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Spørgsmål og svar om ensartet kundebeskyttelse – Version 6 
Finanstilsynets ”Spørgsmål og svar om ensartet kundebeskyttelse” angiver retningslinjer for forståelse og anvendelse af lovgivningen. Indholdet i dette dokument er 

ikke bindende for selskabet.  

 

 

Bekendtgørelsen 

/ Bilags nr.   

§/Punkt 

nr.  
Spørgsmål/svar 

Dato for 

besvarelse 

 

Bekendtgørelsen 

 

 

§ 1, stk. 3, 

nr. 4 

Spørgsmål: 

Hvordan forstås accessoriske risici? 
 

  Svar: 

Begrebet accessoriske risici fortolkes i overensstemmelse med Solvens II-direktivet. Det 

fremgår af direktivet, at et forsikringsselskab, der har opnået tilladelse til en primær risi-

ko, som falder under en forsikringsklasse i bilag 1, ligeledes kan dække de risici, der er 

omfattet af en anden forsikringsklasse, uden at der skal indhentes tilladelse til dækning 

af sådanne risici. Det er en betingelse, at de accessoriske risici indgår i den primære risi-

ko og angår det objekt, der er dækket af den kontrakt, der dækker den primære risiko. 

Forsikringsklasserne 14, 15 og 17 (kreditforsikring, kautionsforsikring og retshjælpsfor-

sikring) kan som udgangspunkt ikke være accessoriske risici til andre klas-

ser. Retshjælpsforsikring, omfattet af klasse 17, kan dog betragtes som accessorisk risi-

ko til klasse 18, assistance, når hovedrisikoen kun vedrører assistance til personer, der 

kommer i vanskeligheder under rejser eller fravær fra bopælen eller det faste opholds-

sted. Retshjælpsforsikring kan ligeledes betragtes som accessorisk risiko, når den er 

knyttet til tvister eller risici, som skyldes brug af søfartøjer, eller som kan henføres til 

sådan brug, jf. klasse 12. 

10-01-2014 

Bekendtgørelsen 

mm. 
§ 5 mm. 

Spørgsmål: 

Er basiskapitalen tilstrækkelig, hvis den er større end solvensbehovet, men hvis der sam-

tidig gælder, at basiskapitalen efter finansiering af risikotillæg er mindre end solvensbe-

hovet? 

 

Dvs. fx at basiskapitalgrundlaget (BKG) = 1.000, solvensbehovet (SB) = 900 og samlet 

risikotillæg finansieret af BKG = 200. Dermed har man at BKG før finansiering af risikotil-
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Bekendtgørelsen 

/ Bilags nr.   

§/Punkt 

nr.  
Spørgsmål/svar 

Dato for 

besvarelse 

lægget er større end SB, men at BKG efter finansiering af risikotillægget er mindre end 

SB. 

  

Svar: 

Nej, basiskapitalen er ikke tilstrækkelig, såfremt basiskapitalen efter finansiering af risi-

kotillæg er mindre end den største af solvensbehovet og Solvens I kravet - upåagtet om 

basiskapitalen før finansiering af risikotillægget er større end solvensbehovet. 

 

Dette følger af lov om finansiel virksomhed §§ 126 – 127, solvensbekendtgørelsen § 5 

samt det dertilhørende bilag 1, punkt 30, Trin 12 og af bilag 5, punkt 16. 

 

Dvs. et selskabs solvensdækning = basiskapital efter finansiering af risikotillæg / X, 

 

hvor 

 

X = maks(ISB; Solvenskravet; Minimumskapitalkravet) 

24-01-2014 

Bekendtgørelsen 

 

§ 5, stk. 1, 

2 

Spørgsmål: 

Er det korrekt forstået, at et gruppe 2-forsikringsselskab ikke længere kan anvende det 

røde risikoscenarie fra trafiklys, såfremt selskabet vurderer dette at være dækkende for 

selskabets risikoprofil? 

 

  Svar: 

Ja, idet tilsynet vurderer, at dette ikke sikrer det påkrævede beskyttelsesniveau, jf. § 5, 

stk. 2, hvor af det følger, at et selskabs bestyrelse altid skal sikre et beskyttelsesniveau 

svarende til 12-måneders Value-At-Risk med et konfidensniveau på 99,5 procent. Tilsy-

net vurderer, at det røde risikoscenarie fra trafiklys ikke gør dette, da det røde risikosce-

narie kun vurderes at sikre ca. et 85 procents beskyttelsesniveau, når der anvendes en 

12 måneders tidshorisont. 

 

Tilsynet bemærker, at det følger af § 5, stk. 1, at et gruppe 2-forsikringsselskab skal 

opgøre sit individuelle solvensbehov i henhold til bilag 4. Deraf følger, at et gruppe 2-

forsikringsselskab godt kan anvende andre risikoscenarier end de scenarier angivet i bi-

16-04-2014 
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Dato for 

besvarelse 

lag 1, såfremt kravene angivet i bilag 4 er opfyldt. 

Bekendtgørelsen § 5, stk. 2 Spørgsmål: 

I bekendtgørelsens §5, stk. 2, står angivet at solvensbehovet skal beregnes som  

”det beløb, der er nødvendigt for, at forsikringsselskabet kan dække risikoen på den ek-

sisterende forretning såvel som ny forretning, som forventes tegnet inden for de følgende 

12 måneder”. 
  
Skal dette forstås således at bestanden som skal anvendes ved beregning af modulet for 

livsforsikringsrisici (punkt 139-164) skal være udvidet fra den faktiske bestand således at 

der tages højde for forventet ny forretning i de kommende 12 måneder? Hvis ja, hvordan 

forventes det at ny forretning indregnes? 

 

  Svar: 

Det afhænger af hvilken type risici, der betragtes.  

Er der tale om livsforsikringsforpligtelser eller Sundhed Liv forsikringsforpligtelser (hvor 

præmierisikoen er mindre væsentlig), skal solvensbehovet beregnes på baggrund af den 

eksisterende forretning. Dette læner sig både op af, at der er tale om et øjebliksbillede i 

solvensberegning, samt af hvordan GY* er defineret i Bilag 5. I bilag 5 tages der ud-

gangspunkt i GY fra regnskabsbekendtgørelsen, som kun omhandler den eksisterende 

bestand. 

Er der tale om skadesforsikringsforpligtelser eller Sundhed Skade forsikringsforpligtelser 

(hvor præmierisikoen er meget væsentlig), skal solvensbehovet beregnes på baggrund af 

den eksisterende forretning såvel som ny forretning, som forventes tegnet inden for de 

følgende 12 måneder. Dette er i standardmodellen implementeret gennem volumenmålet 

i bilag 1, punkt 171 mm. 

10-01-2014 
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nr.  
Spørgsmål/svar 

Dato for 

besvarelse 

Bilag 1 Generelt Spørgsmål: 

Kan et selskab i sin solvensberegning indregne, at future management actions udnyttes? 

  

  Svar: 

Nej. Finanstilsynet har i beregningen af solvensbehovet ved standardmodellen valgt en 

tilgang, hvor anvendelsen af future management actions (FMA’er) ikke tillades, idet det 

fremtidige rammeværk og den tilhørende tilsynsmodel stadig er i udvikling internationalt. 

11-02-2014 

Bilag 1 Generelt 

samt 

punkt 29 

Spørgsmål: 

1) I punkt 29. står der det angivet, at nSB skal regnes for hvert modul eller under-

modul. Er et ”under-under”-modul det samme som et modul?  

2) Kan man regne nSB ned til de enkelte risici, som eksempelvis type 1-aktierisici? 

Og hvad med fx levetidsrisici i Liv-modulet? 

3) I Sundhed KAT, skal nSB da beregnes per scenarie eller samlet? 

 

  Svar: 

Ad 1) 

Begrebet ”undermodul” dækker over alle moduler under et hovedmodul. 

 

Ad 2) 

Aktierisici: 

Nej, nSB skal ikke beregnes for type 1-aktierisici hhv. type 2-aktierisici, men nSB skal 

regnes for aktierisici. 

 

nSB skal regnes for de risici, hvor der i bekendtgørelsen er angivet, at solvensbehovet er 

før tabsabsorbering. Det er i punkt 77 angivet, at solvensbehovet (SB) for aktierisici skal 

beregnes før tabsabsorbering. nSB skal således regnes for aktierisici. 

 

Derimod er det i punkt 69 og 70 ikke angivet, at for type 1-aktier og type 2-aktier (dvs. 

endnu et ”niveau under”) skal SB beregnes før tabsabsorbering. Således skal nSB ikke 

beregnes for type 1-aktierisici hhv. type 2-aktierisici. Af dette følger, at nSB for aktierisici 

ikke skal beregnes ud fra den i punkt 29 angivne formel, men derimod efter formlen an-

givet i punkt 30, Trin 6-8. 

11-02-2014 
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Derimod skal nSB for fx markedsrisici findes vha. den i punkt 29 angivne formel, idet de 

underliggende moduler dertil alle er defineret efter tabsabsorbering.  

 

Levetidsrisici: 

Ja, nSB skal beregnes for levetidsrisici. 

 

Det er i punkt 143 angivet at SB for livsforsikringsrisici skal beregnes før tabsabsorbe-

ring. Dermed skal nSB også regnes for livsforsikringsrisici. Det følger af punkt 145 (døde-

lighedsrisici), 150 (levetidsrisici), 155 (invaliditets/sygdomsrisici), 158 (livsforsikringsop-

tionsrisici), 161 (omkostningsrisici), 164 (genoptagelsesrisici) og 165 (livsforsikringska-

tastroferisici), at for alle undermodulerne til livsforsikringsrisici skal SB beregnes før 

tabsabsorbering. Dermed skal nSB for livsforsikringsrisici beregnes efter formlen angivet 

i punkt 29.  

 

For levetidsrisici skal der også regnes et nSB. Men idet levetidsrisici ikke består af un-

dermoduler, skal der til beregningen heraf anvendes formlen angivet i punkt 30, Trin 6-

8. 

 

Ad 3) 

I SundhedKAT skal nSB beregnes samlet og ikke per underliggende scenarie. Tankegan-

gen er den samme som eksemplet ovenfor med aktierisici. 

 

I punkt 240 er det angivet, at for Sundhed KAT skal SB beregnes før tabsabsorbering. 

