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HØRINGSUTTALELSE:
FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITALFORVALTNINGSFORSKRIFTENE

Vi viser til Deres ekspedisjon av 22.9.2009 med forslag til endringer i kapitalforvaltnings-
forskriftene som fremkommer i det vedlagte høringsnotatet fra Kredittilsynet, datert
26.6.2009.

Slik vi forstår denne bestemmelsen, skal eiendeler som medgår til å dekke det forsikrings-
tekniske ansvaret valutamessig være sammensatt slik at de finansielle tilgodehavende i den
enkelte valuta skal minst motsvare 80 prosent av det selskapet kan komme til å betale i
erstatningskrav i samme valuta til enhver tid.

Denne plasseringsbegrensningen er ikke praktisk gjennomførbar for den virksomhet de
internasjonale sjøforsikringsselskapene driver ut fra Norge.
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Oslo, 6. november 2009

Rent generelt tiltrer vi de forslag og vurderinger som fremkommer i høringsnotatet og vi er
av den oppfatning at den betydelige lempning av begrensningene i det nåværende regelverk
som foreslått av Kredittilsynet er meget ønskelig.

Vi ønsker imidlertid å foreslå en endringi § 3-2 tredje ledd i forskriften om skadeforsikrings-
selskapers kapitalforvaltning (heretter "forskriften").

Bestemmelsen skaper problemer for de internasjonale sjøforsikringsselskapene som er
etablert direkte eller gjennom filialer i Norge og som utelukkende driver med sjø- og
energiforsikring, som for eksempel Gard og Skuld.
Bestemmelsen lyder:
"Selskapets netto finansielle tilgodehavende i en valuta skal til enhver tid minst motsvare 80
prosent av de forsikringsmessige avsetningene knyttet til forsikringskrav i samme valuta."
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Da den aktuelle kapitalforvaltningsforskriften, har sin hjemmel i artikkel 23 i Tredje
Skadeforsikringsdirektiv (921491E0F), tok vi kontakt medvårt svenske medlem som har
kasko- og P&I-forsikring som forretningsområder med en forespørsel om den tilsvarende
svenske forskriften skapte lignende problemer for selskapet som for de norske.

Det viser seg at den svenske forskriften ikke skaper problemer fordi den har en noe annen
ordlyd enn den norske, til tross for at den også er hjemlet i artikkel 23 i Tredje
Skadeforsikringsdirektiv. I den svenske forskriften er kravet om valutamatching "vid varje
tidpunkt" modifisert med en bestemmelse om at et "direktförsäkringsbolag får dock utnyttja
en rimlig anpassningstid för att undvika onådiga valutakursfårluster". Vi viser til kapittel 6 § 2
i vedlagte forskrift. En tilsvarende bestemmelse i den norske forskriften ville løse
problemene for de norske P&1-assurandører.

Kort beskrivelse av sjøforsikringsselskapenes virksomhet
De internasjonale sjøforsikringsselskapene med kontor i Norge er globale selskap, hvor krav
kan oppstå over hele verden og i alle verdens valutaer. Dette er prinsipielt forskjellig fra
andre typer forsikring, som for eksempel auto- eller villaforsikring, hvor forsikrings-
gjenstandene altoverveiende er i Norge og hvor forsikringsselskapene derved i stor grad kan
begrense sin valutaeksponering til bestemte geografiske områder. For slik virksomhet har
manen forutsigbar valutaeksponering. Sjøforsikringsselskapene derimot, dekker skip som
seiler på verdenshavene og eies av rederier som er etablert hvor som helst, som for
eksempel i Hellas, USA og Singapore. Dermed får valutaeksponeringen en helt annen og mer
uforutsigbar karakter.

US dollar er den mest dominerende utbetalingsvaluta for de internasjonale sjøforsikrings-
selskapene når det gjelder betaling av erstatningskrav og står for ca 65-80 prosent av alle
utbetalinger. Selv om US dollar er den mest dominerende valutaen, forekommer det krav i
mange forskjellige valutaer. Utbetalingsvolumet i valutaer utenom US dollar er imidlertid
svært uforutsigbar. Enkeltstående store krav (f.eks. et havari lignende "Estonia" i
Nordatlanteren) vil etter § 3-2 tredje ledd kunne ha umiddelbar innvirkning på plasserings-
begrensningen. Videre vil det kunne herske usikkerhet om hvilken valuta kravene til sist vil
bli gjort opp i, da de skadelidte kan være hjemmehørende i mange land. Dette innebærer at
det er  svært vanskelig å ha et system som til en hver tid sikrer at valutaeksponeringen til
enhver tid motsvarer 80 prosent av de forsikringsmessige avsetninger knyttet til
forsikringskrav i samme valuta.

Vi er klar over at forskriften av 4.12.1992 om hvilken valuta en forsikringsgivers forpliktelse
skal innfris i, gir hjemmel for å innfri et krav i relevant valuta, men dette hjelper ikke som
nevnt over på selskapets stilling og forpliktelse etter § 3-2 tredje ledd forut for eventuelle
krav.

