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Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om eurokurs på 
försäkringsområdet 

Finansinspektionen fastställer årligen den eurokurs som ska användas vid be-
räkningar inom försäkringsområdet. Eurokursen avser Riksbankens kurs den 
sista vardagen i oktober. Enligt Riksbanken motsvarade en euro 9,2364 
svenska kronor fredagen den 31 oktober 2014. Finansinspektionen föreskriver 
därför genom en ändring i föreskrifterna (FFFS 2011:48) om eurokurs på för-
säkringsområdet att eurokursen ska vara 9,24 svenska kronor. Ändringen träder 
i kraft den 31 december 2014.  
 
Den eurokurs som Finansinspektionen föreskriver ska tillämpas vid beräkning-
ar som görs utifrån försäkringsrörelselagen (2010:2043), den äldre försäkrings-
rörelselagen (1982:713), försäkringsrörelseförordningen (2011:257), lagen 
(1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verk-
samhet i Sverige samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd som 
beslutats med stöd av försäkringsrörelseförordningen.  
 
Den äldre försäkringsrörelselagen ska, enligt 7 § lagen (2010:2044) om infö-
rande av försäkringsrörelselagen (2010:2043), till utgången av år 2014 tilläm-
pas av de understödsföreningar som före den 1 april 2011 är registrerade enligt 
lagen (1972:262) om understödsföreningar. Enligt en lagändring som träder i 
kraft den 1 januari 2015 ska detta fortsätta att gälla till utgången av år 2017 
(SFS 2014:219).    
 
Finansinspektionen meddelar föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet 
med stöd av bemyndigandena i 7 kap. 2 och 5 §§ försäkringsrörelse-
förordningen. I 7 kap. 2 § andra stycket anges att Finansinspektionen får med-
dela föreskrifter om verkställigheten av försäkringsrörelselagen i den utsträck-
ning som förordningen inte innehåller sådana bestämmelser. En motsvarande 
bestämmelse avseende lagen om utländska försäkringsgivares och tjänste-
pensionsinstituts verksamhet i Sverige finns i 7 kap. 5 § andra stycket.   
 
Grunden för föreskrifterna om eurokurs på försäkringsområdet finns, när det 
gäller livförsäkring, i EU:s konsoliderade livförsäkringsdirektiv (2002/83/EG). 
I artikel 1 punkt 2 anges följande:  
 

”Varje gång hänvisning görs i detta direktiv till euro skall värdet i den nationella 
valutan fr.o.m. den 31 december varje år vara det värde som gällde sista dagen i 
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närmast föregående oktober månad för vilken dag värden för euron finns noterade i 
samtliga berörda valutor inom gemenskapen. ” 

 
Motsvarande bestämmelse avseende skadeförsäkring finns i artikel 30 i EU:s 
andra skadeförsäkringsdirektiv (88/357/EEG).  


