Svensk författningssamling

SFS 2011:830

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

utfärdad den 16 juni 2011.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bankoch finansieringsrörelse
dels att 16 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 3 a §, samt närmast
före 6 kap. 3 a § en ny rubrik, av följande lydelse.

6 kap.
System för uppgifter om insättare och deras insättningar
3 a § Ett kreditinstituts system för hantering av uppgifter om insättare och
deras insättningar ska vara sådana att kreditinstitutet utan dröjsmål kan sammanställa en fullständig och tillförlitlig förteckning över institutets samtliga
insättare och deras respektive insättningar.

16 kap.
1 §2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
1. vilken information ett kreditinstitut ska lämna till sina kunder eller till
dem som institutet erbjuder sina tjänster,
2. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 5–7 §§,
3. vilka åtgärder som ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på
soliditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, system för hantering av
uppgifter om insättare och deras insättningar, sundhet samt riktlinjer och instruktioner som avses i 6 kap. 1–5 §§,
4. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett
kreditmarknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag
som pant enligt 10 kap. 12 §,
5. vilka upplysningar som ett kreditinstitut och sådana utländska kreditinstitut som har inrättat filial enligt 4 kap. 4 § ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet, och
6. sådana avgifter för tillsyn som avses i 13 kap. 16 §.
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Prop. 2010/11:109, bet. 2010/11:FiU41, rskr. 2010/11:296.
Senaste lydelse 2005:932.
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Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
På regeringens vägnar
PETER NORMAN
Mats Walberg
(Finansdepartementet)
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