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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2015/2451

26.9.2019

2019/EES/76/02

frá 2. desember 2015
um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát og fyrirkomulag við birtingu eftirlitsyfirvalda á
sértækum upplýsingum í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB frá 25. nóvember 2009 um stofnun og rekstur fyrirtækja á
sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) (1), einkum þriðju undirgrein 5. mgr. 31. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Nauðsynlegt er, til að stuðla að jöfnu gagnsæi og ábyrgð eftirlitsyfirvalda, sem og til að tryggja að auðvelt sé að nálgast
upplýsingar, sem birtar eru í samræmi við 2. mgr. 31. gr. tilskipunar 2009/138/EB, og að þær séu samanburðarhæfar, að
kveða á um sameiginlegar reglur um fyrirkomulag og framsetningu á birtingu slíkra upplýsinga.

2)

Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir birtingu upplýsinga sem krafist er samkvæmt c- og d-lið 2. mgr. 31. gr. tilskipunar
2009/138/EB, ættu eftirlitsyfirvöld að nota sérstök sniðmát.

3)

Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.

4)

Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegum
framkvæmdarstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir
áliti hagsmunahóps í vátryggingum og endurtryggingum sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 (2).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Birting upplýsinga um lög, stjórnsýslufyrirmæli og almennar leiðbeiningar
Eftirlitsyfirvöld skulu setja fram upplýsingarnar sem birta á skv. a-lið 2. mgr. 31. gr tilskipunar 2009/138/EB undir eftirfarandi
fyrirsögnum:
a) löggjöf Sambandsins á sviði vátrygginga sem gildir án frekari lögfestingar á yfirráðasvæði heimaaðildarríkisins,
b) texti landslaga, stjórnsýslufyrirmæla og almennra leiðbeininga á sviði vátrygginga, sem lögleiða eða eru byggð á löggjöf
Sambandsins eða gilda á annan hátt í heimaaðildarríkinu.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 347, 31.12.2015, bls. 1224. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2018
frá 23. mars 2018 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 335, 17.12.2009, bls.1.
(2) 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).
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2. gr.
Birting upplýsinga um eftirlitsferlið
1. Eftirlitsyfirvöld skulu setja fram upplýsingar sem birta á skv. b-lið 2. mgr. 31. gr. tilskipunar 2009/138/EB með því að
fylgja röð verkefnanna sem mælt er fyrir um í a- til f-lið 2. mgr. 36. gr. tilskipunar 2009/138/EB.
2. Eftirlitsyfirvöld skulu, sem lið í þeirri birtingu, leggja fram almennt yfirlit yfir það hvernig þau framkvæmdu eftirlitsferlið
sem mælt er fyrir um í 36. gr. tilskipunar 2009/138/EB.
3. gr.
Birting upplýsinga á samanteknum tölfræðilegum gögnum
Eftirlitsyfirvöld sem veita upplýsingar sem krafist er skv. c-lið 2. mgr. 31. gr. tilskipunar 2009/138/EB, 316. gr. framseldrar
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/35 (1) og XXI. viðauka þeirrar framseldu reglugerðar skulu birta þær
upplýsingar með því að nota sniðmátið sem sett er fram í I. viðauka í samræmi við leiðbeiningarnar sem mælt er fyrir um í
II. viðauka.
4. gr.
Birting upplýsinga um nýtingu valkosta samkvæmt tilskipun 2009/138/EB
Eftirlitsyfirvöld sem veita upplýsingar sem krafist er skv. d-lið 2. mgr. 31. gr. tilskipunar 2009/138/EB skulu birta þær
upplýsingar með því að nota sniðmátið sem sett er fram í III. viðauka.
5. gr.
Birting upplýsinga um eftirlitsmarkmið, -hlutverk og -starfsemi
Eftirlitsyfirvöld skulu setja fram upplýsingar sem birtar eru skv. e-lið 2. mgr. 31. gr tilskipunar 2009/138/EB undir eftirfarandi
fyrirsögnum:
a) markmið með eftirlitinu,
b) megin eftirlitshlutverk,
c) meginsvið yfirstandandi og fyrirhugaðrar eftirlitsstarfsemi.
6. gr.
Fyrirkomulag við birtingu upplýsinga á vefsetri eftirlitsyfirvaldsins
Þegar upplýsingarnar sem tilgreindar eru í 2. mgr. 31. gr. tilskipunar 2009/138/EB eru gerðar aðgengilegar á Netinu, skulu
eftirlitsyfirvöld tryggja að slíkar upplýsingar séu settar fram undir eftirfarandi fyrirsögnum:
a) „Lög, stjórnsýslufyrirmæli og almennar leiðbeiningar“ að því er varðar kröfuna í a-lið 2. mgr. 31. gr. tilskipunar
2009/138/EB,
b) „Eftirlitsferlið“ að því er varðar kröfuna í b-lið 2. mgr. 31. gr. tilskipunar 2009/138/EB,
(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/35 frá 10. október 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) (Stjtíð. ESB L 12,17.1.2015.
bls. 1).
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c) „Samantekin tölfræðileg gögn“ að því er varðar kröfuna í c-lið 2. mgr. 31. gr. tilskipunar 2009/138/EB,
d) „Nýting valkosta samkvæmt tilskipun 2009/138/EB“ að því er varðar kröfuna í d-lið 2. mgr. 31. gr. tilskipunar
2009/138/EB,
e) „Markmið með eftirlitinu, meginhlutverk og starfsemi“ að því er varðar kröfuna í e-lið 2. mgr. 31. gr. tilskipunar
2009/138/EB.
7. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 2. desember 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____

