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Breytt framkvæmd vegna viðmiðunarreglna 

EIOPA

• Leiðbeinandi tilmæli, byggð á viðmiðunarreglum, ekki gefin út nema

sérstakt tilefni þyki til.

• Tengill birtur á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins á enska útgáfu

viðmiðunarreglna:

– https://www.fme.is/log-og-tilmaeli/ees-vidmidunarreglur/

• Dreifibréf sent til eftirlitsskyldra aðila

• Reglulegar kynningar á efni viðmiðunarreglna.

• Nánari umfjöllun um breytta framkvæmd í fyrri kynningu á

viðmiðunarreglum EIOPA:

– https://www.fme.is/media/eftirlitsstarfssemi/Kynning-a-vidmidunarreglum-EIOPA.pdf

https://www.fme.is/log-og-tilmaeli/ees-vidmidunarreglur/
https://www.fme.is/media/eftirlitsstarfssemi/Kynning-a-vidmidunarreglum-EIOPA.pdf


Guidelines on basis risk

Björn Z. Ásgrímsson



Markmið viðmiðunarreglnanna

• Skilgreining: “Basis risk means the risk resulting from the situation in 
which the exposure covered by the risk-mitigation technique does 
not correspond to the risk exposure of the insurance or reinsurance 
undertaking” 

• Samkvæmt 210. gr. reglugerðar 2015/35 (DA) mega áhættuvarnir 
ekki fela í sér verulega grunnáhættu nema hún sé endurspegluð í 
útreikningi SCR

• 86. gr. reglugerðarinnar setur fram aðferð til að endurspegla 
verulega grunnáhættu sem stafar af gjaldeyrisójöfnuði á milli 
vátryggingaáhættu og áhættuvarnarinnar
• S.s. endurtryggingasamningur er í erlendum gjaldmiðli – sjaldgæft hér á 

landi

• Markmiðið er að samræma verklag í aðildarríkjum og styðja 
vátryggingafélög í að greina verulega grunnáhættu



Guideline 1 – Risk-mitigation techniques

with no material basis risk

• Áhættuvörn felur ekki í sér verulega grunnáhættu ef:

a) Áhættuskuldbinding áhættuvarnarinnar er nægilega 

sambærileg í eðli og áhættuskuldbinding félagsins

b) Breytingar á virði áhættuskuldbindingar áhættuvarnarinnar 

endurspeglar vel breytingar á virði vátryggingafélagsins við 

ýmsar sviðsmyndir, t.d. þær sviðsmyndir sem notaðar eru í 

útreikningi SCR.



Guideline 2 – Financial risk-mitigation

techniques: assessment criteria of material

basis risk

• Áður en fjárhagslegar áhættuvarnir eru notaðar í SCR skal 
vátryggingafélagið m.a. meta:
a) Hversu veruleg grunnáhættan er með hliðsjón af áhættuskuldbindingunni 

sem áhættuvörnin ver án þess að horfa á aðra liði í efnahagsreikningi

b) Hversu sambærilegar að eðli áhættuskuldbindingarnar eru og að tekið sé 
tillit til tegundar og skilmála viðeigandi fjármálagerninga og með hvaða 
hætti virði þeirra er ákveðið, hvort sem er á markaði eða ekki.

c) Breytingar á virði áhættuskuldbindinganna við ýmsar sviðsmyndir, t.d. þær 
sviðsmyndir sem notaðar eru í útreikningi SCR

• Áhættuvörn telst fela í sér verulega grunnáhættu þegar matið að 
ofan sýnir fram á að áhættuskuldbindingin sem varin er 
endurspeglar ekki áhættuskuldbindingu félagsins

• Ef áhættuvörnin felur í sér þak, skal miða við það í matinu  á 
grunnáhættu



Guideline 3 – Insurance risk-mitigation

techniques with no material basis risk

• Áður en fjárhagslegar áhættuvarnir eru notaðar í SCR 
ætti vátryggingafélagið að meta, við ýmsar sviðsmyndir, 
hvort endurtryggingavernd eða „SPV“ þróist á annan hátt 
en samningar vátryggingafélagins.  

