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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2017/653 

frá 8. mars 2017 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1286/2014 um lykilupplýsingaskjöl fyrir  

pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir fyrir almenna fjárfesta (PRIIP) með því að mæla fyrir um 

tæknilega eftirlitsstaðla að því er varðar framsetningu, inntak, yfirferð og endurskoðun lykilupplýsingaskjala og 

skilyrðin fyrir því að uppfylla kröfur um að láta slík skjöl í té (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1286/2014 frá 26. nóvember 2014 um lykilupplýsingaskjöl fyrir 

pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir fyrir almenna fjárfesta (PRIIP) (1), einkum 8. gr. (5. mgr.), 10. gr. (2. mgr.) 

og 13. gr. (5. mgr.). 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (ESB) nr. 1286/2014 er innleitt nýtt staðlað lykilupplýsingaskjal til að auka skilning almennra fjárfesta á 

pökkuðum og vátryggingatengdum fjárfestingarafurðum fyrir almenna fjárfesta og samanburðarhæfi þessara afurða. 

2) Koma ætti á fót sameiginlegu sniði fyrir lykilupplýsingaskjalið svo almennir fjárfestar fái afhentar lykilupplýsingar sem 

er auðvelt að lesa, skilja og bera saman. 

3) Auðkenni og samskiptaupplýsingar sem nefndar eru í a-lið 3. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1286/2014 ættu að fela í 

sér alþjóðlegt auðkennisnúmer verðbréfa eða einkvæmt auðkenni fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingar-

afurðir þegar þetta auðkenni er tiltækt til að auðvelda hinum almenna fjárfesti að finna viðbótarupplýsingar um pökkuðu 

og vátryggingatengdu fjárfestingarafurðina. 

4) Til að tryggja að almennir fjárfestar skilji og geri samanburð á fjárhagslegum og lagalegum eiginleikum pakkaðrar og 

vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar og einnig til að afhenda þeim viðeigandi yfirlit um fjárfestingarstefnu og  

-áætlun hennar ætti lykilupplýsingaskjalið að innihalda staðlaðar upplýsingar um tegund pökkuðu og vátryggingatengdu 

fjárfestingarafurðarinnar, fjárfestingarmarkmið hennar og hvernig þeim verður náð svo og um lykileiginleika eða þætti 

afurðarinnar, svo sem vátryggingavernd. 

5) Upplýsingarnar sem eru afhentar almennum fjárfestum ættu að auðvelda þeim að skilja og bera saman áhættuna sem 

fylgir fjárfestingum í pakkaðri og vátryggingatengdri fjárfestingarafurð til að þeir geti tekið upplýstar fjárfestingar-

ákvarðanir. Áhættan sem fylgir pakkaðri og vátryggingatengdri fjárfestingarafurð fyrir almenna fjárfesta getur verið 

margs konar. Markaðsáhætta, útlána- og lausafjáráhætta er mikilvægasta áhættan. Til að almennir fjárfestar geti skiljið 

þessa áhættu til fulls ætti að taka saman upplýsingar um áhættuna eftir því sem við verður komið og setja fram á 

tölulegan hátt í einum samanteknum áhættuvísi með fullnægjandi textaskýringu. 

6) Við mat á útlánaáhættu ættu framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar að taka tillit til 

ákveðinna þátta sem gætu dregið úr útlánaáhættu almennra fjárfesta. Þegar metið er hvort eignir í pakkaðri og 

vátryggingatengdri fjárfestingarafurð eða viðeigandi tryggingar, eða eignir sem liggja til grundvallar greiðsluskuld-

bindingum afurðarinnar jafngildi, á hverjum tímapunkti fram að lokadegi, greiðsluskuldbindingu pökkuðu og 

vátryggingatengdu fjárfestingarafurðarinnar, ætti slíkt mat í þessu samhengi að endurspegla að eignirnar sem eru í 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 100, 12.4.2017, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 67/2020 frá 

30. apríl 2020 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 352, 9.12.2014, bls. 1. 

2021/EES/23/06 



Nr. 23/42 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 31.3.2021 

 

vörslu vátryggingafélags samsvari á hverjum tíma fyrirliggjandi fjárhæð sem vátryggingafélagið yrði að greiða til að 

yfirfæra skuldbindingar sínar að því er varðar pökkuðu og vátryggingatengdu fjárfestingarafurðarinnar til annars 

vátryggingafélags. 

7) Eins og er gefur mat utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækja samkvæmt, áætlað gildi fyrir útlánaáhættu innan allra 

geira í Sambandinu. Þó á að reiða sig í minna mæli á lánshæfismat þegar hægt er. Því er mikilvægt að samantekinn 

áhættuvísir sé nákvæmur á hlutlægan hátt og tryggi samanburðarhæfi milli ólíkra pakkaðra og vátryggingatengdra 

fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta og að fylgst sé með honum á viðeigandi hátt að því er varðar markaðsáhættu 

og útlánaáhættu til að sönnunargögn um skilvirkni áhættumats í raun verði gerð tiltæk við endurskoðun reglugerðar 

(ESB) nr. 1286/2014 sem fyrirhugað er að gera fyrir 31. desember 2018. Við endurskoðunina ætti að taka tillit til þess 

að hvaða marki mat utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækja endurspeglar í raun lánstraust framleiðanda pökkuðu og 

vátryggingatengdu fjárfestingarafurðarinnar og þá útlánaáhættu sem fjárfestar í pakkaðri og vátryggingatengdri 

fjárfestingarafurð standa frammi fyrir. 

8) Þegar hætta er á að seljanleiki pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta gæti breyst 

vegna tækifæra til að innleysa hana snemma eða finna kaupanda á eftirmarkaði ætti að vara við því sérstaklega. Þessi 

viðvörun ætti einnig að taka til þeirra aðstæðna þegar hætta er á að útgreiðslur frá pökkuðu og vátryggingatengdu 

fjárfestingarafurðinni gætu verið töluvert frábrugðnar því sem vænst var fyrir snemmbæra útgöngu, þ.m.t. með því að 

beita viðurlögum við útgöngu. 

9) Þótt erfitt sé að reikna út og skilja áætlaða ávöxtun af pakkaðri og vátryggingatengdri fjárfestingarafurð hafa almennir 

fjárfestar mikinn áhuga á upplýsingum um slíka áætlaða ávöxtun og ættu þær að vera í lykilupplýsingaskjalinu. 

Almennir fjárfestar ættu að fá í hendur greinargóðar upplýsingar um áætlaða ávöxtun sem er í samræmi við raunhæfar 

forsendur um hugsanlega niðurstöðu og áætlaða markaðsáhættu pökkuðu og vátryggingatengdu fjárfestingar-

afurðarinnar, sem eru settar þannig fram að ljóst sé að upplýsingarnar séu ótryggar og að betri eða verri niðurstöður séu 

mögulegar. 

10) Til þess að almennir fjárfestar geti gert sér grein fyrir áhættunni ætti lykilupplýsingaskjalið að láta almennum fjárfestum 

í té upplýsingar um hugsanlegar afleiðingar þess að framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar 

geti ekki greitt út. Umfang verndar almennra fjárfesta í slíkum tilvikum samkvæmt fjárfestinga- vátrygginga- eða 

innlánatryggingakerfum ætti að vera greinilega sett fram. 

11) Upplýsingar um kostnað eru almennum fjárfestum mikilvægar þegar þeir bera saman mismunandi pakkaðar og 

vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir og meta hvað kostnaðarsamsetning ákveðinnar pakkaðrar og vátryggingatengdrar 

fjárfestingarafurðar gæti þýtt fyrir þá, sem ræðst af því til hve langs tíma þeir og hve miklu þeir fjárfesta og hversu vel 

pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurðin hefur staðið sig. Því ætti lykilupplýsingaskjalið að innihalda upplýsingar 

sem gera almennum fjárfesta kleift að bera saman heildarkostnaðarstig ólíkra pakkaðra og vátryggingatengdra 

fjárfestingarafurða þegar þær eru varðveittar á ráðlögðum fjárfestingartíma og á styttra tímabili og til að skilja hvernig þessi 

kostnaður gæti breyst og þróast yfir tíma. 

12) Neytendarannsóknir hafa leitt í ljós að almennir fjárfestar eigi auðveldara með að skilja fjárhæðir en hundraðshluta. 

Lítill munur á kostnaði sem tilgreindur er í hundraðshlutum getur samsvarað miklum mun á kostnaði fyrir almennan 

fjárfesta þegar hann er tilgreindur í fjárhæðum. Því ætti lykilupplýsingaskjalið einnig að sýna heildarkostnað á 

ráðlögðum fjárfestingartíma og á styttra tímabili, bæði í fjárhæðum og hundraðshlutum. 

13) Þar eð áhrif mismunandi tegunda kostnaðar á ávöxtun geta verið breytileg ætti lykilupplýsingaskjalið einnig að sýna 

sundurliðun á mismunandi tegundum kostnaðar. Gefa ætti sundurliðun kostnaðar upp á staðlaðan hátt og í 

hundraðshlutum til að auðvelt verði að bera saman fjárhæðir fyrir mismunandi pakkaðar og vátryggingatengdar 

fjárfestingarafurðir. 

14) Almennir fjárfestar geta upplifað breytingar á persónulegum högum sínum sem verða til þess að þeir þurfa óvænt að losa 

sig við fjárfestingar til langs tíma. Einnig gæti reynst nauðsynlegt að losa sig við fjárfestingar vegna markaðsþróunar. Þar 

eð almennum fjárfestum getur reynst erfitt að sjá fyrir hversu mikinn seljanleika þeir gætu þurft að hafa í 

heildarfjárfestingasafni sínu eru upplýsingar um ráðlagðan fjárfestingartíma og tilskilinn lágmarksfjárfestingartíma, ásamt 

möguleikanum á snemmbærri útgöngu að öllu leyti eða að hluta, sérlega mikilvægar og ætti að tilgreina þær í 

lykilupplýsingaskjalinu. Af sömu ástæðum ætti að tilgreina á skýran hátt möguleikann á slíkri snemmbærri eignalosun og 

afleiðingar hennar. Einkum ætti að skýra hvort slíkar afleiðingar eru til komnar vegna beinna þóknana, viðurlaga eða 

takmarkana á söluréttindum eða vegna þeirrar staðreyndar að virði tiltekinnar pakkaðrar og vátryggingatengdrar 

fjárfestingarafurðar sem á að losa sé sérlega viðkvæmt fyrir því hvenær salan á sér stað. 

15) Þar eð almennir fjárfestar eru einnig líklegir til að nota lykilupplýsingaskjalið sem samantekt yfir helstu eiginleika 

pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar ætti það að innihalda skýrar upplýsingar um hvernig hægt er að 

leggja fram kvörtun varðandi afurðina eða um framkomu framleiðanda pakkaðrar og vátryggingatengdrar 

fjárfestingarafurðar eða aðila sem veitir ráðgjöf um, eða selur, afurðina.  
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16) Sumir almennir fjárfestar kunna að óska eftir frekari upplýsingum um sérstaka þætti pakkaðrar og vátryggingatengdrar 

fjárfestingarafurðar. Í lykilupplýsingaskjalinu ætti því að vera skýr og sérstök vísun í hvar frekari sérstakar upplýsingar er 

að finna, þegar slíkar upplýsingar skulu vera í lykilupplýsingaskjalinu samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 1286/2014. Þegar 

framleiðanda pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar ber skylda til að birta tilteknar aðrar upplýsingar 

samkvæmt landsbundnum lögum eða lögum Sambandsins ætti almennur fjárfestir að fá upplýsingar þar um og hvernig 

nálgast megi þessi önnur skjöl, jafnvel þótt þau séu aðeins veitt samkvæmt beiðni. Til að tryggja að lykilupplýsingaskjalið 

sé eins hnitmiðað og framast er kostur má afhenda tengla við þessi önnur skjöl gegnum vefsíðu svo fremi sem tilvist þeirra 

sé gerð ljós og að hægt sé að nálgast þau á þessari vefsíðu. 

17) Ekki má afhenda lykilupplýsingaskjal fyrir pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð fyrir almenna fjárfesta sem 

býður marga undirliggjandi fjárfestingarkosti á sama formi og lykilupplýsingaskjal fyrir aðra pakkaða og vátryggingatengda 

fjárfestingarafurð þar sem sérhver undirliggjandi fjárfestingarmöguleiki mun hafa sérstakt áhættu-, árangurs- og 

kostnaðarsnið sem kemur í veg fyrir að allar nauðsynlegar upplýsingar sé veittar í stöku gagnorðu og sérstöku skjali. 

Undirliggjandi fjárfestingarmöguleikar geta verið fjárfestingar í pakkaðri og vátryggingatengdri fjárfestingarafurð eða 

öðrum fjárfestingum af svipuðum toga eða stöðluðum söfnum undirliggjandi fjárfestinga. Þessir undirliggjandi 

fjárfestingarmöguleikar geta haft ólíka áhættu, ávöxtun og kostnað. Með hliðsjón af eðli og fjölda undirliggjandi 

fjárfestingarmöguleika ætti framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar því, telji hann slíkt við hæfi, 

að geta tekið saman sérstakt lykilupplýsingaskjal fyrir hvern valkost. Þessi lykilupplýsingaskjöl ættu einnig að innihalda 

almennar upplýsingar um pökkuðu og vátryggingatengdu fjárfestingarafurðina fyrir almenna fjárfesta. 

18) Þegar framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar telur að sérstök lykilupplýsingaskjöl fyrir hvern 

valkost séu ekki viðeigandi fyrir almenna fjárfesta ætti að láta sérstakar upplýsingar um undirliggjandi 

fjárfestingarmöguleika og almennar upplýsingar um pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð í té á aðskilinn hátt. 

Til að forðast misskilning ættu almennar upplýsingar um pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð sem er að finna í 

lykilupplýsingaskjalinu að tilgreina ýmiss konar áhættu, árangur og kostnað sem vænta má í þeim mismunandi 

undirliggjandi fjárfestingarmöguleikum sem í boði eru. Að auki ættu sérstakar upplýsingar um undirliggjandi 

fjárfestingarmöguleika ætíð að endurspegla eiginleika pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar þar sem allir 

undirliggjandi fjárfestingarmöguleikar standa til boða. Þessar sérstöku upplýsingar má veita á mismunandi formi, til dæmis 

á stöku skjali þar sem fram koma nauðsynlegar upplýsingar um alla mismunandi undirliggjandi fjárfestingarmöguleika eða 

í einstökum skjölum fyrir hvern undirliggjandi fjárfestingarkost. Verðbréfasjóðum og sjóðum sem eru ekki verðbréfasjóðir 

sem 78.–81. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB (2) gildir um, að því er varðar form og efni 

lykilupplýsingaskjals þeirra fyrir fjárfesta, er veitt undanþága á umbreytingartímabili samkvæmt reglugerð (ESB) 

nr. 1286/2014. Til að tryggja samræmdar umbreytingarreglur fyrir þessa sjóði ættu framleiðendur pakkaðrar og 

vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar að fá leyfi til að halda áfram að nota þessi lykilupplýsingaskjöl fyrir fjárfesta að 

því er varðar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir sem bjóða þessar tegundir sjóða sem einu undirliggjandi 

fjárfestingarmöguleikana eða tengdar öðrum undirliggjandi fjárfestingarmöguleikum. Þegar framleiðendur pakkaðrar og 

vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar kjósa að nota lykilupplýsingaskjölin fyrir fjárfesta í tengslum við pakkaðar og 

vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir sem bjóða þessar tegundir sjóða ásamt öðrum fjárfestingarmöguleikum ætti 

almenna lykilupplýsingaskjalið að sýna eina röð af áhættuflokkum á sama formi og áhættukvarði pakkaðrar og 

vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta. Þeir ýmsu áhættuflokkar fyrir alla undirliggjandi 

fjárfestingarmöguleika sem eru í boði innan tiltekinnar pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar ættu að 

sameina tilbúna áhættu- og ávöxtunarvísa skv. 8. gr. reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 583/2010 (3) fyrir 

verðbréfasjóði og sjóði sem eru ekki verðbréfasjóðir og samantekna áhættuvísa í samræmi við þessa reglugerð fyrir aðra 

undirliggjandi fjárfestingarmöguleika. Framleiðanda pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna 

fjárfesta ætti að vera heimilt að nota framsetningu og aðferðafræði skv. 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 583/2010 þegar 

pökkuð og vátryggingatengd fjárfestingarafurð býður aðeins verðbréfasjóði og sjóði sem eru ekki verðbréfasjóðir sem 

fjárfestingarmöguleika. Óháð því hvaða form er valið ættu hinar sérstöku upplýsingar alltaf að vera í samræmi við 

upplýsingarnar í lykilupplýsingaskjalinu. 

19) Framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta verða að taka saman 

lykilupplýsingaskjöl sem eru nákvæm, sanngjörn, skýr og ekki villandi. Almennir fjárfestar ættu að geta treyst 

upplýsingunum sem felast í skjalinu þegar þeir taka ákvörðun um fjárfestingu, jafnvel mánuðum og árum eftir að 

lykilupplýsingaskjalið var upphaflega tekið saman, um þær pökkuðu og vátryggingatengdu fjárfestingarafurðir sem verða 

áfram tiltækar almennum fjárfestum. Því ætti að mæla fyrir um staðla til að tryggja tímanlega og viðeigandi yfirferð og 

endurskoðun lykilupplýsingaskjala til að þessi skjöl verði áfram nákvæm, sanngjörn og skýr. 

20) Gögn sem eru notuð til að taka saman upplýsingarnar sem er að finna í lykilupplýsingaskjalinu, svo sem gögn um kostnað, 

áhættu og árangurssviðsmyndir, geta breyst með tímanum. Breytt gögn geta leitt til þess að breytingar verði á upplýsingum 

sem eiga að fylgja með, svo sem breyting á áhættu- eða kostnaðarvísum. Af þessum sökum ættu framleiðendur pakkaðrar 

og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta að koma á fót reglubundnum ferlum til að endurskoða 

upplýsingarnar sem er að finna í lykilupplýsingaskjalinu. Þessi ferli ættu að taka til mats á því hvort breytingar í gögnunum 

  

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB frá 13. júlí 2009 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum að því er varðar 

verðbréfasjóði (UCITS) (endurútgefin) (Stjtíð. ESB L 302, 17.11.2009, bls. 32). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 583/2010 frá 1. júlí 2010 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/65/EB að því er varðar lykilupplýsingar og skilyrði sem skulu uppfyllt þegar lykilupplýsingar eða lýsingin er lögð fram á varanlegum 

miðli öðrum en pappír eða á heimasíðu (Stjtíð. ESB L 176, 10.7.2010, bls. 1). 
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myndu verða til þess að nauðsynlegt yrði að endurskoða skjalið og birta það aftur. Nálgun framleiðenda pakkaðrar og 

vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta ætti að endurspegla að hve miklu leyti upplýsingarnar sem 

eiga að vera í lykilupplýsingaskjalinu breytast; til dæmis ætti ekki, að því er varðar afleiðu sem viðskipti eru með í 

kauphöll, á borð við staðlaðan framtíðarsamning um kaup eða sölu, að vera þörf á stöðugri uppfærslu lykilupplýs-

ingaskjalsins þar sem nauðsynlegar upplýsingar vegna þessara gerninga um áhættu þeirra, ávinning og kostnað breytast 

ekki. Reglubundin endurskoðun kann að vera ófullnægjandi í tilvikum þar sem framleiðandi pakkaðrar og vátrygg-

ingatengdrar fjárfestingarafurðar verður var við eða ætti að hafa orðið var við breytingar utan reglubundins 

endurskoðunarferlis sem geta haft veruleg áhrif á upplýsingarnar sem eru í lykilupplýsingaskjalinu, svo sem breytingar á 

áður útgefinni fjárfestingarstefnu eða fjárfestingaráætlun pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar sem væru 

mikilvægar fyrir almenna fjárfesta eða mikilvægar breytingar á kostnaðarsamsetningu eða áhættulýsingu. Af þessum sökum 

ætti einnig að krefjast þess að framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar komi á fót ferli til að 

greina aðstæður þar sem endurskoða ætti og yfirfara upplýsingarnar sem eru í lykilupplýsingaskjalinu í hverju tilviki fyrir 

sig. 

21) Þegar reglubundin eða sérstök endurskoðun á lykilupplýsingaskjalinu leiðir í ljós breytingar á upplýsingunum sem verða að 

vera í skjalinu eða komist er að þeirri niðurstöðu að upplýsingarnar í lykilupplýsingaskjalinu séu ekki lengur nákvæmar, 

skýrar og ekki villandi, ætti framleiðanda pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar að vera skylt að yfirfara 

lykilupplýsingaskjalið og taka tillit til þeirra breyttu upplýsinga. 

22) Þar eð breytingar geta skipt máli fyrir almenna fjárfesta og framtíðarröðun þeirra á fjárfestingareignum ættu almennir 

fjárfestar að geta á auðveldan hátt fundið nýja lykilupplýsingaskjalið sem ætti því að birta og gera auðþekkjanlegt á vefsíðu 

framleiðanda pökkuðu og vátryggingatengda fjárfestingarafurðarinnar. Framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar 

fjárfestingarafurðar ætti, þegar því verður við komið, að tilkynna almennum fjárfestum hvenær mikilvæg skjöl fyrir 

fjárfesta hafa verið endurskoðuð, til dæmis gegnum póstlista eða með viðvörunum í tölvupósti. 

23) Til að tryggja að tímasetning afhendingar lykilupplýsingaskjala fari fram með samræmdum hætti í Sambandinu ætti 

framleiðendum pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta að vera skylt að afhenda 

lykilupplýsingaskjalið með góðum fyrirvara áður en þessir fjárfestar binda sig með samningi eða tilboði sem varðar 

pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð. 

24) Gera ætti lykilupplýsingaskjalið aðgengilegt almennum fjárfestum með nægum fyrirvara áður en þeir ákveða sig um 

fjárfestingu svo að þeir geti skilið og tekið tillit til viðeigandi upplýsinga um pakkaða og vátryggingatengda 

fjárfestingarafurð þegar ákvörðunin er tekin. Þar sem ákvörðun um fjárfestingu er tekin áður en lögboðinn umþóttunartími 

hefst ætti að láta lykilupplýsingaskjalið í té fyrir þann tíma. 

25) Þótt almennir fjárfestar ættu í öllum tilvikum að fá lykilupplýsingaskjalið afhent með góðum fyrirvara áður en þeir binda 

sig með samningi eða tilboði sem varðar pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð, getur verið breytilegt hvað talið 

sé nægur tími fyrir almennan fjárfesti að skilja eða taka tillit til lykilupplýsingaskjalsins, þar eð mismunandi almennir 

fjárfestar hafa mismunandi þarfir, reynslu og þekkingu. Aðili sem veitir ráð um eða selur pakkaða og vátryggingatengda 

fjárfestingarafurð ætti því að taka tillit til slíkra þátta í tengslum við einstaka almenna fjárfesta þegar hann ákvarðar þann 

tíma sem þessir almennu fjárfestar þurfa til að skoða efni lykilupplýsingaskjalsins. 

26) Til að almennur fjárfestir geti tekið upplýsta ákvörðun um fjárfestingu kann hann að þurfa viðbótartíma til að skoða 

lykilupplýsingaskjal fyrir flókna, pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð eða pakkaða og vátryggingatengda 

fjárfestingarafurð sem sá fjárfestir þekkir ekki. Til samræmis við það ætti að taka tillit til slíkra þátta þegar skoðað er hvað 

telst vera afhending lykilupplýsingaskjalsins með góðum fyrirvara. 

27) Einnig ætti að hafa í huga hve alvarlegt ástandið er, til dæmis þegar mikilvægt er fyrir almennan fjárfesti að kaupa pakkaða 

og vátryggingatengda fjárfestingarafurð á tilteknu verði og að verðið sé næmt fyrir tímasetningu viðskiptanna, þegar 

ákveðið er viðmiðið um hve langur góður fyrirvari á að vera. 

28) Nauðsynlegt er, til að gæta samræmis og tryggja snurðulausa starfsemi fjármálamarkaðsins, að ákvæðin í þessari reglugerð 

og ákvæðin sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 1286/2014 komi til framkvæmda frá og með sama degi. 

29) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska bankaeftirlitsstofnunin, Evrópska 

vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin og Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin („Evrópsku eftirlits-

stofnanirnar“) hafa lagt fyrir framkvæmdastjórnina. 

30) Evrópsku eftirlitsstofnanirnar hafa haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu eftirlitsstöðlunum sem þessi 

reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir áliti hagsmunahópsins um 

bankastarfsemi sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 
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nr. 1093/2010 (4), hagsmunahópsins í vátryggingum og endurtryggingum sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 (5), og hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði sem komið 

var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 (6). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

EFNI OG FRAMSETNING LYKILUPPLÝSINGASKJALS 

1. gr. 

Liður almennra upplýsinga 

Sá liður lykilupplýsingaskjalsins sem varðar auðkenni framleiðanda pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir 

almenna fjárfesta og lögbært yfirvald hans skal innihalda allar eftirfarandi upplýsingar: 

a) heiti afurðarinnar sem framleiðandi hefur úthlutað henni og alþjóðlegt auðkennisnúmer verðbréfa eða einkvæmt 

afurðaauðkenni hennar, ef það er tiltækt, 

b) lögheiti framleiðanda afurðarinnar, 

c) sérstök vefsíða framleiðanda pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar sem veitir almennum fjárfestum 

upplýsingar um hvernig þeir geta haft samband við framleiðanda afurðarinnar, ásamt símanúmeri, 

d) heiti lögbærs yfirvalds sem ber ábyrgð á eftirliti með afurðinni í tengslum við lykilupplýsingaskjalið, 

e) dagsetningu framleiðslu eða, þegar lykilupplýsingaskjalið hefur verið endurskoðað síðar, dagsetningu síðustu 

endurskoðunar lykilupplýsingaskjalsins. 