Prinsipper for valutasammensetningen
Valutasammensetningen av eiendelene som medgår til å dekke de forsikringstekniske
avsetninger, gjenspeiler historiske data for utbetalingsvaluta av krav, justert for forventninger
om fremtidige valutautbetalinger og innbetalinger over reassuranseprogrammene. Elementer
som vektlegges ved vurderingen av valutafordelingen for fremtidige utbetalinger er den
økonomiske veksten på verdensbasis, gjennomsnittlig underliggende kraveksponering per
valuta over tid, inflasjon i de enkelte land og endringer i valutakurser.
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Nærmere om reservesetting
For det enkelte krav settes det av en reserve som antas å være tilstrekkelig til å dekke
erstatningsutbetalingen i den valuta som kravet fremmes i. Det tas hensyn til at
erstatningsbeløpet kan endres som følge av valutakursendringer. Dette innebærer at de
forsikringstekniske avsetninger til en hver tid gjenspeiler den eksponeringen endringer i
valutakursen innebærer.

Nærmere om kapitalforvaltningen
Forvaltningen av kapitalen, som blir satt ut til aktive eksterne forvaltere, måles mot globale
aksje- og obligasjonsindekser skreddersydd for å reflektere den gjennomsnittlige
kravseksponering per valuta over tid. Kompensasjon for valutaposisjonene gjøres ved å kjøpe
eller selge valutaterminkontrakter for å nøytralisere valutaeksponeringen i forhold til de
forsikringstekniske avsetningene.

For å oppfylle plasseringsbegrensningen i § 3-2 tredje ledd, må sjøforsikringsselskapet foreta
kontinuerlig justering av valutaeksponeringen ved kjøp og saig av terminkontrakter. Dette er
uforholdsmessig tungvint og kostbart å gjennomføre samtidig som det kan bryte med det
enkelte selskapets forvaltningsstrategi. I tillegg vil slike kontinuerlige valutajusteringer ha liten
risikodempende effekt på virksomheten. Awik som måtte oppstå, vil være knyttet til
enkeltsaker som ikke er store nok til å få betydning på totalnivået.

Oppsummering
Forskriften innebærer at de internasjonale sjøforsikringsselskapene i dag ikke kan benytte
praktisk anvendbare og hensiktsmessige prinsipper for sammensetning av valuta som
beskrevet ovenfor.

Cefor foreslår på denne bakgrunn at § 3-2 tredje ledd utformes slik at den tar hensyn til
forsikringsselskap som dekker internasjonale kunder og hvor erstatningsutbetalingene må
foregå i mange valutaer og til sikrede og skadelidte i mange land.

Som nevnt innledningsvis har den svenske kapitalforvaltningsforskriften i kapittel 6 § 2 en
mer fleksibel utforming der kravet om valutamatching "vid varje tidpunkt" er modifisert med
en bestemmelse om at et "direktförsåkringsbolag får dock utnyttja en rimlig anpassningstid
för att undvika onödiga valutakursförluster".

En tilsvarende bestemmelse i den norske forskriften ville løse problemene for de norske
P&I-assurandører.

Ve nli hilse
The N rdic Associati n Ma i Insurers (Cefor)

•

Viggo Kristensen

Ansvarlig: Advokat Viggo Kristensen, tlf 23 08 65 54; viggo.kristensen@cefor.no
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Finansinspektionens föreskrifter och allmånna råd
om skuldtåckning i svenska försåkringsbolag och
tj ånstepensionskassor;

beslutade den 25 april 2008.

Finansinspektionen föreskriver` följande med stdd av 49 § försåkringsrdrelsefdr-
ordningen (1982:790).

Efter de paragrafindelade föreskriftema lämnar Finansinspektionen allmånna råd.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Tillåmpningsområde

1 § Svenska fdrsåkringsbolag och understödsfdreningar som meddelar tjänste-
pensionsförsåkring ska fillämpa dessa föreskrifter.

Dock gåller kapitel 7-8 endast för försåkringsbolag och kapitel 4-6 endast fdr
försåkringsbolag som driver direkt försåkringsrörelse.

För understödsföreningar som meddelar tjånstepensionsfdrsåkring gåller dessutom
de allmånna råden till 8 kap. 3 §.

2 § Föreskriftema innehåller beståmmelser om

— vårdering av olika tillgångar och hur dessa tillgångar får anvåndas fdr skuld-
tåckning (2-7 kap.),

— de krav som stålls på det register och det sårskilda register som ett försåkrings-
bolag enligt 7 kap. 11 § försåkringsrörelselagen ska föra över sådana tillgångar
som anvånds för skuldtåckning (8 kap.), och

— undantag från föreskrifterna (9 kap.).

' Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv2005/68/EG av den 16 november 2005 om
återforsäkring och om åndring av rådets direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG samt
direktiven 98/78/EG och 2002/83/EG (EUT L 323, 9.12.2005, s.1, Celex 32005L0068).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i
och tillsyn över tjånstepensionsinstitut (EGT L 235, 23.09.2003, s. 10, Celex 32003L0041).
Rådets direktiv 88/357/EEG av den 22 juni 1988 om samordning av lagar och forfattningar
som avser annan direkt forsåkring ån livforsåkring, och med beståmmelser avsedda att göra
det lättare att effektivt utöva friheten att tillhandahålla tjänster samt om åndring av direktiv
73/239/EEG (EGT nr L 172, 4.7.1988, s. 13, Celex 388L0357), rådets direktiv 92/49/EEG
av den 18 juni 1992 om samord-ning av lagar och andra forfattningar som avser annan
direkt försåkring ån livförsåkring samt om åndring av direktiv 73/239/EEG och
88/357/EEG (EGT nr L 228, 11.8.1992, s. 1, Celex 392L0049), rådets direktiv 92/96/EEG
av den 10 november 1992 om samordning av lagar och andra forfattningar som avser annan
direkt livforsåkring och om åndring av direktiven 79/267/EEG och 90/619/EEG (EGT nr L
360,9.12.1992, s. 25, Celex 392L0096).
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Definitioner

3 §  1 dessa föreskrifter menas med

direktforsåkringsbolag:  försdkringsbolag som driver direkt försåkringsrörelse,

erforderliga upplysningar:  sådana upplysningar som kråvs for att ge en råttvis bild
av skuldtåckningen och göra det möjligt att bedöma om placeringsreglerna år
uppfyllda,

försåkringsbolag:  bolag som bildats enligt forsåkringsrörelselagen och som med-
delar direktforsåkring och/eller återforsåkring,

garanterade forsåkringsåtaganden:  andra försåkringsåtaganden ån garanterad åter-
båring, villkorad återbåring och försåkringsåtaganden som försåkringstagaren står
risken for,

garanterad återbåring:  återbdring som garanteras i nominella eller reala belopp
genom forsåkringsavtal eller genom en ensidig utfåstelse från bolaget,

registret:  det register som ett försåkringsbolag år skyldigt att fora enligt 7 kap.
11 § forsta stycket första meningen försåkringsrörelselagen (1982:713),

specialforetag:  ett företag i enlighet med 1 kap. 9 h § försåkringsrörelselagen,

sårskilda registret:  det register som ett livförsåkringsbolag år skyldigt att föra
enligt 7 kap. 11 § första stycket andra meningen försåkringsrörelselagen för de till-
gångar som anvånds för skuldtåckning i verksamhet som avser tjånstepensions-
försåkring,

tjänstepensionskassa:  understödsforening som meddelar tjånstepensionsffirsåkring,

tfånstepensionsverksamhet:  verksamhet som avser tjånstepensionsförsåkring,

villkorad återbåring:  sådan avtalad eller ensidigt utfåst återbåring som år villkorad
av vårdeföråndringar och avkastning på tillgångar eller av ett visst försåkringstek-
niskt resultat som försåkringstagama eller andra ersåttningsberåttigade står risken
för, och

återforsåkringsbolag:  ett försåkringsbolag som har fått koncession bara för rörelse
som avser återförsåkring och som inte får driva annan rörelse ån återforsåkrings-
rörelse och dårmed sammanhångande verksamhet.

2 kap. Vårdering till verkligt vårde

1  § Beståmmelserna i detta kapitel gåller för försåkringsbolag och tjånstepensions-
kassor.

2 § Verkligt vårde enligt 7 kap. 10 f § försåkringsrörelselagen ska faststållas uti-
från tillgångens marknadsvårde.



Allmånna råd

Allmänna beståmmelser om verkligt vårde fmns i lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försåkringsfbretag och i Finansinspektionens föreskrifter
och allmånna råd (2006:17) om årsredovisning i försåkringsföretag.

Vågledning för beråkning av verkligt vårde fbr finansiella instrument finns
åven i Intemational Accounting Standard (IAS) 392, punkt 48-49 samt
punkt VT69—VT82 i bilaga A — Vågledning vid tillåmpning av IAS 39.

Derivat som påverkar vårdet av skuldtåckningstillgångar får beaktas vid
vårderingen av skuldtåckningstillgångarna.3

3 kap. Vårdet av fastigheter, tomträtter och byggnader i
skuldtåckningen

1 § Beståmmelserna i detta kapitel gåller för försåkringsbolag och tjänstepensions-
kassor.

2 § Fastigheter, tomträtter och byggnader får för skuldtåekning redovisas till högst
den andel av verkligt vårde som anges nedan.

a) Jordbruks-, bostads-, kontors- eller affarsfastighet och motsvarande tomträtt får
redovisas till högst 70 procent av verkligt vårde.

b) Fastighet som, helt eller delvis, år inrättad för industriell verksamhet och mot-
svarande tomtrått får redovisas till högst 60 procent av verkligt vårde.

c) Andra fastigheter och tomtråtter får redovisas till det vårde som Finans-
inspektionen faststållt i det enskilda fallet.