AS1b
Fjöldi útibúa eins og um
getur í 11. mgr. 13. gr. tilskipunar 2009/138/EB með
staðfestu í aðildarríki
eftirlitsyfirvaldsins
TEGUNDIR FÉLAGA

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

31.12.(x-2)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

31.12.(x-3)
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Fjöldi vátrygginga- og
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31.12.(x-4)
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AS1a
Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

Liður

Skaðatryggingafélög

Númer
reits

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

SNIÐMÁT FYRIR BIRTINGU SAMANTEKINNA TÖLFRÆÐILEGRA GAGNA
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I. VIÐAUKI

Birting samantekinna tölfræðilegra gagna sem um getur í 3. gr. skal gerð með því að nota A, B, C og D sniðmátin hér að neðan.
SNIÐMÁT A FYRIR BIRTINGU SAMANTEKINNA TÖLFRÆÐILEGRA GAGNA AÐ ÞVÍ ER VARÐAR VÁTRYGGINGA- OG ENDURTRYGGINGAFÉLÖG SEM LÚTA EFTIRLITI SAMKVÆMT
TILSKIPUN 2009/138/EB

31.12.(x-1)

AS3
Fjöldi vátryggingafélaga með
staðfestu í aðildarríki eftirlitsyfirvaldsins, sem leggja
stund á rekstur í öðrum
aðildarríkjum á grundvelli
frelsis til að veita þjónustu
Á
ekki
við
Á
ekki
við
Á
ekki
við

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

31.12.(x-2)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

31.12.(x-3)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

Skaðatryggingafélög

31.12.(x-4)
31.12.(x-1)
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AS2
Fjöldi útibúa vátrygginga- og
endurtryggingafélaga í
Sambandinu með staðfestu í
aðildarríki eftirlitsyfirvaldsins, sem leggja stund á
viðeigandi rekstur í einu eða
fleiri öðrum aðildarríkjum
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AS1c
Fjöldi útibúa eins og um
getur í 3. mgr. 162. gr. tilskipunar 2009/138/EB með
staðfestu í aðildarríki
eftirlitsyfirvaldsins
Líftryggingafélög

Liður
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Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Númer
reits

Á
ekki
við

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

31.12.(x-2)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

31.12.(x-3)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

31.12.(x-4)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Liður
31.12.(x-1)
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Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Númer
reits

Á
ekki
við
Á
ekki
við
Á
ekki
við

AS4b
Fjöldi vátryggingafélaga með
staðfestu í öðrum aðildarríkjum sem í reynd stunda
rekstur í aðildarríki eftirlitsyfirvaldsins á grundvelli
frelsis til að veita þjónustu
Á
ekki
við
Á
ekki
við
Á
ekki
við
Á
ekki
við

AS5
Fjöldi vátrygginga- og
endurtryggingafélaga sem
falla utan gildissviðs
tilskipunar 2009/138/EB
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AS4a
Fjöldi vátryggingafélaga með
staðfestu í öðrum aðildarríkjum sem hafa tilkynnt
fyrirætlun sína um að stunda
rekstur í aðildarríki eftirlitsyfirvaldsins á grundvelli
frelsis til að veita þjónustu

AS6
Fjöldi félaga með sérstakan
tilgang, með starfsleyfi í
samræmi við 211. gr. tilskipunar 2009/138/ESB, frá
vátrygginga- og endurtryggingafélögum

AS7
Fjöldi vátrygginga- og
endurtryggingafélaga sem
falla undir endurskipulagningarráðstafanir eða
slitameðferðir
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

31.12.(x-2)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

31.12.(x-3)
31.12.(x-1)
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Fjöldi vátrygginga- og
endurtryggingafélaga og
fjöldi eignasafna þeirra þar
sem beitt er aðlögun vegna
samræmingar sem um getur í
77. gr. b tilskipunar
2009/138/EB

31.12.(x-4)
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AS8
Liður
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Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Númer
reits

NOTKUN FÉLAGA Á AÐLÖGUNAR- EÐA UMBREYTINGARRÁÐSTÖFUNUM

AS11
Fjöldi vátrygginga- og
endurtryggingafélaga
sem beita bráðabrigðafrádrættinum á vátryggingaskuld sem um getur í
308. gr. d í tilskipun
2009/138/EB
Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

