Innan ett försäkringsavtal ingås samt under avtalsperioden bör uppgifter som är relevanta för 

avtalsförhållandet ges till den andra parten. Hur är plikten om att ge/skaffa sig information 

fördelat mellan parterna? Vad kan följa för en försäkrad som inte förfarit enligt sina 

förpliktelser? Vad vore din lösning i detta nedanstående fall? Motivera. 

 

Industrijätte Abp konkurrensutsatte sina egendoms- och avbrottsförsäkringar för året 2010 

med hjälp av en försäkringsmäklare. Ditt försäkringsbolag bad mäklaren ge uppgifter om 

försäkringsobjektens värden, lägen samt dessutom ge skadehistorian för de fem senaste 

åren. De sagda uppgifterna gavs i slutet av november 2009.  Informationspaketet innehöll 

alla nödvändiga uppgifter om objektens värden, utrustningsstandard och lägen, samt 

skadeuppgifterna för tiden 1.1.2005-30.9.2009. 

 

Ditt försäkringsbolag valdes till Industrijätte Abps försäkrare för året 2010. Redan i början av 

året inträffade ett par större skador. Kundens risker visade sig vara större än man tidigare 

uppskattat och skadekvoten skulle tydligen bli mycket dålig. Samtidigt framkom det att 

Industrijätte Abp hade haft ett par storskador i oktober 2009 som inte omnämnts i 

informationspaketet. 

 

Nu förhåller sig ditt försäkringsbolag negativt till Industrijätte Abps ersättningskrav och har 

preliminärt diskuterat ärendet med mäklaren och kunden. Mäklaren uppfattar sig ha gett 

riktiga uppgifter till försäkringsbolagen och konstaterar att dateringen på informationspaketet 

var klar och tydlig. Industrijätte å sin sida anser att konflikten är mellan försäkraren och 

mäklaren, för visst har ju försäkringsbolaget ingått ett avtal med mäklaren då 

försäkringsbolaget betalade mäklarens arvode. Dessutom påpekar Industrijätte att 

försäkraren kunde ha fått informationen helt enkelt genom att fråga. Tydligen ansåg ditt 

försäkringsbolag att det hade tillräckligt med information då det gjorde ett anbud utan att be 

om vidare utredningar. 

 

 

3. (10p) 

 

Redogör för när, hur och av vilka orsaker försäkringsgivaren har rätt att ändra 

försäkringspremierna och försäkringsvillkoren i en personförsäkring. 
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4. (10p) 

 

a) Vilket är syftet med Finansinspektionens verksamhet enligt lagen? (lag om 

Finansinspektionen § 1) 

 

b) Vilka av Finansinspektionens uppgifter har direkt att göra med försäkringsbranschen?  

(lag om Finansinspektionen § 3) 

 

5. (10p) 

 

a) I vilka centrala lagar (dvs. inte angående specifika försäkringslag) stadgas det om 

försäkringssekretess/tystnadsplikt och behandling av personuppgifter? 

 

b) Vad är försäkringsbolagens gemensamma skaderegister, och vad är dess syfte? 

 

c) Du verkar som aktuarie med ansvar för ditt bolags företagsförsäkringar, men har 

också tillgång till uppgifter om privatkunderna. I tidningen läser du om Finlands miss 

Chasmin Viettinens nyaste kollision som hon kört i alkoholpåverkat tillstånd. Av 

”professionellt intresse” går du igenom Viettinens uppgifter i ditt bolags databaser. På 

kvällen ute på krogen kan du briljera med dina kunskaper för din kompis Rane, som 

också är aktuarie, dock i ett annat försäkringsbolag. Vad gjorde du fel och varför? 

 

d) Nornsäs Andelsbank och Kärpes Ömsesidiga Försäkringsbolag bedriver tätt 

samarbete, de fungerar ofta i samma kontorsfaciliteter, marknadsför gemensamma 

tjänster och säljer varandras produkter. De använder ofta en gemensam logo. Kan 

bolagen ge varandra kunduppgifter i marknadsföringssyfte? Motivera. 

 

e) Finlands Bank konkurrensutsätter sina egendoms- och personförsäkringar, och ber i 

detta samband de försäkringsbolag som deltar i anbudstävlingen om att namnge fem 

av sina kunder inom finansbranschen, samt att ge grunduppgifter om dessa kunders 

försäkringar. Motivet är att Finlands Bank med dessa referensuppgifter kan 

säkerställa sig om att försäkringsbolagen klarar av att försäkra ett så förnämt 

finansinstitut som Finlands Bank. Kan uppgifterna överlämnas, och i så fall, på vilka 

villkor? Motivera. 

 

6. (10p) 

 

a) Vad avses med försäkringsgivarens regressrätt? Vilka är de allmänna 

förutsättningarna för regress? 

 

b) Kan försäkringsgivaren förvägra eller sänka ersättningen med att tex. hänvisa till 

försäkringstagarens försummelse att iaktta skyddsanvisningarna, ifall den berättigade 

till försäkringsersättning är en annan än försäkringstagaren? Motivera. 

 

c) Hur påverkas försäkringsgivarens möjligheter till regress av skadevållarens s.k. strikta 

ansvar? 

 

d) Nämn försäkringslag som har avvikande regler om regress. 
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7. (10p) 

 

Till vilka väsentliga delar regleras placeringsverksamheten på olika sätt i fråga om 

skadeförsäkringsbolag och arbetspensionsförsäkringsbolag i försäkringslagstiftningen. 

 

 

8. (10p) 

 

Förklara vad som avses med följande punkter i försäkringsbolagslagen 

”förbud att driva annan verksamhet än försäkringsrörelse”  

”Separationsprincipen”  

”Anknytande verksamhet”  

Avviker den motsvarande regleringen i fråga om arbetspensionsbolag från stadgandena i 

försäkringsbolagslagen? Om den avviker, beskriv hur den avviker. 

 

 

9. (10p) 

 

Vilka åtgärder ska ett ömsesidigt försäkringsbolag vidta för att öka eller utvidga 

tillskottsplikten i bolagsordningen? Vilket är beloppet för tillskottsplikten, hur påverkar 

tillskottsplikten försäkringsbolagets verksamhetskapital och vilka är försäkringstagarens 

rättigheter och skyldigheter?  

 

 

 

10. (10p) 

 

a) Vad avses med soliditetsprincipen i försäkringsbolagslagen? 

 

b) Vad förutsätter lagen speciellt av livförsäkringsbolag gällande tryggandet av de 

försäkrade förmånerna? 

 

c) Vad avses med skälighetsprincipen som nämns i lagen. 

 

 

 

 

 

 


