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IDD

Bakgrund 

2022-10-12 4

• Trädde ikraft 2018
• Fokus på kundskydd, transparens, kunskap och kompetens hos distributörer

IDD



Uppdaterad POG-förordning (2017/2358)

Nyheter
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• Reglerna tillämpas från och med 2 augusti 2022

• Inkludera hållbarhet i POG-processen

• Målmarknad och styrdokument

• Tillgodose målmarknadens behov – nu hållbarhet 

• Kunskapskrav



Uppdaterad POG-förordning (2017/2358)

Implementera
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• Styrdokument

• Inventera 

• Processer för produkter och kundkommunikation

• Utbilda personal inom hållbarhet
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Solvens 2-översynen

Bakgrund 
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• Solvens 2
o Antogs 2009

o Trädde ikraft 2016

o Planerade översyn för 2018 och 2020

Solvens 2-översynen



Bakgrund – motiv, syfte och mål

Områden i fokus
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Anpassning till dagens
ekonomiska klimat

Balanserad uppdatering av 
regelverket Införa fler 

kontrollverktyg



Solvens 2-översynen

Förslag på ändringar inom de kvantitativa och kvalitativa delarna
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Pelare 3
Offentliggörande och årlig 

rapportering

• Rapportering

• Offentliggörande

Pelare 1
Kvantitativa krav

• Marknadsvärdering av hela 
balansräkningen

• Minimikapitalkrav

• Solvenskapitalkrav

• Kapitalbas

Solvens 2-ramverket
Solvens – Styrning – Rapportering

Pelare 2
Kvalitativa krav

• Proportionalitet

• Tillsyn, grupptillsyn och 
makrotillsynsverktyg

• Gränsöverskridande 
verksamhet

• Långsiktiga garantiåtgärder
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Kvantitativa krav 
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Förändringar i mått för långsiktiga garantier och aktiekursrisk

Förändrad metod genom extrapolering

Riskfri 
räntekurva

Anpassning av symmetriska justeringen

Aktiekursrisk
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Försäkringstekniska avsättningar

Bästa skattningen Riskmarginalen
• Förtydligande inom 

• Avtalsgränser
• Hantering av förväntade vinster i 

framtida premier (EPIFP)
• Omkostnader

• Förslag på justering för att ta hänsyn 
till riskers tidsberoende

• Reducering av beroende av 
ränteändringar 

• EU Kommissionen föreslår även en 
ändring i kapitalkostnadsfaktoren

Mer konsistent beräkning
av Bästa skattningen

Minskad räntekänslighet
vid beräkning av 
Riskmarginalen



MCR
Förtydliganden i fall minimikapitalkravet 
underskrids.
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Förändring av standardformeln för beräkning av SCR

Räntesrisk

Mer hänsyn till kraftiga fall i 
ränta och erfarenheten av 

negativa räntor.

Motpartsrisk

Förfining av beräkningen.

SCR

Marknad

Ränterisk

Spreadrisk

Hälsa Motpart Liv Sak

Justering OP. Risk

BSCR
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Kvalitativa krav 



Proportionalitet

Nytt ramverk
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Ny process för tillämpning 
och övervakning av 

proportionalitetsprincipen

Höjer storlekströsklarna 
för att undanta fler små 

företag .

Deterministisk beräkning 
av bästa skattningen av 

livförsäkringsförpliktelse
med optioner och 

garantier

Införs förenklingar i 
standardformeln



Nytt begrepp införs 
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Proportionalitet

o Krävs anmälan

o Speciella 
bedömningskriterier

o Nyckelfunktioner

o Styrdokument

o ORSA

o Ej krav på likviditetsrisk-
hanteringsplan

o Krav - skriftlig begäran

”Low risk profile undertakings” 
– företag med lågriskprofil

Proportionalitet – även för 
andra försäkringsföretag



Proportionalitet

Bedömningskriterier – företag med lågriskprofil 
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1.

2.

3.

4.

6.

5.

Liv: Avkastning är högre än den genomsnittliga garanterade räntan. 

Sak: Totalkostnadsprocenten är lägre än 100%. 

Ränterisken i förhållande till de försäkringstekniska avsättningarna ska vara mindre än 5%. 

Mindre än 5% av de årliga bruttopremierna tecknas utanför företagets hemvistland. 

Liv: Bruttotekniska avsättningar som inte överstiger 1 miljard EUR.

Sak: Bruttopremier som inte överstiger 100 miljoner EUR. 

Sak: De tecknade årliga bruttopremierna inom klass 3-7 är mindre än 30% av totalen.

Inte mer än 20% av totala tillgångarna investeras i icke-traditionella investeringar.

7. Mindre än 50% mottagen återförsäkring, mätt i bruttopremier.

Captive-företag 
behöver inte 

uppfylla kriterierna 
3 eller 7



Tillsyn

Grupptillsyn - tydligare definitioner och kriterier
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• Målsättning 
• Exempel på kriterier
o Helt eller delvis

- samma ägare
- samma lednings- och/eller styrningssystem och systematik för 

styrdokument/outsourcingarrangemang
- dela på know-how och ha samma personal

o Gemensamma
- medlemmar i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
- investeringar, inklusive gemensamma innehav i andra företag



Tillsyn

Grupptillsyn - tydligare definitioner och kriterier
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Definitionen av försäkringsholdingsföretag förtydligas

Dotterföretag

Tillsynsmyndigheter



Tillsyn

Gränsöverskridande försäkringsverksamhet
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Finansiella tillsynen utökas

Kommunikationen mellan berörda tillsynsmyndigheter

EIOPA får en uttalad roll när tillsynsmyndigheten inte kan nå samsyn



Tillsyn 

Makrotillsynsverktyg 
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Tillsynsmyndigheten föreslås att i sin tillsyn kunna 
kräva att enskilda bolag förbättrar sin likviditet om det 
behövs.