31.12.(x-2)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

Skaðatryggingafélög

31.12.(x-3)
31.12.(x-1)
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AS10
Fjöldi vátrygginga- og
endurtryggingafélaga sem
beita bráðabirgða áhættulausa
vaxtaferlinum sem um getur
308. gr. c tilskipunar
2009/138/EB

31.12.(x-4)
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AS9
Fjöldi vátrygginga- og
endurtryggingafélaga sem
beita aðlögun vegna
óstöðugleika sem um getur í
77. gr. d í tilskipun
2009/138/EB
Líftryggingafélög

Liður
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Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Númer
reits

AS12

Óefnislegar eignir

AS12b
Frestaðar skattinneignir

AS12c
Eignir umfram lífeyrisskuldbindingar

AS12d
Varanlegir rekstrarfjármunir til eigin nota

AS12e
Fjárfestingar (aðrar en
eignir sem haldið er fyrir
sjóðstengda og vísitölutengda samninga)

AS12f
Eignir sem haldið er fyrir
sjóðstengda og vísitölutengda samninga
FJÁRHÆÐIR EIGNA, SKULDA OG GJALDÞOLS

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

31.12.(x-2)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

Skaðatryggingafélög

31.12.(x-3)
31.12.(x-1)
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AS12a
31.12.(x-4)
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Heildarfjárhæð eigna
vátrygginga- og endurtryggingafélaga, metnar í
samræmi við 75. gr.
tilskipunar 2009/138/EB
Líftryggingafélög

Liður

Nr. 76/38

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Númer
reits

AS12h
Lán á tryggingar

AS12i
Endurheimtanlegar
fjárhæðir frá endurtryggingum

AS12j
Innlán sem tengjast
endurtryggingum

AS12k
Viðskiptakröfur frá
tryggingum og miðlurum

AS12l
Viðskiptakröfur frá
endurtryggingum

AS12m
Viðskiptakröfur (vegna
viðskipta, ekki trygginga)

AS12n
Eigin hlutabréf

AS12o
Gjaldfallnar fjárhæðir að
því er varðar gjaldþolsliði
eða stofnfé, innkallaðar en
ekki enn greiddar
Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

31.12.(x-2)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

Skaðatryggingafélög

31.12.(x-3)
31.12.(x-1)

Nr. 76/39

Lán og veðlán (að undanskildum lánum á
tryggingar)

31.12.(x-4)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

AS12g
Líftryggingafélög

Liður

26.9.2019

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Númer
reits

AS13
Handbært fé og ígildi þess

AS12q
Aðrar eignir, sem ekki eru
færðar annars staðar

Heildarfjárhæð skulda
vátrygginga- og endurtryggingafélaga, metnar í
samræmi við 75.–86. gr.
tilskipunar 2009/138/EB

Vátryggingaskuld

AS13b
Aðrar skuldir, að
undanskildum víkjandi
skuldum sem ekki eru
teknar með í gjaldþolinu

AS13c
Víkjandi skuldir sem
ekki eru teknar með í
gjaldþolinu
Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

31.12.(x-2)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

Skaðatryggingafélög

31.12.(x-3)
31.12.(x-1)

26.9.2019

AS13a
31.12.(x-4)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

AS12p
Líftryggingafélög

Liður

Nr. 76/40

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Númer
reits

AS14a

AS14aa
Þar af, víkjandi skuldir

Heildarfjárhæð
stuðningsgjaldþols

AS15
Viðurkennd heildarfjárhæð
gjaldþols til að mæta
gjaldþolskröfunni

AS15a
Þáttur 1, ótakmarkaður

AS15b
Þáttur 1, takmarkaður

AS15c
Þáttur 2

AS15d
Þáttur 3
Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

31.12.(x-2)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

Skaðatryggingafélög

31.12.(x-3)
31.12.(x-1)

Nr. 76/41

AS14b
31.12.(x-4)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Heildarfjárhæð
kjarnagjaldþols
Líftryggingafélög

Liður

26.9.2019

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Númer
reits

Viðurkennd heildarfjárhæð
kjarnagjaldþols til að mæta
gjaldþolskröfunni

AS16a
Þáttur 1, ótakmarkaður

AS16b
Þáttur 1, takmarkaður

AS16c
Þáttur 2

AS17
Heildarfjárhæð kröfu um
lágmarksfjármagn

AS18
Heildarfjárhæð gjaldþolskröfunnar

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

AS16

Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

31.12.(x-1)

26.9.2019

Á ekki við

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

31.12.(x-2)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

31.12.(x-3)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

31.12.(x-4)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Liður

Nr. 76/42

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Númer
reits

LÖGBUNDNAR GJALDÞOLSKRÖFUR — STAÐALREGLA

AS19
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

Markaðsáhætta
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

AS19aa
Vaxtaáhætta
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

AS19ab
Hlutabréfaáhætta
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

AS19ac
Fasteignaáhætta
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

AS19ad
Vikáhætta
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

AS19ae
Samþjöppunaráhætta
markaðsáhættu
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