Upplýsingar í liðnum sem um getur í fyrstu undirgrein skulu einnig innihalda viðvörun um skilning sem um getur í b-lið 3. mgr. 

8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1286/2014 þegar pökkuð og vátryggingatengd fjárfestingarafurð fyrir almenna fjárfesta uppfyllir 

annað eftirfarandi skilyrða: 

a) hún er vátryggingatengd fjárfestingarafurð sem uppfyllir ekki kröfur sem mælt er fyrir um í a-lið 3. mgr. 30. gr. tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2016/97(7), 

b) hún er pökkuð og vátryggingatengd fjárfestingarafurð fyrir almenna fjárfesta sem uppfyllir ekki kröfur sem mælt er fyrir 

um í i. til vi. lið a-liðar 4. mgr. 25. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB. (8) 

2. gr. 

Liðurinn „Hvers konar afurð er þetta?“ 

1. Upplýsingar varðandi tegund pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta í liðnum sem 

ber titilinn „Hvers konar afurð er þetta?“ í lykilupplýsingaskjalinu skulu lýsa formi hennar að lögum.  

  

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

bankaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og niðurfellingu ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2009/78/EB 

(Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 12). 

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2009/79/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 48). 

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2009/77/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84). 

(7) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/97 frá 20. janúar 2016 um dreifingu vátrygginga (Stjtíð. ESB L 26, 2.2.2016, bls. 19). 

(8) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 

2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349). 
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2. Taka skal saman upplýsingar sem greina frá markmiðum pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir 

almenna fjárfesta og leiðir til að ná þeim markmiðum í liðnum sem ber titilinn „Hvers konar afurð er þetta?“ í 

lykilupplýsingaskjalinu, á stuttan, skýran og auðskiljanlegan hátt. Þessar upplýsingar skulu auðkenna þá meginþætti sem 

ávöxtunin byggir á, undirliggjandi fjárfestingareignir eða viðmiðunargildi og hvernig ávöxtunin er ákvörðuð, svo og tengsl milli 

ávöxtunar af pakkaðri og vátryggingatengdri fjárfestingarafurð og ávöxtunar af undirliggjandi fjárfestingareignum eða 

viðmiðunargildum. Þessar upplýsingar skulu endurspegla tengslin milli fjárfestingartímans sem mælt er með og áhættu- og 

ávöxtunarsniðs afurðarinnar. 

Þegar fjöldi eigna eða viðmiðunargilda sem um getur í fyrstu undirgrein er það mikill að ekki er hægt að láta í té sérstakar 

viðmiðanir um þær allar í lykilupplýsingaskjali skal aðeins auðkenna afmarkað markaðssvið eða tegundir gerninga að því er 

varðar undirliggjandi fjárfestingareignir eða viðmiðunargildi. 

3. Lýsingin á þeirri tegund almenns fjárfestis sem áformað er að beina markaðssetningu pakkaðrar og vátryggingatengdar 

fjárfestingarafurðar til í liðnum sem ber titilinn „Hvers konar afurð er þetta?“ í lykilupplýsingaskjalinu, skal innihalda 

upplýsingar um þá almennu fjárfesta sem framleiðandi afurðarinnar hefur skilgreint sem markhóp, einkum með hliðsjón af 

þörfum, einkennum og markmiðum þeirrar tegundar viðskiptavinar sem afurðin hentar. Ákvörðun þessi skal byggjast á getu 

almennra fjárfesta til að þola tap af fjárfestingum og á því til hve langs tíma þeir vilja fjárfesta, fræðilegri þekkingu þeirra á, og 

fyrri reynslu af pakkaðri og vátryggingatengdri fjárfestingarafurð, fjármálamörkuðum og einnig þörfum, einkennum og 

markmiðum hugsanlegra endanlegra viðskiptavina. 

4. Upplýsingarnar um vátryggingabætur í liðnum sem ber titilinn „Hvers konar afurð er þetta?“ í lykilupplýsingaskjalinu 

skulu fela í sér almenna samantekt, það er að segja lykileiginleika vátryggingarsamningsins, skilgreiningu á öllum bótum sem 

hann tekur til, með skýringum þar sem bent er á að verðgildi þessara bóta komi fram í þættinum sem ber titilinn „Hverjar eru 

áhætturnar og hvaða ávöxtun gæti ég fengið?“ og upplýsingar sem endurspegla dæmigerð einkenni almennra fjárfesta, sem 

tengjast ævilíkum manna, í markhópi þar sem fram kemur heildariðgjald, iðgjald vegna áhættu sem tengist ævilíkum manna 

sem er hluti þess heildariðgjalds og annaðhvort áhrif iðgjalds vegna áhættu sem tengist ævilíkum manna á ávöxtun 

fjárfestingarinnar í lok fjárfestingartímans sem mælt er með eða áhrif kostnaðarhluta iðgjalds vegna áhættu sem tengist 

ævilíkum manna sem hafður er til hliðsjónar í endurteknum kostnaði í töflunni „Kostnaður yfir tíma“, sem er reiknaður út í 

samræmi við VII. viðauka. Í upplýsingunum skal koma fram fjárhæðin sem fjárfest er fyrir ef iðgjaldið er greitt í formi 

eingreiðslu. Ef iðgjaldið er greitt með reglubundnum hætti skulu upplýsingarnar taka til fjölda reglubundinna greiðslna, áætlað 

meðaliðgjald vegna áhættu sem tengist ævilíkum manna sem hlutfalli af árlegu iðgjaldi og áætluð meðalfjárhæð sem fjárfest er 

fyrir. 

Upplýsingarnar sem um getur í fyrstu undirgrein skulu einnig taka til útskýringar á áhrifum tryggingariðgjaldsgreiðslna, sem 

jafngilda áætluðu verðmæti vátryggingabóta, á hagnað almenna fjárfestisins af fjárfestingunni. 

5. Upplýsingar varðandi líftíma pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta í liðnum sem 

ber titilinn „Hvers konar afurð er þetta?“ í lykilupplýsingaskjalinu skulu innihalda allt eftirfarandi: 

a) lokadag afurðarinnar eða tilgreiningu á að enginn lokadagsetning sé til staðar, 

b) tilgreiningu á því hvort framleiðandi afurðarinnar á rétt á að segja henni einhliða upp, 

c) lýsingu á þeim aðstæðum þegar hægt er að segja sjálfkrafa upp samningi um pakkaðri og vátryggingatengdri 

fjárfestingarafurð fyrir almenna fjárfesta, og dagsetningar uppsagnar, séu þær þekktar. 

3. gr. 

Liðurinn „Hverjar eru áhætturnar og hvaða ávöxtun gæti ég fengið?“ 

1. Í liðnum sem ber titilinn „Hverjar eru áhætturnar og hvaða ávöxtun gæti ég fengið?“ í lykilupplýsingaskjalinu skulu 

framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta beita aðferðafræðinni fyrir 

framsetningu áhættu sem sett er fram í II. viðauka, taka með tæknilega þætti við framsetningu á samanteknum áhættuvísi eins 

og sett er fram í III. viðauka og fara að tæknilegri leiðsögn, formum og aðferðum við framsetningu á árangurssviðsmyndum, 

eins og sett er fram í IV. og V. viðauka. 

2. Í liðnum sem ber titilinn „Hverjar eru áhætturnar og hvaða ávöxtun gæti ég fengið?“ í lykilupplýsingaskjalinu skulu 

framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta hafa eftirfarandi með: 

a) áhættustig afurðarinnar í formi áhættuflokks með því að nota samantekinn áhættuvísi sem hefur tölulegan mælikvarða frá 

1 til 7,  
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b) beina vísun til illseljanlegrar afurðar eða afurðar með lausafjáráhættu sem skiptir verulegu máli, eins og skilgreint er í 

4. hluta II. viðauka, í formi viðvörunar þar að lútandi í framsetningu samantekins áhættuvísis, 

c) textaskýringu undir samantekna áhættuvísinum sem útskýrir að ef pökkuð og vátryggingatengd fjárfestingarafurð fyrir 

almenna fjárfesta er gefin upp í öðrum gjaldmiðli en opinberum gjaldmiðli aðildarríkisins þar sem hún er sett á markað, geti 

ávöxtunin, ef hún er gefin upp í opinberum gjaldmiðli aðildarríkisins þar sem afurðin er sett á markað, breyst með hliðsjón 

af gengissveiflum, 

d) stutta lýsingu á áhættu- og ávöxtunarsniði pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar og viðvörun þess efnis að 

áhætta hennar geti verið töluvert meiri en sú sem sýnd er í samanteknum áhættuvísi þegar afurð er ekki haldið til lokadags 

eða á því fjárfestingartímabili sem mælt er með, eftir því sem við á, 

e) að því er varðar afurð þar sem samið er um viðurlög við snemmbærri útgöngu eða langa uppsagnarfresti vegna 

eignalosunar, tilvísun í þau viðeigandi undirliggjandi skilyrði í liðnum „Hve lengi á ég að fjárfesta og get ég tekið fé út 

snemma?“ 

f) tilgreiningu á hugsanlegu hámarkstapi og upplýsingar um að fjárfestingin gæti tapast sé hún ekki vernduð, ef framleiðandi 

afurðar getur ekki greitt út eða ef þörf gæti verið á nauðsynlegum fjárfestingargreiðslum til viðbótar við upphaflegu 

fjárfestinguna og að heildartapið gæti verið töluvert meira en heildarfjárhæð upphaflegrar fjárfestingar. 

3. Framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta skulu láta fylgja fjórar 

viðeigandi árangurssviðsmyndir eins og sett er fram í V. viðauka í liðnum sem ber titilinn „Hverjar eru áhætturnar og hvaða 

ávöxtun gæti ég fengið?“ í lykilupplýsingaskjalinu. Þessar fjórar árangurssviðsmyndir skulu vera álagssviðsmynd, óhagstæð 

sviðsmynd, hófleg sviðsmynd og hagstæð sviðsmynd. 

4. Fyrir vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir skal fella viðbótarárangurssviðsmynd undir liðinn sem ber titilinn „Hverjar 

eru áhætturnar og hvaða ávöxtun gæti ég fengið?“ í lykilupplýsingaskjalinu sem endurspeglar vátryggingabæturnar sem 

rétthafinn fær þegar sá atburður gerist sem hann er tryggður fyrir. 

5. Að því er varðar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir fyrir almenna fjárfesta sem eru framtíðarsamningar, 

kaupréttir og söluréttir sem viðskipti eru með á skipulegum markaði, eða markaði þriðja lands sem telst vera jafngildur 

skipulegum markaði í samræmi við 28. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 (9), skal fella inn 

árangurssviðsmyndir í formi endurgreiðsluferlismynda eins og sett er fram í V. viðauka í liðnum sem ber titilinn „Hverjar eru 

áhætturnar og hvaða ávöxtun gæti ég fengið?“ í lykilupplýsingaskjalinu. 

4. gr. 

Liðurinn „Hvað gerist ef [nafn framleiðanda pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna 

fjárfesta] getur ekki greitt út?“ 

Framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta skulu taka eftirfarandi með í 

liðnum sem ber titilinn „Hvað gerist ef [nafn framleiðanda pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna 

fjárfesta] getur ekki greitt út?“ í lykilupplýsingaskjalinu: 

a) tilgreiningu á því hvort almennur fjárfestir geti orðið fyrir fjárhagstjóni vegna vanskila framleiðenda pakkaðrar og 

vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta eða vegna vanskila annars aðila en framleiðenda 

afurðarinnar og auðkenningu þess aðila, 

b) nánari útlistun á því hvort tjónið sem um getur í a-lið fellur undir bóta- eða ábyrgðarkerfi fjárfesta og hvort þessi vernd er 

háð einhverjum takmörkunum eða skilyrðum. 

5. gr. 

Liðurinn „Hver er kostnaðurinn?“ 

1. Framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta skulu nota eftirfarandi í 

liðnum sem ber titilinn „Hver er kostnaðurinn?“ í lykilupplýsingaskjalinu: 

a) aðferðina við útreikning kostnaðar sem sett er fram í VI. viðauka, 

b) töflurnar yfir „Kostnað yfir tíma“ og „Samsetning kostnaðar“ um upplýsingar um kostnað eins og sett er fram í 

VII. viðauka í samræmi við viðeigandi tæknilegar leiðbeiningar sem þar er að finna.  

  

(9) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð 

(ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84). 
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2. Í töflunni sem ber titilinn „Kostnaður yfir tíma“ í liðnum sem ber titilinn „Hver er kostnaðurinn?“ í lykilupplýsingaskjalinu 

skulu framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta tilgreina samantekinn 

kostnaðarvísi samanlagðs heildarkostnaðar pökkuðu og vátryggingatengdu fjárfestingarafurðarinnar í einni tölu í fjárhæðum og 

hundraðshlutum fyrir þau mismunandi tímabil sem sett eru fram í VI. viðauka. 

3. Í töflunni sem ber titilinn „Samsetning kostnaðar“ í liðnum sem ber titilinn „Hver er kostnaðurinn?“ í lykilupplýsingaskjalinu 

skulu framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta tilgreina eftirfarandi: 

a) einskiptiskostnað, svo sem inn- og útgöngukostnað, gefinn upp í hundraðshlutum, 

b) endurtekinn kostnað, svo sem árlegan viðskiptakostnað eignasafns og annan endurtekinn árlegan kostnað, gefinn upp í 

hundraðshlutum, 

c) aukakostnað, svo sem árangurstengdar þóknanir eða hlutdeild í hagnaði (e. carried interests), gefinn upp í hundraðshlutum. 

4. Framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta skulu bæta við lýsingu á 

hverjum mismunandi kostnaði sem er innifalinn í töflunni „Samsetning kostnaðar“ í liðnum sem ber titilinn „Hver er 

kostnaðurinn?“ í lykilupplýsingaskjalinu og taka sérstaklega fram hvar og hvernig slíkur kostnaður getur verið frábrugðinn 

raunverulegum kostnaði sem almennur fjárfestir getur stofnað til eða getur oltið á því að almennur fjárfestir velji að nýta sér, 

eða nýta sér ekki, tiltekna valrétti. 

6. gr. 

Liðurinn „Hve lengi á ég að fjárfesta og get ég tekið fé út snemma?“ 

Framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta skulu fella eftirfarandi inn í liðinn 

sem ber titilinn „Hve lengi á ég að fjárfesta og get ég tekið fé út snemma?“ í lykilupplýsingaskjalinu: 

a) stutta lýsingu á ástæðum þess að velja ráðlagðan fjárfestingartíma eða þann fjárfestingartíma sem er krafist að lágmarki, 

b) lýsingu á eiginleikum eignalosunarferlisins og á því hvenær eignalosun er möguleg, þ.m.t. tilgreiningu á þeim áhrifum sem 

snemmbær innlausn hefur á áhættu- eða árangurssnið afurðarinnar eða á notkunarsvið höfuðstólstryggingar, 

c) upplýsingar um þóknanir og viðurlög í tengslum við eignasölu fyrir lokadag eða einhverja aðra tiltekna dagsetningu sem 

ekki er það fjárfestingartímabil sem mælt er með, þ.m.t. vísun til upplýsinga um kostnað sem verða settar í lykilupplýs-

ingaskjalið skv. 5. gr. og skýringu á áhrifum slíkra þóknana og viðurlaga fyrir mismunandi fjárfestingartímabil. 

7. gr. 

Liðurinn „Hvernig ber ég fram kvörtun?“ 

Framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta skulu veita eftirfarandi upplýsingar 

í liðnum sem ber titilinn „Hvernig ber ég fram kvörtun?“ í lykilupplýsingaskjalinu, í formi samantektar: 

a) um skrefin sem þarf að fylgja til að leggja fram kvörtun vegna afurðarinnar eða vegna framferðis framleiðanda hennar eða 

aðila sem veitir ráðgjöf um hana eða selur, 

b) um tengil á viðeigandi vefsíðu fyrir slíkar kvartanir, 

c) um uppfært póstfang og netfang þar sem leggja má slíkar kvartanir fram. 

8. gr. 

Liðurinn „Aðrar upplýsingar sem skipta máli“ 

1. Í liðnum sem ber titilinn „Aðrar upplýsingar sem skipta máli“ í lykilupplýsingaskjalinu skulu framleiðendur pakkaðrar og 

vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta tilgreina viðbótarupplýsingaskjöl sem heimilt er að afhenda 

hvort sem slík viðbótarupplýsingaskjöl eru gerð tiltæk á grundvelli lagaskilyrða eða aðeins að beiðni almenna fjárfestisins.  
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2. Veita má upplýsingarnar í liðnum sem ber titilinn „Aðrar upplýsingar sem skipta máli“ í lykilupplýsingaskjalinu í formi 

samantektar, þ.m.t. um hlekk á vefsíðu þegar veittar eru frekari upplýsingar en þær sem er að finna í skjölunum sem um getur í 

1. mgr. 

9. gr. 

Sniðmát 

Framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta skulu leggja fram lykilupplýs-

ingaskjalið á sniðmáti sem mælt er fyrir um í I. viðauka. Sniðmátið skal fylla út í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í 

þessari framseldri reglugerð og í reglugerð (ESB) nr. 1286/2014. 

II. KAFLI 

SÉRTÆK ÁKVÆÐI UM LYKILUPPLÝSINGASKJALIÐ 

10. gr. 

Pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir fyrir almenna fjárfesta sem bjóða ýmsa fjárfestingarkosti 

Framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta skulu, ef afurðin býður ýmsa 

undirliggjandi fjárfestingarmöguleika og ekki er hægt að veita upplýsingar varðandi þessa undirliggjandi fjárfestingarmöguleika 

í stöku, gagnorðu og sérstöku lykilupplýsingaskjali, láta í té annað eftirfarandi skjala: 

a) lykilupplýsingaskjal fyrir hvern undirliggjandi fjárfestingarmöguleika innan afurðarinnar, þ.m.t. upplýsingar um hana í 

samræmi við I. kafla, 

b) almennt lykilupplýsingaskjal þar sem afurðinni er lýst í samræmi við I. kafla, nema annað sé tilgreint í 11.–14. gr. 

11. gr. 

Liðurinn „Hvers konar afurð er þetta“ í almenna lykilupplýsingaskjalinu 

Í liðnum sem ber titilinn „Hvers konar afurð er þetta“ skulu framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingar-

afurðar fyrir almenna fjárfesta, þrátt fyrir ákvæði 2. og 3. mgr. 2. gr., tilgreina eftirfarandi: 

a) lýsingu á tegundum undirliggjandi fjárfestingarmöguleika, þ.m.t. markaðssviðum eða tegundum gerninga, sem og á þeim 

meginþáttum sem ávöxtunin er háð, 

b) yfirlýsingu sem tilgreinir þá tegund fjárfesta sem ætlunin er beina markaðssetningu afurðarinnar til á grundvelli 

undirliggjandi fjárfestingarmöguleika, 

c) tilgreiningu á því hvar sérstakar upplýsingar um hvern undirliggjandi fjárfestingarmöguleika er að finna. 

12. gr. 

Liðurinn „Hverjar eru áhætturnar og hvaða ávöxtun gæti ég fengið?“ í almenna lykilupplýsingaskjalinu 

1. Í liðnum sem ber titilinn „Hverjar eru áhætturnar og hvaða ávöxtun gæti ég fengið?“ skulu framleiðendur pakkaðrar og 

vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar, þrátt fyrir ákvæði a-liðar 2. mgr. og 3. mgr. 3. gr., tilgreina eftirfarandi: 

a) þá ýmsu áhættuflokka allra undirliggjandi fjárfestingarmöguleika sem eru í boði innan afurðarinnar með því að nota 

samantekna áhættuvísa sem hafa tölulegan mælikvarða frá 1 til 7, eins og sett er fram í III. viðauka, 

b) yfirlýsingu sem tilgreinir að áhætta og ávöxtun fjárfestingar sé breytileg með tilliti til undirliggjandi fjárfestingarmöguleika,  
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c) stutta lýsingu á því hvernig árangur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðir fyrir almenna fjárfesta sé, á 

heildina litið, háður undirliggjandi fjárfestingarmöguleikum, 

d) tilgreiningu á því hvar sérstakar upplýsingar um hvern undirliggjandi fjárfestingarmöguleika er að finna. 

2. Þegar framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta nota lykilupplýs-

ingaskjalið fyrir fjárfesta í samræmi við 2. mgr. 14. gr., í þeim tilgangi að tilgreina áhættuflokkana sem um getur í  

a-lið 1. mgr., skulu þeir nota þá tilbúnu áhættu- og árangursvísa skv. 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 583/2010 í tengslum við 

verðbréfasjóði og sjóði sem ekki eru verðbréfasjóðir sem undirliggjandi fjárfestingarmöguleika. 

13. gr. 

Liðurinn „Hver er kostnaðurinn?“ í almenna lykilupplýsingaskjalinu 

1. Í liðnum sem ber titilinn „Hver er kostnaðurinn?“ skulu framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingar-

afurðar, þrátt fyrir ákvæði b-liðar 1. mgr. 5. gr., tilgreina eftirfarandi: 

a) ýmiss konar kostnað af afurð í töflunum sem bera titlana „Kostnaður yfir tíma“ og „Samsetning kostnaðar“ sem settar eru 

fram í VII. viðauka, 

b) yfirlýsingu sem tilgreinir að kostnaður almenns fjárfestis sé breytilegur með tilliti til undirliggjandi fjárfestingarmöguleika, 

c) tilgreiningu á hvar sérstakar upplýsingar um hvern undirliggjandi fjárfestingarmöguleika sé að finna. 

2. Þrátt fyrir kröfurnar sem mælt er fyrir um í a-lið 1. mgr. 5. gr. og þrátt fyrir ákvæði 12. til 20. liðar VI. viðauka geta 

framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar, þegar þeir nota lykilupplýsingaskjalið fyrir fjárfesta í 

samræmi við 2. mgr. 14. gr., beitt aðferðunum sem sýndar eru í 21. lið VI. viðauka, á verðbréfasjóði og sjóði sem eru ekki 

verðbréfasjóðir. 

3. Þegar framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar nota lykilupplýsingaskjalið í samræmi við 

2. mgr. 14. gr. fyrir verðbréfasjóði og sjóði sem eru ekki verðbréfasjóðir sem eina undirliggjandi fjárfestingarmöguleikann, þrátt 

fyrir ákvæði 5. gr., er þeim heimilt að tilgreina margs konar gjöld fyrir afurðina í samræmi við 10. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 583/2010. 

14. gr. 

Sérstakar upplýsingar um hvern undirliggjandi fjárfestingarmöguleika 

1. Að því er varðar þær tilteknu upplýsingar sem um getur í 11., 12. og 13. gr. skulu framleiðendur pakkaðrar og 

vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar láta eftirfarandi fylgja fyrir hvern undirliggjandi fjárfestingarmöguleika: 

a) viðvörun um skilning, þar sem við á, 

b) markmið fjárfestingarinnar og leiðir til að ná þeim, og fyrirhugaðan markhóp í samræmi við 2. og 3. mgr. 2. gr., 

c) samantekinn áhættuvísi, ásamt textaskýringu og árangurssviðsmyndir í samræmi við 3. gr., 

d) framsetningu kostnaðar í samræmi við 5. gr. 

2. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. geta framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar notað 

lykilupplýsingaskjalið fyrir fjárfesta sem samið er í samræmi við 78.–81. gr. tilskipunar 2009/65/EB til að veita sérstakar 

upplýsingar að því er varðar 11.–13. gr. þessarar framseldu reglugerðar þegar að minnsta kosti einn undirliggjandi 

fjárfestingarmöguleiki sem um getur í 1. mgr. er verðbréfasjóður eða sjóður sem er ekki verðbréfasjóður sem um getur í 32. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1286/2014. 

III. KAFLI 

YFIRFERÐ OG ENDURSKOÐUN Á LYKILUPPLÝSINGASKJALINU 

15. gr. 

Yfirferð 

1. Framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta skulu yfirfara upplýsingarnar 

sem er að finna í lykilupplýsingaskjalinu í hvert skipti sem gerðar eru breytingar sem hafa veruleg áhrif eða eru líklegar til að 

hafa veruleg áhrif á upplýsingarnar sem er að finna í því og a.m.k. á 12 mánaða fresti frá og með upphaflegum útgáfudegi 

skjalsins.  
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2. Með yfirferðinni sem um getur í 1. mgr. skal sannreyna hvort upplýsingarnar í lykilupplýsingaskjalinu séu nákvæmar og 

settar fram á sanngjarnan og skýran hátt og ekki villandi. Með henni skal einkum sannreyna eftirfarandi: 

a) hvort upplýsingarnar í lykilupplýsingaskjalinu uppfylli almennar kröfur um form og efni samkvæmt reglugerð (ESB) 

nr. 1286/2014 eða sérstakar kröfur um form og efni sem mælt er fyrir um í þessari framseldu reglugerð, 

b) hvort ráðstafanir vegna markaðsáhættu eða útlánaáhættu pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar hafi breyst, 

þegar slík breyting hefur samanlögð áhrif sem geri það nauðsynlegt að flytja afurðina í annan flokk samantekins áhættuvísis 

en þann sem henni var úthlutað í lykilupplýsingaskjalinu, með fyrirvara um endurskoðun, 

c) hvort meðalávöxtun hóflegrar árangurssviðsmyndar fyrir pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð, sem er gefin 

upp sem hlutfallsleg ávöxtun á ársgrundvelli hafi breyst um meira en fimm prósentustig. 

