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1. Breytt framkvæmd við innleiðingu á 
viðmiðunarreglum EIOPA

• Tengill birtur á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins.

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

• Dreifibréf sent til eftirlitsskyldra aðila, eftir því sem við á, þar

sem viðmiðunarreglur eru kynntar.

• Lögð áhersla á reglulegar kynningar á efni viðmiðunarreglna.

• Leiðbeinandi tilmæli sem byggja á

undirbúningsviðmiðunarreglum EIOPA falla (flest) úr gildi.

• Ný leiðbeinandi tilmæli ekki gefin út, nema sérstakt tilefni þyki

til.



Grundvöllur breyttrar framkvæmdar

• Viðmiðunarreglur eru nánari útfærsla á Solvency II

• Samþykkt laga nr. 24/2017 um evrópskt eftirlitskerfi á

fjármálamarkaði.

– „Lögbær yfirvöld og fjármálastofnanir skulu leita allra leiða

til að fara að viðmiðunarreglum og almennum tilmælum.“

(Grein 16(3) reglugerða ESB nr. 1093-1095/2010 um að koma á fót

evrópskum eftirlitstofnununum EBA, EIOPA og ESMA.)



Áhrif breyttrar framkvæmdar

• Heimildir Fjármálaeftirlitsins ekki takmarkaðar frá því

sem áður var.

• Fjármálaeftirlitið mun geta gert kröfur um úrbætur ef

markmið eða tilgangur lagaákvæðis nær ekki fram að

ganga vegna þess að viðmiðunarreglum er ekki fylgt við

framkvæmd þess, á sama hátt og um leiðbeinandi

tilmæli er að ræða.



Kostir við breytta framkvæmd

• Samræmd túlkun á þeim lagaákvæðum sem

viðmiðunarreglur byggja á.

• Kemur í veg fyrir misræmi milli ensks texta og

íslenskrar þýðingar í leiðbeinandi tilmælum.

• Meiri skilvirkni og hagræði - meiri áhersla lögð á

reglulegar kynningar á efni viðmiðunarreglna.



3. Breytingar á viðmiðunarreglum um stjórnkerfi vátryggingafélaga, 
frá undirbúningsviðmiðunarreglunum.

Hrafnhildur S Mooney
Sérfræðingur í stjórnarháttum



Viðmiðunarreglur EIOPA um stjórnkerfi 
vátryggingafélaga – Stoð II 

• Nýjar viðmiðunarreglur birtar á heimasíðu FME 4 okt. sl

• Undirbúningstilmælin voru innleidd í nokkrum tilmælum - með nýjum 

viðmiðunarreglum falla nokkur undirbúningstilmæli úr gildi:

• Leiðbeinandi tilmæli um stjórnarhætti vátryggingafélaga nr. 5/2015

• Leiðbeinandi tilmæli um innri endurskoðun vátryggingafélaga 7/2014

• Leiðbeinandi tilmæli um áhættustýringu og starfssvið 

tryggingastærðfræðings hjá vátryggingafélögum 3/2014



Viðmiðunarreglur EIOPA um stjórnkerfi 
vátryggingafélaga

Mikilvægt að stjórn og stjórnendur vátryggingafélaga kynni sér helstu

áherslur viðmiðunarreglnanna og tryggi að allir viðeigandi starfsmenn

séu meðvitaðir um hlutverk sitt og ábyrgð og starfi í samræmi við kröfur

viðmiðunarreglnanna og í anda góðra stjórnarhátta.

• Ekki um mikilsháttar breytingar að ræða frá undirbúningstilmælunum

• Hér verður einungis tæpt á mikilvægum breytingum eða nýjum GL



Tilgangur og markmið viðmiðunarreglna um 
stjórnarhætti

Stuðla að skilvirkri og varfærinni stjórnun vátryggingafélaga án

þess þó að takmarka þau við að velja eigin stjórnskipulag svo

lengi sem þau koma á fót viðeigandi aðskilnaði starfa með því

að skilgreina hlutverk og ábyrgð.