Der skal således beregnes et nSB for SundhedKAT. Det følger af punkt 242, 245 og 249, 

at der ikke skal beregnes et nSB for de til SundhedKAT underliggende moduler. Således 

skal nSB for SundhedKAT ikke beregnes ud fra den i punkt 29 angivne formel, men efter 

punkt 30, Trin 6-8. 

Bilag 1 Generelt 

samt 33-

35 

Spørgsmål: 

Kan et selskab anvende et selskabsskatteaktiv, der ”allerede i dag” eksisterer på selska-

bets regnskabsbalance til at reducere sit solvensbehov?  
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  Svar: 

Det følger af bekendtgørelsen om opgørelse af basiskapital § 33, stk. 1, nr. (4), at det 

kun er værdien af skatteaktiver, som den vil være i en administrationssituation (jf. også 

bekendtgørelsens § 36, stk. 1, nr. (3)), der kan indgå i et selskabs basiskapital.  

 

Samme krav som angivet i solvensbekendtgørelsen, bilag 1, punkt 34 gælder for sel-

skabsskatteaktivet, der allerede indgår på selskabets regnskabsmæssige balance, idet 

tilsynet i punkt 34 udelukkende har specificeret gældende regnskabspraksis.  

 

Deraf følger, at det umiddelbart kun er et PaL-skatteaktiv, som kan indgå i en admini-

strationssituation, jf. kravene angivet i bilag 1, punkt 34. 

 

 

 

 

 

24-01-2014 

Bilag 1 1-4 Spørgsmål: 

Hvor skal invaliderenter indgå i solvensberegningen? Livsforsikringsrisici eller Sundheds-

risici (dvs. SundhedLiv og SundhedKAT)?  

  Svar: 

Der gælder som udgangspunkt princippet om ”indhold over form”. Det følger af bilag 1, 

punkt 2-4 at invaliderenter kan høre under livsforsikringsrisici og ikke sundhedsrisici. 

 

Såfremt invaliderenter beregnes under livsforsikringsrisici skal katastroferisikoen på inva-

liderenterne dog også stresses i SundhedKAT, idet der ikke er noget stress for invaliditet 

i Liv-katastrofe stresset (hvor O/E-raterne udelukkende stiger). 

10-01-2014 

Bilag 1 1-4, 143-

168 og 

225-249 

Spørgsmål: 

Hvilken af følgende to metoder skal anvendes i beregningen af katastroferisikoen på li-

vinvaliderenter: 

(1) Skal et selskab regne katastroferisikoen på livinvaliderenter efter metoden i 

SundhedsKAT, jf. punkt 240-249, og derefter addere denne risiko til den øvrige 

livforsikringskatastroferisici, jf. punkt 165-168, således at livkatastrofemodulet 

bliver en effekt fra en stigning i O/E-raterne plus en effekt fra SundhedKAT på in-

validerenter? 

(2) Eller skal et selskab regne katastroferisikoen på livinvaliderenter som en sund-

hedsrisiko, hvorved der muligvis opstår en sundhedsrisiko i et livsforsikringssel-

skab/pensionskasse alene bestående af en sundhedskatastrofe risiko? 
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  Svar: 

Finanstilsynet vurderer, at metoden skitseret under (2) skal anvendes. Deraf følger, at et 

selskab skal regne katastroferisikoen på livinvaliderenter som en sundhedsrisiko. 11-02-2014 

Bilag 1 4 og 238 Spørgsmål: 

Det fremgår af tabel 1, at Kritisk sygdom kan henføres til modulet SundhedSkade. Hvil-

ken af brancherne 1-4 angivet i tabel 28, punkt 238 skal i givet fald så anvendes ved 

beregning af risiko? 

 

  

Svar: 

Finanstilsynet vurderer, at ud fra princippet om indhold over form skal kritisk sygdom i 

modulet SundhedSkade henføres til branche 1 (Behandlinger og medicinudgifter). 

 

 

24-01-2014 

Bilag 1 7-9 Spørgsmål: 

Det fremgår af punkt 7 at man skal anvende den næstbedste kreditkvalitet, men er det 

tilstrækkeligt at anvende kreditkvalitet fra det samme kreditvurderingsbureau fra gang til 

gang, hvis det nu engang er det man har til rådighed – selvom det ikke nødvendigvis er 

den næstbedste rating? 

 

 

  Svar: 

Ja, givet at selskabet kun har tegnet abonnement hos ét kreditvurderingsbureau og at 

selskabet er konsistent i sin anvendelse af denne ene kreditkvalitet. 

 

Tilsynet bemærker, at hvis et selskab har tegnet abonnement hos to eller flere kreditvur-

deringsbureauer skal den næstbedste kreditkvalitet anvendes som angivet i punkt 7. Hvis 

et selskab derimod kun har abonnement hos ét kreditvurderingsbureau skal kreditkvali-

teten fra dette ene kreditvurderingsbureau anvendes konsistent i alle selskabets solvens-

beregninger mm. 

 

Tilsynet bemærker, at udvælgelsen af kreditvurderingsbureauer skal ske ud fra objektive 

kriterier og ikke ud fra et ønske om at indgå i regulatorisk arbitrage. 

11-02-2014 
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nr.  
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Dato for 
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Bilag 1 7-9 Spørgsmål: 

Hvis en given modpart ingen rating har, kan man så oversætte solvensgrad til kreditkva-

litet som i QIS5?  

  Svar: 

Nej, metodikken i QIS5, hvor en given solvensgrad oversættes til kreditkvalitet kan ikke 

anvendes. Tilsynet bemærker, at såfremt et selskabs bestyrelse beslutter at anvende 

standardmodellen til beregning af solvensbehovet skal beregningen følge specifikationer-

ne i bilag 1. Af bilag 1 punkt fremgår ikke, at man kan oversætte solvensgrad til kredit-

kvalitet. 

 

Derimod er metodikken angivet i punkt 8 og 9 dog for indeværende mulig.  

11-02-2014 

Bilag 1 15 og 44-

67 

Spørgsmål: 

Er det ”værste” scenarie for renterisici det scenarie, som maksimerer solvenbehovet inkl. 

effekten af afledte finansielle instrumenter eller det scenarie, der maksimerer solvensbe-

hovet eksklusiv effekten af afledte finansielle instrumenter? 

 

  

Svar: 

Det værste scenarie for renterisici er det scenarie, som maksimerer solvensbehovet inkl. 

effekten af afledte finansielle instrumenter, jf. punkt 15 og 67. 

 

 

24-01-2014 

Bilag 1 19-22 

Spørgsmål: 

Ad 1) 

Kan et derivat godt være en risikobegrænsende foranstaltning, såfremt der er tale om 

materiel basisrisiko ved anvendelse af derivatet? 

 

Ad 2) 

Kan en risikobegrænsende foranstaltning godt indgå i kreditspændsmodulet? 

 

  

Svar: 

Ad 1) 

Nej, for udgangspunktet for at et derivat kan anvendes som en risikobegrænsende foran-

staltning, er at der ikke er nogen materiel basisrisiko ved anvendelsen af derivatet. Det 

er op til et selskabs bestyrelse at vurdere, hvornår der er tale om materiel basisrisiko, jf. 

16-04-2014 
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solvensbekendtgørelsens bilag 4, punkt 6. 

 

Såfremt der er tale om materiel basisrisiko skal instrumentet stresses i kreditspændsun-

dermodulet og ikke i modpartsmodulet. 

 

Ad 2) 

En risikobegrænsende foranstaltning kan ikke indgå i kreditspændsundermodulet, idet 

dette undermodul alene omhandler investeringer/spekulation. 

 

Hvis fx et derivat er en risikobegrænsende foranstaltning indgår det således i modparts-

modulet. Hvis der derimod er tale om, at derivatet er en investering/spekulation, indgår 

det i kreditspændsmodulet. Det kan således ikke indgå begge steder. 

Bilag 1 
19-22 og 

44-67 

Spørgsmål: 

Hvordan skal inflationswaps behandles i solvensbehovet? 

 

I de tekniske specifikationer vedr. QIS for IORPs af 8. oktober 2012 gives der mulighed 

for at regne rentemodulet som de to delmoduler inflation og realrente. Her arbejdes un-

der antagelsen: 

 

“It is assumed that real interest rate and inflation shocks are uncorrelated 

and that each accounts for half of the variance of the nominal interest 

rate.” (jf. SCR.5.30) 

 

En simpel måde at behandle inflationswaps på ville derfor være at inkludere inflations-

swaps i rentemodulet, hvor instrumentets rentefølsomhed sættes til det halve af inflati-

onsfølsomheden. 

 

 

  

Svar: 

Tilsynet vurderer, at en inflationsswap kan indgå som en risikobegrænsende foranstalt-

ning (RBF), jf. punkt 19-22 i bilag 1, og således kan indgå i begrænsningen af et sel-

skabs renterisici. 

 

Et selskab kan godt anvende metodikken, hvor det antages, at den nominelle renterisiko 

kan dekomponeres i en ukorreleret inflations- og realrenterisiko, men kun hvis fastlæg-

21-02-2014 
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besvarelse 

gelsen af vægten på den enkelte af de to risici kan begrundes og dokumenteres ud fra 

objektive kriterier. Såfremt det ikke er muligt at begrunde og dokumentere kan metoden 

ikke anvendes. 

Bilag 1 23 

Spørgsmål: 

Vedrører de input til beregning af SB_Op, som har fodtegn LivUL alle livsforsikringsfor-

pligtelser, hvor investeringsrisikoen udelukkende bæres af forsikringstagerne eller skal 

LivUL tolkes som unit link forretning?  

 

Bogstaverne UL i fodtegnet leder nemlig tanken hen på Unit-Linked, men teksten angiver 

at LivUL skal læses som "alle livsforsikringsforpligtelser, hvor investeringsrisikoen ude-

lukkende bæres af forsikringstagerne", hvilket også må dække andre ugaranterede pro-

dukter, men til gengæld ikke inkludere garanterede unit-link produkter. 

 

  

Svar: 

Input til beregning af SB_Op, som har fodtegn "LivUL" skal ikke fortolkes som unit link 

forretning, men skal tolkes som angivet i punkt 23, nemlig som alle livsforsikringsforplig-

telser, hvor investeringsrisikoen udelukkende bæres af forsikringstagerne, hvilket også 

inkluderer et fuldt ud ugaranteret livscyklus-/markedsrenteprodukt. 