31.12.(x-2)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

31.12.(x-3)
31.12.(x-1)

Nr. 76/43

Á ekki við

Heildarfjárhæð gjaldþolskröfunnar, reiknuð út með
því að nota staðalregluna eftir
áhættueiningu og áhættuundireiningu — á tiltæku
flokkunarþrepi — gefin upp
sem hundraðshluti af
heildarfjárhæð gjaldþolskröfunnar (1)

31.12.(x-4)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

AS19a
Liður

26.9.2019

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Númer
reits

Gjaldmiðilsáhætta

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

AS19b

Mótaðilaáhætta

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

AS19c

Líftryggingaráhætta

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

Dánaráhætta

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

AS19cb

Langlífisáhætta

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

AS19cc

áhætta vegna fötlunar
eða sjúkdóma

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

AS19cd

Fyrningaráhætta

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

AS19ce

Kostnaðaráhætta
líftrygginga

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

AS19cf

Endurskoðunaráhætta

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

AS19cg

Hamfaraáhætta
líftrygginga

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

26.9.2019

AS19ca

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

31.12.(x-1)

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

31.12.(x-2)

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

Skaðatryggingafélög

31.12.(x-3)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

AS19af

Líftryggingafélög

31.12.(x-4)

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Liður

Nr. 76/44

Númer
reits

AS19d
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

AS19da
Tryggingaráhætta
heilsutryggingar, sem
starfrækt er á svipuðum
tæknilegum grunni og
líftrygging
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

AS19db
Tryggingaráhætta
heilsutryggingar, sem
starfrækt er á svipuðum
tæknilegum grunni og
skaðatrygging
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

AS19dc
Hamfaraáhætta
heilsutrygginga
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

Heilsutryggingaráhætta
Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

31.12.(x-2)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

31.12.(x-3)
31.12.(x-1)

Nr. 76/45

Skaðatryggingaráhætta

31.12.(x-4)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

AS19e
Liður

26.9.2019

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Númer
reits

31.12.(x-1)

Skaðatryggingaiðgjöld
og varasjóðsáhætta
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

AS19eb
Fyrningaráhætta
skaðatrygginga
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

AS19ec
Hamfaraáhætta
skaðatrygginga
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

Áhætta af óefnislegum
eignum
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

AS19g
Rekstraráhætta
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

26.9.2019

AS19f

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

AS19ea
Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

31.12.(x-2)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

31.12.(x-3)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

31.12.(x-4)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Liður

Nr. 76/46

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Númer
reits

AS20
Heildarfjárhæð
gjaldþolskröfunnar fyrir
undireiningar vikáhættu og
samþjöppun markaðsáhættu
og fyrir áhættueiningu
mótaðila sem endurmat á
lánshæfisþrepum stærri og
flóknari áhættuskuldbindinga
hefur verið framkvæmt fyrir í
samræmi við 5. mgr. 4. gr.
framseldrar reglugerðar
(ESB) 2015/35 — á tiltæku
flokkunarþrepi — gefin upp
sem hundraðshluti af
heildarfjárhæð viðkomandi
undireininga eða einingar
(ef gjaldþolskrafan fyrir
útlánaáhættu er reiknuð út
með því að nota
staðalregluna) (1)
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

31.12.(x-1)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Á ekki við

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

31.12.(x-2)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

31.12.(x-3)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

31.12.(x-4)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Liður

26.9.2019

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Númer
reits

Nr. 76/47

AS20a
Vikáhætta
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

AS20b
Samþjöppunaráhætta
markaðsáhættu
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

AS20c
Mótaðilaáhætta
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

Á ekki við
Á ekki við

Á ekki við
Á ekki við

LÖGBUNDNAR GJALDÞOLSKRÖFUR — EIGIN LÍKÖN

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

31.12.(x-2)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

31.12.(x-3)
31.12.(x-1)

26.9.2019

Heildarfjárhæð gjaldþolskröfunnar, reiknuð út með
því að nota samþykkt
hlutalíkan — á tiltæku
flokkunarþrepi — gefin upp
sem hundraðshluti af
heildarfjárhæð gjaldþolskröfunnar

31.12.(x-4)
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AS21
Liður

Nr. 76/48

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Númer
reits

31.12.(x-1)

Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

AS22a
Fjöldi vátrygginga- og
endurtryggingafélaga sem
nota samþykkt alhliða líkan
fyrir útreikninginn á
gjaldþolskröfunni
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

Nr. 76/49

Á ekki við
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AS21a
Heildarfjárhæð gjaldþolskröfunnar, reiknuð út með
því að nota samþykkt
hlutalíkan sem nær yfir
útlánaáhættu í bæði
markaðs- og mótaðilaáhættu — á tiltæku
flokkunarþrepi — gefin
upp sem hundraðshluti af
heildarfjárhæð gjaldþolskröfunnar, sem er reiknuð
út með því að nota
hlutalíkan
Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