GL 5 Úthlutun og aðgreining á hlutverki og ábyrgð

• Vátryggingafélag skal tryggja að hlutverk og ábyrgð séu 

skilgreind, aðskilin og samræmd í samræmi við stefnur félagsins 

• Skjalfest í starfslýsingum til að forðast skörun

• Vátryggingafélag skal tryggja að þetta nái til allra mikilvægra 

starfa og og leggja áherslu á skilvirka samvinnu. 



Starfskjarastefna

GL 9 Umfang starfskjarastefnu

• Í starfskjarastefnu skal vátryggingafélag meðal annars tryggja að 

– Starfskjör ógni ekki getu félagsins til að viðhalda fullnægjandi eiginfjárgrunni 

– þóknanir til þjónustuaðila hvetji ekki til of mikillar áhættutöku með tilliti til stefnu og áhættustýringu félagsins. 

• Vátryggingafélag skal setja og innleiða starfskjarastefnu á samstæðugrunni í samræmi við stefnu 

um áhættustýringu.

GL 10 Starfskjaranefnd

• Vátryggingafélag skal tryggja að samsetning starfskjaranefndar sé með þeim hætti að henni sé 

kleift að taka sjálfstæðar ákvarðanir og hafa viðeigandi eftirlit með starfskjarastefnu. 

• Ef ekki er til staðar starfskjaranefnd þá er þetta hlutverk stjórnar



GL 13 -16   Mat á hæfi (nýir liðir)

Nýjum liðum bætt við til að koma í veg fyrir mögulegar eyður og skörun. Sjá einnig dreifibréf 

til vátryggingafélaga dags. 22. september 2017 um mat á hæfi ábyrgðaaðila lykilstarfsviða 

• GL 13 Stefna og verklag um mat á hæfi og hæfni 

– Skal innihalda lýsingu á verklagi fyrir tilkynningar til FME (nýr undirliður)

• GL 15 Tilkynningar 

– Fjármálaeftirlitið skal gera kröfu um að tilkynningu fylgi að lágmarki þær upplýsingar sem 

viðauki viðmiðunarreglnanna felur í sér (Technical Annex)

• GL 16 Mat FME á kröfum vátryggingafélags við mat á hæfi

– Fjármálaeftirlitið skal meta kröfur vátryggingafélags við mat á hæfi þeirra aðila er falla undir 

tilkynningaskyldu (Art 42) og veita endurgjöf innan viðeigandi tíma frá móttöku tilkynningar



GL 17 og GL 24 um áhættustýringu

GL 17 Hlutverk stjórnar í áhættustýringu – breyting 

• Setning fjarlægð um ábyrgð stjórnar á innleiðingu á áhættustýringu. Rangfærsla í 

undirbúningstilmælunum. Stjórn setur stefnu og hefur eftirlit með að hún sé 

innleidd. Innleiðing er á ábyrgð stjórnenda er fara með daglega stjórnun. 

GL 23 Áhætta vegna stefnumótunar og orðspors

Vátryggingafélag skal stýra, fylgjast með og tilkynna um:

a) áhættu vegna stefnumótunar og orðspors og samspil þeirra í milli og við 

aðrar áhættur

b) lykilþætti sem hafa áhrif á orðspor að teknu tilliti til væntinga 

hagsmunaaðila og næmni markaðarins. 