 

Derimod inkluderer LivUL ikke unit-link-/livscyklus-/markedsrenteprodukter, hvor inve-

steringsrisikoen ikke udelukkende bæres af forsikringstagerne. 

16-04-2014 

Bilag 1 36-39 

Spørgsmål: 

For investeringer i investeringsforeninger, hvor de underliggende aktiver er obligationer, 

er det ikke givet, at man kan få ratings på papirniveau. Skal papirerne så behandles som 

ikke-ratede, når man ser i gennem, eller må man anvende en gennemsnitsrating (aggre-

geret rating)? 

 

 

  

Svar: 

Når der ses-igennem, kan der ikke anvendes en aggregeret rating, idet dette ville være i 

modstrid med princippet om, at der skal ses-igennem til de underliggende risici. For in-

vesteringer i investeringsforeninger, hvor de underliggende aktiver er obligationer, og 

det ikke er muligt at få ratings på papirniveau, skal de underliggende aktiver således 

behandles som ikke ratede. 

11-02-2014 
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Dog bemærkes undtagelsen herfra (jf. punkt 38), at hvis en investering udgør mindre 

end 1 % af selskabets samlede investeringsportefølje, og den juridiske enhed, hvori in-

vesteringen foretages, har en gearingsrate, målt som gæld ift. egenkapital, under 0,5 

kan der, i beregningen af SB for investeringen anvendes stødet for type 2-aktier. 

Bilag 1 
36-39 og 

101-110 

Spørgsmål: 

(i) Vil det, i relation til beregning af koncentrationsrisiko, være tilstrækkeligt til 

vurdering af de underliggende risici at kende værdien af de enkelte navngivne 

værdipapirer i investeringsforeninger? Selskabet kan ud fra disse værdier be-

regne den samlede eksponering mod hver enkelt modpart.  

(ii) Vil koncentrationsrisikoen være 0 for selskabet så længe der ikke er ekspone-

ringer, der overstiger 1,5 pct. (den laveste tærskelværdi) af selskabets inve-

steringsaktiver? 

 

 

  

Svar: 

Ad i) 

Ja, hvis (1) de enkelte navngivne værdipapirer i investeringsforeningen ikke i sig selv 

skal ses igennem og (2) der med ”værdien” menes markedsværdien. 

 

Ad ii) 

Ja, såfremt punkt 102, som også angiver, at flere eksponeringer overfor forskellige mod-

parter, der tilhører samme koncern skal behandles som én eksponering, er blevet indar-

bejdet i beregningen af tærskelværdien på 1,5 procent. 

 

Tilsynet bemærker at tærskelværdierne beregnes ud fra selskabets aktiver indeholdt i 

aktie-, kreditspænds- og ejendomsrisiciundermoduler, jf. punkt 101, og ikke selskabets 

investeringsaktiver. 

21-02-2014 

Bilag 1 44-67 

Spørgsmål: 

Ved anvendelse af den fulde reprisningsmetode er det betalingsstrømme af rentefølsom-

me aktiver/passiver, som skal stødes med en angiven faktor. I den forbindelse - hvordan 

skal fremtidige betalingsstrømme på konverterbare obligationer behandles? Der er beta-

lingsstrømmen afhængig af udtrækningsprocenten. 
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Bekendtgørelsen 
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nr.  
Spørgsmål/svar 

Dato for 

besvarelse 

  

Svar: 

Udtrækningsprocenten skal indarbejdes, idet dette ændrer obligationens forventede be-

talingsstrøm. 

 

Det bemærkes, at værdien af implicitte optioner som fx en obligationssælgers mulighed 

for at konvertere også skal indregnes i værdiansættelsen af en given obligation. 

10-01-2014 

Bilag 1 44-67 Spørgsmål: 

Ved FRP metoden må den stødte rente ikke blive negativ – gælder dette også for DKV- 

og MKV- metoden? 

 

 

  Svar: 

Ja, tilsvarende gælder for DKV- og MKV-metoden. 

 

 

16-04-2014 

Bilag 1 49 Spørgsmål: 

Hvad menes med ”den risikofrie rentekurve”? 

 

  Svar: 

Den risikofrie rentekurve er kun defineret i solvensbekendtgørelsen, jf. bilag 1, punkt 45, 

for danske forsikringsforpligtelser, hvor der skal anvendes den risikofrie rentekurve, som 

defineret i regnskabsbekendtgørelsens bilag 8, nr. 3-5. Rentekurven for udenlandske 

forsikringsforpligtelser er ikke defineret, ligesom aktivsidens rentekurver heller ikke er 

defineret. Jf. dog punkt 49, som angiver, at for fx amerikanske obligationer, skal der an-

vendes en risikofri rentekurve denomineret i USD.  

 

Det bemærkes, at disse anvendte risikofrie rentekurver naturligvis skal sikre en mar-

kedskonsistent værdiansættelse samt at evt. problemstillinger vedr. rentekurver skal 

indgå i selskabets risikovurdering, jf. bilag 4. 

 

 

 

 

 

10-01-2014 
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Bekendtgørelsen 

/ Bilags nr.   

§/Punkt 

nr.  
Spørgsmål/svar 

Dato for 

besvarelse 

Bilag 1 49 Spørgsmål: 

(i) Er der i praksis behov for en rentekurve for hver valuta, man har obligationer 

i? 

(ii) Vil Finanstilsynet stille disse rentekurver til rådighed eller skal selskaberne selv 

beregne dem?  

(iii) Såfremt selskaberne selv skal beregne dem kommer der i så fald en definition 

på opgørelsesmetoden? 

 

  Svar: 

(i) Ja, der er behov for en rentekurve for hver valuta et forsikringsselskab har ob-

ligationer i. 

(ii) Nej, selskaberne skal selv beregne disse rentekurver udover kurven for dan-

ske forsikringsforpligtelser. 

(iii) Nej, der kommer ikke en definition på opgørelsesmetoden, udover kurven for 

danske forsikringsforpligtelser, men evt. problemstillinger vedr. rentekurver 

skal indgå i selskabets risikovurdering, jf. bilag 4. 

 

 

 

 

10-01-2014 

Bilag 1 49 Spørgsmål: 

Er swapkurver indeholdt i begrebet ”risikofri rentekurve”? 

 

  Svar: 

Ja, swapkurver er indeholdt i begrebet ”risikofri rentekurve”. 

 

 

10-01-2014 

Bilag 1 44-67 Spørgsmål: 

Hvis MKV-metoden benyttes for indeksobligationer, er det da tilladt at benytte modifice-

rede varigheder, som tager højde for, at indeksobligationer ikke er fuldt eksponerede 

over for ændringer i nominelle renter? 

 

 

  Svar: 

Ja, idet den nominelle renterisiko må forventes, at være mindre for indeksobligationer 

pga. den indlejrede pristalsregulering er det tilladt at benytte reducerede modificerede 

varigheder i dette tilfælde. 

 

 

 

21-02-2014 
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Bekendtgørelsen 

/ Bilags nr.   
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nr.  
Spørgsmål/svar 

Dato for 

besvarelse 

 

Dette er dog betinget af at fastlæggelsen af reduktionen sker ud fra objektive kriterier og 

er begrundet og dokumenteret. 

Bilag 1 68 Spørgsmål: 

Hvordan behandles/hvad er standardkravet til børsnoterede obligationer, hvis underlig-

gende afkast relaterer sig til udviklingen på et eller flere råvareindeks? 

 

 

  Svar: 

Det fremgår af bilag 1, punkt 36, at der i beregningen af solvensbehovet for markedsrisi-

ci skal ses igennem til de underliggende risici. 

 

Solvensbehovet for børsnoterede obligationer, hvis underliggende afkast relaterer sig til 

udviklingen på et eller flere råvareindeks vil således skulle ses igennem til de underlig-

gende risici og stresses som råvare, jf. bilag 1, punkt 68, 3. sætning. 

24-01-2014 

Bilag 1 68-77 Spørgsmål: 

Hvorfor anvendes begrebet ”aktier” fremfor begrebet ”kapitalandele”? 

 

 

  Svar: 

Det følger af lov om finansiel virksomhed § 5, stk. 4 at ”kapitalandele” er defineret som 

"… andele i aktieselskaber (aktier), i anpartsselskaber (anparter) samt i andre virksom-

heder”. 

 

Anvendelsen af terminologien ”aktier” i bilag 1 skal ses i sammenhæng med princippet 

om indhold over form. Når der i bilag 1 anvendes aktier, forstås herved de aktiver, der 

risikomæssigt betragtet er udsat for aktierisici - upåagtet om de juridisk set ikke er akti-

er, men derimod ”kapitalandele”. Således er de øvrige elementer i definition af ”kapital-

andele”, jf. lov om finansiel virksomhed § 5, stk. 4, også omfattet af begrebet ”aktier”. 

 

 

 

 

24-01-2014 
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Bekendtgørelsen 

/ Bilags nr.   

§/Punkt 

nr.  
Spørgsmål/svar 

Dato for 

besvarelse 

Bilag 1 68-77 Spørgsmål: 

Hvorfor omfatter Type 1-aktier kun noterede aktier, mens Type 2-aktier omfatter både 

aktier, hedgefonde og alternative investeringer? 

 

 

  Svar: 

I bilag 1 omfatter type 1-aktier kun noterede aktier, mens Type 2-aktier både omfatter 

aktier, hedgefonde og alternative investeringer, da dette sikrer en overensstemmelse 

med den europæiske udvikling på området. 

 

 

24-01-2014 

Bilag 1 71-73 Spørgsmål: 

Kan Finanstilsynet bekræfte, at det anvendte aktieindeks svarer til Bloomberg tickeren 

”MXEUAC”? 

 

  Svar: 

Finanstilsynet tager udgangspunkt i et givet indeks (jf. 

www.msci.com/products/indices/country_and_regional/dm/performance.html) og ikke en 

Bloomberg ticker. 

 

 

10-01-2014 

Bilag 1 71-73 Spørgsmål: 

Tilsynet skriver på hjemmesiden for den anticykliske aktiejustering: 

 

”På nuværende tidspunkt anvendes som aktieindeks MSCI aktieindekset EUROPE AC an-

givet i lokal valuta” 

Betyder dette, at tilsynet overvejer/arbejder på at ændre det? 