31.12.(x-2)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

31.12.(x-3)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

31.12.(x-4)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Liður

26.9.2019

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Númer
reits

31.12.(x-1)

Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

AS22c
Fjöldi vátrygginga- og
endurtryggingafélaga sem
nota samþykkt eigið líkan
sem nær yfir útlánaáhættu í
bæði markaðs- og
mótaðilaáhættu
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

Fjöldi viðbótargjaldþolskrafna
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

AS23b
Meðaltal viðbótargjaldþolskröfu á félag
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við

26.9.2019

AS23a

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

AS22b
Fjöldi vátrygginga- og
endurtryggingafélaga sem
nota samþykkt hlutalíkan
fyrir útreikninginn á
gjaldþolskröfunni
Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

31.12.(x-2)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

31.12.(x-3)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

31.12.(x-4)

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Liður

Nr. 76/50

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Númer
reits

LÖGBUNDNAR GJALDÞOLSKRÖFUR — VIÐBÓTARGJALDÞOLSKRÖFUR

Á ekki við

Á ekki við

Á ekki við

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

31.12.(x-1)

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

31.12.(x-2)

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingarstarfsemi

Skaðatryggingafélög

Líftryggingafélög

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Endurtryggingafélög

Vátryggingafélög sem leggja
samtímis stund á bæði líf- og
skaðatryggingastarfsemi

Skaðatryggingafélög

31.12.(x-3)

Á ekki við

(1) Gögn um gjaldþolskröfuna eftir áhættueiningu og áhættuundireiningu innihalda ekki upplýsingar um félög með varða sjóði eða samræmd eignasöfn, þar sem gögn um gjaldþolskröfuna eru eingöngu tiltæk á einingastigi
fyrir þessi félög vegna eðlis útreikningsins.

SNIÐMÁT B FYRIR BIRTINGU SAMANTEKINNA TÖLFRÆÐILEGRA GAGNA AÐ ÞVÍ ER VARÐAR VÁTRYGGINGASAMSTÆÐUR SEM LÚTA EFTIRLITI
SAMKVÆMT TILSKIPUN 2009/138/EB
Númer
reits

Liður

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

AS23c

Dreifing viðbótargjaldþols,
mælt sem hundraðshluti af
gjaldþolskröfunni, að því er
varðar öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög sem lúta
eftirliti samkvæmt tilskipun
2009/138/EB

Líftryggingafélög

31.12.(x-4)

Öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Liður

26.9.2019

Númer
reits

TEGUNDIR SAMSTÆÐNA

AG24

Fjöldi vátryggingasamstæðna, þar sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu, þ.m.t.:

Fjöldi dótturfélaga vátrygginga- og endurtryggingafélaga á landsvísu

AG24b

Fjöldi dótturfélaga vátrygginga- og endurtryggingafélaga í öðrum aðildarríkjum

Nr. 76/51

AG24a

AG24c

Liður

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

Nr. 76/52

Númer
reits

Fjöldi dótturfélaga vátrygginga- og endurtryggingafélaga í þriðju löndum:

AG24ca

Þar af, fjöldi dótturfélaga vátrygginga- og endurtryggingafélaga í jafngildum þriðju löndum

AG24cb

Þar af, fjöldi dótturfélaga vátrygginga- og endurtryggingafélaga í þriðju löndum sem ekki eru
jafngild

Fjöldi vátryggingasamstæðna, þar sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu, ef endanlegt
móðurfélag á vátrygginga- eða endurtryggingasviði eða eignarhaldsfélag á vátryggingasviði sem er með
aðalskrifstofu í Sambandinu er dótturfélag fyrirtækis sem er með aðalskrifstofu utan Sambandsins

AG26

Fjöldi endanlegra móðurfélaga vátrygginga- eða endurtryggingafélaga eða eignarhaldsfélaga á
vátryggingasviði eða blandaðra eignarhaldsfélaga á fjármálasviði sem falla undir samstæðueftirlit á
landsvísu af hálfu eftirlitsyfirvaldsins í samræmi við 216. gr. tilskipunar 2009/138/EB, þ.m.t.:

AG26a

Nafn slíks félags eða eignarhaldsfélags

AG26b

Fjöldi dótturfélaga vátrygginga- og endurtryggingafélaga þess á landsvísu

AG26c

Fjöldi dótturfélaga vátrygginga- og endurtryggingafélaga þess í öðrum aðildarríkjum

AG26d

Fjöldi dótturfélaga vátrygginga- og endurtryggingafélaga þess í þriðju löndum

Þar af, fjöldi dótturfélaga vátrygginga- og endurtryggingafélaga þess í jafngildum þriðju löndum

AG26db

Þar af, fjöldi vátrygginga- og endurtryggingafélaga þess í þriðju löndum sem ekki eru jafngild