GL 29 – 32 stjórnarhættir í fjárfestingum (PPP)

GL 29 Vátryggingafélag skal reglulega meta öryggi, lausafjárstöðu og arðsemi 

fjárfestingasafna að teknu tilliti til að lágmarki:

• Allra skuldbindinga 

• Stig og eðli áhættu sem félagi er tilbúið að samþykkja

• Atburða sem gætu mögulega breytt einkennum fjárfestinga eða haft áhrif verðmæti eigna  

• Fjölbreytni eignasafnsins í heild

GL 31 Arðsemi 

• Vátryggingafélag skal setja sér markmið um arðsemi fjárfestinga með hliðsjón af nauðsyn 

þess að mæta væntingum vátryggingataka um ávöxtun



GL 29 – 31 liðir er varða fjárfestingasöfn (PPP)

GL 31 Hagsmunaárekstrar

• Vátryggingafélag skal setja sér fjárfestingastefnu sem inniheldur lýsingu 

á hvernig það skilgreinir og stýrir mögulegum hagsmunaárekstrum er 

varða fjárfestingar og hvernig þeir skuli meðhöndlaðir, án tillits til þess 

hvort þeir koma upp í fyrirtækinu eða hjá þeim aðila sem stýrir 

eignasafni. 

• Þá skal skjalfesta hvaða aðgerða skal gripið til til að meðhöndla 

mögulega hagsmunaárekstra 



GL 40 - 44   Innri endurskoðun

GL 40 Áhersla á sjálfstæði innri endurskoðunar

GL 41 Hagsmunaárekstrar (nýtt)

GL 43 Eftirlitsáætlun (nýtt)

– Áhættumiðuð og byggð á áhættugreiningu sem tekur mið af öllum 

þáttum og stjórnskipulagi félagsins í heild, ásamt væntanlegum 

nýjungum og þróun í starfseminni. 

GL 44 Skjölun úttekta og vinnupappíra (nýtt)



GL 52-59 Mat á eignum og skuldum öðrum 
en vátryggingaskuld

• Ný ákvæði og fjalla eingöngu um stjórnarhætti sem koma ekki fram í 

viðmiðunarreglunum um mat á eignum og skuldum öðrum en 

vátryggingaskuld. 

• Ákvæðin taka til þátta er varða aðkomu og ábyrgð stjórnar, skjalfestingu 

stefnu og verklags, skjölunar og óháðrar endurskoðunar á 

matsaðferðum.

• Ekki ætlunin að útfæra nánar þær takmarkanir sem eru settar fram í gr. 

132 í tilskipuninni heldur að taka á þeim þáttum sem ekki er fjallað um í 

fyrrgreindum réttarheimildum.



GL 64 Tilkynningar um útvistun 

• Vátryggingafélag skal tilkynna skriflega um útvistun mikilvægra

starfssviða eða verkefna

• Tilkynningin skal fela í sér lýsingu á umfangi og forsendum

útvistunar ásamt nafni þjónustuaðila

• Ef um útvistun lykilstarfssviðs er að ræða skal tilkynningin einnig

innihalda nafn þess aðila sem ber ábyrgð á lykilstarfssviðinu innan

fyrirtækis þjónustuaðila



GL 69 Viðskipti innan samstæðu

Vátryggingafélag skal tryggia að áhættustýring í 

samstæðu og félögum innan hennar feli í sér skjalfest

verklag um hvernig skal koma auga á, meta og vakta

viðskipti innan samstæðu og hvernig skýrslugjöf skal

háttað.   



Tilkynning um mat á hæfi lykilstarfssviða fyrir 
20. október 2017

Tilkynningunni skal fylgja niðurstaða hæfismats ásamt 

forsendum þess, sbr. eyðublað á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins 

(þjónustugátt-leiðbeiningar og gátlistar-mat á hæfi). Þess er 

jafnframt óskað að vátryggingafélagið skili eyðublaðinu vegna 

þeirra aðila sem nú gegna stöðu ábyrgðaraðila lykilstarfssviða. 

Þess er óskað að umbeðnar upplýsingar berist við fyrsta 

hentugleika, þó eigi síðar en 20. október 2017.  