 

  Svar: 

Tilsynet har ikke umiddelbart til hensigt at ændre på det anvendte indeks, men ønsker en 

overensstemmelse med den europæiske udvikling på området. 

 

 

24-01-2014 

http://www.msci.com/products/indices/country_and_regional/dm/performance.html
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Bekendtgørelsen 

/ Bilags nr.   

§/Punkt 

nr.  
Spørgsmål/svar 

Dato for 

besvarelse 

Bilag 1 75 - 76 Spørgsmål: 

Er punkt 75-76 relevant? Omfattes en dattervirksomhed ikke automatisk af den uforan-

drede bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital? 

 

  Svar: 

Den solvensmæssige behandling af en dattervirksomhed afhænger af, om den er omfat-

tet af bekendtgørelsen om opgørelse af basiskapital eller ej. Som eksempel vil ejerskab 

af et IT-administrationsaktieselskab skulle stresses med 22 % (såfremt alle kriterier i 

punkt 75 er opfyldt), mens ejerskab af et datterforsikringsselskab skal fradrages i mo-

derforsikringsselskabets basiskapital i henhold til bekendtgørelsen om opgørelse af basis-

kapital. 

10-01-2014 

Bilag 1 75-76 Spørgsmål: 

Hvor vide er rammerne for investeringer i fondslignende strukturer? Hvornår vil der være 

tale om omgåelse? 

 

 

  Svar: 

Jf. bilag 1, punkt 75, nr. (1) må en strategisk aktieinvestering ikke være en del af et sel-

skabs investeringsporteføjle. Såfremt der for en investering i en fond eller en fondslig-

nende struktur (der begge umiddelbart altid er en del af et selskabs investeringsporteføl-

je) anvendes et stød på 22 %, er der dermed tale om omgåelse. 

24-01-2014 

Bilag 1 75-76 og 

78 

Spørgsmål: 

Kan der foretages indirekte investeringer i fx ejendomme og stresse det som en strate-

gisk aktieinvestering, hvis aktivet placeres i et aktieselskab? 

 

  Svar: 

Det fremgår af bilag 1, punkt 36, at der i beregningen af solvensbehovet for markedsrisi-

ci skal ses igennem til de underliggende risici. Derudover anvendes der i hele bilag 1 an-

vendes princippet om indhold over form. 

 

En direkte eller indirekte investering i ejendomme kan således kun stresses som en stra-

tegisk aktieinvestering såfremt alle kravene i punkt 75 (1)-(6) er opfyldt. 

 

24-01-2014 
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Bekendtgørelsen 

/ Bilags nr.   

§/Punkt 

nr.  
Spørgsmål/svar 

Dato for 

besvarelse 

Det følger af punkt 75 nr. (1), at ”Aktieinvesteringen er relateret til driften af selskabet, 

og er ikke en del af selskabets investeringsportefølje”. En investering i en dattervirksom-

hed, som udelukkende har investeringer i ejendomme, og dermed er en del af selskabets 

investeringsportefølje vil således ikke skulle stresses med 22 %, men med 25 %, jf. 

punkt 78 i bilag 1. 

 

Bilag 1 75, 1. 

sætning 

Spørgsmål: 

Det angives i punkt 75, 1. sætning, at børsnoteringen af strategiske investeringer er be-

grænset til aktier og ikke omfatter det bredere begreb kapitalandele. Er der en årsag til 

dette? 

 

 

  Svar: 

Jf. ovenstående svar til bilag 1, punkt 68-77, er de øvrige elementer i definition af ”kapi-

talandele”, jf. lov om finansiel virksomhed § 5, stk. 4, også omfattet af begrebet ”aktier”. 24-01-2014 

Bilag 1 75, nr. (2) Spørgsmål: 

Hvornår er der tale om en ”signifikant mindre volatil” investering? 

 

 

  Svar: 

Dette vil afhænge af en konkret vurdering, men bestemmelsen skal fortolkes efter sin 

ordlyd. 

 

Finantilsynet bemærker, at et selskab helt konkret skal tage udgangspunkt i en sammen-

ligning af observerede værdier af prisudviklingen på den pågældende aktie og aktier, der 

risikomæssigt ud fra princippet om indhold over form er relevante at sammenligne med. 

24-01-2014 

Bilag 1 75, nr. (2) Spørgsmål: 

Hvad ligger der i ”investeringens natur”? 
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  Svar: 

At der er tale om en langsigtet investering, jf. bilag 1, punkt 75, nr. (3). 

 

 

24-01-2014 

Bilag 1 75, nr. (2) Spørgsmål: 

Hvad ligger der i ”andre aktier”? 

 

 

  Svar: 

Aktier som ud fra princippet om "indhold over form" er relevante at sammenligne med. 

 24-01-2014 

Bilag 1 75, nr. (3) Spørgsmål: 

Hvornår er strategien ”klart besluttet”? 

 

 

  Svar: 

Når strategien er besluttet af selskabets bestyrelse. 

 24-01-2014 

Bilag 1 

75, nr. (3) 

Spørgsmål: 

Hvad ligger der i ”lang tid”? 

 

 

  Svar: 

Dette afhænger af en konkret vurdering. 
24-01-2014 
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nr.  
Spørgsmål/svar 

Dato for 

besvarelse 

Bilag 1 

75, nr. (4) 

Spørgsmål: 

Hvordan skal ”muligt” fortolkes i ”Det er muligt for selskabet at fastholde aktieinvesterin-

gen”? 

 

Er det et krav om økonomisk råderum til eksempelvis at deltage i fremtidige kapitalfor-

højelser, så ejerandelen bevares?  

 

Er det krav om indgåelse af ejeraftaler, der forhindrer udvanding?  

 

 

  Svar: 

Sætningen ”Det er muligt for selskabet at fastholde aktieinvesteringen” skal fortolkes 

som, at selskabet af økonomiske, aftalemæssige eller lignende årsager ikke er tvunget til 

at afhænde aktierne. Dvs. at der er konsistens mellem den valgte strategi, dokumentati-

onen herfor samt selskabets økonomiske situation og juridiske aftaler. 

24-01-2014 

Bilag 1 75, nr. (5) Spørgsmål: 

Når det angives, at ”Der eksisterer en varig relation mellem selskabet og den pågælden-

de dattervirksomhed eller associerede virksomhed” er der da tale om et fremadrettet 

eller bagudrettet krav? 

 

 

  Svar: 

Der er tale om et fremadrettet krav fsva. relationen mellem selskabet og den pågælden-

de dattervirksomhed eller associerede virksomhed. 

 

24-01-2014 

Bilag 1 75, nr. (5) Spørgsmål: 

Når det angives, at ”Der eksisterer en varig relation mellem selskabet og den pågælden-

de dattervirksomhed eller associerede virksomhed”, hvordan skal ”relation” da fortolkes? 

 

  Svar: 

Juridisk ejerskab, jf. punkt 75, 1. sætning. 
24-01-2014 
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nr.  
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Bilag 1 75, nr. (3) 

og (6) 

Spørgsmål: 

Er kravet om konsistens i bilag 1, punkt 75, nr. 6 en udvidelse af betingelsen anført i 

bilag 1, punkt 75, nr. 3 om strategi?  

 

Og skal betingelsen i nr. 6 forstås på samme som betingelsen i nr. 3? 

 

 

  Svar: 

Betingelsen i nr. 6 angiver, at kravet i nr. 3 også skal tage højde for om selskabet indgår 

i en gruppe. Betingelsen i nr. 6 kan således godt læses på samme måde om betingelsen i 

nr. 3, men på gruppeniveau. 

24-01-2014 

Bilag 1 79-85 Spørgsmål: 

Hvilken valuta skal der tages udgangspunkt i når solvensbehovet for valutarisici skal be-

regnes for hhv. noterede og unoterede aktier?  

  Svar: 

For noterede aktier: 

Et selskab skal for noterede type 1-aktier og noterede type 2-aktier i solvensberegningen 

af valutarisici antage, at den pågældende aktie er denomineret i valutaen for den væ-

sentligste børs, som aktien er noteret på. 

 

For unoterede aktier: 

Type 2-aktier som ikke er noteret skal som hovedregel antages at være denomineret i 

valutaen for det land, som udstederen har sine væsentligste forretningsmæssige aktivite-

ter i. 

 

Men hvis for eksempel et dansk forsikringsselskab køber en investeringsforening/fond, 

hvis forvalter har sine væsentligste forretningsmæssige aktiviteter i USA, men at investe-

ringsforeningen/fonden dog udelukkende investerer i unoterede aktier i Danmark, skal 

det i beregningen af valutarisici antages, at de pågældende aktier er denomineret i DKK 

og ikke USD. 

 

Tilsynet bemærker, at der skal ses igennem til de underliggende risici. Hvis investerings-

11-02-2014 
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nr.  
Spørgsmål/svar 

Dato for 

besvarelse 

foreningen/fonden, der investeres i således er fordelt på tværs af en række lande, skal 

der ses igennem til disse enkelte valutaer.  

 

Hvis der ikke kan ses igennem, jf. punkt 39 i bilag 1, skal det i beregningen af solvens-

behovet for valutarisici antages, at investeringsforeningens/fondens mandat på tværs af 

valutaer anvendes således, at solvensbehovet for valutarisici maksimeres. 

 

For ejendomme: 

Tilsynet bemærker, at for ejendomme skal det antages, at ejendommen er denomineret i 

det lands valuta, hvor ejendommen er fysisk placeret.  

Bilag 1 86-100 og 

111-142 

Spørgsmål: 

Skal udtrukne obligationer og tilskrevne renter håndteres i spændrisikomodulet eller i 

modpartsrisikomodulet? 

 

Dvs. har udtrukne obligationer og tilskrevne renter natur af (1) kortfristede bankindestå-

ender og derfor skal indgå i modpartsrisikoen eller har de natur af (2) obligationer med 

kort varighed, som er uafhængige af ændringer i renteniveauet og derfor skal indgå i 

spændrisikoen? 

 

  Svar: 

Tilskrevne renter på kontantindestående skal behandles som kort- og langsigtede kon-

tantindeståender hos kreditinstitutter, dvs. som type 1-modpartsrisici, jf. punkt 112. 

 

Tilskreven rente på obligationer skal behandles som den underliggende obligation, jf. 

punkt 36 ff. 

 

En udtrukken obligation skal behandles som i overensstemmelse med hvorledes det ud-

trukne beløb investeres efterfølgende. 

