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Laki
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995) 13 a–13 e ja 14 a §,

sellaisina kuin ne ovat laissa 393/2006, sekä
muutetaan 1 §:n 4 momentti, 75 § ja 76 §:n 1 momentin 1 kohta,
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 4 momentti ja 75 § laissa 393/2006 ja 76 §:n 1 momentin

1 kohta laissa 525/2008, seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ulkomaiseen ETA-vakuutusyhtiöön, joka harjoittaa ammatillisia lisäeläkkeitä tarjo-

avien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin (EU) 2016/23414 artiklassa tarkoitettua ammatillista lisäeläketoimintaa, sovel-
letaan, mitä eläkesäätiölaissa (1774/1995) tai vakuutuskassalaissa (1164/1992) säädetään
ulkomaisesta ETA-lisäeläkelaitoksesta. Edellä tarkoitettu vakuutusyhtiö voi toimia rajat
ylittävässä siirrossa siirtävänä tai vastaanottavana lisäeläkelaitoksena noudattaen, mitä
eläkesäätiölaissa tai vakuutuskassalaissa säädetään lisäeläkejärjestelyn rajat ylittävästä
siirrosta.

75 §

Vakuutusyhtiön lukuun toimiminen Suomessa

Jos Finanssivalvonnalla on syytä otaksua, että joku harjoittaa ulkomaisen vakuutusyh-
tiön lukuun Suomessa tässä laissa tarkoitettua toimintaa tekemättä 7 ja 10 §:ssä tarkoitet-
tua ilmoitusta tai ilman 18 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimilupaa, Finanssivalvonnan
on hankittava siitä selvitystä ja tarvittaessa kehotettava asianomaista määräajassa teke-
mään 7 tai 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus, hakemaan toimilupaa, muuttamaan toimintaansa
Finanssivalvonnan ilmoittamalla tavalla tai lopettamaan toimintansa.
HE 205/2018
TaVM 24/2018
EV 189/2018
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76 §

Vakuutustoiminnan luvaton harjoittaminen

Joka tahallaan
1) ulkomaisen vakuutusyhtiön lukuun harjoittaa vakuutustoimintaa Suomessa teke-

mättä 7 tai 10 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta tai ilman 18 §:n 1 momentissa tarkoitettua toi-
milupaa taikka 22 a tai 57 §:n vastaisesti tai

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
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