3. Viðmiðunarreglur um markaðs- og mótaðilaáhættu (e. 
Guidelines on the treatment of market and counterparty risk 

exposures in the standard formula)



• Stoð I - Viðeigandi fjárhagsgrundvöllur: 

• Mat á eignum og skuldum, eiginfjárliðir (e. own funds), útreikningur 
vátryggingaskuldar og útreikningar á gjaldþolskröfum (SCR og 
MCR)

• Stoð II - Viðeigandi stjórnarhættir og verklag í eftirliti: 

• Virk áhættustýring og greining á áhættu, eigið áhættu og 
gjaldþolsmat (ORSA) 

• Verklag í eftirliti með vátryggingafélögum, greining á veikleikum og 
aukinni áhættu

• Stoð III - Opinber upplýsingagjöf og upplýsingagjöf til eftirlita

• Solvency II gagnaskil 

• SFCR skýrslur
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Staðalreglan og markaðsáhætta

• Gjaldþolskröfunni (SCR) er ætlað að ná yfir alla helstu áhættu 
þætti í starfseminni á hverjum tíma 

• Útreikningar byggja á 12 mán. 99,5% VaR

• Gjaldþolshlutfall (SCR ratio) = Eiginfjárliðir/Gjaldþolskrafa

• Dæmi um áföll vegna markaðsáhættu (án fjölþættingaráhrifa):

• Hlutabréfaáhætta, 22%, 39% eða 49% álag á hlutabréfaeignir  
+/- 10% (samhverf aðlögun)

• Vaxtaáhætta, áhrif vaxtahliðrunar áhættulausra vaxta á allar 
vaxtanæmar eignir og skuldbindingar

• Fasteignaáhætta, 25% álag 

• Gjaldmiðlaáhætta, 25% álag



Uppbygging staðalreglunnar

öll sheet sem tengjast



Almennt um viðmiðunarreglurnar

• https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-
guidelines/guidelines-on-the-treatment-of-market-and-
counterparty-risk-exposures

• Viðmiðunarreglunum er ætlað að:

• Styðja við eftirlitsaðferðir 

• Tryggja samræmi í útreikningi á gjaldþolskröfu með staðalreglu fyrir markaðs- og 
mótaðilaáhættu

• Tekur til allra helstu undiráhættuþátta markaðsáhættu og 
mótaðilaáhættu



Guidelines 2 – Influence of call options on 
duration 

• Við mat á líftíma (e. duration) skuldabréfa með 
uppgreiðsluákvæði (e. call option) þarf að taka tillit til þess að 
lánveitandi kann að nýta sér ekki rétt sinn til innköllunar ef 
aðstæður breytast

• Á einkum við þegar lánshæfi versnar og vextir hækka 



Guideline 4 - Interest rate risk sub-module

• Taka þarf tillit allra eigna og skuldbindinga sem eru næmar 
fyrir vaxtabreytingum við útreikning á gjaldþolskröfu vegna 
vaxtaáhættu

• Vaxtaálag er metið með því að reikna út áhrif á virði eigna og 
skuldbindinga við vaxtahliðrun áhættulausra

• Óskráð skuldabréf skulu verðmetin með hliðsjón af þekktu 
markaðsvirði sambærilegra skuldabréfa

• Sama vaxtaálag (e. credit spread) fyrir og eftir áfall



Guideline 5 - Investments with equity and
debt instrument characteristics

• Ef fjármálaafurðir hafa eiginleika bæði hlutabréfs og 
skuldabréf þarf að taka tillit til beggja þessara þátta við 
útreikning á gjaldþolskröfu með staðalreglu

• Ef niðurbrot á eign er ekki möguleg, þarf að meta hvort um er 
að ræða hlutabréf eða skuldabréf 



Guideline 6 - Short equity positions

• Við útreikninga á gjaldþolskröfu vegna hlutabréfaáhættu skulu 
skortstöðusamningar eingöngu vera nýttir til að vega á móti 
(e. offset) langri stöðu í hlutabréfum, ef uppfyllt eru þau 
skilyrði sem tilgreind eru í gr. 208-214 í reglugerð 2015/35

• Ekki skal taka tillit til umfram skortstöðu við útreikning 
gjaldþolskröfu fyrir hlutabréfaáhættu