3. Að því er varðar 1. mgr. skulu framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar koma á fót og 

viðhalda fullnægjandi ferlum á líftíma afurðarinnar þegar hún verður áfram tiltæk almennum fjárfestum til að auðkenna án 

ótilhlýðilegrar tafar aðstæður sem gætu leitt til breytingar sem hefur áhrif eða er líkleg til að hafa áhrif á nákvæmni, sanngirni 

og skýrleika upplýsinganna í lykilupplýsingaskjalinu. 

16. gr. 

Endurskoðun 

1. Framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar skulu án ótilhlýðilegrar tafar endurskoða 

lykilupplýsingaskjalið þar sem í yfirferð skv. 15. gr. er komist að þeirri niðurstöðu að nauðsynlegt sé að breyta lykilupplýs-

ingaskjalinu. 

2. Framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar skulu tryggja að allir liðir lykilupplýsingaskjalsins 

sem þessar breytingar hafa áhrif á séu uppfærðir. 

3. Framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar skal birta endurskoðað lykilupplýsingaskjal á vefsíðu 

sinni. 

IV. KAFLI 

AFHENDING LYKILUPPLÝSINGASKJALSINS 

17. gr. 

Skilyrði fyrir afhendingu með góðum fyrirvara 

1. Aðili sem veitir ráðgjöf um eða selur pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð skal afhenda lykilupplýsingaskjalið 

með góðum fyrirvara til að gefa almennum fjárfesti nægan tíma til að skoða skjalið áður en þeir hafa bundið sig af samningi eða 

tilboði sem varðar afurðina án tillits til þess hvort almenni fjárfestirinn fái umþóttunartíma (e. cooling off period) eða ekki. 

2. Að því er varðar 1. mgr. skal aðili sem veitir ráðgjöf um eða selur pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð meta 

hversu mikinn tíma almennur fjárfestur þarf til að skoða lykilupplýsingaskjalið, að teknu tilliti til eftirfarandi: 

a) þekkingar og reynslu almenna fjárfestisins af afurðinni eða afurðum af svipuðum toga eða með áhættu sem er svipuð þeirri 

sem fylgir viðkomandi afurð, 

b) hversu flókin afurðin er, 

c) fari ráðgjöfin eða salan fram að frumkvæði almenna fjárfestisins, þess að almenni fjárfestirinn taki það skýrt fram að 

áríðandi sé að ljúka gerð fyrirhugaðs samnings eða tilboðs. 
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18. gr. 

Lokaákvæði 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún gildir frá og með 1. janúar 2018. 

Ákvæði 2. mgr. 14. gr. gilda til 31. desember 2019. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 8. mars 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

SNIÐMÁT LYKILUPPLÝSINGASKJALSINS 

Framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta skulu fylgja framsetningu liða og 

titla sem er að finna í sniðmátinu, sem fastsetur þó ekki viðmið varðandi lengd einstakra liða og staðsetningu síðuskipta. Skjalið 

má ekki vera lengra en þrjár prentaðar A4-blaðsíður. 

 

  

Lykilupplýsingaskjal 

Tilgangur 
Þetta skjal veitir þér lykilupplýsingar um viðkomandi fjárfestingarafurð. Það er ekki markaðsefni. 
Upplýsingarnar eru lögboðnar og markmið þeirra er að auðvelda þér að skilja eðli, áhættu, 
kostnað og mögulegan hagnað og tap af afurðinni og að bera hana saman við aðrar afurðir. 

Afurð 
[Heiti afurðar] [Nafn framleiðanda pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta] [ISIN-
númer eða einkvæmt afurðarauðkenni þegar við á] [vefsíða framleiðanda pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar 
fyrir almenna fjárfesta] Hringja í [símanúmer] til að fá frekari upplýsingar] [Lögbært yfirvald framleiðanda pakkaðrar og 
vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta í tengslum við lykilupplýsingaskjalið] [dagsetning framleiðslu 
lykilupplýsingaskjalsins] 

 
[Viðvörun (þegar við á) Þú ert að kaupa afurð sem er flókin og erfitt gæti verið að skilja] 

Hvers konar afurð er þetta? 
Tegund 

Markmið 

Hverjar eru áhætturnar og hvaða ávöxtun gæti ég fengið? 

Áhættuvísir Lýsing á áhættu- og ávöxtunarsniði afurðarinnar 

Samantekinn áhættuvísir 

Sniðmát og textaskýring samantekins áhættuvísis eins og hann er settur 

fram í III. viðauka, þ.m.t. um mögulegt hámarkstap: er hætta á allt það fé 

sem ég hef fjárfest geti tapast? Ber ég sjálfur áhættuna af 

viðbótarfjárskuldbindingum eða öðrum skuldbindingum sem stofnað er til? 

Er höfuðstólsvörn gegn markaðsáhættu? 

 

Árangurssviðs-
myndir 

Snið og textaskýring árangurssviðsmynda eins og sett er fram í 

V. viðauka, þ.m.t. þegar viðeigandi upplýsingar um skilyrði fyrir 

ávöxtun almennra fjárfesta eða innbyggt ávöxtunarþak, og yfirlýsing 

um að viðeigandi skattalöggjöf í heimaríki almenna fjárfestisins geti 

haft áhrif á raunverulega útgreiðslu. 

  

[Vátryggingabætur og kostnaður] 

Fyrirhugaður almennur fjárfestir 
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Hvað gerist ef [framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar 

fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta ] getur ekki greitt út? 
Upplýsingar um hvort ábyrgðarkerfi sé til staðar, heiti ábyrgðaraðila eða rekstraraðila, þ.m.t. 

áhættur sem falla undir þá vernd og áhættur sem falla ekki undir hana. 

Hver er kostnaðurinn? 

„Hve lengi á ég að fjárfesta og get ég tekið fé út snemma?“ 

„Hvernig ber ég fram kvörtun?“ 

Ráðlagður [lágmarkskrafa] fjárfestingartími: [x] 

Upplýsingar um möguleika á eignalosun fyrir lokadag, skilyrði fyrir því og viðeigandi gjöld og viðurlög sem 

gilda, ef einhver eru. Upplýsingar um afleiðingar þess að innleysa eignina fyrir lok viðkomandi tímabils eða 

fyrir lok ráðlagðs fjárfestingartíma 

Aðrar upplýsingar sem skipta máli 

Kostnaður yfir 
tíma 

Sniðmát og texti skv. VII. viðauka 

Samsetning 
kostnaðar 

Sniðmát og texti skv. VII. viðauka 

Skýringartexti um upplýsingar um annan dreifingarkostnað sem bætist við 
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II. VIÐAUKI 

AÐFERÐAFRÆÐI VIÐ FRAMSETNINGU Á ÁHÆTTU 

1. HLUTI 

Markaðsáhættumat 

Ákvörðun um markaðsáhættumælingu (MRM) 

1. Markaðsáhætta er mæld með flökti á ársgrundvelli sem samsvarar vágildi (e. value-at-risk (VaR)) við öryggisstig 97,5% á 

ráðlögðum fjárfestingartíma nema annað sé tekið fram. Vágildið er sá hundraðshluti af fjárfestri fjárhæð sem almennur 

fjárfestir fær til baka. 

2. Pökkuð og vátryggingatengd fjárfestingarafurð skal sett í MRM-flokk samkvæmt eftirfarandi töflu: 

MRM-flokkur Flökt jafngilt vágildi (e. VaR-equivalent volatility (VEV)). 

1 < 0,5% 

2 0,5% – 5,0% 

3 5,0% – 12% 

4 12% – 20% 

5 20% – 30% 

6 30% – 80% 

7 > 80% 

Ítarleg lýsing á flokkum pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar að því er varðar markaðsáhættumat 

3. Til að ákvarða markaðsáhættu er pökkuðum og vátryggingatengdum fjárfestingarafurðum fyrir almenna fjárfesta skipt í 

fjóra flokka. 

4. Flokkur 1 nær yfir eftirfarandi: 

a) pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir þar sem fjárfestar gætu tapað meiru en fjárhæðinni sem þeir 

fjárfestu, 

b) pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir sem falla undir einn þeirra flokka sem um getur í 4.–10. lið í 

þætti C í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB (1). 

c) pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir eða undirliggjandi fjárfestingar þeirra sem eru verðlagðar sjaldnar 

en einu sinni í mánuði eða þær sem hafa ekki viðeigandi viðmiðun eða áætlað virði, eða þegar viðeigandi viðmiðun 

þeirra eða áætlað virði er verðlagt sjaldnar en einu sinni í mánuði. 

5. Flokkur 2 nær yfir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir sem, annaðhvort beint eða á tilbúnum grunni, 

bjóða óskuldsetta áhættuskuldbindingu vegna verðs undirliggjandi fjárfestinga eða skuldsetta áhættuskuldbindingu vegna 

undirliggjandi fjárfestinga sem greiðir út fast margfeldi af verði þessara undirliggjandi fjárfestinga þar sem a.m.k. 2 ára 

sögulegt dagsverð, 4 ára vikulegt verð eða 5 ára mánaðarverð eru tiltæk fyrir afurðina eða þegar fyrirliggjandi viðeigandi 

viðmiðanir eða áætlað virði eru tiltæk, að því tilskildu að slíkar viðmiðanir eða áætlað virði uppfylli sömu forsendur um 

lengd og tíðni verðsögunnar. 

6. Flokkur 3 nær yfir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir með virði sem endurspeglar verð undirliggjandi 

fjárfestinga en ekki sem fast margfeldi af verði þessara undirliggjandi fjárfestinga, ef a.m.k. 2 ára sögulegt dagsverð 

undirliggjandi eigna, 4 ára vikulegt verð eða 5 ára mánaðarverð eða ef fyrirliggjandi viðeigandi viðmiðun eða áætlað virði 

eru tiltæk, að því tilskildu að slíkar viðmiðanir eða áætlað virði uppfylli sömu forsendur fyrir lengd og tíðni verðsögunnar.  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 

2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349). 
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7. Flokkur 4 nær yfir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir með virði sem byggist að hluta til á þáttum sem 

sjást ekki á markaðinum, þ.m.t. vátryggingatengdar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir sem skila hluta af 

hagnaði framleiðanda til almennra fjárfesta. 

Notkun viðeigandi viðmiðana eða áætlaðs virðis til að tilgreina flokka pakkaðra og vátryggingatengdra fjárfestingarafurða 

Þegar framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar notar viðeigandi viðmiðanir eða áætlað virði skulu 

þessar viðmiðanir eða áætlaða virði vera dæmigerð fyrir þær eignir eða áhættuskuldbindingar sem ákvarða árangur hennar. 

Framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar skal skjalfesta notkun slíkra viðmiðana eða áætlaðs virðis. 

Ákvörðun MRM-flokka fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í flokki 1 

8. Pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í flokki 1 skulu vera í MRM-flokki 7, að undanskildum þeim afurðum 

sem um getur í c-lið 4. liðar þessa viðauka sem skulu vera í MRM-flokki 6. 

Ákvörðun MRM-flokka fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í flokki 2 

9. Vágildið skal reiknað frá þeim tíma þegar sannreynd úthlutun ávöxtunar af pakkaðri og vátryggingatengdri 

fjárfestingarafurð fer fram, eða viðmiðunarverðs hennar eða áætlaðs verðs á undanförnum fimm árum. Lágmarkstíðni 

athugana er einu sinni í mánuði. Þegar verð eru tiltæk daglega skal tíðnin vera einu sinni á dag. Þegar verð eru tiltæk 

vikulega skal tíðnin vera einu sinni í viku. Þegar verð eru tiltæk hálfsmánaðarlega skal tíðnin vera einu sinni á tveggja 

mánaða fresti. 

10. Nota má skemmra tímabil þegar gögn um dagleg verð á fimm ára tímabili eru ekki aðgengileg. Að því er varðar daglegar 

athuganir á verði pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar eða viðmiðun hennar eða áætluðu verði hennar 

skal sannreynd ávöxtun taka til a.m.k. tveggja ára. Að því er varðar vikulegar athuganir á verði pakkaðrar og 

vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar skulu vera a.m.k. fjögur ár af sannreynanlegum gögnum. Að því er varðar 

mánaðarlegar athuganir á verði pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta skulu vera 

sannreynanleg gögn sem ná yfir a.m.k. fimm ára tímabil. 

11. Ávöxtunin á hverju tímabili er skilgreind sem náttúrulegur logri af hlutfalli milli verðs við lokun markaðar við lok 

yfirstandandi tímabils og lok markaðar við lok tímabilsins á undan. 

12. Vágildismælingin á ávöxtunarhlutfallinu er gefin með Cornish-Fisher aukningu sem hér segir: 

VaRRETURN SPACE = σ  √N ∗ (−1,96 + 0,474 ∗ μ1/ √N − 0,0687 ∗ μ2/N + 0,146 ∗ μ1
2/N) − 0,5 σ2N 

þar sem N er fjöldi viðskiptatímabila á ráðlögðum fjárfestingartíma og σ, μ1, μ2 eru, í þessari röð, flökt, skekkja og 

umfram ferilris mælt út frá dreifingu ávöxtunar. Flöktið, skekkjan og umfram ferilris er reiknað út frá mældum 

augnablikum í dreifingu ávöxtunar í samræmi við eftirfarandi: 

— núllta augnablikið, M0, er fjöldi athugana á tímabilinu eins og í 10. lið þessa viðauka 

— fyrsta augnablikið, M1, er meðaltal allrar sannreynanlegrar ávöxtunar í úrtakinu 

— annað M2, þriðja M3 og fjórða M4 augnablikið er skilgreint á hefðbundinn hátt: 

M2 = ∑ (ri − M1)2/M0i , 

M3 = ∑ (ri − M1)3/M0i , 

M4 = ∑ (ri − M1)4/M0i , 

þar sem ri er mæld ávöxtun á tímabilinu i í sögu ávöxtunar. 

— flöktið, σ, er gefið með √M2. 

— skekkjan, μ1, er jöfn og M3/σ3. 

— umfram ferilris, μ2, er jafnt og M4/σ4 – 3.  
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13. Flökt jafngilt vágildi (VEV) er gefið sem: 

𝑉𝐸𝑉 = { √(3,842 − 2 ∗ 𝑉𝑎𝑅𝑅𝐸𝑇𝑈𝑅𝑁 𝑆𝑃𝐴𝐶𝐸) − 1,96} / √T 

þar sem T er lengd ráðlagðs fjárfestingartíma í árum. 

14. Að því er varðar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir sem stýrt er í samræmi við fjárfestingarstefnur eða -

áætlanir sem fylgja ákveðnum umbunarmarkmiðum með þátttöku í sveigjanlegum fjárfestingum í ólíkum flokkum 

fjáreigna (t.d. bæði á hlutabréfamarkaði og markaði fyrir verðbréf með fasta ávöxtun) skal það flökt sem er jafngilt vágildi 

og nota skal, ákvarðað á eftirfarandi hátt: 

a) þegar fjárfestingarstefnan hefur ekki verið endurskoðuð á tímabilinu sem um getur í 10. lið þessa viðauka skal nota 

það flökt sem er jafngilt vágildi sem er hæst af eftirfarandi flökti sem er jafngilt vágildi: 

i. flökt sem er jafngilt vágildi, reiknað í samræmi við 9. –13. lið þessa viðauka, 

ii. flökt sem er jafngilt vágildi af ávöxtun bráðabirgðaeignablöndu sem er í samræmi við viðmiðunareignaskiptingu 

sjóðsins á þeim tíma þegar útreikningur fer fram, 

iii. flökt sem er jafngilt vágildi og er í samræmi við áhættutakmarkanir sjóðsins, ef einhverjar eru og ef við á. 

b) þegar fjárfestingarstefna hefur verið endurskoðuð á tímabilinu sem um getur í 10. lið þessa viðauka skal nota það flökt 

sem er jafngilt vágildi sem er hæst af því flökti sem er jafngilt vágildi og um getur í ii. og iii. lið a-liðar. 

15. Pökkuð og vátryggingatengd fjárfestingarafurð skal sett í MRM-flokk eins og mælt er fyrir um í 2. lið þessa viðauka með 

hliðsjón af flökti sem er jafngilt vágildi. Ef aðeins eru til mánaðarleg gögn um verð pakkaðrar og vátryggingatengdrar 

fjárfestingarafurðar skal bæta einum flokki við MRM–flokkinn sem henni var úthlutaður skv. 2. lið þessa viðauka. 

Ákvörðun MRM-flokks fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í flokki 3 

16. Reikna skal vágildið í verðdreifingu á grundvelli dreifingar á verðgildum pakkaðra og vátryggingatengdra 

fjárfestingarafurða í lok ráðlagðs fjárfestingartíma. Dreifingin skal fengin með því að herma eftir verði þess eða þeirra 

þátta sem ákvarða verðmæti afurðarinnar í lok ráðlagðs fjárfestingartíma. Vágildið skal vera verðmæti pakkaðrar og 

vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar við öryggisstig 97,5% í lok ráðlagðs fjárfestingartíma, afvaxtað til núverandi 

dagsetningar með því að nota ætlaðan áhættulausan afvöxtunarþátt frá núverandi dagsetningu til loka ráðlagðs 

fjárfestingartíma. 

17. Flökt sem er jafngilt vágildi (VEV) er gefið sem: 

𝑉𝐸𝑉 = { √(3,842 − 2 ∗ 𝑖𝑛(𝑉𝑎𝑅𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸 𝑆𝑃𝐴𝐶𝐸)) − 1,96} / √T 

þar sem T er lengd ráðlagðs fjárfestingartíma í árum. Tímabil í árum fram til kaupréttar eða uppsagnar er aðeins notað við 

útreikning þegar kaupréttur eða uppsögn er notuð á afurð fyrir lok ráðlagðs fjárfestingartíma samkvæmt hermuninni. 

18. Pökkuð og vátryggingatengd fjárfestingarafurð skal sett í MRM-flokk sem mælt er fyrir um í 2. lið þessa viðauka, með 

hliðsjón af flökti sem er jafngilt vágildi. Ef aðeins eru til mánaðarleg verðgögn um afurð skal bæta einum flokki við 

MRM-flokkinn sem henni var úthlutaður skv. 2. lið þessa viðauka. 

19. Lágmarksfjöldi hermana er 10 000. 

20. Hermunin byggist á að finna vænta dreifingu verðs eða verðbil undirliggjandi samninga um pakkaðar og vátryggingatengdar 

fjárfestingarafurðir með því að taka handahófsúrtök með skilum (e. bootstrapping with replacement) úr sannreynanlegri 

dreifingu ávöxtunar af þessum samningum. 

21. Að því er varðar hermunina sem um getur í 16.–20. lið þessa viðauka eru tvær tegundir sannreynanlegra markaðsbreyta 

sem hægt er að taka með við útreikning á verðmæti pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar: stundargengi 

(eða stig verðs) og kúrfur. 

22. Fyrir hverja hermun á stundargengi (eða stigi) skal framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar: 

a) reikna út ávöxtunina fyrir hvert sannreynt tímabil á síðustu fimm árum eða árunum sem um getur í 6. lið þessa 

viðauka með því að taka logra verðs frá lokum hvers tímabils og deila í það með verðinu í lok fyrra tímabils,  
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b) velja með slembiúrtaki eitt sannreynt tímabil sem svarar til ávöxtunar allra undirliggjandi samninga fyrir hvert tímabil 

samkvæmt hermun á ráðlögðum fjárfestingartíma (nota má sama sannreynda tímabilið oftar en einu sinni í sömu 

hermun), 

c) reikna út ávöxtunina fyrir hvern samning með því að leggja saman ávöxtunina frá völdum tímabilum og leiðrétta 

þessa ávöxtun til að tryggja að vænt ávöxtun sem er mæld frá hermdri dreifingu ávöxtunar hafi áhættuhlutlausar 

væntingar um ávöxtun á ráðlögðum fjárfestingartíma. Endanlegt virði ávöxtunarinnar er gefið með: 

Return = E [Returnrisk−neutral] − E [Returnmeasured] − 0,5 σ2N − ρ σ σccyN 

Þar sem: 

— annað skilyrðið leiðréttir áhrif meðaltals sannreyndrar ávöxtunar, 

— þriðja skilyrðið leiðréttir áhrif af dreifni sannreyndrar ávöxtunar, 

— síðasta skilyrðið leiðréttir víxlgengisáhrif (e. quanto impact) ef lausnargjaldmiðillinn er frábrugðinn 

eignagjaldmiðli. Skilyrðin sem leggja af mörkum til leiðréttingarinnar eru sem hér segir: 

— ρ er samsvörun milli eignaverðs og viðeigandi Fx hlutfalls — mælt yfir ráðlagðan fjárfestingartíma, 

— σ er mælt flökt eignarinnar, 

— σccy er mælt flökt Fx hlutfalls. 

d) reikna út verð á hverjum undirliggjandi samningi með hjálp veldisfalls ávöxtunarinnar. 

23. Hvað varðar kúrfur skal framkvæma frumþáttagreiningu (PCA) til að tryggja að hermun á hreyfingu hvers punkts á 

kúrfunni yfir langt tímabil leiði til samræmdar kúrfu. 

a) Frumþáttagreining er framkvæmd með því að: 

i. safna saman sögulegum gögnum um líftímapunkta sem skilgreina kúrfuna fyrir hvert viðskiptatímabil næstliðin 

5 ár eða árin sem vísað er til í 6. lið þessa viðauka, 

ii. tryggja að hver líftímapunktur sé jákvæður — þegar neikvæður líftímapunktur er til staðar skal hækka alla 

líftímapunkta með minnstu heilu tölu eða hlutfalli til að tryggja jákvæð gildi fyrir alla líftímapunkta, 

iii. reikna út ávöxtun yfir hvert tímabil fyrir hvern líftímapunkt með því taka náttúrulegan logra hlutfallsins milli 

verðs/stigs við lok hvers sannreynds tímabils og verðs/stigs við lok tímabilsins á undan, 

iv. leiðrétta ávöxtunina sem er sannreynd við hvern líftímapunkt þannig að arðgreiðslur á hverjum líftímapunkti séu 

núll að meðaltali, 

v. reikna út samdreifnitöflu milli tveggja líftímapunkta með því að leggja saman ávöxtunina, 

vi. reikna út eiginvigur og eigingildi samdreifnitöflunnar, 

vii. velja eiginvigrana sem samsvara þremur stærstu eigingildunum, 

viii. búa til töflu með þremur dálkum þar sem fyrsti dálkurinn er eiginvigurinn með stærsta eigingildið; 

miðjudálkurinn er eiginvigurinn með næststærsta eigingildið og síðasti dálkurinn er eiginvigurinn með þriðja 

stærsta eigingildið, 

ix. framreikna ávöxtunina inn í 3 helstu eiginvigra sem voru reiknaðir í síðasta skrefi með því að margfalda NxM 

töfluna yfir arðgreiðslur sem fékkst í iv. lið með Mx3 töflu eiginvigra sem fengust í viii. lið, 

x. reikna út ávöxtunartöflu sem verður notuð við hermun með því að margfalda niðurstöður í ix. lið með því að 

breyta töflunni með eiginvigrum sem fengust í viii. lið. Þetta er röð gilda sem á að nota við hermunina.  
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b) Kúrfuhermunin er framkvæmd eins og hér segir: 

i. tímaþrepið í hermuninni er eitt tímabil. Fyrir hvert athugunartímabil á ráðlögðum fjárfestingartíma skal velja röð 

af handahófi úr útreiknaðri töflu ávöxtunar. Ávöxtunin fyrir hvern líftímapunkt, T, er summan af völdum röðum í 

dálkinum sem samsvarar líftímapunkti, T. 

ii. hermt hlutfall fyrir hvern líftímapunkt T er núverandi hlutfall við líftímapunkt T: 

— margfaldað með veldisfalli hermdrar ávöxtunar, 

— leiðrétt fyrir tilfærslu sem er notuð til að tryggja jákvæð gildi fyrir alla líftímapunkta og 

— leiðrétt til að vænt meðalvirði samsvari gildandi væntingum um hlutfallið á líftímapunkti T í lok ráðlagðs 

fjárfestingartíma. 

24. Að því er varðar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í flokki 3 sem einkennast af skilyrðislausri verndun 

fjármagns, er framleiðanda hennar heimilt að gera ráð fyrir að vágildi við 97,5% öryggisstig sé jafnt stigi skilyrðislausrar 

verndunar fjármagns í lok ráðlagðs fjárfestingartíma, afvaxtað til núverandi dagsetningar með því að nota ætlaðan 

áhættulausan afvöxtunarþátt. 

Ákvörðun MRM-flokka fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í flokki 4 

25. Þegar árangur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar veltur á þætti eða þáttum sem ekki eru sannreyndir á 

markaði eða að nokkru leyti undir stjórn framleiðenda hennar eða sú er raunin um efnisþátt í afurð skal framleiðandi 

hennar fylgja aðferðinni í þessum þætti til að gera grein fyrir þessum þætti eða þáttum. 

26. Auðkenna skal mismunandi efnisþætti pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar sem stuðla að árangri hennar 

til að þeir efnisþættir sem eru ekki að fullu eða hluta háðir þætti eða þáttum sem eru ekki sannreyndir á markaði séu 

meðhöndlaðir í samræmi við viðeigandi aðferðir sem eru settar fram í þessum viðauka að því er varðar pakkaðar og 

vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í flokki 1, 2 eða 3, Reikna skal flökt sem er jafngilt vágildi fyrir hvern þessara 

efnisþátta. 