11-02-2014 

Bilag 1 87 Spørgsmål: 

Kan lån med pant i kommercielle ejendomme, fx kontor, behandles som type 2-

modpartsrisici?  
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  Svar: 

Nej, lån med pant i kommercielle ejendomme kan ikke behandles som type 2-

modpartsrisici. Disse skal behandles i modulet for kreditspændsrisici.  16-04-2014 

Bilag 1 91 (2) Spørgsmål: 

Er obligationer udstedt af Kommunekredit omfattet af punkt 91 (2)? 
 

  Svar: 

Ja, såfremt udstedelsen er i danske kroner. 
21-02-2014 

Bilag 1 101-110 Spørgsmål: 

Vedrørende koncentrationsrisiko for modparter med flere eksponeringer fremgår det af 

punkt 105, at der for KG_i faktoren beregnes et vægtet gennemsnit. Det fremgår ikke 

tilsvarende for g_i faktoren, men det virker oplagt også her at beregne et vægtet gen-

nemsnit. Er dette en acceptabel metode? 

 

 

  Svar: 

Ja, det er korrekt forstået, at hvis et selskab har flere eksponeringer overfor samme 

modpart i, hvor der på tværs af eksponeringerne er forskellige værdier af KG_i skal sel-

skabet både beregne en vægtet KG_i og en vægtet g_i på baggrund af de relevante ek-

sponeringers relative størrelse. 

16-04-2014 

Bilag 1 101-110 Spørgsmål: 

Hvordan skal et selskab j’s investeringer i et andet selskab i, hvor j og i tilhører samme 

koncern, behandles i undermodulet for koncentrationsrisiko? Skal der anvendes en g_i 

faktor på 0, eller skal investeringen indgå på lige fod med andre eksponeringer? 

Og hvordan skal punkt 102 fortolkes i denne her sammenhæng? 
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  Svar: 

Investeringen skal indgå på lige fod med andre eksponeringer. Solvensbehovet for kon-

centrationsrisici udtrykker risikoen for konkurs/insolvens, der følger af at selskab ikke i 

tilstrækkelig grad har diversificeret sine aktiver indeholdt i aktie-, kreditspænds- og 

ejendomsundermodulet. Denne risiko er stadigvæk til stede upåagtet om selskab j og i 

tilhører samme koncern, idet selskab i godt kan blive insolvent/gå konkurs upåagtet sel-

skab j’s solvensmæssige situation. 

 

Punkt 102 omfatter derimod bl.a. situationen, hvor selskab j investerer i to selskaber, 

der tilhører samme koncern, men hvor denne koncern ikke er den samme, som den sel-

skab j tilhører. Det er i dette tilfælde, ud fra en risikomæssig betragtning, relevant at 

betragte alle selskaber, der tilhører samme koncern, idet der kan eksistere implicitte eller 

eksplicitte garantier blandt disse eksponeringer. 

16-04-2014 

Bilag 1 106 og 

111-142 

Spørgsmål: 

Det står angivet i punkt 106, at  

 

”Et selskab kan vælge at beregne koncentrationsrisikoen for en given kontributionsgrup-

pe j som selskabets koncentrationsrisiko beregnet under antagelse af ingen kontributi-

onsgrupper, vægtet med kontributionsgruppe j’s andel af selskabets aktiver indeholdt i 

dette undermodul, jf. punkt 101.” 

 

Kan samme fremgangsmåde anvendes i modpartsrisicimodulet?  

 

  Svar: 

Nej, et selskab kan ikke vælge at beregne modpartsrisikoen for en given kontributions-

gruppe j som selskabets modpartsrisiko beregnet under antagelse af ingen kontributi-

onsgrupper, vægtet med kontributionsgruppe j’s andel af selskabets aktiver indeholdt i 

aktie-, kreditspænds- og ejendomsrisiciundermodulerne. 

24-01-2014 

Bilag 1 111-142 Spørgsmål: 

Hvordan skal flere eksponeringer overfor samme modpart i fordelt på forskellige kontri-

butionsgrupper behandles?  
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  Svar: 

Det kan antages at eksponeringerne overfor samme modpart i tilhører forskellige mod-

parter såfremt eksponeringerne tilhører forskellige kontributionsgrupper.  

 

Eksempel: antag at der er tale om to eksponeringer, 1 og 2, overfor samme modpart i og 

der er to kontributionsgrupper j og k, hvor eksponering 1 tilhører j, og eksponering 2 

tilhører k. 

 

Det kan således i dette tilfælde antages at eksponering 1 og 2 tilhører forskellige mod-

parter i beregningen af modpartsrisici for kontributionsgruppe j og kontributionsgruppe k. 

24-01-2014 

Bilag 1 111-142 Spørgsmål: 

I modpartsmodulet skal man i DVS-metoden samle flere eksponeringer overfor samme 

modpart og anvende næstbedste rating, jf. punkt 117 og 118. Hvordan skal de behand-

les i SMP-metoden? Kan man håndtere eksponeringerne med hver deres rating, eller skal 

de også samles? 

 

  Svar: 

Der skal anvendes samme fremgangsmåde som ved DVS-metoden, dvs. at flere ekspo-

neringerne overfor samme modpart j skal samles og næstbedste rating for modpart j 

anvendes, jf. dog også kravet i punkt 113 og undtagelserne i punkt 8-9 (begge i bilag 1) 

samt tilsynets svar d. 24.1.2014 vedr. eksponeringer overfor samme modpart i fordelt på 

forskellige kontributionsgrupper. 

21-02-2014 

Bilag 1 115-138 Spørgsmål: 

Angående modpartsrisikoen for modpartstype 1 (genforsikring), ved en 200 års forsik-

ringsbegivenheden stiger eksponeringen overfor genforsikring, men er det denne ekspo-

nering, der skal regnes modpartsrisiko på eller er det eksponeringen på beregningstids-

punktet? 

 

  Svar: 

Det er eksponeringen på beregningstidspunktet, der skal anvendes. Linket til 200. års 

begivenheden kommer via. leddet RM_re,i.  21-02-2014 
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Bilag 1 115-127 Spørgsmål: 

Hvordan skal der tages hensyn til, at et ikke-rated genforsikringsselskab tilhører samme 

koncern, som det selskab, der beregnes solvensbehov for?  

  Svar:  

Der skal ikke tages specielle hensyn. Eksponeringen skal behandles som alle andre ek-

sponeringer overfor ikke-ratede genforsikringsselskaber.  

 

16-04-2014 

Bilag 1 116 Spørgsmål: 

Det står angivet i bilag 1, punkt 116, at 
 

”V_inter er givet ved følgende: 

 

 
 

hvor summen over (j,k) dækker alle mulige kombinationer (j,k) af forskellige sandsynlig-

heder for uventet misligholdelse af forpligtelse for enkeltnavns eksponeringer …” 

 

Hvordan skal "forskellige sandsynligheder" fortolkes i den sammenhæng? 

 

Eksempel: der er modparter med kreditkvalitet 1 og kreditkvalitet 2. Så kan man fortolke 

sætningen ”forskellige sandsynligheder” på mindst tre måder: 
 

1) Summen skal dække over  

        j=1, k=1 

        j=1, k=2 

        j=2, k=1 
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        j=2, k=2 

2)  Summen skal dække over  

        j=1, k=2 

        j=2, k=1 

3)  Summen skal dække over  

        j=1, k=2 

 

  Svar: 

Summen skal dække over mulighederne skitseret i (1). 

 

Dvs. i og j skal begge løbe over kreditkvaliteterne (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 

Tilsynet bemærker, at beregningerne for V_inter kan foretages som flg.: 

 

S_transponeret* M * S, hvor 

 

S_transponeret = [STVM_0; STVM_1; STVM_2; STVM_3; STVM_4; STVM_5; STVM_6] og  

 

  ∑
     (      )       (      )

(     (         )           (   )

 

 

24-01-2014 

Bilag 1 130 Spørgsmål: 

Vedr. beregningen af den risikomitigerende effekt fra det afledte finansielle instrument, i, 

(RM_Fin,i) skal et selskab fastholde rentescenariet i tilfælde af, at solvensbehovet for 

markedsrisici (SB_mkd) fx maksimeres i ”RenteNed” scenariet, men solvensbehovet for 

markedsrisici, såfremt det finansielle instrument i ikke medregnes i beregningen herfor 

(SB_mkd_i), maksimeres i ”RenteOp” scenariet? 

 

  Svar: 

Selskabet skal fastholde rentescenariet ved beregningen af markedsrisici såfremt det 

finansielle instrument i ikke medregnes i beregningen herfor (SB_mkd_i). 

 

Dvs. det rentescenarie som maksimerer selskabets solvensbehov for markedsrisici 

24-01-2014 
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(SB_mkd) skal også anvendes i beregningen af solvensbehovet for markedsrisici, såfremt 

det finansielle instrument i ikke medregnes i beregningen herfor. Dette gælder for alle 

afledte finansielle instrumenter. 

Bilag 1 137 og 

138 

Spørgsmål: 

Ad 1)  

Hvordan skal ”solvensværdi” forstås i punkt 137 og 138? 

 

Ad 2) 

Er det korrekt forstået at der ikke længere kan tages højde for statsgarantien på alle 

bankindestående givet af den danske stats i forbindelse med bankpakke 1? 

 

  Svar: 

Ad 1) 

I både punkt 137 og 138 skal solvensværdien fortolkes som den værdi, det pågældende 

aktiv indgår med på et selskabs solvensbalance. Denne værdi er givet som markedsvær-

dien benævnt ”dagsværdien” i regnskabsbekendtgørelsen samt IFRS 13. 
 

Ad 2) 

Ja, det er korrekt forstået, idet bankpakke 1 og den dertilhørende statsgaranti er udlø-

bet. 

 

 

 

 

16-04-2014 

Bilag 1 Punkt 140 Spørgsmål: 

Kan boliglån kun kategoriseres som en forpligtelse, hvor forfaldsdatoen ikke er længere 

end 3 måneder tilbage? 

 

  Ja, boliglån kan kun kategoriseres som en forpligtelse, hvor forfaldsdatoen ikke er læn-

gere end 3 måneder tilbage.  

 16-04-2014 
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Bilag 1 158, 

159,173, 

235 og 

239 

Spørgsmål: 

Hvad menes der med forsikringsoptionsrisici? 