26.9.2019

AG26da

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

AG25

Liður

31.12.(x-4)

AG27

Fjöldi endanlegra móðurfélaga vátrygginga- eða endurtryggingafélaga eða eignarhaldsfélaga á vátryggingasviði sem falla undir samstæðueftirlit á landsvísu af hálfu eftirlitsyfirvaldsins í samræmi við 216. gr.
tilskipunar 2009/138/EB, þegar annað tengt endanlegt móðurfélag á landsvísu er til staðar eins og um
getur í 217. gr. tilskipunar 2009/138/EB

AG28

Fjöldi vátryggingasamstæðna með starfsemi yfir landamæri þegar eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald
samstæðu

AG29

Fjöldi vátryggingasamstæðna sem fengið hafa heimild til að nota aðferð 2 eða samsetningu af aðferðum
1 og 2 í samræmi við 2. mgr. 220. gr. tilskipunar 2009/138/EB fyrir útreikning á gjaldþoli á
samstæðustigi

AG30

Heildarfjárhæð viðurkennds gjaldþols samstæðunnar fyrir vátryggingasamstæður, þar sem
eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu

Heildarfjárhæð viðurkennds gjaldþols samstæðunnar, reiknuð út í samræmi við aðferð 1 eins og um
getur í 1. mgr. 230. gr. tilskipunar 2009/138/EB fyrir vátryggingasamstæður, þar sem eftirlitsyfirvaldið
er eftirlitsstjórnvald samstæðu

AG30b

Heildarfjárhæð viðurkennds gjaldþols samstæðunnar, reiknuð út í samræmi við aðferð 2 eins og um
getur í 233. gr. tilskipunar 2009/138/EB fyrir vátryggingasamstæður, þar sem eftirlitsyfirvaldið er
eftirlitsstjórnvald samstæðu

AG30c

Heildarfjárhæð viðurkennds gjaldþols samstæðunnar, reiknuð út í samræmi við samsetningu af
aðferðum 1 og 2 eins og um getur í 220. gr. tilskipunar 2009/138/EB fyrir vátryggingasamstæður, þar
sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu

31.12.(x-1)

Nr. 76/53

AG30a

31.12.(x-2)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REIKNINGSSKILAAÐFERÐ OG GJALDÞOL SAMSTÆÐU

31.12.(x-3)

26.9.2019

Númer
reits

Liður

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

Nr. 76/54

Númer
reits

GJALDÞOLSKRAFA SAMSTÆÐU

AG31

Heildarfjárhæð gjaldþols samstæðunnar fyrir vátryggingasamstæður, þar sem eftirlitsyfirvaldið er
eftirlitsstjórnvald samstæðu

Heildarfjárhæð gjaldþols samstæðunnar, reiknuð út í samræmi við aðferð 1 eins og um getur í 1.
mgr. 230. gr. tilskipunar 2009/138/EB fyrir vátryggingasamstæður, þar sem eftirlitsyfirvaldið er
eftirlitsstjórnvald samstæðu fyrir gjaldþolskröfu samstæðunnar

AG31b

Heildarfjárhæð gjaldþols samstæðunnar, reiknuð út í samræmi við aðferð 2 eins og um getur í 233. gr.
tilskipunar 2009/138/EB fyrir vátryggingasamstæður, þar sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald
samstæðu fyrir gjaldþolskröfu samstæðunnar

AG31c

Heildarfjárhæð gjaldþols samstæðunnar, reiknuð út í samræmi við samsetningu af aðferðum 1 og
2 fyrir vátryggingasamstæður, þar sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu fyrir
gjaldþolskröfu samstæðunnar

EIGIÐ SAMSTÆÐULÍKAN

AG32a

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

AG31a

Fjöldi vátryggingasamstæðna, þar sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu, sem nota
samþykkt alhliða líkan fyrir útreikninginn á gjaldþolskröfum samstæðunnar

Þar af, samþykki í samræmi við 230. gr. tilskipunar 2009/138/EB

AG32ab

Þar af, samþykki í samræmi við 231. gr. tilskipunar 2009/138/EB

26.9.2019

AG32aa

AG32b

Liður

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

Fjöldi vátryggingasamstæðna, þar sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu, sem notar
samþykkt hlutalíkan fyrir útreikninginn á gjaldþolskröfum samstæðunnar

AG32ba

Þar af, samþykki í samræmi við 230. gr. tilskipunar 2009/138/EB

AG32bb

Þar af, samþykki í samræmi við 231. gr. tilskipunar 2009/138/EB

Númer
reits

Liður

31.12.(x-4)

STARFSFÓLK EFTIRLITSYFIRVALDSINS

Fjöldi starfsfólks við lok almanaksársins

VETTVANGSSKOÐANIR

B2a

Heildarfjöldi vettvangsskoðana sem gerðar voru bæði í einstökum félögum og á samstæðustigi
Þar af, fjöldi reglubundinna skoðana