27. Efnisþáttur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta sem er að fullu eða hluta háður 

þætti eða þáttum sem eru ekki sannreyndir á markaði skal fylgja öflugum og viðurkenndum atvinnugreina- og 

eftirlitsstöðlum til að ákvarða viðeigandi væntingar til framtíðarframlaga þessara þátta og óvissunnar sem getur verið til 

staðar að því er varðar þetta framlag. Þegar efnisþátturinn er ekki að fullu háður þætti sem er ekki sannreyndur á markaði 

skal nota aðferðafræði handahófsúrtaksnálgunar til að gera grein fyrir markaðsþáttum sem eru settir fram fyrir pakkaðar 

og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í flokki 3. Flökt sem er jafngilt vágildi fyrir efnisþátt pakkaðrar og 

vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar skal vera útkoma samsetningar á aðferðafræði handahófsúrtaksnálgunar og 

öflugum og viðurkenndum atvinnugreina- og eftirlitsstöðlum til að ákvarða viðeigandi væntingar til framtíðarframlaga 

þessara þátta sem eru ekki sannreyndir á markaði. 

28. Vega skal flökt sem er jafngilt vágildi hlutfallslega fyrir hvern efnisþátt pakkaðrar og vátryggingatengdrar 

fjárfestingarafurðar til að komast að heildarflökti sem er jafngilt vágildi fyrir pakkaða og vátryggingatengda 

fjárfestingarafurðar. Þegar efnisþættirnir eru vegnir skal taka skal tillit til eiginleika afurðarinnar. Ef við á skal hafa í huga 

algrím afurðar sem mildar markaðsáhættu og jafnframt sérstaka eiginleika arðsemisþáttarins. 

29. Fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í flokki 4 sem einkennast af skilyrðislausri verndun fjármagns 

getur framleiðandi slíkrar afurðar gert ráð fyrir því að vágildi við 97,5% öryggisstig sé jafnt stigi skilyrðislausrar 

verndunar fjármagns í lok ráðlagðs fjárfestingartíma afvaxtað til núverandi dagsetningar með því að nota ætlaðan 

áhættulausan afvöxtunarþátt. 

2. HLUTI 

Aðferð við mat á útlánaáhættu 

I. ALMENNAR KRÖFUR 

30. Pökkuð og vátryggingatengd fjárfestingarafurð eða undirliggjandi fjárfestingar eða áhættuskuldbindingar hennar telst hafa 

í för með sér útlánaáhættu þegar ávöxtunin af afurðinni eða undirliggjandi fjárfestingum eða áhættuskuldbindingum 

hennar veltur á lánstrausti framleiðanda eða aðila sem þarf, beint eða óbeint, að inna af hendi viðkomandi greiðslu til 

fjárfestisins. Ekki er skylt að meta útlánaáhættu pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar með MRM upp á 7. 

31. Þegar aðili skuldbindur sig beint til að greiða almennum fjárfesti fyrir pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð 

skal meta útlánaáhættu fyrir eininguna sem er beinn skuldari.  
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32. Beri allar greiðsluskyldur skuldara eða eins eða fleiri óbeinna skuldara skilyrðislausa og óafturkallanlega ábyrgð annars 

aðila (ábyrgðaraðilans), má nota mat á útlánaáhættu ábyrgðaraðilans ef það er hagstæðara en mat á útlánaáhættu 

skuldarans eða skuldaranna. 

33. Að því er varðar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir sem eru óvarðar gegn undirliggjandi fjárfestingum 

eða tækni, þ.m.t. pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir sem sjálfar hafa í för með sér útlánaáhættu eða búa 

sjálfar til undirliggjandi fjárfestingar sem hafa í för með sér útlánaáhættu, skal meta útlánaáhættu í tengslum við 

útlánaáhættuna sem bæði afurðin og undirliggjandi fjárfestingar eða áhættuskuldbindingar hafa í för með sér (þ.m.t. 

áhættuskuldbindingar gagnvart öðrum pökkuðum og vátryggingatengdum fjárfestingum, á grundvelli gegnsæisaðferðar og 

með því að innleiða hvert matið á fætur öðru, ef nauðsyn krefur. 

34. Þegar útlánaáhætta er aðeins fyrir hendi á stigi undirliggjandi fjárfestinga eða áhættuskuldbindinga (þ.m.t. gagnvart öðrum 

pökkuðum og vátryggingatengdum fjárfestingarafurðum) skal ekki meta útlánaáhættuna á stigi pakkaðrar og 

vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar heldur á stigi þessara undirliggjandi fjárfestinga eða áhættuskuldbindinga á 

grundvelli gegnsæisaðferðar. Þegar pökkuð og vátryggingatengd fjárfestingarafurð er verðbréfasjóður eða sérhæfður 

sjóður er litið svo á að verðbréfasjóðurinn og sérhæfði sjóðurinn hafi ekki í för með sér útlánaáhættu en meta skal 

undirliggjandi fjárfestingar eða áhættuskuldbindingar verðbréfasjóðsins eða sérhæfða sjóðsins þegar nauðsyn krefur. 

35. Þegar pökkuð og vátryggingatengd fjárfestingarafurð er óvarin gegn mörgum undirliggjandi fjárfestingum og hefur í för 

með sér áhættuskuldbindingu fyrir útlánaáhættu skal meta hverja útlánaáhættu sér fyrir hverja undirliggjandi fjárfestingu 

sem stendur fyrir áhættuskuldbindingu sem er 10% eða meira af heildareignum eða heildarvirði afurðarinnar. 

36. Litið skal svo á, að því er varðar mat á útlánaáhættu, að undirliggjandi fjárfestingar eða áhættuskuldbindingar gagnvart 

afleiðum sem viðskipti eru með í kauphöll eða stöðustofnuðum OTC-afleiðum hafi enga útlánaáhættu. Ekki skal telja að 

útlánaáhætta sé til staðar þegar áhættuskuldbinding er að fullu veðtryggð á viðeigandi hátt eða þegar óveðtryggðar 

áhættuskuldbindingar sem hafa í för með sér útlánaáhættu eru minna en 10% af heildareignum eða heildarvirði pökkuðu 

og vátryggingatengdu fjárfestingarafurðarinnar. 

II. MAT Á ÚTLÁNAÁHÆTTU 

Mat á útlánaáhættu skuldara 

37. framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar skal, eftir atvikum, skilgreina fyrir fram eitt eða fleiri 

utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki sem eru vottuð eða skráð hjá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 (2) en vísað verður til lánshæfismats þeirra með 

samræmdum hættu að því er varðar mat á útlánaáhættu. Þegar mörg lánshæfismöt eru tiltæk samkvæmt þeirri stefnu skal 

nota miðgildismatið, eða það tveggja miðgilda sem lægra er þegar fjöldi mata er jöfn tala. 

38. Stig útlánaáhættu pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar og hvers viðkomandi skuldara skal, eftir því sem 

við á, metið á grundvelli: 

a) lánshæfismats sem utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki hefur úthlutað afurð, 

b) lánshæfismats sem utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki hefur úthlutað viðkomandi skuldara, 

c) staðlaðs lánshæfismats, eins og sett er fram í 43. lið þessa viðauka, þegar lánshæfismat samkvæmt annaðhvort a- eða 

b-lið eða báðum er ekki til staðar. 

Röðun lánshæfismats á lánshæfisþrep 

39. Röðun lánshæfismats utanaðkomandi lánshæfismatsstofnana á hlutlægan kvarða lánshæfisþrepa skal grundvallast á 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1800 (3). 

40. Ef um er að ræða útlánaáhættu sem er metin á grundvelli gegnsæisaðferðar, skal úthlutað lánshæfisþrep samsvara vegnu 

meðaltali lánshæfisþrepa fyrir hvern viðkomandi skuldara sem gera þarf lánshæfismat fyrir, í hlutfalli við heildareignir 

sem hvor þeirra stendur fyrir. 

41. Ef um er að ræða útlánaáhættu sem er metin á grundvelli keðjuverkunar skal öll áhættuskuldbinding útlánaáhættu metin 

sérstaklega, fyrir hvert lag, og úthlutað lánshæfisþrep skal vera hæsta þrep lánshæfis, í þeim skilningi að milli 

lánshæfisþreps sem er sett á 1 og lánshæfisþreps sem er sett á 3 er 3 það sem hærra er þeirra tveggja.  

  

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 frá 16. september 2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (Stjtíð. ESB L 302, 

17.11.2009, bls. 1). 

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1800 frá 11. október 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er 

varðar röðun lánshæfismats utanaðkomandi lánshæfismatsstofnana á hlutlægan kvarða lánshæfisþrepa í samræmi við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB (Stjtíð. ESB L 275, 12.10.2016, bls. 19). 
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42. Laga skal lánshæfisþrep skv. 38. lið þessa viðauka að binditíma eða ráðlögðum fjárfestingartíma pakkaðrar og 

vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar samkvæmt eftirfarandi töflu, nema þegar lánshæfismat, sem hefur verið úthlutað, 

endurspeglar binditíma eða ráðlagðan fjárfestingartíma: 
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5 4 5 6 

6 6 6 6 

43. Ef skuldarinn hefur ekki utanaðkomandi lánshæfismat skal sjálfkrafa lánshæfismatið, sem um getur í 38. lið þessa 

viðauka, vera: 

a) lánshæfisþrep 3 ef skuldari er reglufestur sem lánastofnun eða vátryggingafélag samkvæmt viðeigandi lögum 

Sambandsins eða lagaramma sem telst jafngildur samkvæmt lögum Sambandsins og ef lánshæfismat aðildarríkisins 

þar sem skuldari hefur lögheimili myndi vera lánshæfisþrep 3, 

b) lánshæfisþrep 5 fyrir alla aðra skuldara. 

III. MÆLING Á ÚTLÁNAÁHÆTTU 

44. Pakkaðri og vátryggingatengdri fjárfestingarafurð sem fær mat á útlánaáhættu á kvarða sem nær frá 1 til 6 á grundvelli 

vörputöflu sem mælt er fyrir um í 45. lið þessa viðauka og með því að beita mildandi þáttum útlánaáhættu skv. 46., 47., 

48. og 49. lið þessa viðauka eða þáttum sem auka útlánaáhættuna skv. 50. og 51. lið þessa viðauka, eins og við á. 

45. Tafla um vörpun lánshæfisþrepa við mat á útlánaáhættu: 

Aðlagað lánshæfisþrep Mæling á útlánaáhættu 

0 1 

1 1 
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Aðlagað lánshæfisþrep Mæling á útlánaáhættu 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

46. Mat á útlánaáhættu getur verið 1 ef eignir pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar, viðeigandi veð eða 

eignir sem tryggja greiðsluskyldu hennar eru: 

a) ávallt fram á lokadag jafngildar greiðsluskyldu afurðarinnar gagnvart fjárfestum sínum, 

b) í vörslu þriðja aðila á aðskildum reikningi samkvæmt sambærilegum skilmálum og skilyrðum og þeim sem mælt er 

fyrir um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB (4) eða tilskipun 2014/91/ESB (5) og 

c) ekki, undir neinum kringumstæðum, aðgengilegar öðrum lánardrottnum framleiðandans samkvæmt gildandi lögum. 

47. Mat á útlánaáhættu getur verið 2 ef eignir pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar, viðeigandi veð eða 

eignir sem tryggja greiðsluskyldu hennar eru: 

a) ávallt fram á lokadag jafngildar greiðsluskyldu afurðarinnar gagnvart fjárfestum sínum, 

b) auðkenndar og geymdar á reikningum eða í skrám á grundvelli gildandi laga, þ.m.t. 275. og 276. gr. tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB (6) og 

c) þannig að þessar kröfur almennra fjárfesta hafi forgang fram yfir kröfur annarra lánardrottna framleiðenda afurðar eða 

aðila sem ber skylda til að inna af hendi, beint eða óbeint, viðeigandi greiðslur til fjárfestisins. 

48. Þegar meta á útlánaáhættu á grundvelli gegnsæisaðferðar eða keðjuverkunar má einnig beita mildandi þáttum skv. 46. og 

47. lið þessa viðauka þegar útlánaáhætta í tengslum við hvern undirliggjandi skuldara er metin. 

49. Þegar pökkuð og vátryggingatengd fjárfestingarafurð getur ekki fullnægt viðmiðunum skv. 47. lið þessa viðauka er 

heimilt að lækka matið á útlánaáhættu skv. 45. lið um einn flokk þegar kröfur almennra fjárfesta hafa forgang yfir kröfur 

almennra lánardrottna framleiðanda afurðar, eins og sett er fram í 108. gr. tilskipunar 2014/59/ESB, eða aðila sem ber 

skylda til að inna af hendi, beint eða óbeint, viðeigandi greiðslur til fjárfestisins, að því marki sem skuldarinn fellur undir 

viðeigandi varfærniskröfur að því er varðar að tryggja viðeigandi jöfnun eigna og skulda. 

50. Hækka skal matið á útlánaáhættu skv. 45. lið þessa viðauka um tvo flokka þegar krafa almenns fjárfestis er víkjandi fyrir 

kröfum lánardrottna sem hafa forgang. 

51. Hækka skal matið á útlánaáhættu skv. 45. lið þessa viðauka um þrjá flokka þegar pökkuð og vátryggingatengd 

fjárfestingarafurð er hluti af eiginfjárgrunni skuldara hennar eins og skilgreint er í 118. lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (7) eða í 93. gr. tilskipunar 2009/138/ESB. 

  

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB frá 8. júní 2011 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og um breytingu á tilskipunum 

2003/41/EB og 2009/65/EB og reglugerðum (EB) nr. 1060/2009 og (ESB) nr. 1095/2010 (Stjtíð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 1). 

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/91/ESB frá 23. júlí 2014 um breytingu á tilskipun 2009/65/EB um samræmingu á lögum og 

stjórnsýslufyrirmælum um verðbréfasjóði (UCITS) að því er varðar störf vörsluaðila, starfskjarastefnu og viðurlög (Stjtíð. ESB L 257, 

28.8.2014, bls. 186). 

(6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB frá 25. nóvember 2009 um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og 

endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) (Stjtíð. ESB L 335, 17.12.2009, bls. 1). 

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og 

verðbréfafyrirtæki og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 1). 
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3. HLUTI 

Söfnun markaðs- og útlánaáhættu í samanteknum áhættuvísi 

52. Almennum samanteknum áhættuvísi er úthlutað samkvæmt samsetningu flokka til að meta útlánaáhættu og MRM-flokka, 

í samræmi við eftirfarandi töflu: 

MRM-flokkur 

Flokkur mats á útlánaáhættu 
MR1 MR2 MR3 MR4 MR5 MR6 MR7 

CR1 1 2 3 4 5 6 7 

CR2 1 2 3 4 5 6 7 

CR3 3 3 3 4 5 6 7 

CR4 5 5 5 5 5 6 7 

CR5 5 5 5 5 5 6 7 

CR6 6 6 6 6 6 6 7 

Vöktun gagna sem skipta máli fyrir samantekinn áhættuvísi 

53. Framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar skal vakta markaðsgögn sem skipta máli fyrir 

útreikning á MRM-flokkinum og, ef MRM-flokkurinn breytist í annan MRM-flokk, skal framleiðandi afurðar úthluta 

viðeigandi MRM-flokki til þess MRM-flokks sem samsvarar meirihluta viðmiðunarpunkta afurðarinnar á síðustu fjórum 

mánuðum. 

54. Framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar skal einnig vakta viðmið fyrir útlánaáhættu sem 

skipta máli fyrir útreikning á mati á útlánaáhættu og, ef mat á útlánaáhættu myndi, samkvæmt þessum viðmiðum, leiða af 

sér breytingu á matsflokki útlánaáhættu skal afurðin endurúthluta matinu á útlánaáhættu til viðeigandi flokks fyrir mat á 

útlánaáhættu. 

55. Alltaf skal framkvæma endurskoðun á MRM-flokki í kjölfar ákvörðunar framleiðanda pakkaðrar og vátryggingatengdrar 

fjárfestingarafurðar að því er varðar fjárfestingarstefnu og/eða -áætlun afurðarinnar. Við þessar aðstæður skulu breytingar 

á markaðsáhættumælingu (MRM) teljast ný ákvörðun á MRM-flokki pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingar-

afurðar og af þessum sökum ber að framkvæma hana samkvæmt almennum reglum sem varða ákvörðun MRM-flokks 

fyrir flokk pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta. 

4. HLUTI 

Lausafjáráhætta 

56. Pökkuð og vátryggingatengd fjárfestingarafurð skal teljast vera með lausafjáráhættu sem skiptir verulegu máli þegar eitt 

eftirfarandi viðmiða er uppfyllt: 

a) afurð er tekin til viðskipta á eftirmarkaði eða hjá annarri lausafjárfyrirgreiðslu og engin skuldbundin 

lausafjárfyrirgreiðsla er í boði af hálfu viðskiptavaka eða framleiðanda afurðar, þannig að lausafé veltur aðeins á því 

að kaupendur og seljendur séu tiltækir á eftirmarkaði eða hjá annarri lausafjárfyrirgreiðslu, að teknu tilliti til þess að 

ekki er tryggt að afurðin sem gengur kaupum og sölum á einum tímapunkti geri það einnig á öðrum tíma, 

b) lausafjársnið undirliggjandi fjárfestinga er að meðaltali umtalsvert lægra en regluleg tíðni endurgreiðslna fyrir 

pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð þegar og að því marki sem lausafé sem hún býður er háð innlausn 

undirliggjandi eigna, 

c) framleiðandi afurðar áætlar að almennur fjárfestir geti lent í umtalsverðum erfiðleikum að því er varðar tíma eða 

kostnað við sölu á líftíma afurðarinnar, með fyrirvara um sérstakar markaðsaðstæður. 
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57. Telja skal pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð illseljanlega, hvort sem hún er samningsbundin eða ekki, ef 

ein eftirfarandi viðmiðana er uppfyllt: 

a) afurð er ekki tekin til viðskipta á eftirmarkaði og framleiðandi hennar eða þriðji aðili býður ekki aðra 

lausafjárfyrirgreiðslu eða þegar önnur lausafjárfyrirgreiðsla er með fyrirvara um verulega hamlandi skilyrði, þ.m.t. 

veruleg viðurlög við snemmbærri útgöngu eða geðþóttaverð á innlausn eða þegar greiðslugetufyrirkomulag er ekki til 

staðar, 

b) afurð býður upp á hugsanlega, snemmbæra útgöngu eða innlausnarmöguleika fyrir gildandi lokadag, en þetta er háð 

verulega hamlandi skilyrðum, þ.m.t. veruleg viðurlögum vegna snemmbærrar útgöngu eða geðþóttaverð á innlausn, 

eða háð fyrirframsamþykki og ákvörðunarrétti framleiðanda afurðarinnar, 

c) afurð býður ekki upp á hugsanlega, snemmbæra útgöngu eða innlausnarmöguleika fyrir gildandi lokadag. 

58. Pökkuð og vátryggingatengd fjárfestingarafurð fyrir almenna fjárfesta skal teljast seljanleg í öllum öðrum tilvikum. 

 _____  
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III. VIÐAUKI 

FRAMSETNING Á SAMANTEKNUM ÁHÆTTUVÍSI 

Form framsetningar 

1. Framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar skulu nota formið hér að neðan fyrir framsetningu á 

samanteknum áhættuvísi í lykilupplýsingaskjalinu. Leggja skal áherslu á viðeigandi fjölda eins og sýnt er, með hliðsjón af 

samanteknum áhættuvísi fyrir afurðina. 

 

Leiðbeiningar um lok að því er varðar samantekinn áhættuvísi 

2. Textaskýringin á eftir samanteknum áhættuvísi skal í stuttu máli útskýra tilgang samantekins áhættuvísis og undirliggjandi 

áhættu. 

3. Tilgreina skal tímarammann fyrir ráðlagðan fjárfestingartíma strax á eftir samantekna áhættuvísinum. Þá skal veita 

viðvörun beint fyrir neðan samantekna áhættuvísinn í eftirfarandi tilvikum: 

a) þegar talið er að áhættan af afurð sé verulega hærri þegar fjárfestingartímabilið er annað, 

b) þegar afurð er talin vera með lausafjáráhættu sem skiptir máli eða vera illseljanleg, hvort sem hún er samningsbundin í 

eðli sínu eða ekki. 

4. Textaskýringin fyrir hverja pakkaða og vátryggingartengda fjárfestingarafurðar skal innihalda: 

a) feitletraða viðvörun þegar: 

i. afurð telst hafa gjaldmiðilsáhættu eins og um getur í c-lið 2. mgr. 3. gr. þessarar reglugerðar (þáttur C), 

ii. afurð felur hugsanlega í sér skuldbindingu um að bæta við upphaflegu fjárfestinguna (þáttur D), 

b) eftir atvikum, útskýringu á áhættu sem er mikilvæg fyrir afurðina sem samantekinn áhættuvísir gæti ekki útskýrt á 

fullnægjandi hátt (þáttur E), 

c) nánari útlistun: 

i. á því að afurð njóti (að hluta) fjármagnsverndar gegn markaðsáhættu þar sem við á, þ.m.t. lýsingu á hlutfalli af 

fjárfestu fjármagni sem er varið (þáttur F), 

ii. á sérstökum skilyrðum um takmarkanir þegar fjármagnsverndin (að hluta) gagnvart markaðsáhættu er takmörkuð 

(þáttur G), 

iii. á því að afurð hafi enga fjármagnsvernd gagnvart markaðsáhættu, þegar við á (þáttur H), 

iv. á að afurð hafi enga eiginfjárábyrgð gagnvart útlánaáhættu, þegar við á (þáttur I), 

v. á sérstökum skilyrðum um takmarkanir þegar verndin gagnvart útlánaáhættu er takmörkuð (þáttur J). 

Áhættuvísirinn gengur út frá því að þú haldir afurðinni [í x 
ár/ fram til dagsetningar [þegar tiltekinn lokadagur liggur ekki 
fyrir] [eftir atvikum] Raunveruleg áhætta getur verið afar 
mismunandi ef innleyst er snemma og þá má búast við að 
fá minna til baka. [Þegar afurðin er talin vera illseljanleg][Þú 
[getur ekki/gætir ekki haft tök á að] selja snemma][ Þú 
[munt/gætir] þurft að greiða verulegan aukakostnað við að 
selja snemma. [Þegar afurðin er talin fela í sér verulega 
lausafjáráhættu] Þú gætir ekki haft tök á að selja [lok] afurð 
þína auðveldlega eða þú gætir þurft að selja [lok] á verði 

sem hefur veruleg áhrif á hve mikið þú færð til baka.] 

Minni áhætta Meiri áhætta 
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5. Framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar skulu, að því er varðar afurðir sem bjóða marga 

fjárfestingarkosti, nota formið sem um getur í 1. lið þessa viðauka fyrir framsetningu á samanteknum áhættuvísi sem 

tilgreinir alla áhættuflokkana sem í boði eru frá lægsta áhættuflokki til hæsta áhættuflokks. 

6. Að því er varðar afleiður sem eru framtíðarsamningar, kaupréttir og söluréttur sem viðskipti eru með á skipulegum markaði 

eða á markaði þriðja lands sem talinn er jafngildur skipulegum markaði í samræmi við 28. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 600/2014, þ.m.t. þættir A, B og, þegar við á, H. 

Textaskýringar 

7. Að því er varðar framsetningu samantekins áhættuvísis, þ.m.t. 4. liður þessa viðauka skal nota eftirfarandi textaskýringar 

eins og við á: 

[Þáttur A] Samantekinn áhættuvísir er leiðbeinandi um áhættustig þessarar afurðar í samanburði við aðrar afurðir. Hann 

sýnir hversu líklegt er að afurðin muni lækka í verði vegna hreyfinga á mörkuðum eða vegna þess að við munum ekki geta 

greitt þér. 

[Þáttur B] Þessar afurðir hafa verið flokkaðar sem [1/2/3/4/5/6/7] af 7 þ.e.a.s. [1=,,lægsti áhættuflokkur“/2=,,lágur 

áhættuflokkur“/3=,,meðallágur áhættuflokkur“/4=,, áhættuflokkur í meðallagi“/5=,,meðalhár áhættuflokkur“ /6=,,næsthæsti 

áhættuflokkur“/7=,,hæsti áhættuflokkur“]. 

[Einnig, setja inn stutta skýringu á flokkun afurðarinnar með að hámarki 300 stöfum á eðlilegu máli] 

[Dæmi um útskýringu: Þetta metur hugsanlegt tap af framtíðarárangri með [1=,,mjög lágu stigi“/2=,,lágu 

stigi“/3=,,meðallágu stigi“/4=,,miðlungs stigi“/5=,,meðalháu stigi“/6=,,háu stigi“/7=,,mjög háu stigi“], og vegna slakra 

markaðsaðstæðna [1, 2=,,ekki er líklegt að“/3=,,er ólíklegt að“/4=,,gæti“/5=,,muni líklega“/6=,,eru mjög líkleg til að“] hafi 

áhrif á] getu [okkar] [X] til að greiða þér]. 

[[Þar sem við á:] Þáttur C, feitletrað] Vertu meðvitaður/-vituð um gjaldmiðilsáhættu. Þú tekur við greiðslum í öðrum 

gjaldmiðli þannig að endanleg ávöxtun sem þú færð veltur á gengi gjaldmiðlanna tveggja. Þessi áhætta er ekki höfð í huga í 

vísinum hér að ofan. 

[[Þar sem við á:] Þáttur D] Við sumar aðstæður gætir þú þurft að inna af hendi frekari greiðslur til að greiða fyrir tap. 

(feitletrað) Heildartap sem þú gætir orðið fyrir gæti verið töluvert hærra en fjárhæðin sem fjárfest var fyrir. 