 

  Svar: 

Forsikringsoptionsrisici dækker over alle optioner indeholdt i et givent forsikringsprodukt, 

der er mulige for en forsikringstager at udøve. Dette vil for et livsforsikringsprodukt 

(herunder også SundhedLiv) som udgangspunkt minimum være fripolice og genkøb, 

mens der for skadesforsikring (herunder også SundhedSkade) som minimum er tale om 

afgangsrisiko. 

10-01-2014 

Bilag 1 158 (1) og 

(2) 

Spørgsmål:  

Hvordan skal ”optionssandsynlighed” fortolkes i punkt 158 (1) og (2)? 

 

 

  Svar: 

Svaret afhænger af selskabets model for beregning af hensættelser. 

 

Hvis selskabet benytter en ”7-kasse” tilstandsmodel til at beregne sine hensættelser, skal 

optionssandsynlighed fortolkes som en intensitet.  

 

Hvis selskabet anvender GY* til at beregne sine hensættelser, skal optionssandsynlighed 

fortolkes som den akkumulerede sandsynlighed fra i dag til optionens udløb for udøvelse 

af den pågældende forsikringsoption, jf. dog svaret til næste spørgsmål. 

 

 

 

 

10-01-2014 

Bilag 1 158 (1) og 

(2) 

Spørgsmål: 

Skal man i en GY* model støde sandsynligheden inden man akkumulerer eller er det den 

akkumulerede sandsynlighed der skal stødes? 

 

  Svar: 

Sandsynligheden skal stødes inden den akkumuleres, idet dette sikrer den største grad af 

overensstemmelse med GY*-metoden (jf. solvensbekendtgørelsens bilag 5, punkt 5) og 

en ”7-kasse” tilstandsmodel. 
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Eksempel: Option_Ned scenariet betragtes (dvs. punkt 158, nr. (1)), og det antages, at 

der er 20 år til optionen udløber. 

 

Den stressede værdi af den akkumulerede sandsynlighed for udnyttelse af forsikringsop-

tion i løbet af de næste 20 år beregnes således: 

 

1) Den ét-årige sandsynlighed for udnyttelse af forsikringsoption beregnes. Denne 

antages at være lig med 10 %.  

2) Denne stødes med 0,5 samt 20 %-point reglen benyttes på denne. Dvs. den 

stressede 1-årige sandsynlighed beregnes som maks[0,1*0,5;0,1-0,2]=0,05. 

3) Denne stressede et-årige sandsynlighed akkumuleres for at finde den akkumule-

rede sandsynlighed for at forsikringstageren udnytter sin option i løbet af de 20 

år. Dvs. sandsynlighed for udnyttelse af optionen i løbet af 20 år beregnes som 1- 

[(1-0,05)^20] = 64 %. 

 

 

10-01-2014 

 

Bilag 1 158 (1) og 

(2) 

Spørgsmål: 

Hvorledes skal teksten punkt 158 (1) og 158 (2) fortolkes? Skal man (pr. police) støde 

både genkøbs- og fripolice optionen samtidigt eller hver for sig og tage maks af de to 

seperate stød? 

 

  Svar: 

Selskabet kan vælge at støde alle relevante forsikringsoptioner samtidigt. Dette må for et 

livforsikringsselskab som minimum være fripolice og genkøb. Et livsforsikringsselskab 

kan dog vælge at udelade en af de disse to forsikringsoptioner, såfremt dette ikke har en 

påvirkning på solvensbehovet. 

10-01-2014 

Bilag 1 158, (3) 

(a) 

Spørgsmål: 

Hvordan skal ”… resulterer i en stigning i selskabets hensættelser” forstås? 

 

  Svar: 

Teksten skal læses som, at 40 % af de forsikringskontrakter, hvor genkøb ville resultere i 

et tab for selskabet, genkøbes. Med tab skal forstås en stigning i GY*. 11-02-2014 
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Bilag 1 158, (3) 

(a) 

Spørgsmål: 

Omhandler scenariet 

i) De forsikringskontrakter med lån i BFY – hvor et ophør medfører at lånet skal 

tilbagebetales? 

ii) De situationer, hvor GY* stiger, hvis man sætter genkøbssandsynligheden til 

1? 

 

 

  Svar: 

Ad i) 

Scenariet vil kun omhandle forsikringskontrakter, hvor der er lån i BFY, såfremt forsik-

ringsselskabet ikke har indført et tilstrækkeligt kursværn. 

 

Ad ii) 

Ja, scenariet omhandler de situationer, hvor GY* stiger, hvis man sætter genkøbssand-

synligheden til 1. 

11-02-2014 

Bilag 1 

162 og 

233 

Spørgsmål: 

Simplificeringen til beregning af omkostningsrisici er forskellig for Liv og Sundhed Liv 

(den ene dividerer man i første led i parentesen med 10 i den anden med 20). Hvorfor er 

de to forskellige? 

 

 

 

 

Svar: 

Simplificeringen til beregning af omkostningsrisici er forskellig for livsforsikringsrisici og 

Sundhed Liv, da dette sikrer en overensstemmelse med den europæiske udvikling på 

området. 

 

 

11-02-2014 

Bilag 1 

164 

Spørgsmål: 

Hvad menes med ”… ved en permanent stigning på 3 % i de årlige betalinger…” 

Menes der at risikopræmierne stødes? 

 

  Svar: 

Det bemærkes, at genoptagelsesrisiko dækker over revurdering af erstatningsspørgsmål 

med øget udbetaling til følge. Teksten i punkt 164 skal læses som, at selskabet støder de 

faktiske årlige udbetalinger til invaliderenter med 3 %. Dvs. det er ikke risikopræmien, 

10-01-2014 
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men de faktiske årlige udbetalinger.  

 

Simpelt eksempel: hvis primo 2014 de forventede løbende udbetalinger for invaliderenter 

for 2014 er 100 kr. vil solvensbehovet for genoptagelsesrisiko Liv primo 2013 være æn-

dringen i basiskapitalgrundlaget forårsaget af, at de løbende udbetalinger stiger til 103. 

Bilag 1 

164 og 

234 

Spørgsmål: 

Hvad dækker ”annuitet” over? Livrenter? 

 

  Svar: 

Annuitet er en betegnelse, der anvendes både i punkt 164 for livsforsikring og i punkt 

234 for Sundhed Liv. For livsforsikringsrisici dækker den over relevante livrenter (invali-

derenter), mens den for Sundhed Liv dækker over relevante løbende ydelser (fx TAE-

annuiteter). 

10-01-2014 

Bilag 1 172 og 

237 

Spørgsmål: 

I præmierisikoen på skade er der en justeringsfaktor for ikke-proportional genforsikring, 

som reducerer præmierisikoen på skadesforsikringsbranche 1, 4 og 5, jf. punkt 172. 

 

Er der er en tilsvarende justeringsfaktor for Sundhed Skade? 

 

  Svar: 

Den tilsvarende justeringsfaktor for Sundhed Skade er lig med 1 for alle sundhedsska-

desforsikringsbrancherne. 16-04-2014 

Bilag 1 173 (1) Spørgsmål: 

Hvordan skal punkt 173 (1) fortolkes? 
 

  Svar: 

Teksten i punkt 173 (1) skal fortolkes som, at 40 % af de forsikringskontrakter, hvor 

afgang ville resultere i et tab for selskabet, afgår. 10-02-2014 
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Bilag 1 173 (1) Spørgsmål: 

Hvis et selskab afsætter traditionelt pro rate temporis er solvensbehovet for punkt 173 

(1) lig med nul? 

 

 

 

  Svar: 

Ja, hvis et selskab afsætter traditionelt pro rate temporis, og således ikke indregner for-

ventet fremtidig overskud er solvensbehovet for punkt 173 (1) lig med nul. 

 

11-02-2014 

Bilag 1 173 (2) Spørgsmål: 

Hvis et selskab ikke tegner genforsikring for andre selskaber er risikoen angivet i punkt 

173 (2) lig med nul?  

  Svar: 

Ja, punkt 173 (2) dækker alene indirekte forsikring. 
16-04-2014 

Bilag 1 176 og 

186, 88 

Spørgsmål: 

Det følger af punkt 176, at ”Storm_andre” er defineret som ”solvensbehovet for stormre-

gioner ikke angivet i appendiks 12: Regioner for hvilke SB for naturkatastroferisici ikke er 

beregnet på baggrund af præmier”. 

 

Hvordan er parameteren P^Storm (og lignende parametre som P^Jordskælv) defineret? 

Er det punkt 188, der definerer P^Storm, som forpligtelser, der dækker stormrisiko? 

 

 

  Svar: 

P^Storm skal fortolkes som selskabets estimat for bruttopræmieindtægter for de kom-

mende 12 måneder for de i punkt 188 angivne brancher. 

 

Tilsvarende gælder for P^Jordskælv (jf. punkt 190), P^Oversvømmelse (jf. punkt 194), 

P^Hagl (jf. punkt 198),  og P^IPBL (jf. punkt 204). 

11-02-2014 
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Bilag 1 177-204 Spørgsmål: 

(i) Hvordan skal et selskab bestemme effekten af reassurance og dermed stødets 

størrelse efter genforsikring, hvis selskabet har genforsikringskontrakter som 

dækker flere regioner? 

(ii) Kan selskabet blot anvende en simplifikation, der tvinger alle regioner til at være 

det samme scenarie, da man derved lettere kan allokere effekten af genforsik-

ringskontrakterne? 

 

  Svar: 

(i) Såfremt et selskab har en reassurancekontrakt, som dækker flere regioner, skal 

effekten af reassurance pr. region baseres på retvisende antagelser, således at 

solvensbehovet herfor kan betragtes som værende retvisende. 

(ii) Nej, såfremt et selskabs bestyrelse beslutter at anvende standardmodellen til be-

regning af solvensbehovet skal beregningen følge specifikationerne i bilag 1. Af bi-

lag 1 fremgår, at der skal beregnes et scenarie pr. region, hvormed der ikke kan 

anvendes en simplifikation, der tvinger alle regioner til at være det samme scena-

rie. 

11-02-2014 

Bilag 1 186, 190, 

194, 198 

og 204 

Spørgsmål: 

Ad 1) 

I punkt 204 angives det, hvordan man regner Div_IPBL. Det anføres, at man skal benytte 

formlen fra punkt 171, men baseret på præmierne indtjent af forsikrings-/ genforsik-

ringsselskabet. Er det korrekt forstået, at man skal undlade hensættelser i beregningen 

af Div_IPBL? 