• Grunnáhætta vegna gjaldeyrisójafnaðar telst veruleg 
þegar áhættuskuldbindingin er í öðrum gjaldmiðli en 
skuldbinding vátryggingafélagsins, nema gjaldmiðlarnir 
séu tengdir (e. pegged) eða samið sé um fast gengi

• Ef grunnáhættan telst veruleg má ekki reikna með 
áhættuvörninni í útreikningi SCR nema ákvæði 86. gr. í 
DR 2015/35 gildi (ákvæði um hvernig SCR vegna 
grunnáhættu er reiknað)





Viðmiðunarreglur um mat á eignum og 

skuldbindingum öðrum en vátryggingaskuld



Almennt um viðmiðunarreglurnar

• https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/EIOPA-

BoS-15-113_Final%20report_GL_Valuation.pdf

• Viðmiðunarreglunum er beint til eftirlitsstjórnvalda og er 

ætlað að:

• Styðja við eftirlitsaðferðir

• Tryggja samræmi milli vátryggingafélaga

• 11 Viðmiðunarreglur og viðauki

• Gjaldþolsliðir og gjaldþolskröfur byggja á Solvency II 

efnahagsreikningnum

https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/EIOPA-BoS-15-113_Final report_GL_Valuation.pdf


Solvency II verðmatsreglur (1)

• Meginregla er allar eignir og skuldbindingar skulu vera 

metnar á gangvirði, sbr. 75. gr. Evróputilskipunar 

2009/138/EC (Solvency II tilskipunin) 

• 7. – 17. gr. Evrópureglugerðar 2015/35/EC (Solvency II 

reglugerðin)

• 9. gr. - Allar eignir og skuldbindingar skulu metnar skv. 

alþjóðlegum reikningsskilastöðlum

• Gera þarf athugun á því hvort IFRS mat uppfyllir skilyrði 75. gr. 

SII tilskipunarinnar

• Beita þarf viðeigandi IFRS stöðlum eða öðrum  

verðmatsaðferðum



Solvency II verðmatsreglur (2)

• 10. gr. – Aðferðir og þrepaskipting gangvirðis

• 11. gr. – Óvissar skuldbindingar

• 12. gr. – Viðskiptavild og óefnislegar eignir

• 13. gr. – Verðmöt eignarhluta í dótturfélögum og 

hlutdeildarfélögum: 

1) Þekkt markaðsverð

2) Aðlöguð hlutdeildaraðferð

3) Verðmatsaðferðir

• 14. gr. Skuldbindingar

• 15. gr. Frestaðir skattar metnir m.v. Solvency II virði eigna og 

skulda 



Viðmiðunarreglur 1 og 2 – Möguleikar til að 

breyta um verðmatsaðferðir

• Mikilvægisregla

• Beita á samkvæmni í notkun á verðmatsaðferðum 

• Breyta má um verðmatsaðferðir við tilteknar aðstæður. Á 

það einkum við þegar:

• Markaðsaðstæður breytast

• Nýjar upplýsingar verða aðgengilegar

• Upplýsingar verða óaðgengilegar

• Verðmatstækni batnar



Viðmiðunarreglur 3 - 4 – Fjárfestingaeignir 

og varanlegir rekstrarfjármunir

• Vátryggingafélög gætu þurft að yfirfara og gera aðlaganir á 

formlegum verðmötum, ef þau eru ekki nýleg

• Varanlegir rekstrarfjármunir (e. property, plant and equipment)

• Endurmatsaðferð (IAS 16)

• Uppsafnaðar afskriftir og virðisrýrnun eru dregnar frá

• Framkvæma á endurmat reglulega 

• Ekki beita kostnaðarverðsaðferð

• Fjárfestingaeignir 

• Gangvirðisaðferð (IAS 40)

• Fjárfestingaeign er metin á gangvirði

• Ekki beita kostnaðarverðsaðferð



Viðmiðunarregla 5 – Fjárhagslegar 

skuldbindingar

• Við gangvirðismat á skuldbindingum skal:

• Ekki taka tillit til breytinga á lánshæfismati

vátryggingafélags frá upphaflegri skráningu

skuldbindingar

• Meta áhrif af breyttum markaðsaðstæðum frá 

upphaflegri skráningu skuldbindingar



Viðmiðunarreglur 6-7 – Eignir í tengdum félögum

• GL 6 - IFRS hlutdeildaraðferð (5. mgr. 13. gr. Solvency II 
reglugerðarinnar - undantekning) 

• Ef tengt félag er ekki í vátryggingastarfsemi og gerir ekki 
upp skv. IFRS þarf að meta eignir og skuldir dótturfélags 
skv. IFRS

• Vátryggingafélög þurfa að geta fært rök fyrir því hvers 
vegna ekki er beitt aðferð skv. 4. mgr. 13 gr.