Guideline 7 - Market risk concentration sub-
module

• Við útreikning á kröfu vegna samþjöppunaráhættu þá er ekki
0% áhættustuðull (e. risk factor) á dótturfélög eininga sem eru 
listaðir upp í 3. tl. 187 gr. Solvency II reglugerðarinnar 



Guideline 9  – Commitments which may
create payment obligations

• Lagalega bindandi samningar sem geta leitt til útgreiðslu
fjármuna þegar lánaatburður á sér stað hjá mótaðila falla
undir mótaðilaáhættu módelið

• Ef endanleg fjárhæð skuldbindingar liggur ekki fyrir þarf að
ákvarða besta mat fjárhæðarinnar. Tap af gefinni vanefnd
(LGD)

• Miða skal við hámarksfjárhæð vegna ætlaðs taps við
lánaatburð hjá mótaðila



4. Viðmiðunarreglur um aðferðir við gegnumhorf (e. 
Guidelines on look-through approach)



Almennt um viðmiðunarreglurnar

• https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-
look-through-approach

• Viðmiðunarreglunum er ætlað að auka samræmi og gæði í 
útreikningum á gjaldþolskröfu vegna markaðsáhættu, 
mótaðilaáhættu og vátryggingaáhættu með staðalreglu

• Article 84 í Solvency II reglugerðinni:

• Meginregla - gjaldþolskrafa skal reiknuð miðað við undirliggjandi 
áhættur 

• Gildir um sameiginlegar fjárfestingar og verðbréfasjóði, óbeina 
vátryggingaáhættu (e. undirwriting risk) og óbeina mótaðilaáhættu

• Ef ekki er hægt að horfa í gegnum sameiginlegar fjárfestingar eða 
sjóði gildir 20% reglan



Guidelines 1-6

• Horfa skal í gegnum peningamarkaðssjóði (e. money market 
funds)

• Ítra skal gegnum horf eftir því sem við á til að ná fram 
endanlegu áhættusniði

• Fasteignaáhætta
• Tekur til lóða, fasteigna, þ.m.t. starfsstöðva.

• Hlutabréfaeign í félagi sem hefur það að tilgangi að stýra 
fasteignum, byggja fasteignir o.þ.h. telst til hlutabréfaáhættu

• Horfa skal í gegnum óbeinar fjárfestingar í fasteignum



Guidelines 1-6 (frh.)

• Við útreikning gjaldþolskröfu vegna samþjöppunaráhættu skal 
leggja saman fjárfestingar í félögum innan sömu samstæðu

• Flokka skal eignir sem falla undir vaxtaáhættu og vikáhættu í 
líftímaflokka með varfærnum hætti

• Með sama hætti skal flokka eignir í lánshæfismatsflokka 
(credit quality steps) með varfærnum hætti 



5. Viðmiðunarreglur um frestaða skatta
(e. Guidelines on loss-absorbing capacity of technical

provisions and deferred taxes)



Almennt um viðmiðunarreglurnar

• https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-
the-loss-absorbing-capacity-of-technical-provisions-and-deferred-
taxes

• Viðmiðunarreglunum er ætlað að: 

• Styðja við eftirlitsaðferðir 

• Tryggja samræmdan útreikning á tapgleypni frestaðra skatta (e. 
loss absorbing capacity of deferred taxes)

• Aðlögun vegna tapgleypni frestaðra skatta dregst frá gjaldþolskröfu 
(SCR)



Skilgreiningar

• Viðmiðunarreglurnar fjalla ekki um hvernig eigi að meta virði 
frestaðra skatta í Solvency II efnahagsreikningnum

• Tvær skilgreiningar á frestuðum skatti í viðmiðunarreglunum:

1. Deferred taxes: frestaður skattur í Solvency II 
efnahagsreikningnum

2. Notional deferred taxes: Reiknaður frestaður skattur vegna SCR 
áfalla



Section II: Adjustment for loss-absorbing
capacity of deferred taxes - calculation
Guidelines 6-9 