[Þar sem við á:] [Þáttur E] [Útskýrið með 200 bókstöfum að hámarki aðra áhættu sem skiptir máli fyrir afurðina en er ekki 

með í samanteknum áhættuvísi] 

[Þar sem við á:] [Þáttur F] [Þú átt rétt á að fá til baka eigi minna en [setja inn %] af fjármagni þínu. Allar hærri fjárhæðir og 

öll viðbótarávöxtun veltur á síðari tíma markaðsárangri og er óviss.] 

[Þar sem við á:] [Þáttur G] [Þessi vörn gegn markaðsárangri í framtíðinni gildir þó ekki ef þú [..] 

— [Þegar skilyrði fyrir snemmbæra útgöngu gilda] innleysa fé fyrir [… ár/mánuður/dagar]] 

— [Þegar inna verður viðvarandi greiðslur af hendi] innir greiðslur þínar ekki af hendi á réttum tíma. 

— [Þegar aðrar takmarkanir gilda: útskýra þær að hámarki í […] stöfum á eðlilegu máli.] 

[Þar sem við á:] [Þáttur H] [Þessi afurð felur ekki í sér vernd gegn framtíðarárangri markaðarins svo að þú gætir tapað allri 

fjárfestingu þinni.] 

[Þar sem við á:] [Þáttur I] [Ef (við) (getum) ekki greitt þér það sem við skuldum gætirðu tapað allri fjárfestingu þinni.] 

[Þar sem við á:] [Þáttur J] [Þú gætir þó notið góðs af neytendaverndaráætlun (sjá þáttinn „hvað gerist ef við getum ekki 

greitt þér“). Vísirinn hér að ofan tekur ekki tillit til þessarar verndar.] 

 _____  
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IV. VIÐAUKI 

ÁRANGURSSVIÐSMYNDIR 

FJÖLDI SVIÐSMYNDA 

1. Árangurssviðsmyndirnar fjórar samkvæmt þessari reglugerð, sem skulu sýna röð af mögulegri ávöxtun, skulu vera 

eftirfarandi: 

a) hagstæð sviðsmynd, 

b) hófleg sviðsmynd, 

c) óhagstæð sviðsmynd, 

d) álagssviðsmynd. 

2. Álagssviðsmyndin skal setja fram verulega neikvæð áhrif afurðar sem er ekki varin í óhagstæðu sviðsmyndinni sem um 

getur í c-lið 1. liðar þessa viðauka. Álagssviðsmyndin skal sýna millitímabil þegar þessi tímabil yrðu sýnd í tengslum við 

árangurssviðsmyndirnar skv. a- til c-lið 1. liðar þessa viðauka. 

3. Byggja skal viðbótarsviðsmynd fyrir vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir á hóflegri sviðsmynd sem um getur í b-lið 

1. liðar þegar árangur skiptir máli í tengslum við ávöxtun fjárfestingarinnar. 

Útreikningur á sviðsmyndagildum fyrir ráðlagðan fjárfestingartíma 

4. Reikna skal út sviðsmyndagildi samkvæmt ólíkum árangurssviðsmyndum á svipaðan hátt og markaðsáhættumat. Reikna 

skal út sviðsmyndargildin fyrir ráðlagðan fjárfestingartíma. 

5. Óhagstæða sviðsmyndin skal vera virði pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta á 

10. hundraðshlutamarki. 

6. Hóflega sviðsmyndin skal vera virði pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta á 

50. hundraðshlutamarki. 

7. Hagstæða sviðsmyndin skal vera virði pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar á 90. hundraðshlutamarki. 

8. Álagssviðsmyndin skal vera virði pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar sem leiðir af aðferðafræðinni sem 

er útlistuð í 10. og 11. lið þessa viðauka fyrir afurðir í flokki 2 og í 12. og 13. lið þessa viðauka fyrir afurðir í flokki 3. 

9. Vænt virði pakkaðra og vátryggingatengdra fjárfestingarafurða í flokki 2 við lok ráðlagðs fjárfestingartíma skal vera: 

a) Óhagstæð sviðsmynd: 

Exp[M1 ∗ N + σ √N ∗ (−1,28 + 0,107 ∗ μ1/ √N + 0,0724 ∗ μ2/N − 0,0611 ∗ μ1
2/N) − 0,5 σ2 N] 

b) Hófleg sviðsmynd: 

Exp [M1 ∗ N −
σ μ1

6
− 0,5 σ2N]  

c) Hagstæð sviðsmynd: 

Exp[M1 ∗ N + σ √N  ∗ (1,28 + 0,107 ∗ μ1/ √N − 0,0724 ∗ μ2/N + 0,0611 ∗ μ1
2/N) − 0,5 σ2 N] 

þegar N er fjöldi viðskiptatímabila á ráðlögðum fjárfestingartíma og þegar aðrir skilmálar eru skilgreindir í 12. lið 

II. viðauka. 

10. Útreikningurinn á álagssviðsmynd fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir fyrir almenna fjárfesta í 

flokki 2 felur í sér eftirfarandi þrep: 

a) Auðkenna undirbil af lengd w sem samsvarar eftirfarandi bilum: 

 1 ár > 1 ár 

Dagsverð 21 63 

Vikuverð 8 16 

Mánaðarverð 6 12 
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b) Auðkenna fyrir hvert undirbil af lengd w sögulega log-normal arðsemi rt þegar t = t0, t1, t2, …, tN. 

c) Mæla flökt sem byggir á formúlunni að neðan sem hefst á ti = t0 og heldur áfram fram að ti = tN – w 

𝑊𝑡𝑖
𝜎𝑆 = √

∑ (𝑟𝑡𝑖
− 𝑀1𝑡𝑖

𝑡𝑖+𝑤 ) 2𝑡𝑖+𝑤
𝑡𝑖

𝑀𝑤
 

Þegar Mw er talning á fjölda athugana á undirbilinu og M1ti

ti+w  er meðaltal allrar sögulegrar log-normal arðsemi í 

viðkomandi undirbili. 

d) Álykta um verðmætið sem samsvarar 99. hundraðshlutamarki fyrir 1 ár og 90. hundraðshlutamarki fyrir önnur 

fjárfestingartímabil. Virði þetta skal vera flöktið undir álagi σS
w . 

11. Vænt virði fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í flokki 2 í lok ráðlagðs fjárfestingartíma 

álagssviðsmyndarinnar skal vera: 

ScenarioStress = 𝑒 [𝑤𝜎𝑆 ∗  √𝑁  ∗ (𝑧𝛼 + [
(𝑍𝛼

2 − 1)

6
] ∗  

𝜇1

√𝑁
+ [

(𝑧𝛼
3 − 3𝑧𝛼)

24
] ∗  

𝜇2

𝑁
− [

(2𝑧𝛼
3 − 5𝑧𝛼)

36
] ∗  

𝜇1
2

𝑁
) − 0,5 𝑊𝜎𝑆

2 𝑁] 

þar sem zα er viðeigandi valið virði afurðar á ystu mörkum hundraðshlutamarks sem samsvarar 1% fyrir 1 ár og 5% fyrir 

önnur eignatímabil. 

12. Gera skal eftirfarandi breytingar á útreikningi á hagstæðum, hóflegum og óhagstæðum árangurssviðsmyndum fyrir 

pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í flokki 3: 

a) vænt ávöxtun fyrir hverja eign eða eignir skal vera sannreynd ávöxtum yfir tímabil sem er ákvarðað skv. 6. lið 

II. viðauka, 

b) reikna skal út væntan árangur í lok ráðlagðs fjárfestingartíma og án þess að afvaxta ætlaðan árangur með því að nota 

ætlaðan áhættulausan afvöxtunarþátt. 

13. Eftirfarandi breytingar skal gera á útreikningi á álagssviðsmynd fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir 

fyrir almenna fjárfesta í flokki 3: 

a) Álykta um álagsflökt wσs sem byggir á aðferðafræðinni sem er skilgreind í 10. lið þessa viðauka, 

b) Endurkvarða sögulega ávöxtun rt, á grundvelli reiknireglu sem sett er fram hér að neðan; 

𝑟𝑡
𝑎𝑑𝑗

= 𝑟𝑡 ∗  
𝑤𝜎𝑆

𝜎𝑆
 

c) Framkvæma handahófsúrtakanálgun á rt
adj

 eins og lýst er í 22. lið í II. viðauka, 

d) Reikna út ávöxtun hvers samnings með því að leggja saman ávöxtun frá völdum tímabilum og leiðrétta þessa ávöxtun 

til að tryggja að vænt ávöxtun, mæld frá dreifingu á hermdri ávöxtun, sé eins og að neðan 

þar sem E*[rhandahófsúrtaksnálgun] er nýja hermda meðaltalið. 

14. Að því er varðar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í flokki 3 skal álagssviðsmyndin vera virði afurðar á 

ystu mörkum zα hundraðshlutamarks eins og það er skilgreint í 11. lið þessa viðauka um hermda dreifingu eins og sett er 

fram í 13. lið þessa viðauka. 

15. Að því er varðar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í flokki 4 skal nota aðferðina í 27. lið II. viðauka, að 

því er varðar þá þætti sem eru ekki sannreyndir á markaði, ásamt aðferðinni fyrir afurðir í flokki 3, eftir því sem þörf 

krefur. Nota skal viðeigandi aðferðir fyrir afurðir í flokki 2 sem settar eru fram í 9.–11. lið þessa viðauka og viðeigandi 

aðferðir fyrir afurðir í flokki 3 sem settar eru fram í 12.–14. lið þessa viðauka vegna viðeigandi efnisþátta afurðar þegar 

afurðin sameinar mismunandi efnisþætti. Árangurssviðsmyndirnar skulu vera vegið meðaltal viðkomandi efnisþátta. Taka 

skal tillit til eiginleika afurðar og stofnfjártryggingar við útreikninga á árangri. 

16. Að því er varðar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í flokki 1, eins og skilgreindar eru í a-lið 4. liðar 

II. viðauka, og afurðir í flokki 1, eins og skilgreindar eru í b-lið 4. liðar II. viðauka, sem eru ekki framtíðarsamningar, 

kaupréttir og söluréttir sem viðskipti eru með á skipulegum markaði eða á markaði þriðja lands sem telst jafngildur 

skipulegum markaði í samræmi við 28. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014, skal reikna árangurssviðsmyndir út í samræmi 

við 12.–14. lið þessa viðauka.  
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17. Að því er varðar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í flokki 1 sem eru framtíðarsamningar, kaupréttir og 

söluréttir sem viðskipti eru með á skipulegum markaði eða á markaði þriðja lands sem talinn er jafngildur skipulegum 

markaði, skal sýna árangurssviðsmyndir í formi línurita af endurgreiðsluferlinu, í samræmi við 28. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 600/2014. Línurit skal vera innifalið til að sýna árangur fyrir allar sviðsmyndir á mismunandi stigum undirliggjandi 

virðis. Lárétti ás línuritsins skal sýna mismunandi möguleg verð undirliggjandi virðis og lóðrétti ásinn skal sýna hagnað 

eða tap við mismunandi verð undirliggjandi virðis. Línuritið skal sýna hagnað og tap sem af þessu stafar og á hvaða verði 

undirliggjandi virðis hagnaður og tap skal vera núll. 

18. Veita skal sanngjarnt og varfærið besta mat á væntu gildi árangurssviðsmynda sem settar eru fram í a- til c-lið 1. liðar 

þessa viðauka í lok ráðlagðs fjárfestingartíma fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í flokki 1 eins og 

skilgreint er í c-lið 4. liðar II. viðauka. 

Sviðsmyndirnar sem eru valdar og sýndar skulu vera í samræmi við og bæta upp aðrar upplýsingar í lykilupplýsingaskjalinu, 

þ.m.t. heildaráhættusnið afurðar. Framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar skal tryggja að 

sviðsmyndirnar séu í samræmi við niðurstöður innri afurðastýringar, þ.m.t. við álagsprófun sem framleiðandi afurðar gerir á 

henni og við gögn og greiningu sem notuð eru við að taka saman aðrar upplýsingar í lykilupplýsingaskjalinu. 

Sviðsmyndirnar eru valdar til að gefa jafnvæga framsetningu á hugsanlegri niðurstöðu um afurðina við bæði hagstæðar og 

óhagstæðar aðstæður en einungis skal sýna sviðsmyndir sem raunhæft er að verði að veruleika. Ekki skal velja 

sviðsmyndirnar í því skyni að gera hagstæðum niðurstöðum ótilhlýðilega hátt undir höfði á kostnað þeirra óhagstæðu. 

Útreikningur á væntu virði millifjárfestingartímabila 

19. Sýna skal árangur pakkaðra og vátryggingatengdra fjárfestingarafurða með 1. til 3. ára ráðlagt fjárfestingartímabil á 

tveimur mismunandi fjárfestingartímabilum: í lok fyrsta ársins og í lok ráðlagðs fjárfestingartíma. 

20. Sýna skal árangur pakkaðra og vátryggingatengdra fjárfestingarafurða með 3. ára fjárfestingartímabil eða lengra á 3 

fjárfestingartímabilum: í lok fyrsta ársins, eftir hálft ráðlagt fjárfestingartímabil, námundað við lok þess árs sem er næst, 

og í lok ráðlagðs fjárfestingartíma. 

21. Ekki skal sýna árangurssviðsmynd pakkaðra og vátryggingatengdra fjárfestingarafurða með 1 árs fjárfestingartímabil, eða 

skemmra, fyrir millifjárfestingartímabil. 

22. Að því er varðar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í flokki 2, skal reikna út virðin sem verða sýnd fyrir 

millitímabilin með því að nota formúlurnar í 9. til 11. lið þessa viðauka þar sem N er skilgreint sem fjöldi 

viðskiptatímabila frá upphafsdegi til loka millitímabilsins. 

23. Að því er varðar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í flokki 1 og flokki 4, skal framleiðandi afurðar meta 

virðið sem sýna skal fyrir millitímabilið þannig að það sé í samræmi við matið í lok ráðlagða fjárfestingartímans. Í því 

skyni þarf aðferðin sem er notuð til að meta virði afurðar við upphaf millitímabilsins að leiða til sama virðis fyrir allt 

ráðlagða fjárfestingartímabilið, í samræmi við aðferðina sem mælt er fyrir um í 16. og 15. lið þessa viðauka, í þeirri röð. 

24. Að því er varðar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í flokki 3 skal framleiðandinn, í því skyni að 

framleiða hagstæða, hóflega og óhagstæða sviðsmynd, svo og álagssviðsmynd, á millitímabili áður en ráðlögðu 

fjárfestingartímabili lýkur, velja þrjár undirliggjandi hermanir eins og um getur í 16. til 24. lið II. viðauka sem eru notaðar 

við útreikning á markaðsáhættumælingu og eina undirliggjandi hermun eins og um getur í 13. lið þessa viðauka, einungis 

á grundvelli undirliggjandi stiga og á þann hátt að líklegt sé að hermt virði afurða fyrir það millitímabil verði í samræmi 

við viðkomandi sviðsmynd. 

a) Til að framleiða hagstæða, hóflega og óhagstæða sviðsmynd, svo og álagssviðsmynd, á millitímabili fyrir pakkaða og 

vátryggingatengda fjárfestingarafurð í flokki 3 með einni undirliggjandi eign og vitað er að virði hennar er með 

vaxandi virkni í tengslum við undirliggjandi stig hennar, skal framleiðandinn velja þrjár undirliggjandi hermanir eins 

og um getur í 16. til 24. lið II. viðauka, sem eru notaðar við útreikning á markaðsáhættumælingu, og eina 

undirliggjandi hermun eins og um getur í 13. lið þessa viðauka sem leiðir til, í þeirri röð, stigs 90. hundraðshlutamarks 

fyrir hagstæða sviðsmynd, stigs 50. hundraðshlutamarks fyrir hóflega sviðsmynd, stigs 10. hundraðshlutamarks fyrir 

óhagstæða sviðsmynd og hundraðshlutamarks sem samsvarar 1% fyrir 1 ár og 5% fyrir önnur fjárfestingartímabil að 

því er álagssviðsmyndina varðar.  
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b) Til að framleiða hagstæða, hóflega og óhagstæða sviðsmynd, svo og álagssviðsmynd, á millitímabili fyrir pakkaða og 

vátryggingatengda fjárfestingarafurð í flokki 3 með einni undirliggjandi eign og vitað er að virði hennar er með 

minnkandi virkni á undirliggjandi stigi hennar, skal framleiðandinn velja þrjár undirliggjandi hermanir eins og um 

getur í 16. til 24. lið II. viðauka, sem eru notaðar við útreikning á markaðsáhættumælingu, og eina undirliggjandi 

hermun eins og um getur í 13. lið þessa viðauka og leiðir til, í þessari röð, stigs 90. hundraðshlutamarks fyrir 

óhagstæða sviðsmynd, stigs 50. hundraðshlutamarks fyrir hóflega sviðsmynd, stigs 10. hundraðshlutamarks fyrir 

hagstæða sviðsmynd og hundraðshlutamarks sem samsvarar 1% fyrir 1 ár og 5% fyrir önnur fjárfestingartímabil að 

því er álagssviðsmyndina varðar. 

c) Til að framleiða hagstæða, hóflega og óhagstæða sviðsmynd, svo og álagssviðsmynd, á millitímabilinu fyrir aðra 

pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð í flokki 3 en þeirra sem getið er í a- og b-lið, skal framleiðandinn 

velja undirliggjandi virði sem eru í samræmi við 90., 50. og 10. hundraðshlutamarkið og hundraðshlutamarkið sem 

samsvarar 1% fyrir 1 ár og 5% fyrir önnur fjárfestingartímabil afurðar og nota þessi virði sem upphafsgildi fyrir 

hermun til að ákvarða virði afurðarinnar. 

25. Að því er varðar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í flokki 1, sem eru framtíðarsamningar, kaupréttir og 

söluréttir sem viðskipti eru með á skipulegum markaði og á markaði þriðja lands sem er talinn jafngildur skipulegum 

markaði í samræmi við 28. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014, skulu árangurssviðsmyndir fyrir millifjárfestingartímabil 

ekki taldar með. 

26. Að því er varðar hagstæðar, hóflegar og óhagstæðar sviðsmyndir á millitímabilum skal áætlaða dreifingin sem er notuð til 

að ákvarða virði pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar á mismunandi hundraðshlutamörkum vera í 

samræmi við sannreynda ávöxtun og flökt sem er sannreynt á síðustu 5 árum fyrir alla markaðsgerninga sem ákvarða virði 

afurðarinnar. Að því er varðar álagssviðsmynd á millitímabilum skal áætlaða dreifingin sem er notuð til að ákvarða virði 

pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar á mismunandi hundraðshlutamörkum vera í samræmi við hermda 

dreifingu allra markaðsgerninga sem ákvarða virði afurðarinnar eins og sett er fram í 11. og 13. lið. 

27. Óhagstæða sviðsmyndin skal vera mat á virði pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar við upphaf 

millitímabilsins í samræmi við 10. hundraðshlutamarkið. 

28. Hóflega sviðsmyndin skal vera mat á virði pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar við upphaf 

millitímabilsins í samræmi við 50. hundraðshlutamarkið. 

29. Hagstæða sviðsmyndin skal vera mat á virði pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar við upphaf 

millitímabilsins í samræmi við 90. hundraðshlutamarkið. 

30. Álagssviðsmyndin skal vera mat á virði pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar við upphaf millitímabilsins 

í samræmi við hundraðshlutamarksstigið sem jafngildir 1% fyrir 1 ár og 5% fyrir önnur eignatímabil hermdrar dreifingar 

eins og sett er fram í 13. lið. 

Almennar kröfur 

31. Reikna skal árangur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar að frádregnum öllum viðeigandi kostnaði í 

samræmi við VI. viðauka fyrir sviðsmyndina og fjárfestingartímabilið sem sett er fram. 

32. Setja skal árangurinn fram í mynteiningum. Fjárhæðirnar sem eru notaðar skulu vera í samræmi við fjárhæðirnar sem um 

getur í 90. lið VI. viðauka. 

33. Einnig skal setja árangurinn fram í hundraðshlutum sem árlega meðalávöxtun fjárfestingarinnar. Þá tölu skal reikna út 

með því að nota raunárangur sem teljara og upphaflega fjárfestingarfjárhæð eða greitt verð sem nefnara. 

Að því er varðar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir þar sem ekki er til að dreifa upphafsfjárfestingu eða 

greiddu verði, svo sem framtíðarsamningum eða skiptasamningum skal reikna út hundraðshlutfallið með tilliti til 

nafnvirðis samningsins og bæta skal við neðanmálsgrein til að útskýra þann útreikning. 

34. Að því er varðar vátryggingatengda fjárfestingarafurð skal eftirfarandi gilda til viðbótar við aðferðirnar sem um getur hér 

að framan, þ.m.t. skv. 15. lið þegar árangurssviðsmyndir eru reiknaðar að því er varðar fjárfestinguna: 

a) taka skal tillit til hlutdeildar í framtíðarhagnaði, 

b) forsendur um hlutdeild í framtíðarhagnaði skulu vera í samræmi við forsendurnar um árlega arðsemi af undirliggjandi 

eignum, 
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c) forsendur um hvernig framtíðarhagnaði er skipt milli framleiðanda pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingar-

afurðar og almenna fjárfestisins og aðrar forsendur um framtíðarhagnaðarskiptingu skulu vera raunhæfar og í 

samræmi við ríkjandi viðskiptahætti og starfsstefnu framleiðanda afurðarinnar. Þegar næg sönnun er fyrir því að 

fyrirtæki muni breyta viðskiptaháttum sínum eða starfsstefnu skulu forsendur um framtíðarhagnaðarskiptingu vera í 

samræmi við breytta hætti eða áætlun. Að því er varðar líftryggjendur sem falla undir gildissvið tilskipunar 

2009/138/EB skulu þessar forsendur vera í samræmi við forsendur um aðgerðir stjórnar í framtíðinni sem verða 

notaðar til að meta virði vátryggingaskuldar í efnahagsreikningi Gjaldþolsáætlunarinnar II, 

d) þegar árangurstengdur þáttur varðar hlutdeild í hagnaði sem er greiddur út að eigin ákvörðun skal aðeins gera ráð fyrir 

þessum þætti í hagstæðum árangurssviðsmyndum: 

e) reikna skal árangurssviðsmyndir á grundvelli fjárfestingafjárhæða sem eru settar fram í 32. lið þessa viðauka. 

 _____  
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V. VIÐAUKI 

AÐFERÐ VIÐ FRAMSETNINGU ÁRANGURSSVIÐSMYNDA 

1. HLUTI 

Almennar forskriftir um framsetningu 

1. Setja skal árangurssviðsmyndir fram með sanngjörnum, nákvæmum og skýrum hætti og sem ekki er villandi og líklegt er 

að venjulegir, almennir fjárfestar skilji. 

2. Þegar einungis er heimilt að sýna árangurssviðsmyndir á gjalddaga eða í lok ráðlagðs fjárfestingartímabils, eins og fyrir 

afurðir, sem um getur í 21. lið IV. viðauka, skal útskýra það skilmerkilega með texta sem er settur fram í þætti E í 2. hluta 

þessa viðauka. 

3. Í öllum tilvikum skulu textaskýringar sem settar eru fram í þáttum A, B, C, D og F í 2. hluta þessa viðauka vera innifaldar 

nema ef um er að ræða pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í flokki 1 sem um getur í 17. lið IV. viðauka 

þegar textaskýringarnar sem settar eru fram í þáttum G–K skulu notaðar í staðinn. 

2. HLUTI 

Framsetning árangurssviðsmynda 

Fyrir allar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir, nema afurðir í flokki 1 sem um getur í 17. lið IV. viðauka, skulu 

framleiðendur setja fram árangurssviðsmyndir með formunum hér að neðan, með hliðsjón af því hvort pökkuð og 

vátryggingatengd fjárfestingarafurð sé stök fjárfesting eða eingreiðsluiðgjald eða reglubundin greiðsla eða iðgjald af pakkaðri 

og vátryggingatengdri fjárfestingarafurð. Millitímabilin geta verið mismunandi með hliðsjón af lengd ráðlagðra 

fjárfestingartímabila. Að því er varðar vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir eru viðbótarraðir teknar með að því er varðar 

sviðsmynd fyrir vátryggingabætur, þ.m.t. uppsafnað iðgjald vegna áhættu sem tengist ævilíkum manna fyrir vátryggingatengda 

fjárfestingarafurð með hefðbundið iðgjald. Ávöxtun af þeirri sviðsmynd skal aðeins sýna í algildum. 

Sniðmát A: Stök fjárfesting og/eða eingreiðsluiðgjald er greitt. 