Nya krav på övervakning och hantering av
likviditetsrisker

Solvens II-direktivet utvidgas med ett antal s.k. 
makrotillsynsverktyg

Försäkringsföretagen:
• Integrera olika ogynnsamma makroekonomiska 

utfall i de egna risk- och solvensbedömningar
• Utvärdera sin verksamhet och investeringsportfölj
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Offentliggörande 
och årlig 
rapportering



Offentliggörande och årlig rapportering

Övergripande nyheter
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Införs nya krav
o Revisionskrav – lägesrapporten om solvens och 

finansiell ställning (SFCR)
- Undantag: lågriskprofil företag 

o Krav på tillsynsmyndigheterna

Intern modell
o Rapportera skattning av solvenskapitalkravet

Försäkringsföretag med lågriskprofil
o Tillsynsrapporteringen 

- minskade krav 
- generell minskning av frekvens och omfattning 

Ändrad strukturen på rapporterna 



Offentliggörande och årlig rapportering 

RSR och SFCR
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RSR

• Ändrad struktur 
• Tidsfrister
• Utesluta 

dubbelrapportering
• Tydligare/ enklare regler 

för beskrivning av 
materiella förändringar

• Enskild RSR för grupper

SFCR

• Rapport i två delar:
o kvalitativ 
o kvantitativ 

• Ändrad struktur 
• Revisionskrav
• Ytterligare information 
• Strömlinjeformad/ 

förenklad på gruppnivå

• Effektivisering och 
förtydligande av 
innehållet i RSR och 
SFCR 

• Minimera 
dubbelrapportering 
för RSR, SFCR, QRT 
och ORSA



Rapportering och offentliggörande
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• Krav på klimatförändringsanalys 

• Företag med lågriskprofil, captivebolag för försäkring och 
återförsäkring 
o Behöver inte genomföra långsiktiga analyser av 

klimatförändringsscenarierna

o ORSA – genomförs vartannat år

Egen risk- och solvensbedömning 

ORSA-rapporten

Risker - klimatförändringar

Nya regler för företag med 
lågriskprofil 
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Insurance Recovery and Resolution Directive (IRRD)

Nytt direktiv 
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• Ramverk för hantering av försäkrings- och återförsäkringsföretag i kris 

• Tillämpas för alla försäkringsföretag som är etablerade inom unionen och som 

omfattas av Solvens II-regelverket

IRRD



Insurance Recovery and Resolution Directive (IRRD)
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Syftet med direktivet:

• Säkerställa ett bättre skydd 
för försäkringstagare och 
förmånstagare för att på så 
sätt bidra till förstärkt 
stabilitet på finansmarknaden.

Undantag:

• Försäkringsföretag med låg 
riskprofil.

Genom direktivet föreslås:

• Åtgärder - förberedande och 
förebyggande

• Avveckling- och 
resolutionsåtgärder

• Samordning av gränsöver-
skridande krishantering inom 
EU

• Avtal med tredjeland

• Möjlighet att 
utfärda sanktionsavgifter
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Vad händer nu? 

Tidslinje

EU-kommissionen 
skickade begäran
till EIOPA om 
synpunkter inför 
översynen

Februari 
2019

April 
2020

EIOPA 
offentliggjorde 
sina tekniska 
råd inom 19 
olika områden 

September 
2021

EU-kommissionen 
presenterade 
förslag på 
ändringar av 
Solvens 2

Augusti
2022

Ändringarna i IDD 
träder ikraft

?

Ändringarna i
Solvens 2 
träder ikraft

Datum inväntas

December 
2020

EIOPA 
offentliggjorde 
åsikt om Solvens 
2-översynen



Nästa steg

Nästa steg för försäkringsföretag och förmedlare

• GAP-analys (vilka produkter omfattas?)

• Översyn av styrdokument och processer

• Utbildning till anställda avseende produktgodkännandeprocessen och 

försäkringsdistribution

• Gäller från och med 2 augusti 2022

IDD

• GAP-analys mot kommande förändringar inom Solvens 2

• Revidera interna styrdokument utifrån ett sammantaget perspektiv

• Kartläggning, utvärdering och ansökningsprocess av proportionalitet

• Översyn av rapportering

Solvens 2-
översynen
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• Gap-analys mot kommande förändringar

• Översyn av styrdokument och processer

• Återhämtnings-- och resolutionsplanerIRRD



Stor påverkan på 
försäkringsbranschen Beräkning av ränterisken 

Återhämtnings-och 
resolutionsplanerna

Försäkringsgarantisystem Makrotillsynsverktygen Ändra rapporteringskrav IRRD ”Copy paste” av 
bankregleringen

Branschen är kritisk

Insurance Europe och Svensk Försäkring 
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Frågor?
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Q&A



Tack för ert deltagande

Vilka är vi?

2022-10-12 35

Anette Hermansson 
Head of Legal & Compliance, 
Insurance
Senior Manager

anette.hermansson@fcg.se

+46 72 174 79 26

Antje Prabel
Senior Manager

antje.prabel@fcg.se

+46 70 788 98 04

Har ni frågor eller funderingar så får ni 
gärna höra av er till oss!

Sara Sjöberg
Manager

sara.sjoberg@fcg.se

+46 73 154 16 57