• Taka þarf tillit til skattalaga í hverju landi við útreikninginn

• Meta þarf skattaleg áhrif SCR áfalla á Solvency II 
efnahagsreikninginn

• Aðlögunin ræðst af tímabundnum mismun (e. temporary
differences) á reiknuðum frestuðum skatti og frestuðum skatti 
í Solvency II efnahagsreikningnum

• Eftirliststjórnvöld geta heimilað einfaldanir



Section II: Adjustment for loss-absorbing
capacity of deferred taxes - calculation
Guidelines 6-9 (frh.) 

• Taka þarf tillit til mögulegra áhrifa vegna samsköttunar, sbr. 55. gr. 
laga um tekjuskatt, við útreikning á aðlögun vegna tapgleypni 
frestaðra skatta

• Hér á landi geta samsköttuð félög flutt yfirfæranlegt tap milli félaga 
og nýtt á móti skattskyldum hagnaði

• Ef líklegt er að skattalegt tap nýtist öðru félagi í samstæðunni er 
frestaður skattur aðeins dreginn frá gjaldþolskröfu ef tryggt þykir að 
fjármunir eða önnur gæði komi í stað yfirfæranlega tapsins

• Ef viðtökufélag er vátryggingafélag á það ekki að taka tillit til 
mögulegra yfirfæranlegra tapa frá öðrum félögum við útreikning á 
aðlögun vegna tapgleypni frestaðra skatta 



GL 10-14 - Adjustment for the loss-absorbing 
capacity of deferred taxes – recognition 

• Byggja verður á raunhæfum áætlunum um rekstrarhæfi og 
líkur á að skattskyldur hagnaður til framtíðar nýtist á móti 
aðlögun vegna frestaðra skatta eftir áföll

• Mildunin má ekki vera hærri en væntur skattskyldur 
framtíðarhagnaður 
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Viðfangsefni viðmiðunarreglna

• Lög um vátryggingastarfsemi nr. 100/2016
– Grein 48 um starfssvið tryggingastærðfræðings
– Kafli XIV (gr. 75-87) um vátryggingaskuld
– Reglugerð nr. 585/2017 og framseld reglugerð 2015/35/ESB

• Kaflar viðmiðunarreglna
I. Gæði gagna (Data Quality, GL 1-16)
II. Aðgreining skuldbindinga og sundurgreining 

(Segmentation and Unbundling, GL 17-23)
III. Forsendur (Assumptions, GL 24-43)
IV. Aðferðir við mat á vátryggingaskuld 

(Methologies to calculate TP, GL 44-82)
V. Sannreyning vátryggingaskuldar 

(Validation, GL 83-88)



I: Gæði gagna

• Gerð er grein fyrir hvernig taka skuli tillit til gæða gagna í mati 
á vátryggingaskuld:
– Nota nægjanleg og viðeigandi gögn við útreikning á iðgjaldaskuld 

og tjónaskuld (1-2).
– Sannreyna gögn og meta kosti annarra aðferða (GL 3-4).
– Meta hvort gögn falli að þeim aðferðum sem beitt er. Meta ef aðrar 

aðferðir gagnast betur (GL 5)
– Beita sérfræðiáliti þar sem við á (GL 7).
– Þekkja takmarkanir, áhrif þeirra, aðlaga og skjala aðgerðir í bráð og 

lengd (GL 9-14)

• Notkun markaðsgagna af fjármálamarkaði vegna mats á 
vátryggingaskuld (GL 15-16)
– Dæmi ef upplýsingar af fjármálamarkaði eru notuð til þess að spá 

fyrir um þróun tjónakostnaðar (verðlags)



II: Aðgreining vátryggingaskuldbindinga og 
sundurgreining

• Aðgreining vátryggingaskuldbindinga í einsleita 
áhættuflokka skv. 81. gr. laganna:
– Flokkun og mat á heilsu- og skaðatryggingasamningum með 

líffræðilegum áhættum (e. biometrical risk) (GL17-18)
– Ákvörðun á viðeigandi einsleitum áhættuflokkum og hvaða 

viðmið eru notuð (GL 19). Endurspegla mat á iðgjaldaskuld og 
tjónaskuld (GL 23).