• GL 7 – Mat á tengdu félagi með verðmatsaðferð (c-liður 
1. mgr. 13. gr. Solvency II reglugerðarinnar)  

• Vátryggingafélag þarf að geta fært rök fyrir því af hverju 
ekki er hægt að beita öðrum aðferðum



Viðmiðunarreglur 9-10 - Frestaðir skattar

• Óheimilt er að núvirða frestaðar skatteignir eða 
skattskuldbindingar 

• Vátryggingafélög þurfa að minnsta kosti að geta veitt 
eftirlitsstjórnvöldum upplýsingar um:
• Uppsprettur (e. sources) frestaðra skatta, útreikninga og 

ályktanir 

• Tímabundinn mun á frestuðum sköttum í Solvency II 
efnahagsreikningi og hefðbundnum efnahagsreikningi

• Ónotuð skattaleg töp 

• Rekstaráætlanir til að hægt sé að ganga úr skugga um að líklegt 
sé að vátryggingafélag getið nýtt frestaða skatta á móti 
skattskyldum hagnaði



Viðmiðunarreglur um beitingu endurtryggingaverndar 

vegna vátryggingaáhættu



Viðfangsefni viðmiðunarreglna

• Lög nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi

– Gr. nr. 100 um samsetningu grunngjaldþolskröfu með vísun í 

skaðatryggingaráhættu

– Byggir á greinum 104 og 105 í Solvency II tilskipun ESB 

2009/138/ESB

• Greinar í framseldri reglugerð 2015/35/ESB, sem 

innleidd var með tilvísunaraðferð með reglugerð nr. 

585/2017

– nr. 119-135 um útreikning á gjaldþolskröfu vegna 

skaðatryggingaráhættu, og

– nr. 208-214 um áhættumildun.



Guidelines on application of outwards 

reinsurance arrangements to the non-life 

underwriting risk sub-module

I. Order of operation of the Guidelines

II. Specification of events

III. Disaggregating the gross loss

IV. Application of outwards reinsurance

V. Re-aggregating the net losses

VI. Documentation and Validation

VII. Particular considerations for solo undertakings which are 

part of groups

VIII.Allocation of Insurance Policies to Liability Risk Groups for 

the Man-Made Liability Catastrophe Risk SubModule

IX. Particular considerations for the group calculation



Skilgreining tjónsatburða (II)

• GL 2: Skilgreining 200 ára hamfaraatburða fyrir hverja 

hamfara(undir)áhættu (sjá næstu glæru)

• GL 3: Skilgreina tjónsatburði fyrir söfn 

vátryggingasamninga (aggregating catastrophe events)

eða staka vátryggingasamninga (risk catastrophe 

events).

– uppsafnaðir hamfaraatburðir á söfn vátryggingasamninga

– áhrif hamfaraatburða á ótilgreinda vátryggingasamninga

– áhrif hamfaraatburða á tilgreinda vátryggingasamninga

• GL 4-5: Um val tjónsatburða innan og utan EES



Umfang tjónsatburða

• GL 6: Val hamfaraatburða

– þar sem unnt er að velja fleiri ein einn tjónsatburð er sá valin 

sem leiðir til hæsts taps að teknu tilliti til áhættuvarna.

• GL 7: Fjárhæðir ábyrgðatrygginga

– Skýring á aðferð skv. gr. 133 framseldrar reglugerðar 

2015/35/ESB til þess að ákvarða umfang tjónsatburða innan 

ramma vátryggingasamninga við einn aðila.



Sundurgreining tapsfjárhæða (III)

• Sundurgreining brúttó tapsfjárhæða eftir atburðum. Það 

kann að vera nauðsynlegt að sundurgreina 

endurtryggingavernd m.t.t. tapsfjárhæða. 