 

Ad 2) 

Er det korrekt at beregningen af Div_IPBL skal baseres på et volumenmål udelukkende 

bestående af de indtjente præmier når alle de øvrige præmie volumen mål baseres på 

det største af tegnet, indtjent og budgetteret indtjent? 

 

Ad 3) 

Hvad dækker leddet P_IPBL dækker over? Er det tegnede præmier, optjente præmier 

eller budgetterede præmier?  

 

Det samme spørgsmål gør sig også gældende for P_Storm, P_Jordskælv, 

P_Oversvømmelse, P_Hagl, fra hhv. punkt 186, 190, 194 og 198. 

 



 

34 

 

Bekendtgørelsen 

/ Bilags nr.   

§/Punkt 

nr.  
Spørgsmål/svar 

Dato for 

besvarelse 

  Svar: 

Ad 1) 

Nej, det er ikke korrekt forstået, at man kan udelade hensættelserne i beregningen af 

Div_IPBL. Det følger af punkt 171, at der i Div_IPBL indgår leddene V_hens_j_b, og 

V_hens_b. Disse tilsvarende størrelser skal også beregnes for Div_IPBL, blot for de i 

punkt 204 angivne relevante brancher.  

 

Ad 2) 

Nej, det er ikke korrekt at beregningen af Div_IPBL skal baseres på et volumenmål ude-

lukkende bestående af de indtjente præmier, jf. svaret til Ad (1).  

 

Endvidere bemærker tilsynet, at leddet V_præmier,b i Div_IPBL skal beregnes som angi-

vet i punkt 171. Af dette følger, at der skal anvendes det største af P_indtjent,b, 

P_tegnet_sidst,b og P_tegnet,kommende,b. Dog skal beregningen af Div_IPBL udeluk-

kende baseres på de i punkt 204 angivne brancher. 

 

Ad 3) 

Det følger af tilsynets svar fra d. 11.2.2014 vedr. definitionen af parameteren P^Storm 

(og lignende parametre som P^Jordskælv), at P_IPBL er lig med selskabets estimat for 

bruttopræmieindtægter for de kommende 12 måneder for de i punkt 204 angivne bran-

cher. Af dette svar følger også, at det samme gør sig gældende for P_Storm, 

P_Jordskælv, P_Oversvømmelse og P_Hagl, men med de respektive relevante brancher, 

jf. punkt 186, 190, 194 og 198. 

16-04-2014 

Bilag 1 Punkt 204 Spørgsmål: 

Er det korrekt at Div^IPBL skal beregnes på baggrund af bruttopræmierne fra regionerne 

5-18 fra appendiks 9 samt at P^IPBL beregnes på baggrund af bruttopræmierne fra regi-

onerne 1-18? 

 

 

  Svar: 

Ja, det er korrekt.  
16-04-2014 
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Bilag 1 233 Spørgsmål: 

OMK er angivet til at være ”selskabets omkostninger de seneste 12 måneder i forbindelse 

med livsforsikringsforpligtelser, dog eksklusive sundhedsforsikrings- og sundhedsgenfor-

sikringsforpligtelser”. Hvordan skal dette fortolkes? 

 

  Svar: 

Teksten skal fortolkes som selskabets omkostninger de seneste 12 måneder i forbindelse 

med SundhedLiv forsikringsforpligtelser. 24-01-2014 

Bilag 1 238 Spørgsmål 

Ad 1)  

I beregningen af præmie- og erstatningshensættelsesrisici i Sundhed Skade modulet, 

beskrevet i punkt 237, henvises til punkt 170 under skadesmodulet. I beregningen af 

volumenmålet V for skade indgår reduktion for geografisk diversifikation. Skal man til-

svarende indregne dette i Sundhed Skade modulet?  

Ad 2) 

I LTGA beregningen kunne et selskab som en simplificering vælge at sætte Div_b til 1 i 

Sundhed Skade modulet. Er dette også muligt under ensartet beskyttelse? 

 

 

  Svar: 

Ad 1) 

I beregningen af Sundhed Skade kan der indregnes diversifikation for sundhedsskades-

forsikringsbrancherne 1, 2 og 3, mens dette ikke er tilladt for sundhedsskadeforsikrings-

branche 4.  

 

Dvs. for Sundhed Skade er Div_b givet som flg.: 

 

 

      {
         

∑ (                       ))
 

(                  )
       {     } 

 

16-04-2014 
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hvor b er defineret i Tabel 28, punkt 238. 

 

Ad 2) 

Ja, et selskab kan godt, for at simplificere beregningen, vælge ikke at indregne diversifi-

kation for nogen af brancherne, og dermed sætte Div_b =1 for alle b. 

Bilag 1 245-248 

 

 

Spørgsmål: 

Skal katastroferisiko på invaliditet indgå i beregningen af koncentrationsulykkesrisici? 
 

  Svar: 

Koncentrationsulykkesrisici omfatter alene et selskabs risici vedr. arbejdsskadeforsikring, 

arbejdsskadegenforsikring, gruppeindkomstbeskyttelsesforsikring og gruppeindkomstbe-

skyttelsesgenforsikring. Katastroferisiko på invaliditet skal således kun indgå i beregnin-

gen af koncentrationsulykkesrisici såfremt nogen af de nævnte risici også dækker risiko-

en for invaliditet.  

 

Tilsynet bemærker, at masseulykkerisici (jf. punkt 242-244) skal indeholde et selskabs 

sundhedsforsikrings- og sundhedsgenforsikringsrisici dog eksl. risici vedr. arbejdsskade-

forsikring og arbejdsskadegenforsikring samt at pandemirisici (jf. punkt 249) skal inde-

holde et selskabs sundhedsforsikrings- og sundhedsgenforsikringsrisici dog eksl. risici 

vedr. arbejdsskadeforsikring og arbejdsskadegenforsikring. 

24-01-2014 

Bilag 1 Appendiks 

6 

Spørgsmål: 

Tabellen til beregning af F^Op for eksponeringer mod ikke-EØS statsobligationer går kun 

til kreditkvalitet 6, jf. appendiks 6. Hvordan behandles eksponeringer uden tilgængelig 

rating? 

 

 

  Svar: 

Medmindre andet er angivet skal eksponeringer uden tilgængelig rating behandles som 

havende kreditkvalitet 6. 

 

 

21-02-2014 
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Bilag 4 Generelt Spørgsmål: 

Skal forsikringsholdingvirksomheder foretage en risikovurdering i overensstemmelse med 

bilag 4? 

 

 

  Svar: 

Finanstilsynet forventer, at forsikringsholdingvirksomheder foretager en risikovurdering i 

overensstemmelse med bilag 4 i solvensbekendtgørelsen, og at forsikringsholdingvirk-

somheden i den forbindelse udarbejder en politik for risikovurderingen, der bl.a. tager 

højde for bilag 4, punkt 11 om koncernens solvensbehov. 

 

Efter vedtagelsen af L 46 d. 26. december 2013 er forsikringsholdingvirksomheder pr. 1. 

januar 2014 bl.a. omfattet af lov om finansiel virksomhed §§ 70 og 71. Det betyder, at 

forsikringsholdingvirksomheden i overensstemmelse med disse bestemmelser skal have 

effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge, kontrollere og rapportere om 

de risici, som forsikringsholdingvirksomheden er eller kan blive udsat for. For at foretage 

denne vurdering skal forsikringsholdingvirksomheden efter Finanstilsynets opfattelse fo-

retage risikovurdering i bilag 4 i solvensbekendtgørelsen. 

 

 

 

 

 

 

16-04-2014 

Bilag 4 4 Spørgsmål: 

Såfremt et selskab anvender standardmodellen og selskabets bestyrelse finder at stan-

dardmodellen ikke fuldt ud er dækkende for selskabets aktuelle risikoprofil kan selskabet, 

fremfor at anvende en partiel intern model, lægge den identificerede og eksternt bereg-

nede risiko til standardmodellens resultat og derved sikre, at SB indeholder risikoen? 

 

Såfremt dette er korrekt, skal SB med eller uden tillægget indberettes til tilsynet? 

 

  Svar: 

Ja, selskabet kan godt vælge denne fremgangsmåde, jf. dog punkt 2.7, bilag 3. Tilsynet 

bemærker dog, at dette alene kan ske som en del af selskabets risikovurdering, jf. bilag 

4. Deraf følger at selskabet i dets indberetning af SB til tilsynet ikke skal tillægge den 

beregnede øgede risiko til standardmodellens resultat, jf. dog lov om finansiel virksom-

hed § 126, stk. 9.  

 

Indberetningen af tillægget og mitigeringen heraf skal derimod ske som en del af selska-

bets indberetning af risikovurderingen, jf. bilag 4, punkt 15. 

 

 

 

 

21-02-2014 
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Bilag 4 8 Spørgsmål: 

Det angives i bilag 4, punkt 8, at der ”løbende” skal laves følsomhedsanalyser.   

 

1) Vil en årlig beregning af følsomhedsanalyser være tilstrækkelig? 

2) Og vil en årlig rapportering heraf til bestyrelsen være tilstrækkeligt, såfremt sel-

skabets bestyrelse vurderer dette som værende tilstrækkelig? 

 

  Svar: 

Ad 1)  

Nej, Finanstilsynet fortolker ”løbende” som minimum kvartalsvis, dog skal der foretages 

nye følsomhedsanalyser umiddelbart efter væsentlige ændringer i forsikringsselskabets 

strategi, forretningsmodel, risikoprofil eller risikotolerancegrænser. Det følger derudover 

af rapporteringskravene, at selskabet minimum kvartalsvis skal opgøre og indsende sit 

solvensbehov til tilsynet. 

 

Hvorvidt et selskab skal foretage hyppigere følsomhedsanalyser er op til selskabet at 

fastsætte. 

 

Finanstilsynet bemærker, at et selskab skal til en hver tid i tilstrækkelig grad identificere, 

forvalte, overvåge, kontrollere og rapportere sine risici herunder følsomheden af disse og 

effekten heraf på selskabets solvens.  

 

Det vurderes, at ved nye opgørelser af ISB, skal selskabet også forholde sig til effekten 

heraf på følsomhederne.  