Stök fjárfesting greidd 

  

Fjárfesting 

Sviðsmyndir 
1 ár [3] ár 

[5] ár 

(Ráðlagður 
fjárfestingartími) 

Álagssviðsmynd. Það sem þú gætir fengið til baka eftir frádrátt kostnaðar 

 Meðalávöxtun á hverju ári 

Óhagstæð sviðsmynd Það sem þú gætir fengið til baka eftir frádrátt kostnaðar 

 Meðalávöxtun á hverju ári 

Hófleg sviðsmynd Það sem þú gætir fengið til baka eftir frádrátt kostnaðar 

 Meðalávöxtun á hverju ári 

Hagstæð sviðsmynd Það sem þú gætir fengið til baka eftir frádrátt kostnaðar 

 Meðalávöxtun á hverju ári 
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Greiðsla eingreiðsluiðgjalds 

 

Sniðmát B: Reglulegar fjárfestingar og/eða iðgjöld eru greidd 

Reglulegar fjárfestingar greiddar 

  

Fjárfesting  
Tryggingariðgjald 

1 ár [3] ár [5] ár 

(Ráðlagður 
fjárfestingartími) 

Álagssviðsmynd Það sem þú gætir fengið til baka eftir frádrátt kostnaðar 

 Meðalávöxtun á hverju ári 

Óhagstæð sviðsmynd Það sem þú gætir fengið til baka eftir frádrátt kostnaðar 

Meðalávöxtun á hverju ári 

Hófleg sviðsmynd  Það sem þú gætir fengið til baka eftir frádrátt kostnaðar 

Meðalávöxtun á hverju ári 

Hagstæð sviðsmynd Það sem þú gætir fengið til baka eftir frádrátt kostnaðar 

Meðalávöxtun á hverju ári 
 

[Lífslíkur] Sviðsmyndir 

[[Tryggður atburður] Það sem rétthafar þínir gætu fengið til baka 

eftir frádrátt kostnaðar 

Fjárfestingar 

Sviðsmyndir 1 ár [3] ár [5] ár 

(Ráðlagður 
fjárfestingartími) 

Álagssviðsmynd. 
Það sem þú gætir fengið til baka eftir frádrátt 
kostnaðar 

 Meðalávöxtun á hverju ári 

Óhagstæð sviðsmynd Það sem þú gætir fengið til baka eftir frádrátt kostnaðar 

 Meðalávöxtun á hverju ári 

Hófleg sviðsmynd Það sem þú gætir fengið til baka eftir frádrátt 
kostnaðar 

 Meðalávöxtun á hverju ári 

Hagstæð sviðsmynd Það sem þú gætir fengið til baka eftir frádrátt 
kostnaðar 

 Meðalávöxtun á hverju ári Uppsöfnuð fjárfest fjárhæð 

[Dauði] Sviðsmynd 
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Regluleg iðgjöld greidd 

 

Árangurssviðsmyndir 

[Þáttur A] Þessi/Þetta [tafla/línurit] sýnir féð sem þú gætir fengið til baka á næstu [ráðlagt fjárfestingartímabil] árum samkvæmt 

mismunandi sviðsmyndum, að því gefnu að þú fjárfestir […] evrum [á ári]. 

[Þáttur B] Sviðsmyndirnar varpa ljósi á hver árangur fjárfestingar þinnar gæti verið. Þú getur borið þær saman við sviðsmyndir 

annarra afurða. 

[Þáttur C] Sviðsmyndirnar sem settar eru fram eru mat framtíðarárangurs sem byggður er á gögnum úr fortíðinni um hve mikið 

verðmæti þessarar fjárfestingar breytist en ekki nákvæmur mælikvarði. Það sem þú færð veltur á því hvernig markaðurinn 

starfar og hve lengi þú heldur fjárfestingunni/afurðinni. 

[Þáttur D] Álagssviðsmyndin sýnir hvað þú gætir fengið til baka við alvarlegar markaðsaðstæður og hún tekur ekki tillit til 

aðstæðna þegar við getum ekki greitt þér. 

[Þegar við á] [Þáttur E] Þessari afurð er ekki [auðveldlega] hægt að koma í verð. Þetta þýðir að erfitt er að meta hve mikið fæst 

til baka ef innleyst er fyrir [lok ráðlagðs fjárfestingartímabils/lokadag]. Þú munt annaðhvort ekki geta selt snemma eða þú 

verður að greiða háan kostnað eða taka á þig mikið tap ef þú gerir það. 

[Þáttur F] Tölurnar sem sýndar eru fela í sér allan kostnað við afurðina sjálfa, [eftir atvikum]: [en ekki endilega allan þann 

kostnað sem þú greiðir ráðgjafa þínum eða dreifingaraðila] [og felur í sér kostnað vegna ráðgjafa þíns eða dreifingaraðila]. 

Tölurnar taka ekki tillit til persónulegrar skattastöðu þinnar sem getur einnig haft áhrif á hversu mikið þú færð til baka. 

[Þáttur G] Þetta línurit sýnir hver árangur fjárfestingar þinnar gæti verið. Þú getur borið hana saman við fjármagnstekjulínurit 

annarra afleiða. 

[Þáttur H] Línuritið setur fram margar mögulegar niðurstöður og er ekki nákvæm vísbending um hvað þú gætir fengið til baka. 

Það sem þú færð fer eftir því hvernig hin undirliggjandi eign mun þróast. Fyrir hvert virði hinnar undirliggjandi eignar sýnir 

línuritið hver hagnaðurinn eða tapið af afurðinni myndi vera. Lárétti ásinn sýnir mörg möguleg verð undirliggjandi virðis á 

fyrningardagsetningunni og lóðrétti ásinn sýnir hagnaðinn eða tapið. 

[Þáttur I] Ef þessi afurð er keypt þýðir það að talið sé að undirliggjandi verð muni [hækka/lækka].  

Fjárfestingar 

Tryggingariðgjald 

1 ár [3] ár [5] ár 

(Ráðlagður 
fjárfestingartími) 

[Lífslíkur] Sviðsmyndir 

Álagssviðsmynd Það sem þú gætir fengið til baka eftir frádrátt kostnaðar 

 Meðalávöxtun á hverju ári 

Óhagstæð sviðsmynd  Það sem þú gætir fengið til baka eftir frádrátt kostnaðar 

 Meðalávöxtun á hverju ári 

Hófleg sviðsmynd Það sem þú gætir fengið til baka eftir frádrátt kostnaðar 

 Meðalávöxtun á hverju ári 

Hagstæð sviðsmynd Það sem þú gætir fengið til baka eftir frádrátt kostnaðar 

 Meðalávöxtun á hverju ári 

 
Uppsöfnuð fjárfest fjárhæð 

[Dauði] Sviðsmynd 

[[Tryggður atburður] 
Það sem rétthafar þínir gætu fengið til 

baka eftir frádrátt kostnaðar 

Uppsafnað tryggingariðgjald 
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[Þáttur J] Hámarkstap þitt væri að þú myndir tapa allri fjárfestingu þinni (iðgjald greitt). 

[Þáttur K] Tölurnar sem sýndar eru fela í sér allan kostnað við afurðina sjálfa en ekki endilega allan kostnað sem ráðgjafa eða 

dreifingaraðila er greitt. Tölurnar taka ekki tillit til persónulegrar skattastöðu þinnar sem gæti einnig haft áhrif á hversu mikið 

þú færð til baka. 

 _____  
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VI. VIÐAUKI 

AÐFERÐAFRÆÐI VIÐ ÚTREIKNING KOSTNAÐAR 

1. HLUTI 

Skrá yfir kostnað 

I. SKRÁ YFIR KOSTNAÐ FJÁRFESTINGARSJÓÐA (SÉRHÆFÐIR SJÓÐIR OG VERÐBRÉFASJÓÐIR) 

Kostnaður sem á að birta 

Stakur kostnaður 

1. Stakur kostnaður er inn- eða útgöngukostnaður sem er annaðhvort: 

a) greiddur beint af hálfu almenns fjárfestis eða 

b) dreginn frá greiðslu sem almennur fjárfestir tekur við eða á rétt á. 

2. Stakur kostnaður er kostnaður sem fellur á almennan fjárfesti og er ekki dreginn frá eignum sérhæfða sjóðsins eða 

verðbréfasjóðsins. 

3. Í stökum kostnaði felast, en takmarkast ekki við þær, eftirfarandi tegundir af fyrirframgreiddum upphafskostnaði sem taka 

skal tillit til í kostnaðarfjárhæðinni sem verður birt í lykilupplýsingaskjalinu: 

a) dreifingargjöld, svo fremi að fjárhæðin sé kunn rekstrarfélaginu. Ef rekstrarfélagið þekkir ekki raunverulega fjárhæð 

skal sýna hæsta mögulega þekkta dreifingarkostnað fyrir sérstaka pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð, 

b) stofnskrárkostnaður (fyrirframgreiddur hluti), 

c) markaðskostnaður (fyrirframgreiddur hluti), 

d) áskriftargjöld, þ.m.t. skattar. 

Endurtekinn kostnaður 

4. Í endurteknum kostnaði felast greiðslur sem dregnar eru frá eignum sérhæfðs sjóðs eða verðbréfasjóðs og standa fyrir 

eftirfarandi: 

a) kostnað sem nauðsynlega þarf að stofna til í starfseminni, 

b) greiðslur, þ.m.t. þóknanir, til aðila sem tengjast sérhæfða sjóðnum eða verðbréfasjóðnum eða veita þeim þjónustu, 

c) viðskiptakostnað. 

5. Í endurteknum kostnaði felast, en takmarkast ekki af þeim, eftirfarandi tegundir af kostnaði sem dreginn er frá eignum 

sérhæfðs sjóðs eða verðbréfasjóðs og taka skal tillit til í kostnaðarfjárhæðinni sem verður birt í lykilupplýsingaskjalinu: 

a) allar greiðslur til eftirfarandi aðila, þ.m.t. eftirfarandi einstaklinga sem þeir hafa úthlutað ákveðnum þáttum, 

i. rekstrarfélags sjóðsins, 

ii. stjórnenda sjóðsins, ef um er að ræða fjárfestingarfélag, 

iii. vörslufyrirtækis, 

iv. vörsluaðila, 

v. fjárfestingaráðgjafa, 

b) allar greiðslur til einstaklinga sem veita útvistaða þjónustu við einhvern hér að ofan, þ.m.t.: 

i. veitendur mats- og reikningshaldsþjónustu sjóða, 

ii. þeir sem veita hluthöfum þjónustu, svo sem umsýsluaðili og verðbréfamiðlari sem halda skrár yfir hlutabréf 

sjóðsins og sem veita raunverulegum eigendum þessara hlutabréfa undirbókhaldsþjónustu,  
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iii. þeir sem veita umsjón veðtrygginga, 

iv. veitendur viðskiptaþjónustu við fagfjárfesta, 

v. umboðsaðilar verðbréfalánveitinga, 

vi. veitendur þjónustu við rekstur fasteigna og svipaðrar þjónustu, 

c) skráningargjöld, skrásetningargjöld, eftirlitsgjöld og svipuð gjöld, þ.m.t. gjöld vegna heimilda, 

d) þóknunartengd gjöld vegna sérstakrar meðferðar hagnaðar og taps, 

e) endurskoðunargjöld, 

f) greiðslur fyrir ráðgjöf lögfræðinga og sérfræðinga, 

g) allur kostnaður vegna dreifingar eða markaðssetningar svo fremi að fjárhæðin sé kunn rekstrarfélaginu. Ef 

rekstrarfélagið þekkir ekki raunverulega fjárhæð skal sýna hæsta mögulega þekkta dreifingarkostnað fyrir sérstaka 

pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð, 

h) fjármögnunarkostnaður sem tengist lántöku (sem tengdir aðilar veita), 

i. kostnaður við eiginfjárábyrgð sem þriðji aðili, sem er ábyrgðaraðili, lætur í té, 

j) greiðslur til þriðju aðila til að mæta kostnaði sem stofnað er til af nauðsyn í tengslum við kaup eða sölu á eignum í 

eignasafni sjóðsins (þ.m.t. viðskiptakostnaður eins og um getur í 7.–23. lið þessa viðauka), 

k) virði vara og þjónustu sem rekstraraðili eða annar tengdur aðili móttekur í skiptum fyrir að leggja fram 

viðskiptafyrirmæli, 

l) þegar sjóður fjárfestir í eignum verðbréfasjóða eða sérhæfðra sjóða skal samantekinn kostnaðarvísir taka tillit til gjalda 

sem verðbréfasjóðurinn eða sérhæfði sjóðurinn hafa stofnað til. Eftirfarandi skal felast í útreikningnum: 

i. ef hið undirliggjandi er verðbréfasjóður eða sérhæfður sjóður skal nota nýjasta tiltæka samantekna kostnaðarvísi; 

þetta gæti verið tala sem verðbréfasjóðurinn eða sérhæfði sjóðurinn eða stjórnandi hans eða rekstraraðili birtir eða 

tala sem áreiðanlegur þriðji aðili reiknar út ef hún er nýrri en útgefna talan, 

ii. unnt er að lækka samantekinn kostnaðarvísi svo fremi að samkomulag sé til staðar (og sem endurspeglast ekki nú 

þegar í rekstrarreikningi sjóðsins) um að sjóðurinn sem fjárfestir fái afslátt eða endurtryggingu gjalda frá 

undirliggjandi sérhæfða sjóði eða verðbréfasjóði, 

iii. þegar kaup eða sala eininga fer ekki fram á meðalverði verðbréfasjóðs eða sérhæfðs sjóðs skal taka tillit til 

mismunarins á viðskiptaverðinu og meðalverðinu sem viðskiptakostnaðar, svo fremi að hann sé ekki innifalinn í 

samanteknum kostnaðarvísi, 

m) þegar sjóður fjárfestir í pökkuðum og vátryggingatengdum fjárfestingarafurðum öðrum en verðbréfasjóðum eða 

sérhæfðum sjóðum skal samantekinn kostnaðarvísir hans taka tillit til gjalda sem undirliggjandi pökkuð og 

vátryggingatengd fjárfestingarafurð stofnaði til. Eftirfarandi skal felast í útreikningnum: 

i. nýjasti tiltæki samantekni kostnaðarvísir afurðarinnar skal tekinn með í útreikninginn, 

ii. unnt er að lækka samantekinn kostnaðarvísi svo fremi að samkomulag sé til staðar (og sem endurspeglast ekki nú 

þegar í rekstrarreikningi sjóðsins) um að sjóðurinn sem fjárfestir fái afslátt eða endurtryggingu gjalda frá 

undirliggjandi pakkaðri og vátryggingatengdri fjárfestingarafurð fyrir almenna fjárfesta, 

iii. í tilvikum þar sem kaup eða sala einingar fer ekki fram á meðalverði undirliggjandi pakkaðrar og 

vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar skal taka tillit til mismunarins á viðskiptaverðinu og meðalverðinu sem 

viðskiptakostnaðar svo fremi að hann sé ekki innifalinn í samanteknum kostnaðarvísi, 

n) þegar sjóður fjárfestir í annarri fjárfestingarafurð en pökkuðum og vátryggingatengdum fjárfestingarafurðum skal 

samantekinn kostnaðarvísir taka tillit til gjalda sem tengjast undirliggjandi fjárfestingarafurð. Framleiðandi pakkaðrar 

og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar skal annaðhvort nota allar birtar upplýsingar sem standa fyrir hæfilega 

staðgöngu fyrir samantekinn kostnaðarvísi eða gera að öðrum kosti besta mat á hámarksgildi hans á grundvelli 

grannskoðunar á núverandi lýsingu fjárfestingarafurðarinnar og nýjustu birtu skýrslu og reikningum,  
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o) rekstrarkostnaður (eða allar þóknanir) samkvæmt samkomulagi um þóknanaskiptingu við þriðja aðila svo fremi að hann 

hafi ekki þegar verið felldur inn í aðra tegund af kostnaði sem nefndur er hér að framan, 

p) tekjur frá skilvirkri stýringu eignasafns ef þær eru ekki greiddar inn í eignasafnið, 

q) óbeinn kostnaður sem afleiðutengdir sjóðir stofna til eins og um getur í II. þætti þessa viðauka og einkum 36.–46. lið 

þessa viðauka, 

r) arðgreiðslur af hlutabréfum í eignasafni sjóðanna skulu ekki koma í hlut sjóðsins. 

Aukakostnaður 

6. Taka skal tillit til eftirfarandi tegunda aukakostnaðar í fjárhæðinni sem verður birt: 

a) árangurstengdrar þóknunar sem greiðist rekstraraðilanum eða fjárfestingaráðgjafa, þ.m.t. árangurstengdar þóknanir sem 

um getur í 24. lið þessa viðauka, 

b) hlutdeild í hagnaði sem um getur í 25. lið þessa viðauka. 

Útreikningur á sérstökum tegundum kostnaðar fjárfestingarsjóða 

Viðskiptakostnaður 

7. Viðskiptakostnað skal reikna út á ársgrundvelli sem grundvallast á meðaltali viðskiptakostnaðar fyrir pakkaða og 

vátryggingatengda fjárfestingarafurð á næstliðnum þremur árum. Hafi afurðin verið til skemur en þrjú ár skal reikna út 

viðskiptakostnaðinn með því að nota aðferðina sem sett er fram í 21. lið þessa viðauka. 

8. Samanlagðan viðskiptakostnað fyrir pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð skal reikna sem summu 

viðskiptakostnaðar eins og hann er reiknaður í samræmi við 9.–23. lið þessa viðauka í grunngjaldmiðli afurðar fyrir öll 

stök viðskipti sem pökkuð og vátryggingatengd fjárfestingarafurð hefur framkvæmt á tilteknu tímabili. Þessa upphæð skal 

umreikna í prósentur með því að deila með meðaltali hreinna eigna pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar 

á sama tímabili. 

9. Þegar viðskiptakostnaður fyrir pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð á næstliðnum þremur árum er reiknaður 

verður að reikna út raunverulegan viðskiptakostnað með því að nota aðferðina sem er lýst í 12.–18. lið þessa viðauka að 

því er varðar fjárfestingar í eftirfarandi gerningum: 

a) framseljanlegum verðbréfum eins og skilgreint er í 2. gr tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 2007/16/EB (1), 

b) öðrum gerningum sem oft gefst færi á að losa sig við, leysa út eða koma í verð á annan hátt á verði sem er opinberlega 

tiltækt markaðsaðilum og sem er annaðhvort markaðsverð eða verð sem er gert aðgengilegt eða er staðfest af 

matskerfum sem eru óháð útgefandanum. 

10. Nota skal mat á viðskiptakostnaði með aðferðinni sem er lýst í 19. og 20. lið þessa viðauka í tengslum við fjárfestingar í 

öðrum gerningum eða eignum. 

Meðferð á andþynningarfyrirkomulagi 

11. Þegar verðlagningarfyrirkomulag pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar jafnar út þynningaráhrif viðskipta 

innan sjálfrar afurðarinnar er heimilt að draga fjárhæð hagnaðar sem safnast upp hjá eigendum hennar af andþynningar-

fyrirkomulaginu frá viðskiptakostnaði sem stofnað er til innan pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar með því 

að nota eftirfarandi aðferð: 

a) heimilt er að draga fjárhæð gjalda vegna andþynningar eða aðra greiðslu í tengslum við viðskipti innan afurðarinnar 

sjálfrar, sem er greidd til hennar, frá heildarviðskiptakostnaðinum, 

b) ávinninginn, sem rennur til afurðar vegna útgáfu eininga (eða á annan hátt gerir kleift að fjárfesta í pakkaðri og 

vátryggingatengdri fjárfestingarafurð) á öðru verði en miðgengi eða vegna afturköllunar eininga (eða á annan hátt að 

gerir kleift að innleysa pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð) á öðru verði en miðgengi, að því tilskildu að 

ávinningurinn renni til afurðarinnar sjálfrar, skal reikna á eftirfarandi hátt og er heimilt að draga hann frá 

heildarviðskiptakostnaði: 

i. mismunurinn á verði útgefinna eininga og miðgengis, margfaldaður með fjölda útgefinna eininga, 

ii. mismunurinn á verði innkallaðra eininga og miðgengis, margfaldaður með fjölda innkallaðra eininga.  

  

(1) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/16/EB frá 19. mars 2007 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 85/611/EBE um samræmingu á 

lögum og stjórnsýslufyrirmælum um fyrirtæki um sameiginlega fjárfestingu í framseljanlegum verðbréfum (UCITS) að því er varðar 

útskýringu á tilteknum skilgreiningum (Stjtíð. ESB L 79, 20.3.2007, bls. 11). 
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Raunverulegur viðskiptakostnaður 

12. Reikna skal raunverulegan viðskiptakostnað fyrir hver viðskipti sem hér segir: 

a) fyrir hver kaup sem pökkuð og vátryggingatengd fjárfestingarafurð gerir skal verð á gerningnum á þeim tíma þegar 

kaupfyrirmælin eru send til annars aðila til framkvæmdar („komuverð“ kaupa) vera dregið frá hreinu raunverulegu 

framkvæmdarverði viðskiptanna. Virðið sem þannig er fengið skal margfaldað með fjölda keyptra eininga, 

b) að því er varðar hverja sölu sem pökkuð og vátryggingatengd fjárfestingarafurð framkvæmir skal draga hreint 

raunverulegt framkvæmdarverð viðskiptanna frá verði gerningsins á þeim tíma þegar fyrirmælin um sölu eru send til 

annars aðila til framkvæmdar („komuverð“ sölu). Virðið sem þannig er fengið skal margfaldað með fjölda seldra 

eininga. 

13. Ákvarða skal hreint raunverulegt framkvæmdarverð viðskiptanna sem það verð sem viðskiptin fara fram á, þ.m.t. öll 

gjöld, umboðslaun, skattar og aðrar greiðslur (s.s. andþynningargjöld) sem tengjast viðskiptunum, annaðhvort beint eða 

óbeint, þegar þessar greiðslur koma frá eignum pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar. 

14. Ákvarða skal komuverð sem miðverð markaðarins fyrir fjárfestinguna á þeim tíma þegar fyrirmælin um viðskiptin eru 

send til annars aðila. Að því er varðar fyrirmæli sem eru framkvæmd á degi sem er ekki sami dagur og þegar fyrirmælin 

voru upphaflega send til annars aðila, skal ákvarða komuverð sem opnunarverð fjárfestingarinnar á viðskiptadegi eða, 

þegar opnunarverð er ekki tiltækt, fyrra lokaverð. Þegar verð er ekki tiltækt á þeim tíma þegar fyrirmælin um viðskipti eru 

send til annars aðila (þar sem fyrirmælin voru gefin utan opnunartíma markaða eða á óskráðum mörkuðum þar sem ekkert 

gagnsæi er á verðum dagsins, svo dæmi sé tekið) skal ákvarða komuverð sem opnunarverð á þeim degi þegar viðskiptin 

fara fram eða, ef opnunarverð er ekki tiltækt, fyrra lokaverð. Þegar fyrirmæli eru framkvæmd án þess að þau séu send til 

annars aðila skal komuverð vera ákvarðað sem miðverð markaðarins fyrir fjárfestingu á þeim tíma þegar viðskiptin fóru 

fram. 

15. Heimilt er, þegar upplýsingar um það á hvaða tímapunkti fyrirmæli um viðskipti voru send til annars aðila eru ekki 

tiltækar (eða tiltækar upplýsingar eru ekki nægilega nákvæmar), eða þegar upplýsingar um verð á þeim tíma eru ekki 

tiltækar, að nota sem komuverð opnunarverð fjárfestingarinnar á þeim degi þegar viðskiptin fóru fram eða, þegar 

opnunarverð er ekki tiltækt, fyrra lokaverð. Þegar viðskiptakostnaður er reiknaður á grundvelli gagna frá því fyrir 

31. desember 2017 má líta svo á að verð innan dagsins sé ekki tiltækt. 

16. Reikna skal kostnað, sem tengist viðskiptum sem pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir gerðu og varða 

fjármálagerninga sem falla undir einn flokkanna sem um getur í 4.–10. lið þáttar C í I. viðauka við tilskipun 2014/65/ESB, 

á eftirfarandi hátt: 

a) í tengslum við gerninga sem eru staðlaðir og þegar regluleg viðskipti fara fram með sjálfan gerninginn (til dæmis 

staðlaðan, framvirkan samning á mikilvægri hlutabréfavísitölu) skal reikna viðskiptakostnaðinn með vísun til 

gerningsins sjálfs. Komuverð skal ákvarðað sem miðgengi gerningsins. 

b) í tengslum við línulega og sérsniðna gerninga, og þegar ekkert gagnsæi er í verði og engin reglubundin viðskipti með 

gerninginn sjálfan, skal reikna viðskiptakostnaðinn með vísun til undirliggjandi eignar eða eigna. Reikna skal 

komuverð á grundvelli verða á undirliggjandi eignum með því að nota viðeigandi vægi ef fleiri en ein undirliggjandi 

eign er til staðar. Þegar kostnaður vegna viðskipta með gerninginn er töluvert hærri en kostnaður vegna viðskipta með 

undirliggjandi eign verður það að endurspeglast í útreikningi viðskiptakostnaðar, 

c) í tengslum við ólínulega gerninga er heimilt að reikna viðskiptakostnað sem mismuninn á því verði sem var greitt fyrir 

gerningana eða fékkst fyrir þá og gangvirði gerningsins, á þeim grunni sem er lýst í 36.–46. lið þessa viðauka. 

17. Við útreikning á kostnaði sem tengist erlendum gjaldeyri verður komuverð að endurspegla sanngjarnt mat á 

samstæðuverðinu og má ekki einungis vera það verð sem er tiltækt frá stökum mótaðila eða vettvangi erlends gjaldeyris, 

jafnvel þótt fyrir hendi sé samningur um að öll viðskipti með erlendan gjaldeyri fari fram við stakan mótaðila. 

18. Reikna skal komuverð sem miðgengi rétt fyrir uppboðið þegar reiknaður er kostnaður sem tengist fyrirmælum sem eru 

upphaflega sett á uppboð. 
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Viðskiptakostnaður fyrir aðrar eignir 

19. Við mat á viðskiptakostnaði fyrir aðrar eignir en eignirnar sem um getur í 9. lið þessa viðauka skal nota aðferðina í 12. lið 

þessa viðauka og reikna skal komuverð á eftirfarandi hátt: 

a) fyrir sölu: 

i. reikna skal komuverð sem fyrra óháða matsverð eignarinnar, aðlagað vegna markaðshreyfinga, eftir því sem við 

á, með því að nota viðeigandi viðmiðunarvísitölu, 

ii. þegar fyrra óháða matsverð er ekki tiltækt, verður að meta viðskiptakostnað á grundvelli mismunarins á verði í 

viðskiptum og mati á gangvirði eignarinnar fyrir sölu, 

b) fyrir kaup: 

i. reikna skal komuverð sem fyrra óháða matsverð eignarinnar, aðlagað vegna markaðshreyfinga, eftir því sem við 

á, með því að nota viðeigandi viðmiðunarvísitölu, ef slíkt verð er tiltækt, 

ii. þegar fyrra óháða matsverð eignarinnar er ekki tiltækt, verður að meta viðskiptakostnað á grundvelli mismunarins 

á verði í viðskiptum og mati á gangvirði eignarinnar fyrir kaup, 

20. Áætlaður viðskiptakostnaður má ekki vera lægri en fjárhæð raunverulegs, tilgreinds kostnaðar sem tengist viðskiptunum á 

beinan hátt. 