B2ab

Þar af, fjöldi sérstakra skoðana

B2ac

Þar af, fjöldi vettvangsskoðana sem þriðju aðilum er veitt umboð til

B2ad

Þar af, fjöldi vettvangsskoðana samkvæmt samstæðueftirliti, sem gerðar voru sameiginlega með
öðrum aðilum í samstarfshópi eftirlitsaðila samstæðunnar

B2ae

Þar af, heildarfjöldi skoðana sem gerðar voru til að endurskoða og meta hvort félög reiði sig á ytri möt

Nr. 76/55

B2aa

31.12.(x-3)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SNIÐMÁT C FYRIR BIRTINGU MEGINDLEGRA SAMANTEKINNA TÖLFRÆÐILEGRA GAGNA UM EFTIRLITSYFIRVALDIÐ

B1b

26.9.2019

Númer
reits

Liður

31.12.(x-4)

B2b

Heildarfjöldi dagsverka við vettvangsskoðanir bæði í einstökum félögum og á samstæðustigi

B3

Fjöldi formlegra endurskoðana á viðvarandi reglufylgni alhliða eða hlutalíkana við kröfurnar, bæði í
einstökum félögum og á samstæðustigi

B3a

B4b

B4ba

B4c

B4ca

B4d

Fjöldi hluta- og alhliða líkana sem lögð eru fram til samþykkis vegna einstakra félaga

Þar af, fjöldi hluta- og alhliða líkana sem ná yfir útlánaáhættu í bæði markaðs- og mótaðilaáhættu sem
lögð eru fram til samþykkis vegna einstakra félaga

Fjöldi árangursríkra umsókna fyrir samþykki á hluta- og alhliða líkönum vegna einstakra félaga

Þar af, fjöldi hluta- og alhliða líkana sem ná yfir útlánaáhættu í bæði markaðs- og mótaðilaáhættu
vegna einstakra félaga

Fjöldi hluta- og alhliða líkana sem lögð eru fram til samþykkis á samstæðustigi

Þar af, fjöldi hluta- og alhliða líkana sem ná yfir útlánaáhættu í bæði markaðs- og mótaðilaáhættu sem
lögð eru fram til samþykkis á samstæðustigi

Fjöldi árangursríkra umsókna fyrir samþykki á hluta- og alhliða líkönum á samstæðustigi

Þar af, fjöldi hluta- og alhliða líkana sem ná yfir útlánaáhættu í bæði markaðs- og mótaðilaáhættu á
samstæðustigi

26.9.2019

B4da

31.12.(x-1)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

B4aa

31.12.(x-2)

Þar af, heildarfjöldi endurskoðana sem gerðar voru til að endurskoða og meta hvort félög reiði sig á
ytri möt

EIGIN LÍKÖN

B4a

31.12.(x-3)

Nr. 76/56

Númer
reits

Liður

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

26.9.2019

Númer
reits

EFTIRLITSRÁÐSTAFANIR OG -HEIMILDIR

Fjöldi ráðstafana til úrbóta sem gripið hefur verið til, eins og skilgreint er í 110. gr. tilskipunar
2009/138/EB

B5b

Fjöldi ráðstafana til úrbóta sem gripið hefur verið til, eins og skilgreint er í 117. gr. tilskipunar
2009/138/EB

B5c

Fjöldi ráðstafana til úrbóta sem gripið hefur verið til, eins og skilgreint er í 119. gr. tilskipunar
2009/138/EB

B5ca

Þar af, fjöldi ráðstafana til úrbóta sem virkjaðar voru vegna fráviks í áhættusniði vátrygginga- eða
endurtryggingafélaga að því er varðar útlánaáhættu þeirra

B5d

Fjöldi ráðstafana til úrbóta sem gripið hefur verið til, eins og skilgreint er í 137. gr. tilskipunar
2009/138/EB

B5e

Fjöldi ráðstafana til úrbóta sem gripið hefur verið til, eins og skilgreint er í 138. gr. tilskipunar
2009/138/EB

B5f

Fjöldi ráðstafana til úrbóta sem gripið hefur verið til, eins og skilgreint er í 139. gr. tilskipunar
2009/138/EB

B6

Fjöldi afturkallaðra starfsleyfa

B7

Fjöldi veittra starfsleyfa til vátrygginga- eða endurtryggingafélaga

B9

Fjöldi umsókna sem lagðar voru fyrir eftirlitsyfirvöldin um að nota aðlögunina vegna samræmingar sem
um getur 77. gr. b tilskipunar 2009/138/EB

B9a

Þar af, fjöldi árangursríkra umsókna um að nota aðlögunina vegna samræmingar sem um getur 77. gr.
b tilskipunar 2009/138/EB

B10

Fjöldi umsókna sem lagðar voru fyrir eftirlitsyfirvöldin um að nota aðlögunina vegna óstöðugleika sem
um getur í 77. gr. d í tilskipun 2009/138/EB
Þar af, fjöldi árangursríkra umsókna um að nota aðlögunina vegna óstöðugleika sem um getur í 77. gr.
d í tilskipun 2009/138/EB