• Mat á endurtryggingavernd samnings

– Reikna út frá brúttó tapi í hverjum undir-áhættuþætti og 

endurtryggingavernd

– Reikna með sundurgreiningu (disaggregation, III), beitingu 

endurtryggingaverndar (IV) og samþættingar (re-aggregation, V)



Sundurgreining tapsfjárhæða

• Nota eina af eftirtöldum aðferðum til þess að 

sundurgreina (GL 8)

– Aðferð mesta taps (max method)

– Vikaðferð (spread method)

– Blönduð aðferð (blend method)

• Sundurgreining

– náttúruhamfaraáhættu í EES (GL 9)

– náttúruhamfaraáhættu utan EES (GL 10)

– óhlutfallslegra endurtrygginga fasteigna (GL 11)

– greiðslu- og efndavátrygginga (GL 13)
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Beiting endurtryggingaverndar (IV)

• Almenn ákvæði í GL 15

• Beita skal mati á áhrifum endurtrygginga á einu af 

eftirfarandi stigi (level) í staðalreglunni 

– Í ólíkum svæðum (zone) í sama landssvæði (region)

– Í ólíkum landssvæðum (region)

– Innan / utan EES innan hvers undir-áhættuþáttar (sub-module)

– Í ólíkum undiráhættuþætti (sub-module)

• Beiting endurtryggingaverndar fer eftir ákvæðum 209 til 

215 í framseldri reglugerð 2015/35/ESB.



Flæði útreikninga skaðatryggingaáhættu



Beiting endurtryggingaverndar

• Gera má ráð fyrir endurtryggingaiðgjaldi ef við á (GL 16)

• Hlutfallslegar endurtryggingar (GL 19)

• Óhlutfallslegar endurtryggingar (GL 20-21)

• Heildarendurtryggingavernd (aggregate contracts and 

clash covers) (GL 23)

• Meðhöndlun úttaks á lægri lögum í SCR staðalreglu



Samsetning nettó taps (V)

• Beitin sundurgreiningar (disaggregating) í skv. kafla III 

leiðir af sér samsetningu (re-aggregating) skv. Kafla V 

(GL 27)

• Sjá Technical Annex I

– Method 0: deila endurtryggingavernd niður á hvern submodule

– Method 1: deila endurtryggingavernd niður á lægsta 

sameiginlega yfirþátt í staðalreglu



Documentation and Validation (VI)

• GL 28: Greina skal frá vali á atburðum sem valdir eru við 

mat á áhættumildun í gjaldþolskröfuútreikningum vegna 

annarrar hamfaraáhættu í reglulegri eftirlitsskírslu 

samræmi við grein 309 (5) í framseldri reglugerð 

2015/35/ESB. Tryggja skjölun lykilákvarðana og 

grunnforsenda í vali atburða.

• GL 29: Skjölun á aðferð við sundurgreiningu atburða við 

mat á beitingu áhættumildunar.

• GL 30: Skjölun á nettun og samfléttun.



Particular considerations for solo 

undertakings which are part of groups (VII)

• Meðhöndlun innri endurtryggingasamninga (GL 31)

• Mat á endurtryggingavernd vátryggingafélaga sem hluta 

af vátryggingavernd samstæðu vegna tjónsatburða 

tengdum

– söfnum vátryggingasamninga (aggregating catastrophe events) 

(GL 32)

– stökum vátryggingasamningum (risk catastrophe events) (GL 33)



Allocation of Insurance Policies to Liability Risk 

Groups for the Man-Made Liability Catastrophe 

Risk SubModule (VIII)

• GL 34 – 38 skýra út skiptingu á ábyrgðartryggingum í 

áhættuflokka skv. grein 133 og viðauka XI

Áhættuflokkar ábyrðgatrygginga gr. 133 og viðauka XI



Particular considerations for the group 

calculation (IX)

• Hlutdeild félaga í endurtryggingasamningi við ytri aðila 

(GL 40)



Viðmiðunarreglur um hamfaraáhættu heilsutrygginga



Viðfangsefni viðmiðunarreglna

• Lög nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi

– Gr. nr. 100 um samsetningu grunngjaldþolskröfu með vísun í 

skaðatryggingaráhættu

– Byggir á greinum 104 og 105 í Solvency II tilskipun ESB 

2009/138/ESB

• Greinar í framseldri reglugerð 2015/35/ESB, sem 

innleidd var með tilvísunaraðferð með reglugerð nr. 