3 § Försåkringsbolag och tjånstepensionskassor ska når de beråknar vårdet på
fastigheter dra av ett belopp som motsvarar summan av inteckningar som faktiskt
utnyttjas som såkerhet, och lägga till 15 procent av denna summa.

4 kap. Pantrått i fastighet eller tomträtt

1 § Direktförsåkringsbolag ska tillämpa beståmmelsema i detta kapitel. De gåller
dock inte fbr tillgångar som svarar mot försåkringstekniska avsåttningar i verk-
samhet avseende tjånstepensionsverksamhet. Beståmmelserna gåller inte heller för
tillgångar som svarar mot avsåttningar för villkorad återbåring och för forsåkrings-
åtaganden dår försåkringstagaren bår placeringsrisken.

2 § För att en skuldförbindelse enligt 7 kap. 10 § första stycket 14 fdrsåkrings-
rbrelselagen ska få anvåndas för skuldtåckning krävs att pantrått till såkerhet för
skuldförbindelsen ligger inom de vården som anges i 3 kap. 2 § dessa föreskrifter.

3 § För en pantrått i fastighet eller tomträtt får taxeringsvårdet för fastigheter eller
tomtråtter anvåndas, om det år uppenbart att fastigheten vid en sårskild vårdering
skulle få ett vårde som år högre ån taxeringsvårdet. För en industrifastighet kråvs
dock alltid att en sårskild vårdering utförs.

2 Se Finansiella instrument: Redovisning och vårdering.
Jfr 7 kap. 17 b § fOrsakringsrdrelselagen.
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5 kap. Utländska stater, utländska centralbanker och internationella
organisationer

1 § Direktförsåkringsbolag ska tillåmpa beståmmelserna i detta kapitel. De gåller
dock inte för tillgångar som svarar mot försåkringstekniska avsåttningar i
verksamhet avseende tjänstepensionsverksamhet. Beståmmelserna gåller inte heller
för tillgångar som svarar mot avsåttningar för villkorad återbåring och för
försåkringsåtaganden dår försåkringstagaren bår placeringsrisken.

2 § De utlåndska stater som kan godtas vid tillampningen av 7 kap. 10 § första
stycket 2,3,7 och 9-12 fdrsåkringsrörelselagen år

— medlemsstater inom EES, eller
— någon av fdljande stater: Australien, Japan, Kanada, Mexiko, Nya Zeeland,
Saudiarabien, Schweiz, Sydkorea, Turkiet eller USA.

3 § Med  utlåndsk centralbank  enligt 7 kap. 10 § första stycket 2 försåkrings-
rörelselagen avses en centralbank i någon av de stater som anges i 2 §.

4 § Med  internationell organisation  enligt 7 kap. 10 § fdrsta stycket 4 fdrsåkrings-
rörelselagen avses en intemationell organisation i vilken minst en av de stater som
anges i 2 § år medlem.

Allmånna råd

Exempel på internationella organisationer, som svarar för obligationer eller
andra skuldförbindelser som kan anvåndas för skuldtåckning, år Vårlds-
banken, Internationella Valutafonden (IMF), Europeiska Investeringsbanken
och Europeiska Gemenskapen.

Försåkringsbolaget bör samråda med Finansinspektionen innan det anvånder
skuldförbindelser som utfardats av andra internationella organisationer ån
dessa för skuldtåckning.

6 kap. Hantering av valutakursrisk

1 § Direktförsåkringsbolag ska tillämpa beståmmelserna i detta kapitel. De gåller
dock inte fdr tillgångar som svarar mot försåkringstekniska avsåttningar i verk-
samhet avseende tjänstepensionsverksamhet. Beståmmelserna gåller inte heller fdr
tillgångar som svarar mot avsåttningar för villkorad återbåring och för fdrsåkrings-
åtaganden dår försåkringstagaren bår placeringsrisken.

Matchning och annan såkring av valutakursrisk

2  § Vid skuldtåckning av försåkringstekniska avsättningar för egen råkning, ska
åtaganden som år betalbara i en viss valuta motsvaras av tillgångar i samma valuta.
Skuldtåckningen kan åven gdras med tillgångar som kan realiseras i samma valuta
utan risk för valutakursfdrlust. De krav som stålls i 3-9 §§ ska vara uppfyllda vid
varje tidpunkt. Ett direktförsåkringsbolag får dock utnyttja en rimlig anpassningstid
för att undvika onödiga valutakursfdrluster.

Aktier och andelar som tas upp till handel på en reglerad marknad,
handelsplattform eller en annan marknadsplats utanför EES, ska anses vara
uttryckta i valutan i det land dår marknadsplatsen år belågen. Andra aktier och



andelar ska anses vara uttryckta i valutan i det land dår emittenten har sitt huvud-
kontor.