Viðskiptakostnaður fyrir nýjar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir fyrir almenna fjárfesta 

21. Fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir sem hafa verið virkar skemur en 3 ár og hafa aðallega fjárfest í 

eignum sem um getur í 9. lið þessa viðauka er heimilt að reikna viðskiptakostnað annaðhvort með því að margfalda mat á 

veltu eignasafns í hverjum eignaflokki með útreiknuðum kostnaði samkvæmt aðferðinni sem um getur í c-lið eða sem 

meðaltal raunverulegs viðskiptakostnaðar sem féll til á starfstímabilinu og staðlaðs mats á eftirfarandi grundvelli: 

a) fyrir hæsta margfeldi sex mánaða sem pökkuð og vátryggingatengd fjárfestingarafurð hefur verið virk skal reikna 

viðskiptakostnað á þeim grundvelli sem lýst er í 12.–18. lið þessa viðauka , 

b) fyrir eftirstöðvatíma í allt að þrjú ár skal áætla viðskiptakostnað með því að margfalda mat á veltu eignasafns í 

hverjum eignaflokki samkvæmt aðferðinni sem um getur í c-lið, 

c) aðferðin sem verður notuð er ólík eftir eignaflokkum og skal ákvarða hana sem hér segir: 

i. Fyrir eignaflokkana í töflunni hér að neðan skal reikna viðskiptakostnað sem meðaltal áætlaðs kostnaðar af 

viðskiptum (sem byggist á verðbili kaup- og sölutilboða deilt með tveimur) fyrir viðkomandi eignaflokk við 

venjulegar markaðsaðstæður. 

Til að áætla kostnaðinn skal auðkenna eina eða fleiri tilvísunarvísitölu fyrir hvern eignaflokk. Síðan skal taka 

saman meðaltal af verðbili kaup- og sölutilboða undirliggjandi vísitalna. Gögnin sem safnað er skulu vísa til 

lokaverðbils kaup- og sölutilboðs á tíunda viðskiptadegi hvers mánaðar á síðasta ári. 

Því næst skal deila verðbili kaup- og sölutilboða sem tekin voru saman með tveimur til að fá áætlaðan kostnað af 

viðskiptum fyrir hvern tímapunkt. Meðaltal þessara verðgilda er áætlaður kostnaður af viðskiptum í hverjum 

eignaflokki við venjulegar markaðsaðstæður. 

Eignaflokkar 

Ríkisskuldabréf Ríkisskuldabréf og svipaðir gerningar á þróuðum 

mörkuðum með einkunnina AAA-A 

Ríkisskuldabréf og svipaðir gerningar á þróuðum 

mörkuðum með aðra einkunn lægri en A 
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Eignaflokkar 

Ríkisskuldabréf á nýjum mörkuðum (sterkur og veikur 

gjaldmiðill) 

Ríkisskuldabréf á nýjum mörkuðum (sterkur og veikur 

gjaldmiðill) 

Trygg fyrirtækjaskuldabréf Trygg fyrirtækjaskuldabréf 

Önnur fyrirtækjaskuldabréf Fyrirtækjaskuldabréf með háa ávöxtun 

ii. Að því er varðar eignaflokkana sem sýndir eru í töflunni hér að neðan skal meta viðskiptakostnað (þ.m.t. beinan 

og óbeinan kostnað) annaðhvort með því að nota sambærilegar upplýsingar eða með því að bæta við mati á 

beinum kostnaði af hálfu verðbili kaup- og sölutilboðs með því að nota aðferðina sem lýst er í i. lið. 

Eignaflokkar 

Lausafjárstaða Peningamarkaðsgerningur (fyrir skýrleika sakir eru 

peningamarkaðssjóðir ekki taldir með) 

Hlutabréf á þróuðum mörkuðum Hlutabréf í stórum fyrirtækjum (á þróuðum mörkuðum) 

Hlutabréf í meðalstórum fyrirtækjum (á þróuðum 

mörkuðum) 

Hlutabréf í litlum fyrirtækjum (á þróuðum mörkuðum) 

Hlutabréf á nýjum mörkuðum Hlutabréf í stórum fyrirtækjum (á nýjum mörkuðum) 

Hlutabréf í meðalstórum fyrirtækjum (á nýjum 

mörkuðum) 

Hlutabréf í litlum fyrirtækjum (á nýjum mörkuðum) 

Skráðar afleiður Skráðar afleiður 

iii. Að því er varðar eignaflokkana í töflunni hér að neðan er viðskiptakostnaður meðaltal sannreynds kostnaðar af 

viðskiptum (sem byggist á verðbili kaup- og sölutilboða deilt með tveimur) í þessum eignaflokki við venjulegar 

markaðsaðstæður. 

Þegar sannreyndur kostnaður af viðskiptum er auðkenndur er heimilt að taka tillit til niðurstaðna 

panilúrtakskönnunar. 

Eignaflokkar 

Verslað með utan 

verðbréfamarkaðar 

(OTC) 

OTC framandi valréttir 

OTC einfaldir valréttir 

OTC vaxtaskiptasamningur, skuldatrygging og svipað 

OTC skiptasamningar og svipaðir gerningar (ekki vaxtaskiptasamningar, 

skuldatryggingar og svipað) 

OTC framvirkir gjaldmiðlasamningar á þróuðum mörkuðum 

OTC framvirkir gjaldmiðlasamningar á nýjum mörkuðum 

22. Gera verður áætlanir um veltu eignasafns fyrir pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð fyrir almenna fjárfesta 

sem hefur verið starfrækt skemur en eitt ár í samræmi við fjárfestingarstefnuna sem birt er í tilboðsskjölunum. Áætlanir 

um veltu eignasafns fyrir pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð fyrir almenna fjárfesta sem hefur verið 

starfrækt lengur en eitt ár verða að vera í samræmi við raunverulega veltu eignasafnsins. 

23. framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar skal áætla viðskiptakostnað fyrir pakkaðar og 

vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir, sem hafa verið virkar skemur en þrjú ár og fjárfesta aðallega í öðrum eignum en 

þeim sem um getur í 9. lið þessa viðauka, á grundvelli gangvirðisaðferðar með því að nota sambærilegar eignir. 
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Árangurstengdar þóknanir 

24. Við útreikning á árangurstengdum þóknunum skal fylgja eftirfarandi þrepum: 

a) reikna út gjöld á grundvelli sögulegra gagna sem ná yfir síðustu 5 ár. Reikna skal út árleg meðalárangurstengdar 

þóknanir í prósentum, 

b) ef nákvæm saga árangurstengdra þóknana er ekki tiltæk vegna þess að sjóðurinn eða hlutabréfaflokkurinn er nýr eða 

skilmálar sjóðsins hafa breyst vegna innleiðingar árangurstengdu þóknunarinnar eða breytinga á einni af breytum 

hans, skal breyta framangreindri aðferð í samræmi við eftirfarandi þrep: 

i. taka viðkomandi tiltæka sögu árangurstengdra þóknana sjóðsins eða hlutabréfaflokksins, 

ii. að því er varðar árin þar sem engin gögn eru tiltæk er ávöxtun sjóðsins eða hlutabréfaflokksins áætluð og tekið er 

tillit til sögulegra raða viðmiðunarinnar eða lágmarksávöxtunar, þegar um ræðir hlutfallslegt líkan af 

árangurstengdum þóknunum, 

áætla skal ávöxtun nýrra sjóða með því að nota ávöxtun sambærilegs sjóðs eða sambærilegra eininga. Áætluð 

ávöxtun skal taka til alls kostnaðar sem lagður er á nýja sjóðinn. Því þarf að aðlaga ávöxtun sambærilegra eininga 

með því að bæta við meðaltali viðeigandi kostnaðar sem er gjaldfærður samkvæmt reglum nýja sjóðsins. Til 

dæmis skal, ef um er að ræða nýjan flokk með ólíkt gjaldtökufyrirkomulag, leiðrétta ávöxtun þessa nýja flokks, 

að teknu tilliti til kostnaðar við fyrirliggjandi flokk, 

iii. reikna út gjöld frá upphafi úrtakstímabilsins, eins og krafist er í a-lið, fram til þess dags þegar raunveruleg gögn 

um árangurstengdar þóknanir sjóðsins eru tiltæk, og beita viðeigandi algrími á framangreindar, sögulegar raðir, 

iv. tengja saman báðar raðir árangurstengdra þóknana í eina röð sem nær yfir allt úrtakstímabilið eins og krafist er í 

a-lið, 

v. reikna út árangursgjöld með því að nota aðferðina sem um getur í a-lið (meðaltal árlegra árangurstengdra 

þóknana). 

Hlutdeild í hagnaði 

25. Hlutdeild í hagnaði er reiknuð út sem hér segir: 

a) reikna út gjöld á grundvelli sögulegra gagna sem ná yfir síðustu 5 ár. Reikna skal út meðaltal árlegrar hlutdeildar í 

hagnaði í prósentum, 

b) þegar saga fullrar hlutdeildar í hagnaði eru ekki tiltæk vegna þess að sjóðurinn eða hlutabréfaflokkurinn er nýr eða 

skilmálar sjóðsins hafa breyst vegna innleiðingar árangurstengdrar þóknunar eða breytinga á einni af breytum hans, 

samkvæmt eftirfarandi þrepum: 

i. taka viðkomandi tiltæka sögu hlutdeildar í hagnaði sjóðsins eða hlutabréfaflokksins, 

— áætla ávöxtun sjóðsins eða hlutabréfaflokksins fyrir þau ár þar sem engin gögn eru tiltæk, 

— áætla skal ávöxtun nýrra sjóða með því að nota ávöxtun sambærilegra sjóða eða eininga. Áætluð ávöxtun 

skal taka til alls kostnaðar sem lagður er á nýja sjóðinn. Því þarf að aðlaga ávöxtun sambærilegra eininga 

með því að bæta við meðaltali viðeigandi kostnaðar sem er gjaldfærður samkvæmt reglum nýja sjóðsins. Til 

dæmis, ef um er að ræða nýjan flokk með ólíkt gjaldtökuskipulag, skal leiðrétta ávöxtun á þessum nýja 

flokki að teknu tilliti til kostnaðar við fyrirliggjandi flokk. 

ii. reikna út hlutdeild í hagnaði frá upphafi úrtakstímabils, eins og krafist er í a-lið, fram til þess dags þegar 

raunveruleg gögn um hlutdeild í hagnaði er tiltæk, og beita viðeigandi algrími á framangreindar, sögulegar raðir, 

iii. tengja saman báðar raðir hlutdeildar í hagnaði í eina röð sem nær yfir allt úrtakstímabilið eins og krafist er í a-lið, 

iv. reikna út hlutdeild í hagnaði með því að nota aðferðina sem um getur í a-lið (meðaltal árlegra árangurstengdra 

þóknana).  
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26. Ef engin hlutdeild í hagnaði er tekin út á líftíma fjárfestingarinnar þarf viðvörun að fylgja ábendingunni um enga hlutdeild 

í hagnaði í kostnaðartöflunni til að gera ljóst að greiða skuli x% af endanlegri ávöxtun eftir innlausn fjárfestingarinnar. 

II. SKRÁ YFIR KOSTNAÐ PAKKAÐRA FJÁRFESTINGARAFURÐA FYRIR ALMENNA FJÁRFESTA SEM ERU EKKI 

FJÁRFESTINGARSJÓÐIR 

Kostnaður sem á að birta 

Stakur kostnaður 

27. Stakur kostnaður er inn- og útgöngukostnaður sem felur meðal annars í sér upphafleg gjöld, umboðslaun eða aðra fjárhæð 

sem almennur fjárfestir greiðir beint eða sem er dregin frá fjárhæð sem almennur fjárfestir tekur við eða á rétt á. 

28. Stakur kostnaður sem fellur á pakkaða fjárfestingarafurð sem ekki er fjárfestingarsjóður, hvort sem hann stendur fyrir 

kostnað sem nauðsynlegt var að stofna til vegna rekstrar hennar eða þóknun aðila sem tengist eða veitir henni þjónustu. 

Stakur inngöngukostnaður og gjöld 

29. Í stökum inngöngukostnaði og gjöldum felast, en takmarkast ekki við, eftirfarandi tegundir sem taka skal tillit til vegna 

fjárhæðar kostnaðar sem verður birtur fyrir pakkaðar fjárfestingarafurðir sem eru ekki fjárfestingarsjóðir: 

a) sölulaun, 

b) uppbyggingarkostnaður, þ.m.t. kostnaður við viðskiptavaka (áhættuálag) og uppgjörskostnaður, 

c) kostnaður við áhættuvörn (til að tryggja að framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar geti 

endurtekið árangur afleiðuþáttar samsettu fjármálaafurðarinnar — viðskiptakostnaður er talinn með þessum kostnaði) 

d) greiðslur til lögfræðinga, 

e) kostnaður við eiginfjárábyrgð, 

f) óbeint iðgjald greitt útgefanda. 

Stakur útgöngukostnaður og gjöld 

30. Í stökum útgöngukostnaði og gjöldum felast, en takmarkast ekki við, eftirfarandi tegundir sem taka skal tillit til vegna 

fjárhæðar kostnaðar sem verður birtur um pakkaðar fjárfestingarafurðir sem eru ekki fjárfestingarsjóðir: 

a) hlutfallsleg gjöld, 

b) mismunur á kaupverði og meðalverði til að selja afurðina og allur beinn kostnaður eða viðurlög við snemmbærri 

útgöngu. Mat á mismun á kaupverði og meðalverði skal gert í tengslum við tiltækileika eftirmarkaðar, 

markaðsaðstæður og tegund afurðar. Ef framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar (eða 

tengdur þriðji aðili) er eini tiltæki mótaðilinn til að kaupa afurðina á eftirmarkaði skal hann meta útgöngukostnaðinn 

sem bætist við gangvirði afurðarinnar samkvæmt innri stefnum sínum, 

c) kostnaður sem tengist mismunasamningum (CFD), svo sem: 

i. umboðslaun sem veitendur mismunasamnings innheimta — almenn umboðslaun eða umboðslaun fyrir hver 

viðskipti — til dæmis fyrir að hefja eða ljúka samningi, 

ii. viðskipti með mismunasamninga eins og verðbil kaup- og sölutilboðs, daglegur fjármögnunarkostnaður eða 

fjármögnunarkostnaður frá einum degi til annars, umsýslugjöld reikninga og skattar sem eru ekki nú þegar hluti 

af gangvirðinu. 

Endurtekinn kostnaður 

31. Endurtekinn kostnaður er greiðslur sem eru dregnar reglulega frá greiðslum sem eru greiddar almenna fjárfestinum eða frá 

þeirri fjárhæð sem er fjárfest. 

32. Í endurteknum kostnaði felast allar tegundir kostnaðar sem pökkuð og vátryggingatengd fjárfestingarafurð önnur en 

fjárfestingarsjóður ber, hvort sem hann stendur fyrir útgjöld sem nauðsynlegt var að stofna til vegna virkni hennar eða 

þóknun aðila sem tengist henni eða veitir henni þjónustu.  
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33. Eftirfarandi skrá er leiðbeinandi en ekki tæmandi um þær tegundir endurtekinna gjalda sem taka skal tillit til, þegar þau 

eru dregin frá eða skuldfærð sérstaklega, í fjárhæðinni sem verður birt: 

a) kostnaður sem tengist arðmiðagreiðslum, 

b) kostnaður við undirliggjandi, ef einhver er. 

Kostnaður við pakkaðar fjárfestingarafurðir sem um getur í 17. lið IV. viðauka 

34. Stakur útgöngukostnaður og gjöld eru viðskiptaþóknanir, stöðustofnunarþóknanir og uppgjörsþóknanir, ef þær eru kunnar. 

35. Endurtekinn kostnaður er kostnaður vegna áhættuvarnar við eðlilegar markaðsaðstæður og markaðsaðstæður undir álagi. 

Útreikningur á óbeinum kostnaði vegna pakkaðra fjárfestingarafurðar sem eru ekki fjárfestingarsjóðir 

36. Framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar skal, að því er varðar útreikning á óbeinum kostnaði 

sem er innbyggður í pakkaðar fjárfestingarafurðir, vísa til útgáfuverðsins og, að loknu áskriftartímabilinu, tiltæks verðs til 

að kaupa afurðina fyrir á eftirmarkaði. 

37. Litið er á muninn á verði og gangvirði afurðarinnar sem áætlaðan heildarinngöngukostnað sem felst í verðinu. 

Framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurð skal, geti hann ekki greint á milli viðeigandi óbeins 

kostnaðar sem birta á eins og um getur í 29. lið með því að nota muninn á verðinu og gangvirðinu, hafa samráð við 

útgefanda mismunandi þátta afurðarinnar eða viðeigandi aðila í því skyni að safna saman viðeigandi upplýsingum um 

þann kostnað. 

38. Gangvirði er það verð sem fengist við sölu á eign eða yrði greitt fyrir yfirfærslu á skuld í eðlilegum viðskiptum á helsta 

(eða hagstæðasta) markaði á matsdegi við núverandi markaðsaðstæður (þ.e. útgönguverð), óháð því hvort hægt sé að 

sannreyna það verð með beinum hætti eða áætla það með því að nota aðra virðismatsaðferð. 

39. Gangvirðisstefnan sem liggur til grundvallar mælingu á gangvirði skal setja nokkrar reglur, þ.m.t. á eftirfarandi sviðum 

sem varða: 

a) stjórnarhætti, 

b) aðferðafræði við útreikning á gangvirði. 

40. Með reglunum sem um getur í 39. lið þessa viðauka skal stefnt að því að gera grein fyrir matsferli sem: 

a) uppfyllir gildandi reikningsskilastaðla í tengslum við gangvirði, 

b) tryggir að innri verðlagningarlíkön fyrir pakkaða fjárfestingarafurð samræmist aðferðum, líkanagerð og stöðlum sem 

framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar notar til að meta eigið eignasafn samkvæmt þeirri 

tilgátu að afurðin sé til sölu eða haldið til veltuviðskipta, 

c) er í samræmi við flækjustig afurðarinnar og tegund undirliggjandi afurðar, 

d) tekur tillit til útlánaáhættu útgefandans og óvissu með undirliggjandi afurð, 

e) setur viðmið til að auðkenna virkan markað í því skyni að forðast rangt áhættumat sem í alvarlegum tilvikum gæti leitt 

til þess að áætlanir verði verulega ónákvæmar, 

f) hámarkar notkun á viðeigandi, sannreynanlegum markaðsgögnum og lágmarkar notkun á ílagsgögnum sem ekki er 

unnt að sannreyna. 

41. Ákvarða skal gangvirði samsettrar fjármálaafurðar á grundvelli: 

a) markaðsverðs, þegar það er tiltækt eða mótað á skilvirkan hátt, 

b) innri verðlagningarlíkana sem eru byggð á gögnum um markaðsverð sem er óbeint tengt afurðinni, leitt af afurðum 

með svipaða eiginleika (sambærileg nálgun), 

c) innri verðlagningarlíkana sem byggjast á ílagsgögnum sem eru ekki leidd beint af markaðsgögnum sem verður að 

setja fram mat og forsendur fyrir (fært á líkansvirði). 

42. Reikna skal gangvirði, ef ekki er hægt að leiða það af markaðsvirði, með því að nota virðismatsaðferð sem getur gefið 

rétta mynd af ólíkum þáttum sem hafa áhrif á ágóðauppbyggingu afurðarinnar með því að nýta markaðsgögn til fulls.  
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43. Með virðismatsaðferðinni sem um getur í 42. lið þessa viðauka skal hafa í huga eftirfarandi, eftir því hvert flækjustig 

afurðarinnar er: 

a) notkun nýlegra, ótengdra markaðsviðskipta milli upplýstra, faglegra mótaðila, 

b) vísun til núverandi markaðsverðs annars gernings sem er í meginatriðum eins, 

c) notkun viðeigandi afvaxtaðs sjóðstreymis þar sem líkurnar á hverju sjóðstreymi er ákvarðað með því að nota 

viðeigandi líkan af verðþróun eignar. 

44. Reikna skal gangvirði af afurðum í áskrift á þeim degi þegar skilmálar afurðarinnar eru ákvarðaðir. Verðmatsdagurinn 

skal vera nærri upphafi áskriftartímabilsins. Skilgreina skal viðmiðun um að uppfæra kostnaðarupplýsingar þegar 

útboðstímabil eru löng eða markaðsflökt mikið. 

45. Reikna skal kostnað með því að nota lágmarksskilmála afurðarinnar þegar bráðabirgðaskilmálar eru notaðir. 

46. Þegar breytilegt áskriftarverð er notað skal skilgreina verklagsreglu um hvernig eigi að fella inn og gera opinber 

kostnaðaráhrifin af breytilegu áskriftarverði. 

III. SKRÁ YFIR KOSTNAÐ VIÐ VÁTRYGGINGATENGDAR FJÁRFESTINGARAFURÐAR 

Kostnaður sem á að birta 

Stakur kostnaður 

47. Stakur kostnaður er inngöngu- og útgöngukostnaður sem felur í sér upphafleg gjöld, umboðslaun eða aðrar fjárhæðir sem 

almennur fjárfestir greiðir beint eða eru dregin frá fyrstu greiðslu eða frá takmörkuðum fjölda greiðslna sem almennur 

fjárfestir á rétt á eða frá greiðslu við innlausn eða uppsögn afurðarinnar. 

48. Stakur kostnaður fellur á vátryggingatengda fjárfestingarafurð hvort sem hann stendur fyrir kostnað sem nauðsynlegt er að 

stofna til vegna virkni hennar eða þóknun aðila sem tengist henni eða veitir henni þjónustu. 

49. Stakur kostnaður felur í sér, en takmarkast ekki við, eftirfarandi tegundir af inn- og útgöngukostnaði sem taka skal tillit til 

í fjárhæðinni sem verður birt fyrir vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir: 

a) uppbyggingar- eða markaðskostnaður, 

b) kostnaður við kaup, dreifingu og sölu, 

c) kostnaður við vinnslu og rekstur (þ.m.t. kostnaður við stjórnun vátryggingaverndar), 

d) kostnaðarhlutur iðgjalda vegna áhættu sem tengist ævilíkum manna sem um getur í 59. lið þessa viðauka, 

e) kostnaður við að halda því fjármagni sem krafist er (birta verður fyrirframgreiddan hluta að því leyti sem um 

innheimtu er að ræða). 

Endurtekinn kostnaður 

50. Endurtekinn kostnaður er greiðslur sem eru reglulega dregnar frá öllum greiðslum frá almennum fjárfesti eða frá fjárfestri 

fjárhæð eða fjárhæðum sem ekki er úthlutað til almenns fjárfestis samkvæmt fyrirkomulagi um hagnaðarhlutdeild. 

51. Í endurteknum kostnaði felast allar tegundir kostnaðar fellur á vátryggingatengda fjárfestingarafurð hvort sem hann 

stendur fyrir kostnað sem nauðsynlegt var að stofna til vegna virkni hennar eða þóknun aðila sem tengist henni eða veitir 

henni þjónustu. 

52. Eftirfarandi skrá er til leiðbeiningar en er ekki tæmandi um tegundir endurtekinna gjalda sem taka skal tillit til í fjárhæð 

sem fellur undir „Annar viðvarandi kostaður“ í töflu 2 í VII. viðauka: 

a) uppbyggingar- eða markaðskostnaður, 

b) kostnaður við kaup, dreifingu og sölu, 

c) kostnaður vegna vinnslu og rekstrar (þ.m.t. kostnaður við stjórnun vátryggingaverndar), 

d) kostnaðarhlutur iðgjalda vegna áhættu sem tengist ævilíkum manna sem um getur í 59. lið þessa viðauka, 

e) annar stjórnsýslukostnaður,  
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f) kostnaður við að halda fjármagni (birta verður endurtekinn hluta að því tilskildu að um innheimtu sé að ræða), 

g) allar fjárhæðir sem eru óbeint gjaldfærðar á fjárfesta fjárhæð eins og kostnaður sem stofnað er til vegna stjórnunar 

fjárfestinga vátryggingafélagsins (tryggingagjöld, kostnaður við nýjar fjárfestingar, o.s.frv.), 

h) greiðslur til þriðju aðila til að mæta kostnaði sem stofnað var til af nauðsyn í tengslum við kaup eða sölu á eignum 

sem vátryggingatengd fjárfestingarafurð átti (þ.m.t. viðskiptakostnaður eins og um getur í 7.–23. lið þessa viðauka). 

53. Þegar vátryggingatengd fjárfestingarafurð fjárfestir hluta eigna sinna í verðbréfasjóðum eða sérhæfðum sjóðum, í annarri 

pakkaðri og vátryggingatengdri fjárfestingarafurð en verðbréfasjóðum eða sérhæfðum sjóðum eða í annarri fjárfestingar-

afurð en pakkaðri og vátryggingatengdri fjárfestingarafurð skal beita ákvæðum l, m og n-liðar í 5. lið þessa viðauka, eftir 

því sem við á. 