585/2017

– nr. 160-163 um útreikning á gjaldþolskröfu vegna hamfaraáhættu 

heilsutrygginga.
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Hamfaraáhætta heilsutrygginga

• Almenn ákvæði (GL 1)

– Mat á gjaldþolskröfu vegna hamfaraáhættu heilsutrygginga 

byggir á sviðsmyndum af sem leiða af ólíkum orsökum (causes).

– Ekki á að undanskilja hamfarasviðsmyndir þótt þær kunni að 

geta leitt af atburðum, sem eru undanskildir ákvæðum 

vátryggingaskilmála (t.d. hryðjuverka).



Sviðsmyndir hamfaraáhættu heilsutrygginga 
Slaðsaðir í hópslysasviðsmynd skv. greinum 161 (3) (b), 162 (4) (c) og viðauka XVI

Atburðir faraldurssviðsmynda skv. grein 163 (2) (b) og viðauka XVI

Atburðir sviðsmynda skv. greinum 161 (3) (b), 162 (4) (c) og viðauka XVI



Vátryggingafjárhæðir hópslysasviðsmynda

• Vátryggingafjárhæðir vegna andláts af slysförum, sem 

koma til hækkunar við grunnfjárhæð (GL 2)

– Ef Asumma = Agrunnur + Aslys þá má nota Agrunnur sem 

viðmiðunarfjárhæð við útreikning

• Vátryggingafjárhæðir vegna tímabundinnar eða 

varanlegrar örorku (GL 3)

– Byggja á þekktri skiptingu milli örorkuflokka

• Vátryggingafjárhæðir vegna 10 ára örorku og 12 mánaða 

ororku (GL 4)

– Sjá GL 3



Vátryggingafjárhæðir hópslysasviðsmynda

• Vátryggingafjárhæðir vegna lækniskostnaðar vegna 

slysa (GL 5)

– Byggja á sögulegum gögnum yfir nægjanlega langt tímabil og 

leiðrétta m.t.t. verðlags (fortíð og spá um framtíð)

• Vátryggingafjárhæðir vegna samþjöppunar slysa (GL 6)

– Ef um er að ræða skörun vátryggingaverndar tveggja samninga 

á að taka tillit til þess við ákvörðun vátryggingafjárhæða



Vátryggingafjárhæðir farsóttasviðsmynda

• Vátryggingavernd vegna farsótta (GL 7)

– Besta mat vátryggingabóta vegna farsótta skv. grein 163 (2) (b)

– Við kvörðun var stuðst við greiningu á heilabólgusvefnsýki 

(encephalitis lethargica)



Hamfaraáhætta heilsutrygginga

• Besta mat lækniskostnaðar (GL 8)

– Nákvæmt mat, reiknað sem margfeldi væntinga um fjölda og 

kostnaðar við hverja læknismeðferð (X)

E[S] = E[N] · E[X]

– Einnig skal byggja á eigin reynslu liðinna ára til samanburðar.

– Taka tillit til væntinga um þróun sjúkrakostnaðar ef meðferðir 

spanna lengri tíma en eitt ár.



Viðmiðunarreglur um líftryggingaáhættu



Viðfangsefni viðmiðunarreglna

• Lög nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi

– Gr. nr. 100 um samsetningu grunngjaldþolskröfu með vísun í 

skaðatryggingaráhættu

– Byggir á greinum 104 og 105 í Solvency II tilskipun ESB 

2009/138/ESB

• Greinar í framseldri reglugerð 2015/35/ESB, sem 

innleidd var með tilvísunaraðferð með reglugerð nr. 

585/2017

– nr. 137-139 um útreikning á gjaldþolskröfu vegna dánaráhættu, 

langlífisáhættu og örorkuáhættu
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137

138

139 141 143

136

Life expense 
risk 140

Lapse risk
142



Líftryggingaáhætta

• Breytingar eru óháðar tímalengd útreikninga

– hækkun dánartíðni (GL 1) og lækkun dánartíðni (GL 2)

– hækkun örorku- og sjúkdómstíðni (GL 3) og lækkun örorku- og 

sjúkdómstíðni (GL 4)

• Ef mat á vátryggingaskuld er háð stöðulíkani með 

mörgum stöðum heilsufars (multi-status guarantees)

– Túlka færslu til alvarlegra ástands (more severe) sem 

örorku/andlát en færslur í betra ástand (less severe) sem 

endurhæfingu (GL 5) 0 1

2 3

tími

n n+11
/1

2

2
/1

2

1
1

/1
2