En tillgång kan anses realiserbar utan risk for valutakursfdrlust om fdrsåkrings-
bolaget anvånder sig av valutasåkring.

Allmånna råd

Avtal som innebår valutasåkring bor regelbundet handlas på en reglerad
marknad eller vara uppråttat med en motpart som har hog kreditvårdighet.

Det bor framgå av skuldtåckningsregistret om tillgångarna valutasåkrats.

For aktier och andelar bör bolagetgöraen helhetsbedomning av hur skuld-
tåckningen påverkas av foråndringar i valutakurser.

3 § For varje valuta gåller att högst 20 procent av bolagets försåkringstekniska
avsåttningar för egen råkning som avser denna valuta, far skuldtåckas med
tillgångar i andra valutor.

Beståmning av valuta får åtagandet

4 § Når åtagandet enligt försåkringsavtalet år uttryckt i en viss valuta, ska
direktförsåkringsbolagets forpliktelser anses betalbara i samma valuta. Om
åtagandet enligt ett skadeforsåkringsavtal inte år uttryckt i någon viss valuta, ska
bolagets forpliktelser anses betalbara i valutan i det land dår risken år belågen.

Bolaget får dock vålja den valuta i vilken premien år angiven, om det finns
godtagbara skål för ett sådant val. Så kan vara fallet om det vid avtalets ingående
framstår som sannolikt att försdkringsersåttning kommer att utbetalas i premiens
valuta och inte i valutan i det land dår risken år belågen.

5 § Den valuta i vilken försåkringsersåttningar ska betalas får fdrutsåttas vara
antingen den valuta som anvånds med stod av skadestatistik eller, i avsaknad av
sådan statistik, valutan i det land dår direktforsåkringsbolaget år etablerat, vad
gåller:

a) avtal som avser risker som kan hånforas till försåkringsklassema 4-7, 11 och 12
samt, vad gåller produktansvarighet, försåkringsklass 13,
b) avtal som avser risker som kan hånforas till övriga försåkringsklasser då
ersåttningen allt efter riskens art ska betalas i en annan valuta ån den som skulle
våljas vid tillåmpning av ovan nåmnda regler.

6 § Når ett försåkringsfall som avser skadeforsåkring har anmålts till
försåkringsbolaget och ersåttningen fir betalbar i en viss angiven valuta, annan ån
den som skulle gålla vid tillåmpningen av 4 eller 5 §, ska bolagets fdrpliktelser
åndå anses vara betalbara i den förstnåmnda valutan.

Detta gåller sårskilt om valutan i vilken ersåttningen ska betalas har faststållts
genom ett domstolsavgörande eller genom en overenskommelse mellan
direktförsåkringsbolaget och försåkringstagaren.

7 § Når ett försåkringsfall avseende skadeforsåkring vårderas i en valuta som på
förhand år kånd av försåkringsbolaget, men som år en annan ån den valuta som
skulle gålla vid tillåmpning av 4, 5 eller 6 §, får bolaget anse sina forpliktelser vara
betalbara i den forstnåmnda valutan.
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Skuldtåckning i annan valuta ån den som gåller för åtagandet

8  § De försåkringstekniska avsåttningama behöver inte tåekas med valuta-
matchande tillgångar om beståmmelserna i 4-7 §§ skulle medfdra att fdrsåkrings-
bolaget tvingas ha sina tillgångar i en valuta som inte motsvarar mer ån sju procent
av tillgångama i andra valutor, svenska kronor inråknat.

9 § Försåkringstekniska avsåttningar som avser åtaganden i annan valuta ån någon
av EES-låndernas valutor far skuldtåckas enligt 2-7 §§ med tillgångar som inte år
betalbara i denna valuta, om valutan år olåmplig för skuldtåckning på grund av att
den år

a) reglerad,
b) underkastad våsentliga dverfdringsbegrånsningar, eller
c) olämplig av andra skål liknande dem i a eller b.

7 kap. Vårdepapper och skuldförbindelser utgivna av specialfdretag

1 § Beståmmelsema i detta kapitel gåller fdr försåkringsbolag. De gåller dock inte
skuldtåckning av åtaganden som avser tjänstepensionsförsåkring, villkorad
återbåring och fdrsåkringsåtaganden dår fdrsåkringstagaren bår placeringsrisken.

2 § Obligationer eller andra skuldförbindelser, och aktier eller andra vårdepapper
som år utgivna av ett specialföretag som år auktoriserat i ett annat land inom EES
får anvåndas för skuldtåekning under de förutsåttningar som anges i 3-7 §§.

3 § Obligationer eller andra skuldförbindelser utgivna av specialföretag får
anvåndas fdr skuldtåckning endast om dessa vårderats till minst A eller motsva-
rande av ett externt kreditvårderingsinstitut.