Birting kostnaðar iðgjalds vegna áhættu sem tengist ævilíkum manna fyrir vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir 

Kostnaðarhluti iðgjalds vegna áhættu sem tengist ævilíkum manna 

54. Iðgjald vegna áhættu sem tengist ævilíkum manna er það iðgjald sem almennur fjárfestir greiðir beint eða er dregið frá 

fjárhæðum sem eru færðar undir vátryggingasjóð eða frá ágóðahlutdeild vegna þátttöku vátryggingarsamnings, sem er 

ætlað er að ná yfir tölfræðilega áhættu bótagreiðslna frá vátryggingaverndinni. 

55. Gangvirði iðgjalds vegna áhættu sem tengist ævilíkum manna er vænt núvirði, samkvæmt vöxtum sem um getur í a-lið 

71. liðar þessa viðauka, bótagreiðsla í framtíðinni frá vátryggingavernd, að teknu tilliti til af eftirfarandi: 

a) forsendna besta mats varðandi þessar bótagreiðslur sem leiða af sérstöku áhættusniði eignasafns viðkomandi 

framleiðanda, 

b) annarra greiðslna sem varða vátryggingavernd (afslættir af iðgjaldi vegna áhættu sem tengist ævilíkum manna sem 

hafa verið endurgreiddir almennum fjárfestum, auknar bótagreiðslur, lækkun á framtíðariðgjöldum, o.s.frv.) sem leiða 

af fyrirkomulagi um hagnaðarhlutdeild (samkvæmt lögum og/eða samningi). 

56. Forsendur besta mats um framtíðarbótagreiðslur frá vátryggingavernd skulu vera raunhæfar. 

57. Áætlaðar framtíðarbótagreiðslur skulu ekki fela í sér varfærnismörk eða kostnað sem tengist stjórnun vátryggingaverndar. 

58. Forsendur besta mats fyrir framleiðendur innan ramma tilskipunar 2009/138/EB skulu vera í samræmi við viðkomandi 

forsendur sem notaðar eru til að reikna út vátryggingaskuld í efnahagsreikningi Gjaldþolsáætlunar II. 

59. Kostnaðarhluti iðgjalds vegna áhættu sem tengist ævilíkum manna er mismunurinn á iðgjöldum vegna áhættu sem tengist 

ævilíkum manna, sem eru innheimt hjá almennum fjárfesti sem um getur í 54. lið þessa viðauka, og gangvirði iðgjalds 

vegna áhættu sem tengist ævilíkum manna sem um getur í 55. lið þessa viðauka. 

60. Framleiðanda pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar fyrir almenna fjárfesta er heimilt að telja fullt iðgjald 

vegna áhættu sem tengist ævilíkum manna með í útreikningi staks kostnaðar eða endurtekins kostnaðar í staðinn fyrir 

kostnaðarhluta þessara iðgjalda. 

2. HLUTI 

Samanteknir kostnaðarvísar og samsett áhrif kostnaðar 

I. SAMANTEKNIR KOSTNAÐARVÍSAR 

61. Samantekinn kostnaðarvísir pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar er lækkun ávöxtunar vegna 

heildarkostnaðar sem reiknaður er út í samræmi við 70.–72. lið þessa viðauka. 

62. Við útreikning á samanteknum kostnaðarvísi skal kostnaðurinn sem er birtur í samræmi við 72. lið þessa viðauka vera 

heildarkostnaðurinn. Þetta skal, að því er varðar fjárfestingarsjóði samsvara summu kostnaðarins sem um getur í 1. og 

2. lið þessa viðauka að viðbættri summu kostnaðar sem um getur í 4. og 6. lið þessa viðauka; að því er varðar aðrar 

pakkaðar fjárfestingarafurðir en fjárfestingarsjóði, að undanskildum þeim pökkuðum og vátryggingatengdum 

fjárfestingarafurðum sem um getur í 17. lið IV. viðauka, summu kostnaðar, sem um getur í 27. og 28. lið þessa viðauka að 

viðbættri summu kostnaðar sem um getur í 31. og 32. lið þessa viðauka; að því er varðar pakkaðar og vátryggingartengdar 

fjárfestingarafurðir sem um getur í 17. lið IV. viðauka, summu kostnaðar sem um getur í 34. og 35. lið þessa viðauka; og 

að því er varðar vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir, summu kostnaðar sem um getur í 47. og 48. lið að viðbættri 

summu kostnaðar sem um getur í 50. og 51. lið þessa viðauka. Í heildarkostnaði skulu einnig felast viðurlög við útgöngu, 

þar sem við á.  
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Stakur kostnaður og hlutfall staks kostnaðar 

63. Hlutfall inn- og útgöngukostnaðar pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar skal vera lækkun á árlegri 

ávöxtun vegna inn- og útgöngukostnaðar sem reiknaður er út skv. 70.–72. lið þessa viðauka. 

64. Við útreikning á hlutfalli inn- og útgöngukostnaðar skal sá kostnaður sem verður birtur eins og um getur í 72. lið þessa 

viðauka vera inn- og útgöngukostnaður fyrir fjárfestingarsjóði skv. 1. og 2. lið þessa viðauka; 27. og 28. liður þessa 

viðauka fyrir aðrar pakkaðar fjárfestingarafurðir nema pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir sem um getur í 

17. lið IV. viðauka; 35. liður fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir sem um getur í 17. lið IV. viðauka; 

og 47. og 48. liður þessa viðauka fyrir vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir. Í sölukostnaði skulu einnig felast viðurlög 

við útgöngu, ef við á. 

Endurtekinn kostnaður, viðskiptakostnaður eignasafns og tryggingakostnaður/hlutfall annars endurtekins kostnaðar 

65. Viðskiptakostnaður eignasafns, tryggingakostnaður og hlutfall annars endurtekins kostnaðar pakkaðrar og 

vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar skal vera lækkun á árlegri ávöxtun vegna viðskiptakostnaðar eignasafns og 

annars endurtekins kostnaðar sem reiknaður er út skv. 70.–72. lið þessa viðauka. 

66. Eftirfarandi skal gilda um útreikning á hlutfalli viðskiptakostnaðar eignasafns og hlutfalli tryggingakostnaðar: 

a) að því er varðar útreikning á viðskiptum eignasafns skal kostnaður sem á að birta eins og um getur í 72. lið vera 

viðskiptakostnaður eignasafns skv. 7.–23. lið þessa viðauka fyrir fjárfestingarsjóði, c-lið 29. liðar þessa viðauka fyrir 

pakkaðar fjárfestingarafurðir aðrar en fjárfestingarsjóði nema pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir sem 

um getur í 17. lið IV. viðauka, og h-lið 52. liðar þessa viðauka fyrir vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir, 

b) við útreikning á hlutfalli tryggingarkostnaðar skal kostnaður sem á að birta eins og um getur í 72. lið þessa viðauka 

vera tryggingarkostnaður skv. 59. og 60. lið þessa viðauka að því er varðar vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir, 

67. Hlutfall annars endurtekins kostnaðar skal vera lækkun árlegrar ávöxtunar vegna annars endurtekins kostnaðar sem er 

reiknaður út sem munurinn á samanteknum kostnaðarvísi skv. 61. lið þessa viðauka og summu staks kostnaðarhlutfalls 

skv. 63. lið þessa viðauka, auk hlutfalls viðskiptakostnaðar eignasafns skv. a-lið 66. liðar, auk hlutfalls tryggingakostnaðar 

skv. b-lið 66. liðar, auk hlutfalls aukakostnaðar skv. 68. lið þessa viðauka. 

Aukakostnaður og hlutfall aukakostnaðar (árangurstengdar þóknanir og hlutfall hlutdeildar í hagnaði (e. carried interests 

ratio). 

68. Við útreikning á hlutfalli árangurstendra þóknana skal kostnaður sem á að birta verður eins og um getur í 72. lið vera 

aukakostnaður vegna eignasafns skv. a-lið 6. liðar þessa viðauka fyrir fjárfestingarsjóði. Við útreikning á hlutfalli 

hlutdeildar í hagnaði skal kostnaður sem á að birta eins og um getur í 72. lið þessa viðauka vera aukakostnaður eignasafns 

skv. b-lið 6. liðar þessa viðauka fyrir fjárfestingarsjóði. 

69. „Viðvarandi kostnaður“, „árangurstengdar þóknanir“ og „hlutdeild í hagnaði“ eins og um getur í VII. viðauka eru 

„endurtekinn kostnaður“, „hlutfall árangurstengdra þóknana“ og „hlutfall hlutdeildar í hagnaði“, eftir því sem við á, eins 

og um getur í þessum viðauka og 5. gr. 

Útreikningur á samanteknum kostnaðarvísi 

70. Reikna skal út samantekinn kostnaðarvísi sem mun á hlutföllunum tveimur i og r þar sem r er árlegir innri vextir í 

tengslum við bókfærða greiðslu almenna fjárfestisins og áætlaðar bótagreiðslur til almenna fjárfestisins á ráðlögðu 

fjárfestingartímabili og i er árlegir innri vextir fyrir viðkomandi kostnaðarlausu sviðsmynd. 

71. Áætlun um framtíðarbótagreiðslur skv. 70. lið þessa viðauka skal byggð á eftirfarandi forsendum: 

a) að undanskildum pökkuðum og vátryggingatengdum fjárfestingarafurðum eins og um getur í 17. lið IV. viðauka skal 

reikna út árlega innri vexti, þ.e. árangur, pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar með því að beita 

aðferðinni og undirliggjandi tilgátu sem eru notaðar við mat á hóflegri sviðsmynd sem er að finna í 

árangurssviðsmyndaþætti lykilupplýsingaskjalsins, 

b) meta skal bótagreiðslur samkvæmt þeirri forsendu að allur kostnaður, sem felst í heildarkostnaði skv. 62. lið þessa 

viðauka, sé dreginn frá,  
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c) að því er varðar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir eins og um getur í 17. lið IV. viðauka, og 

verðbréfasjóði og sjóði sem eru ekki verðbréfasjóðir þar sem framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar 

fjárfestingarafurðar nota lykilupplýsingaskjalið fyrir fjárfesta í samræmi við 2. mgr. 14. gr. þessar reglugerðar skal 

árangurinn vera 3%. 

72. Eftirfarandi gildir að því er varðar útreikning á kostnaðarlausri sviðsmynd sem um getur í 70. lið þessa viðauka: 

a) við útreikning á i skal annaðhvort lækka bókfærða greiðslu almenns fjárfestis frá útreikningi á r með kostnaði sem 

verður birtur eða hækka áætlaðar bótagreiðslur til almenna fjárfestisins frá útreikningi r á þeirri forsendu að fjárhæðir 

kostnaðarins sem verða birtar hafi einnig verið fjárfestar. Þá er i árlegir innri vextir í tengslum við þessar breyttu 

greiðslur sem almenni fjárfestirinn innir af hendi eða tekur við, 

b) þegar hægt er að gefa kostnaðinn upp sem stöðuga prósentu af verðgildi eignanna er heimilt að virða hann að vettugi í 

útreikningnum sem lýst er í a-lið 72. liðar þessa viðauka og bæta honum þess í stað við prósentu árlegra innri vaxta i 

fyrir viðkomandi kostnaðarlausa sviðsmynd. 

Sérstakar kröfur fyrir pakkaðar fjárfestingarafurðir aðrar en fjárfestingarsjóði 

73. Að því er varðar útreikning á kostnaðarlausri sviðsmynd eins og um getur í 70. lið þessa viðauka fyrir pakkaðar 

fjárfestingarafurðir aðrar en fjárfestingarsjóði skal lækka bókfærða greiðslu almenns fjárfestis við útreikning á r, eins og 

um getur í 72. lið þessa viðauka, sem nemur kostnaði sem verður birtur. 

Sérstakar kröfur fyrir vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir 

74. Að því er varðar útreikninga sem lýst er í 70.–72. lið þessa viðauka, skal gert ráð fyrir því, að því er varðar 

vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir, að engar greiðslur vegna vátryggingaverndar séu inntar af hendi á 

fjárfestingartímanum. Það er að segja, útreikningur á samanteknum kostnaðarvísi skal eingöngu vera byggður á áætluðum 

bótagreiðslum. 

75. Að því marki sem endurtekinn eða stakur kostnaður fellur undir beinan kostnað sem er fastur hluti af útreikningi á iðgjaldi 

afurðarinnar skal útreikningur á endurteknum og stökum kostnaði vera byggður á þessum beina kostnaði. 

76. Eftirfarandi gildir um ágóðahlutdeild í tengslum við vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir: 

a) við útreikning á endurteknum kostnaði og stökum kostnaði vegna vátryggingatengdra fjárfestingarafurða skulu 

fjárhæðir sem haldið er eftir frá ávöxtun fjárfestinga fyrir milligöngu fyrirkomulags um hagnaðarhlutdeild teljast vera 

kostnaður, 

b) þegar hluta kostnaðar er skilað til almennra fjárfesta með aðskildum kostnaðarkaupauka skal litið á það sem afslátt af 

kostnaði sem dregur úr veittum kostnaðarfrádrætti: 

i. að kostnaðarkaupaukar séu tilkynntir aðskilið frá öðrum hlutum þátttökukaupauka og séu ætlaðir til endurgreiðslu 

hluta kostnaðar samkvæmt samningsskilmálum afurðarinnar. 

ii. að framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar geti sannað, á grundvelli traustra 

tryggingafræðilegra aðferða, að væntur kostnaðarkaupauki í framtíðinni falli undir væntan framtíðarhagnað sem 

leiðir af varfærnum forsendum framtíðarkostnaðar. 

Útreikningur hlutfalls 

Meginreglan um að forðast tvítalningu 

77. Ef ein tegund kostnaðar fellur undir tvær eða fleiri tegundir kostnaðar, eins og um getur í þessum viðauka, skal aðeins 

gera grein fyrir þeirri tegund kostnaðar einu sinni í útreikningi á vísum (hlutföllum) sem byggjast á honum. 

Aðrar forskriftir 

78. Hlutföllin skulu gefin upp sem prósenta með tveimur aukastöfum. 

79. Reikna skal út hlutföllin að minnsta kosti einu sinni á ári. 

80. Byggja skal hlutföllin á síðasta kostnaðarútreikningi sem framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingar-

afurðar hefur ákvarðað. Með fyrirvara um 77. lið þessa viðauka skal meta kostnaðinn á grunni „allra skattar innifaldir“.  
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Eftirfarandi gildir um fjárfestingarsjóði: 

a) gera skal sérstakan útreikning fyrir hvern hlutabréfaflokk en ef einingar tveggja eða fleiri flokka eru flokkaðar 

jafngildar, er heimilt að gera stakan útreikning fyrir þá, 

b) þegar um er að ræða sjóð sem er regnhlífarsjóður skal meðhöndla hvern hluta eða undirsjóð sérstaklega að því er 

varðar þennan viðauka en deila skal öllum gjöldum sem má rekja til sjóðsins sem slíks niður á undirsjóðina á 

sanngjarnan hátt fyrir alla fjárfesta. 

81. Að frátöldum fyrsta útreikningi fyrir nýja pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð, og ef ekki er annað tekið 

fram, skal reikna hlutföllin út eftir á og eigi sjaldnar en einu sinni á ári. Þegar ekki þykir við hæfi að nota eftirátölu vegna 

verulegra breytinga, er heimilt að nota áætlun þess í stað þar til áreiðanlegar eftirátölur sem endurspegla áhrif verulegra 

breytinga verða tiltækar. 

82. Byggja skal eftirátölurnar á nýlegum kostnaðarútreikningum sem framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar 

fjárfestingarafurðar hefur af gildri ástæðu ákvarðað að séu viðeigandi að því leyti. Byggja má tölurnar á kostnaði sem 

settur er fram í rekstrarreikningi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar sem birt var í síðustu ársskýrslu 

eða hálfsársskýrslu ef sá reikningur er nógu nýlegur. Sé hann ekki nógu nýlegur skal í staðinn nota sambærilegan 

útreikning sem byggist á kostnaði sem stofnað var til á 12 mánaða tímabili sem er nær. 

83. Birta skal upplýsingar um hlutföllin sem giltu á undangengnum árum eða tímabilum á þeim stað sem er tilgreindur í 

lykilupplýsingaskjalinu sem almenn uppspretta frekari upplýsinga fyrir fjárfesta sem þurfa þær. 

84. Eftirfarandi gildir þegar taka á tillit til kostnaðar sem fellur á undirliggjandi verðbréfasjóð eða sérhæfðan sjóð: 

a) kostnaðarvísir hvers undirliggjandi verðbréfasjóðs eða sérhæfðs sjóðs skal skiptast hlutfallslega samkvæmt hlutfalli af 

virði hreinnar eignar pakkaðra og vátryggingatengdra fjárfestingarafurða sem sá verðbréfasjóður eða sérhæfður sjóður 

stendur fyrir á viðkomandi degi sem er dagsetning talnanna sem eru notaðar fyrir pökkuðu og vátryggingatengdu 

fjárfestingarafurðina, 

b) bæta skal öllum hlutfallslegum tölum við heildarkostnaðartölu sjálfrar pökkuðu og vátryggingatengdu 

fjárfestingarafurðarinnar sem fjárfestir og setja því fram eina heildartölu. 

Útreikningsaðferð fyrir nýjar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir 

85. Nota skal mat í stað eftirágagna við útreikning á mismunandi tegundum kostnaðar. Framkvæma skal slíkt mat með því að 

samþykkja annaðhvort sambærilega pakkaða og vátryggingatengda fjárfestingarafurð eða sambærilega einingu sem áætlað 

gildi. 

86. Að því er varðar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir sem innheimta fast heildargjald skal gjald þetta 

notað, að því tilskildu að það feli í sér allan kostnað sem verður lagður fram samkvæmt kröfu um birtingu kostaðar vegna 

pakkaðra og vátryggingatengdra fjárfestingarafurða. 

87. Að því er varðar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir sem setja þak eða hámark á fjárhæðina sem hægt er 

að innheimta, og að því tilskildu að hún feli í sér allan kostnað sem verður lagður fram samkvæmt kröfu um birtingu 

kostaðar vegna pakkaðra og vátryggingatengdra fjárfestingarafurðar, skal nota þetta þak eða hámark í staðinn svo fremi 

sem framleiðandi pökkuðu og vátryggingatengdu fjárfestingarafurðarinnar skuldbindi sig til að virða birtu fjárhæðina og 

taka á sig allan þann kostnað sem myndi að öðrum kosti verða til að hækka fjárhæðina. 

88. Telji framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar að tala með tveimur aukastöfum myndi líklega 

gefa fjárfestum ranga mynd af tölunni, er nóg að gefa töluna upp með einum aukastaf. 

89. Framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar skal tryggja að nákvæmni í áætlaðri tölu sé 

endurskoðuð reglulega. Framleiðandi pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar skal ákvarða hvenær 

viðeigandi sé að byrja að nota eftirátölur frekar en áætlaðar tölur; en hvað sem öðru líður skal hann endurskoða hversu 

nákvæmt matið er með því að reikna út töluna á eftirágrunni eigi síðar en 12 mánuðum frá dagsetningunni þegar pakkaða 

og vátryggingatengda fjárfestingarafurðin var fyrst boðin til sölu í einhverju aðildarríki. 

II. SAMSETT ÁHRIF KOSTNAÐAR 

Almennar kröfur fyrir allar tegundir pakkaðra og vátryggingatengdra fjárfestingarafurða 

90. Í töflunni eða töflunum sem um getur í 5. gr. skal vera vísbending um heildarkostnað í fjárhæðum eða hundraðshlutum að 

því tilskildu að almennur fjárfestir fjárfesti fyrir 10 000 evrur (fyrir allar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingar-

afurðir nema reglulegt iðgjald af vátryggingatengdum fjárfestingarafurðum) annars vegar og hins vegar fyrir 1 000 evrur 

árlega (fyrir reglulegt iðgjald af vátryggingatengdum fjárfestingarafurðum) á mismunandi fjárfestingartímabilum, þ.m.t. 

ráðlögðu fjárfestingartímabili. Fjárfestingartímabilin sem á að sýna eru þau sem um getur í 14.–16. lið IV. viðauka. Þegar 

talið er að afurð hafi ekki aðra lausafjárfyrirgreiðslu sem nýtur stuðnings framleiðanda pakkaðrar og vátryggingatengdrar 

fjárfestingarafurðar eða þriðja aðila, eða þegar lausafjárráðstafanir eru ekki fyrir hendi, eða að því er varðar þær pökkuðu 

og vátryggingatengdu fjárfestingarafurðir sem um getur í 17. lið IV. viðauka, má aðeins sýna þann leiðbeinandi kostnað á 

gjalddaga eða í lok ráðlagðs fjárfestingartíma. 
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91. Þegar evra er ekki gjaldmiðill pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar skal nota fjárhæð af svipaðri 

stærðargráðu og þær sem settar eru fram í 90. lið þessa viðauka og sem er hægt að deila í með 1000. 

92. Í heildarkostnaði skal felast stakur kostnaður, endurtekinn kostnaður og aukakostnaður og, eftir atvikum, viðurlög við 

útgöngu. 

93. Greina skal viðurlög við útgöngu frá öðrum útgöngukostnaði sem þarf að greiða hvað sem öðru líður og þarf því ætíð að 

felast í stökum kostnaði. 

94. Mikilvægi viðurlaga við útgöngu veltur á fjárfestingartíma fjárfestingarinnar og því augnabliki þegar afurðin er seld. 

Viðurlög við sölu eru ekki viðeigandi ef fjárfestingunni er haldið í ráðlegt fjárfestingartímabil. 

 _____  
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VII. VIÐAUKI 

FRAMSETNING KOSTNAÐAR 

Lækkun á ávöxtun (RYI) sýnir hvaða áhrif heildarkostnaður sem þú greiðir muni hafa á ávöxtun sem þú kannt að fá af 

fjárfestingunni. Í heildarkostnaði er tekið tillit til staks kostnaðar, viðvarandi kostnaðar og aukakostnaðar. 

Fjárhæðirnar sem eru sýndar hér eru uppsafnaður kostnaður afurðarinnar sjálfrar í þrjú mismunandi fjárfestingartímabil. Í þeim 

felast hugsanleg viðurlög vegna snemmbærrar útgöngu. Tölurnar gera ráð fyrir að þú fjárfestir [10 000 evrur (EÐA 1 000 evrur 

á hverju ári fyrir reglubundið iðgjald pakkaðra og vátryggingatengdra fjárfestingarafurða)]. Tölurnar eru áætlaðar og þær geta 

breyst í framtíðinni. 

Tafla 1 

Kostnaður yfir tíma 

Aðilinn sem selur eða veitir ráðgjöf um þessa afurð kann að innheimta gjald vegna annars kostnaðar. Ef svo er, mun aðili þessi 

veita þér upplýsingar um þennan kostnað og sýna þér hvaða áhrif allur kostnaður mun hafa á fjárfestingu þína yfir tíma. 

 

Tafla 2 

Samsetning kostnaðar 

Taflan hér að neðan sýnir: 

— árleg áhrif af mismunandi tegundum kostnaðar við ávöxtun fjárfestingar sem þú gætir þurft að greiða í lok ráðlagðs 

fjárfestingartíma. 

— merking mismunandi kostnaðarflokka.  

Fjárfesting [EUR 10 000] 

Sviðsmyndir. ef þú selur eftir 

[1] ár 

Ef þú selur 
 eftir [ráðlagðan 
fjárfestingartíma/2] 

Ef þú selur [í lok 
ráðlagðs 
fjárfestingartíma] 

Heildarkost
naður 
Áhrif á ávöxtun á ári (RIY) 
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Að því er varðar pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir sem bjóða marga valkosti til fjárfestingar skulu 

framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar nota töflu 1 og töflu 2 í þessum viðauka til að setja fram 

kostnaðinn og sýna þannig umfang kostnaðarins fyrir hverja tölu í hverri töflu, eftir því sem við á. 

 ____________  

Tafla þessi sýnir áhrifin á hagnaðinn á hverju ári 

Stakur kostnaður 

Inngöngukostnaður [...] % 

Áhrif kostnaðar sem þú greiðir við upphaf 

fjárfestingar. [Þetta er það mesta sem þú 

greiðir og þú gætir greitt minna]. 

[OG/EÐA þegar kostnaður er innifalinn í 

verðinu, til dæmis þegar í hlut eiga aðrar 

pakkaðar fjárfestingarafurðir en 

fjárfestingarsjóðir] 

Áhrif kostnaðar sem þegar er innifalinn í 

verðinu. [Þetta er það mesta sem þú greiðir 

og þú gætir greitt minna]. 

[Þegar dreifingarkostnaður er innifalinn í 
inngöngukostaði] Þetta felur í sér kostnað við 
dreifingu á afurð þinni 

Útgöngukostnaður [...] % 
Áhrif kostnaðar við að innleysa fjárfestingu 

þína þegar hún fellur í gjalddaga. 

Viðvarandi 
kostnaður 

Viðskiptakostnaður 
eignasafns 

[...] % 

Áhrif kostnaðar okkar við að kaupa og selja 

undirliggjandi fjárfestingar fyrir afurðina. 

Annar viðvarandi 
kostnaður 

[.„] % 

Áhrif kostnaðar sem við innheimtum árlega 

fyrir að stýra fjárfestingum þínum og 

kostnaðurinn sem er settur fram í II. þætti. 

Aukakostnaður 

Árangurstengdar 
þóknanir 

[...] % 

Áhrif árangurstengdra þóknana. Við tökum 

þessa þóknun af fjárfestingu þinni ef 

afurðin stendur sig betur en viðmiðun 

hennar [y deilt með x%]. 

Hlutdeild í hagnaði [...] % 

Áhrif hlutdeildar í hagnaði Við tökum þær 

þegar fjárfestingin hefur [staðið sig betur en 

x%], [greiðsla y% af heildarhagnaði verður innt 

af hendi eftir innlausn fjárfestingarinnar.] 

 