 

Mellem opgørelser skal selskabet forholde sig til hvilken effekt udviklingen i fx markedet 

og investeringsporteføljen har på selskabets risici samt behov for øget overvågning eller 

frekvens for opgørelser. 

 

Hvis selskabets solvensoverdækning er lav forventes opgørelsen af solvensbehovet fore-

taget hyppigt. 

 

Ad 2) 

Frekvensen for en tilstrækkelig rapportering af følsomhedsanalyser til bestyrelsen af-

hænger af selskabets risici samt udviklingen heri, selskabets solvensmæssige situation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-02-2014 
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samt selskabets løbende overvågning. 

 

Finanstilsynet bemærker, at en bestyrelses beslutningsgrundlag i forbindelse med risi-

kovurderingen skal være fyldestgørende og at følsomhedsanalyser for alle væsentlige 

risici er en fast bestanddel af opgørelsen af det individuelle solvensbehov, idet formålet 

med følsomhedsanalyserne er at bestemme usikkerheden på solvensbehovet, herunder 

hvilke stødniveauer der skal til for, at den tilstrækkelige basiskapital ikke kan dække sol-

vensbehovet. 

 
Mellem opgørelser af ISB skal et selskabs bestyrelse ligeledes være betrygget med sels-

kabets solvensmæssige situation. Som en naturlig konsekvens heraf skal bestyrelsen 

sikre at selskabets følsomhedsanalyser og overvågning er tilstrækkelig. 

Bilag 5 1 Spørgsmål: 

Hvordan skal formuleringen om tilstrækkelig basiskapital for forsikringsholdingvirksom-

heder i bilag 5 fortolkes? 

 

  Svar: 

Ordlyden i bilag 5 skal fortolkes i overensstemmelse med § 4, stk. 2. Det betyder, at for-

sikringsholdingvirksomheder til enhver tid skal have en basiskapital, der efter fradrag af 

summen af det største af datterselskabernes kapitalkrav, jf. § 127 i lov om finansiel virk-

somhed, og det individuelle solvensbehov er positiv.  

 

10-01-2014 

Bilag 5 3-5 Spørgsmål: 

Kan man benytte tankegangen fra QIS5 vejledningen, at hvis man ikke har begrænsnin-

ger på kursværn (og har en politik for at indføre det når det er nødvendig) kan genkøbs-

værdien sættes lig med min (RH, GFY) i GY* beregningerne? 

 

 

 

 

 

 Svar: 

Anvendelse af kursværn kan indregnes i opgørelsen af det individuelle solvensbehov. 

Kursværn anses i den henseende ikke som en FMA, men som en særlig integreret del af 

produktegenskaberne. Anvendelsen af kursværn ved opgørelsen af det individuelle sol-

vensbehov skal ske under hensyntagen til tilsynets udmelding om kursværn af 29. januar 
2010.   

 

 

12-09-2014 
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Bilag 5 11-22 Spørgsmål: 

Ad 1) 

Skal risikotillægget på forsikringsforpligtelser for hhv. et gruppe 1- og et gruppe 2- for-

sikringsselskab beregnes som den samlede sum af forsikringsforpligtelser, uanset/selvom 

der allerede er indregnet et beløb svarende til 3 gange standardafvigelsen på forsikrings-

forpligtelserne i ISB? 

 

Ad 2) 

Skal basiskapitalens overdækning reduceres både som følge af det beløb, der er indreg-

net i ISB til at dække forsikringsrisici, og som følge af at den tilstrækkelige basiskapital 

skal reduceres med risikotillægget, jf. bilag 5? 

 

  Svar: 

Ad 1) 

Ja, såfremt der er tale om et gruppe 1-forsikringsselskab. Såfremt der er tale om et 

gruppe 2-forsikringsselskab skal risikotillægget opgøres i henhold til kravene i solvensbe-

kendtgørelsens § 5, stk. 2 samt bilag 4. 

 

Tilsynet bemærker, at der i bilag 1 ikke er indregnet noget risikotillæg i beregningen af 

ISB. 

 

Ad 2) 

Ja, under antagelse af at der ikke er tilstrækkelige bonuspotentialer vil et selskabs over-

dækning reduceres med selskabets risikotillæg, jf. også tilsynets svar d. 24. 1. 2014 

vedr. om hvornår basiskapitalen er tilstrækkelig, samt naturligvis ISB i sig selv. 

 

Tilsynet bemærker, at dette gælder uanset om der er tale om et gruppe 1- eller gruppe 

2-forsikringsselskab. 

16-04-2014 

Bilag 5 Punkt 17, 

nr. (1) og 

(2) 

Spørgsmål: 

Det står i punkt 17, nr. (2) angivet at: 

 

”Risikotillæg^k, hvor SB(t)_k^hyp beregnes ud fra punkt (1)” 

 

Er henvisningen til punkt (1) en henvisning til bilagets indledende punkt (1) eller et an-

det underpunkt? 
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  Svar: 

Det er en henvisning til punkt 17, nr (1) i bilag 5. 

 

Teoretisk så kan værdien af SB(t)_k^hyp kun beregnes såfremt at værdien af GY*^k og 

FDB^k er kendt. Ligeledes kan værdien af GY*^k og FDB^k først beregnes når værdien 

af SB(t)_k^hyp er kendt. 

 

Dette følger af at  

(i) SB(t)_k^hyp afhænger af GY*^k og FDB^k (da risikoen for det overtagne sel-

skab afhænger af størrelsen af de garanterede ydelser og bonuspotentialerne) 

(ii) FDB^k afhænger af størrelsen af risikotillæg for kontributionsgruppe k (da 

FDB kan finansiere risikotillæg) 

 

Punkt 17 angiver altså blot rækkefølgen, der skal anvendes i beregningen af selskabets 

solvensbehov, hensættelserne og risikotillægget, for at løse dette teoretiske problem og 

dermed undgå cirkularitetsproblemerne. 

 

Punkt 17, nr. (1) angiver, at først beregnes GY*^k og FDB^k uden noget risikotillæg. På 

baggrund af disse værdier beregnes et hypotetisk solvensbehov (SB(t)_k^hyp). Dernæst 

angiver punkt 17, nr. (2) at Risikotillæg^k skal beregnes på baggrund af dette specifikke 

hypotetiske solvensbehov (SB(t)_k^hyp). 

24-01-2014 

Bilag 5 Punkt 21 Spørgsmål: 

Hvis man ønsker at beregne risikotillægget som en procentdel af forsikringsforpligtelser-

nes bedste skøn. Skal bedste skøn så være inkl. eller ekskl. effekten af genforsikring? 

 

I LTGA specifikationerne er det formuleret, som ”the best estimate technical provisions 

net of reinsurance”, altså er det bedste skøn inkl. effekten af genforsikring som skulle 

anvendes i LTGA beregningerne. 

 

 

  Svar: 

Til beregning af risikotillægget skal bedste skøn være inkl. effekten af genforsikring. 

 

 

12-09-2014 
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Indberetning Generelt Spørgsmål: Bliver TB-skemaerne tilpasset inden indberetning for 1. kvartal 2014, så fa-

nerne TB07-TB18 vedrørende individuelt solvensbehov fjernes? 

 16-04-2014 

  Svar: Skemaerne er stadig relevante for gruppe 2-forsikringsselskaber så skemaet vil 

derfor bestå i sin nuværende form. Gruppe 1-forsikringsselskaber skal ikke udfylde TB06-

TB18.  

Indberetning Generelt Spørgsmål: 

Skal syge- og ulykkesforsikring indgå under ”Sundhedsforsikring”? 
 

  

Svar: 

Solvensbekendtgørelsens bilag 1, pkt. 2 og 3 beskriver hvordan Syge- og ulykkesfor-

sikring knyttet til livsforsikringsprodukter skal behandles. Hvis en livsforsikringsforplig-

telse indeholder forpligtelser med sundhedsforsikringsrisici beregnet på et teknisk grund-

lag, der ikke er magen til livsforsikring, skal disse forpligtelser udskilles og risikoen in-

dregnes i modulerne under Sundhed Skade og Sundhed KAT.  

Hvis en livsforsikringsforpligtelse indeholder forpligtelser med sundhedsforsikringsrisici 

beregnet på et teknisk grundlag magen til livsforsikring skal disse kun udskilles hvis de 

udgør en materiel risiko.  

Denne tilgang skal også anvendes når der indberettes tal til Finanstilsynet.  

16-04-2014 

Indberetning Generelt Spørgsmål: 

Hvor skal de regnskabsmæssige poster kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på 

fripoliceydelser indgå – under ”Livsforsikringsforpligtelser” eller i ”Overskydende aktiver i 

forhold til passiver”? 

 

  Svar: 

Som det fremgår af vejledning til indberetning af det individuelle solvensbehov skal Livs-

forsikringsforpligtelser, hvor garanterede ydelser, individuelle bonuspotentialer og kollek-

tive bonuspotentialer er inkluderet opgøres i henhold til solvensbekendtgørelsens bilag 5, 

altså til solvensværdien.  

16-04-2014 
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Den kollektive del af FDB skal indgå i posten ”Kollektive bonuspotentialer”, feltnavn KBp. 

Den individuelle del af FDB skal indgå i ”Individuelle bonuspotentialer” feltnavn IBp.   

Indberetning Generelt Spørgsmål: 

Skal posten risikotillæg forstås som det samlede risikotillæg eller risikotillæg som skal 

dækkes af basiskapitalen?  

  Svar:  

I balancen skal det samlede risikotillæg fremgå. I opgørelsen af tilstrækkelig basiskapital 

skal risikotillægget kun indeholde den del der skal finansieres af basiskapitalen.  16-04-2014 

Indberetning Generelt Spørgsmål: 

Hvad menes præcist med punkt 32: Ændring af værdiansættelse, livforsikringsforplig-

tigelser?  

  Svar:  

I det tilfælde, hvor overgangsreglerne gør, at værdien af livsforsikringsforpligtelserne 

ændrer sig således, at det påvirker den tilstrækkelige basiskapital skal denne ændring 

indgå her.  

16-04-2014 

Indberetning Generelt Spørgsmål:  

Hvilke skemaer skal indberettes af forsikringsholdingvirksomheder?  
 

  Svar: 

Forsikringsholdingvirksomheder skal kun indberette skemaet BK - Opgørelse af tilstræk-

kelig basiskapital. 16-04-2014 

 