Vårderingen ska ha utförts av ett institut som år godkånt av tillsynsmyndigheten i
specialfdretagets hemland

4 § Ett försåkringsbolag far för obligationer eller andra skuldfdrbindelser som år
utgivna av specialföretag, redovisa skuldtåckning till högst 50 procent av verkligt
vårde.

5 § Obligationer eller andra skuldförbindelser utgivna av specialföretag får mot-
svara högst tio procent av det belopp som ska skuldtdckas.

6 § Vårdet av obligationer eller andra skuldförbindelser utgivna av samma special-
företag far motsvara högst fem procent av det belopp som ska skuldtåckas, om
placeringen utgörs av obligationer eller andra skuldförbindelse. Begrånsningen ska
också tillämpas på motsvarande sått f6r grupper av emittenter eller låntagare med
inbördes anknytning.

7 § Aktier eller andra vårdepapper ån de som anges i 2-6 §§ och som år utgivna av
specialföretag, får anvåndas för skuldfackning om Finansinspektionen medger detta
i det enskilda fallet.



8 kap. Skuldtäckningsregister

Tillåmpningsområde

1 § Beståmmelserna i detta kapitel gåller fôr direktftirsåkringsbolag vid skuld-
tåckning av

— garanterad återbåring och garanterade försåkringsåtaganden avseende livförsåk-
ringsverksamhet utom tjänstepensionsverksamhet enligt 3-10 och  12-16 §§,
— garanterad återbåring och garanterade försåkringsåtaganden avseende tjänste-
pensionsverksamhet enligt 3-11 §§ första stycket och  13-16 §§,
— villkorad återbåring och försåkringsåtaganden dår försåkringstagaren står risken
utom tjänstepensionsverksamhet enligt 3-10 och 16 §§,
— villkorad återbåring och försåkringsåtaganden dår forsåkringstagaren står risken
avseende tjänstepensionsverksamhet enligt  3-10 §§, 11 § andra stycket och  16 §,
— &rig försåkring enligt  3-9 och 12-16 §§.

2 § Återförsåkringsbolag ska tillämpa  3-9 och  16 §§.

Allmånna krav på skuldtåekningsregister

3  § Beståmmelserna avser såvål det register som ett ftirsåkringsbolag år skyldigt
att föra över sådana tillgångar som anvånds för skuldtåekning, som det sårskilda
register ett livforsåkringsbolag som meddelar tjänstepensionsforsåkring ska föra
över sådana tillgångar som anvånds för skuldtåckning avseende tjänstepensions-
verksamhet.

Allmånna råd

Försåkringsbolag och tjänstepensionskassor bör uppråtta en skriftlig skuld-
tåckningspolicy. Den bör bland annat innehålla uppgifter om

— internt önskvård skuldtackningsgrad, samt
— hur ofta interna skuldtåckningsrapporter ska tas fram och vilka omståndig-
heter (till exempel nya affarer, stora skador och kursfall) som kan föranleda
tåtare rapportering för att kontrollera att skuldtåckningen år tillräcklig.

Styrelsen eller verkstållande direktören bör utse en skuldtåckningsansvarig
person och se till att det finns en skriftlig instruktion för den skuldtåck-
ningsansvarige. Instruktionen bör beskriva den skuldtåckningsansvariges
arbetsuppgifter samt ansvar och befogenheter.

Tjänstepensionskassorna bör i en ftirteckning över tillgångar som anvånds
för skuldtåckning gruppera tillgångarna så att en uppföljning kan göras mot
placeringsbeståmmelsema i 24 b § femte stycket lagen  (1972:262) om
understödsföreningar.

4 § Registret ska föras på papper eller elektroniskt medium. Hanteringen av
registret ska uppfylla höga krav på  säkerhet  mot skada till följd av brand eller andra
orsaker. Registret får bestå av separata delregister.
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Allmånna råd

Skuldtfickningspolicyn bor defmiera vilket tillgångsregister och vilka
delregister eller underregister som skuldtfickningsregistret består av.

Den skuldtfickningsansvarige personen eller en annan person bör ansvara för
skuldtfickningsregistret. Ansvaret bör framgå i en instruktion. Försfikrings-
bolaget bor som ett led i sin interna styrning och kontroll sfikerstfilla att
skuldtfickningsregistret förs lopande och på rfitt sått.

Det bor framgå av registret var tillgångama for bolagets skuldtfickning
förvaras och var bolagets redovisning finns.

Försfikringsbolag bör sfikerstfilla att det har tillgång till skuldtficknings-
registret. Om bolaget lågger ut registerforing till tredje man (outsourcing),
bor det tydligt framgå av uppdragsavtalet att uppdragsgivaren har figanderfitt
till registret.

Upplysningar om registret bor inom rimlig tid kunna lfimnas dels till  en
revisor utsedd av bolagsståmman eller på annat sått, dels till en revisor som
Finansinspektionen har forordnat.