• Sundurgreining
– Ef vátrygging dekkar margar áhættur en einn áhættuþáttur getur 

talist ráðandi má taka mið af því (GL 21)



III. Forsendur

• Samræmi á milli forsendna við mat á vátryggingaskuld, 
gjaldþolskröfu og gjaldþolsliða (GL 24)

• Líffræðilegir áhættuþættir (GL 25-28)
– Íhuga val á milli líkana sem nota löggengar (deterministic) eða 

slembnar (stochastic) aðferðir.

• Hvernig tekið er tillit til kostnaðar (GL 29-34)
– Að lágmarki eftir vátryggingagreinum en annars eftir flokkun í 

einsleita áhættuflokka (GL 29). 
– Skipting tjórnunarkostnaðar endurspegli raunhæft og hlutlægt 

mat (GL 30-31).



IV: Aðferðir við mat á vátryggingaskuld (1)

• Við beitingu hlutfallsreglu við mat á vátryggingaskuld þarf 
að meta ef aðferðin er viðeigandi með tilliti til (GL 44-49)
– Eðlis (nature)
– Umfangs (scale)
– Margbreytileika/flækjustigs (complexity)
– Meta hvað teljist vera hæfileg og viðeigandi skipting

• Aðferðir við mat á vátryggingaskuld innan árs (GL 50-52)
– Vísað á einfaldanir í viðauka
– Keðjureikningar milli fjórðunga (roll-forward)



IV: Aðferðir við mat á vátryggingaskuld (2)

• Útreikningur á áhættuálagi (GL 61-63)
– Reiknað sem fjármagnskostnaðurvið að leggja eigið fé til jafns 

við þá gjaldþolskröfu sem nauðsynleg er

– Meta hve ítarlega reiknað er svo viðunandi sé
– Stigveldi við mat á einföldunaraðferðum 1-4 (GL 62)

• [0: reikna með SCR(t)]
• 1-3: einfaldanir á SCR
• 4: Hlutfall af besta mati



IV: Aðferðir við mat á vátryggingaskuld (3)

• Mat á tjónaskuld (GL 69-71)
– Undanskilja IBNR og ULAE mati á tilkynntum tjónum
– Meta hversu viðeigandi aðferðir tryggingastærðfræði eru við að 

reikna IBNR

• Mat á iðgjaldaskuld (GL 72-75)
– Innifela allar skuldbindingar sem falla innan marka 

vátryggingasamnings á uppgjörsdegi og taka tillit til þróunar 
tjónakostnaðar í framtíðinni

• Mat á endurheimtum endurtrygginga (GL78-81)
– Meta í vátryggingaskuld álag vegna greiðslufalls endurtryggjenda

• Almenn viðmið (GL 82)
– Viðmið til að taka með í reikninginn varðandi lengd spátímabils



IV: Aðferðir við mat á vátryggingaskuld (4)

• Að sinni er lögð minni áhersla nokkra hluta:
– Methodologies for the valuation of contractual options and 

financial guarantees (53-54)
– Economic Scenario Generators (ESG) (55-60)
– Calculation of technical provisions as a whole (64-67)
– Future Premiums (68)
– Calculation of Expected Profits in Future Premiums (EPIFP) (76-

77)



V: Sannreyning vátryggingaskuldar

• Sannreyna þarf útreikninga á vátryggingaskuld 
(validation) (GL 83-88)
– Beiting hlutfallsreglu
– Val á aðferðum
– Eigindleg (qualitative) og megindleg (quantative) viðmið
– Samanburður við reynslu
– Dæmi um aðferðir við sannreyningu í lokaskýrslu