Det fir viktigt att registret fir findamålsenligt och tydligt utformat så att det år
enkelt att granska uppgiftema.

5 § Registret ska hållas tillgAngligt för Finansinspektionen. Så snart som registret
inte lfingre kan foras på avsett sfitt, eller om registret  inte  upptar tillgångar som
minst motsvarar det belopp som ska skuldtfickas, ska detta omedelbart anmålas till
F inansinspektionen.

6 § Registerforda tillgångar ska förvaras eller, nfir fdrvar inte fir möjligt eller
lampligt, redovisas på sådant sfitt att en inventering kan göras utan dröjsmål.

7 § Registret ska innehålla sådana uppgifter om de enskilda tillgångarna att dessa
entydigt kan identifieras.

Förutom aktuellt vårde i svenska kronor enligt 2 kap. eller 3 kap. ska register eller
underregister minst innehålla foljande:

— för obligationer och andra skuldförbindelser samt for aktier och andelar uppgifter
om emittent eller utfårdare och eventuella identifikationsbegrepp,
— for medel på konto i bank uppgifter om kontoförande bank och kontonummer,
— för fastigheter, tomtrfitter och byggnader uppgifter om beteckning, typ av
fastighet, vfirde enligt senaste vårdering, summan av utnyttjade inteckningar samt
figarförhållanden,
— fdr andelar i investeringsfonder och i sådana fondföretag som avses i 1 kap. 7 §
lagen (2004:46) om investeringsfonder och placeringar hos utlfindska fondför-
valtare, fondens namn samt förvaltarens namn och sfite,
— för återförsfikringsgivares fordran uppgift om det avgivande försfikringsforetaget
(cedenten) samt hur fordran placerats,
— för andra tillgångar uppgifter om emittent, utfårdare eller annan motpart samt
eventuella identifikationsuppgifter.



Allmånna råd

Uppgifter om en emittent eller en utfårdare bör anges på ett klart och tydligt
sått och vara låttillgångligt för den som ska anvånda registret.

8 § En såkerhet som ställts fdr skuldfdrbindelser som anvånds fdr skuldtåckning
ska vara angiven i registret så att den entydigt kan identifieras.

9 § Upplysningar om derivatavtal som påverkar vårdet av skuldtåcknings-
tillgångarna ska antecknas i registret.

Register för livforsåkringsbolag

10 § Registret och det sårskilda registret ska föras separat och ska visa skuldtåck-
ningen fir följande slag av avsättningar:

a) garanterad återbåring och garanterade försåkringsåtaganden,
b) villkorad återbåring och fdrsåkringsåtaganden som Ihrsåkringstagaren står risken
för.

Tj ånstepensionsverksamhet

11 § Det sårskilda registret avseende garanterad återbåring och garanterade försåk-
ringsåtaganden ska innehålla erforderliga upplysningar om tillgångamas vårde
fördelat så att avstämning kan göras mot 7 kap. 12 § andra stycket fdrsåkrings-
rdrelselagen.

Det sårskilda registret avseende avsåttningar för villkorad återbåring och försfik-
ringsåtaganden som försåkringstagaren står risken för, ska innehålla erforderliga
upplysningar om tillgångamas vårde fördelat så att avstämning kan göras mot
7 kap. 12 § andra stycket 3 och 4 försåkringsrörelselagen.

Allmånna regler om fordelning av tillgångarnas värde på tillgångsslag

12 § Erforderliga upplysningar ska finnas tillgångliga om tillgångamas vårde för-
delat på fd1jande4:

a) tillgångar som anges i 7 kap. 10 § första stycket 1-6 försåkringsrörelselagen,
b) tillgångar som anges i 7 kap. 10 § första stycket 7-10 försåkringsrörelselagen,
med specifikation av placeringar enligt 10 § första stycket 10,
c) tillgångar som anges i 7 kap. 10 § första stycket 11 försåkringsrörelselagen
inklusive fOrlagsbevis och fdrlagsandelsbevis som har getts ut av samma emit-
tenter,
d) tillgångar som anges i 7 kap. 10 § första stycket 12-14 försåkringsrörelselagen
inklusive fdrlagsbevis och förlagsandelsbevis som har getts ut av samma emit-
tenter,
e) tillgångar som anges i 7 kap. 10 § första stycket 15 fdrsåkringsrörelselagen,
f) tillgångar som anges i 7 kap. 10 § första stycket 16 försåkringsrdrelselagen,
g) tillgångar som anges i 7 kap. 10 § första stycket 18 och 19 försåkringsrörelse-
lagen, samt

4 Hur stor placering som far göras i varje tillgångsslag anges i 7 kap. 10 b § försåkrings-
rörelselagen.
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h) övriga slag av tillgångar fOr vilka bolaget fått Finansinspektionens medgivande
att anvånda för skuldtåckning.

Förlagsbevis och förlagsandelsbevis ska endast medråknas under c och d.

Vårdet av tillgångar som ägs via dotterbolag vilka har till uppgift att åga tillgångar
som avses i 7 kap. 10 § försåkringsrörelselagen, eller andelar i vårdepappersfonder
och utlåndska fondfdretag ska fdrdelas på underliggande tillgångsslag i enlighet
med 7 kap. 10 a § andra stycket respektive 10 b § tredje stycket samma lag.

Allmånna råd

Om bolaget, genom ett eller flera holdingbolag, figer aktier och andelar i
företag som har till uppgift att direkt eller indirekt åga tillgångar som avses i
7 kap. 10 § försåkringsrörelselagen, fördelas vårdet av sådana aktier och
andelar på samma sått på underliggande tillgångsslag enligt 12 § och på
enskilda underliggande placeringsrisker enligt 13 §.

Fördelning på enskilda placeringsrisker

13 § Registret ska innehålla erforderliga upplysningar om vårdet av varje enskild
placering. Placeringarna ska vara grupperade så att avstämning kan gdras mot
7 kap. 10 c § försåkringsrörelselagen.

Vårdet av aktier och andelar i dotterfdretag, vilka har till uppgift att direkt eller
indirekt åga tillgångar, ska inråknas och vara fOrdelat enligt ovan, med hänsyn till
enskilda underliggande placeringsrisker.

Grupper av enskilda emittenter, eller låntagare med inbördes anknytning, ska
behandlas som en enskild emittent eller låntagare i enlighet med 7 kap. 10 c §
andra stycket försåkringsrdrelselagen.

Allmånna råd

För innehavet av tillgångar som avses i 7 kap. 10 § första stycket
1-5 försåkringsrdrelselagen behöver gruppering enligt b och c inte göras.
Upplysningar bör dock finnas tillgångliga om fördelning på enskilda
placeringsrisker, om det behövs för att ge en god beskrivning av
riskfdrhållandena. Så år normalt fallet om någon annan ån svenska staten år
emittent, låntagare eller svarar för fordran.

Om bankmedel utgör en våsentlig del av tillgångama bör informationen
kompletteras med bankmedlens fördelning på enskilda institut i grupp c.

Fördelning på geografiska områden

14 § Erforderliga upplysningar ska finnas tillgångliga om hur de tillgångar som
anvånds för skuldtåckning år lokaliserade, varvid en uppdelning av tillgångarna ska
gdras specificerat for varje enskilt land.



Allmånna råd

Äganderått som endast finns som en notering i ett register (för exempelvis en
obligation eller aktier) får anses finnas dår registret förs.

Om en tillgångs faktiska lokalisering eller belågenhet inte kan beståmmas
eller inte år ett relevant begrepp bör den ort dår betalning eller inlösen av
motsvarande fordran kan ske, eller förvåntas kunna ske, vara vågledande fdr
beståmmande av lokaliseringen.

Fårdelning i enskilda valutor

15  § Erforderliga upplysningar ska finnas tillgångliga om hur de tillgångar som
anvånds fdr skuldtåckning fördelar sig på enskilda valutor. Fördelningen ska ske så
att det framgår att kraven i 6 kap. avseende hantering av valutakursrisk år upp-
fyllda.

Vårdet av fastighet, tomtrått eller byggnad ska anges i det lands valuta dår
tillgången år belågen. Redovisning av valutafôrdelning ska göras i det fall
tillgångarna år uttryckta i mer ån en valuta. Av upplysningarna ska också framgå
om en tillgång har gjorts betalbar i viss valuta med hjålp av avtal om valutasåkring.

Uppgifter om fårsåkringstekniska avsåttningar

16  § Erforderliga upplysningar ska finnas om de uppskattade försdkringstekniska
avsåttningarna för egen råkning med tillågg av vårdet av en reservdeposition som
en återfdrsåkringsgivare har stållt hos bolaget enligt 7 kap. 9 § försåkringsrörelse-
lagen. För livfdrsåkringsbolag ska uppgifterna fdrdelas enligt 7 kap. 10 § försfik-
ringsrörelselagen. En fördelning ska också göras med hånsyn till

— i vilket land risken år belågen når det gåller skadeförsåkring,
— var verksamheten utövas når det gåller livförsåkring, och
— den valuta i vilken försåkringsåtagandet har gjorts.

Allmånna råd

Den aktuarie som år anmåld hos Finansinspektionen bör ansvara för upp-
skattningen av de försåkringstekniska avsåttningarna.

9 kap. Undantag

1  § Finansinspektionen beslutar om undantag från dessa fdreskrifter om det finns
sårskilda skål.

Dessa föreskrifter och allmånna råd tråder i kraft den 15 maj 2008, då Finans-
inspektionens föreskrifter och allmåmm råd (FFFS 2002:9) om skuldtåcknings-
register, samt Finansinspektionens fdreskrifter och allmånna råd (FFFS 2001:6) om
placering av premier i utlandet m.m. och valutakursrisk, upphör att gålla.
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