Nr. 76/57

B10a

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

B5a

Liður

31.12.(x-4)

Fjöldi framlenginga sem veittar voru í samræmi við 4. mgr. 138. gr. tilskipunar 2009/138/EB

B11b

Meðaltímalengd framlenginga sem veittar voru í samræmi við 4. mgr. 138. gr. tilskipunar 2009/138/EB

B12

Fjöldi starfsleyfa sem veitt voru í samræmi við 304. gr. tilskipunar 2009/138/EB

B13

Fjöldi umsókna sem lagðar voru fyrir eftirlitsyfirvaldið um að nota bráðabirgða áhættulausa
vaxtaferilinn sem um getur 308. gr. c tilskipunar 2009/138/EB

B13a

Þar af, fjöldi árangursríkra umsókna um að nota bráðabirgða áhættulausa vaxtaferilinn sem um getur
308. gr. c tilskipunar 2009/138/EB

B13b

Fjöldi ákvarðana um að afturkalla samþykkið fyrir þessum umbreytingarráðstöfunum skv. 308. gr. e
tilskipunar 2009/138/EB

B14

B14a

Fjöldi umsókna sem lagðar voru fyrir eftirlitsyfirvaldið um að nota bráðabrigðafrádráttinn á
vátryggingaskuld sem um getur í 308. gr. d í tilskipun 2009/138/EB

Þar af, fjöldi árangursríkra umsókna um að nota bráðabrigðafrádráttinn á vátryggingaskuld sem um
getur í 308. gr. d í tilskipun 2009/138/EB

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

B11a

31.12.(x-3)

Nr. 76/58

Númer
reits

SAMSTARFSHÓPUR EFTIRLITSAÐILA

Fjöldi funda samstarfshóps eftirlitsaðila sem eftirlitsyfirvaldið sótti sem aðili

B15b

Fjöldi funda samstarfshóps eftirlitsaðila þar sem eftirlitsyfirvaldið gegndi formennsku sem
eftirlitsstjórnvald samstæðu

26.9.2019

B15a

Liður

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

26.9.2019

Númer
reits

SAMÞYKKI GJALDÞOLS

B16a

Fjöldi umsókna sem lagðar voru fram til eftirlitsyfirvalda fyrir samþykki á stuðningsgjaldþoli

B16aa

Þar af, fjöldi árangursríkra umsókna fyrir samþykki á stuðningsgjaldþoli
Fjöldi umsókna sem lagðar voru fram til eftirlitsyfirvalda fyrir samþykki á mati og flokkun gjaldþolsliða,
sem skrárnar sem mælt er fyrir um í 69., 72., 74., 76. og 78. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35
ná ekki yfir

B17a

Þar af, fjöldi árangursríkra umsókna fyrir samþykki á mati og flokkun gjaldþolsliða, sem skrárnar sem
mælt er fyrir um í 69., 72., 74., 76. og 78. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 ná ekki yfir

JAFNINGJARÝNI

Fjöldi jafningjarýnisgreininga sem Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin (EIOPA)
skipulagði og framkvæmdi í samræmi við 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1094/2010, sem eftirlitsyfirvaldið tók þátt í

B18a

SNIÐMÁT D FYRIR BIRTINGU EIGINDLEGRA SAMANTEKINNA TÖLFRÆÐILEGRA GAGNA UM EFTIRLITSYFIRVALDIÐ

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

B17

Upplýsingar skal birta undir fyrirsögnunum hér að neðan. Birting upplýsinga skal innihalda gögn um fjögur undangengin ár undir hverri fyrirsögn.
B1a

–

Skipulag eftirlitsyfirvaldsins

B8a

–

Viðmiðanirnar sem notaðar eru fyrir beitingu viðbótargjaldþolskrafna

B8b

–

Viðmiðanirnar sem notaðar eru fyrir útreikning á viðbótargjaldþolskröfum

B8c

–

Viðmiðanirnar sem notaðar eru fyrir afturköllun á viðbótargjaldþolskröfum
Meginþættir samþykktra liða stuðningsgjaldþols

B17b –

Meginþættir samþykktra liða gjaldþolsliða, sem viðkomandi skrár í 69., 72., 74., 76. og 78. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 ná ekki yfir
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B16b –

–

Aðferðin sem notuð er til að meta og flokka samþykkta liði gjaldþolsliða, sem viðkomandi skrár í 69., 72., 74., 76. og 78. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 ná ekki yfir

B18b – Umfang jafningjarýnisgreininga sem Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin (EIOPA) skipulagði og framkvæmdi í samræmi við 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1094/2010,
sem eftirlitsyfirvaldið tók þátt í

Nr. 76/60

B17c

_____
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II. VIÐAUKI

LEIÐBEININGAR FYRIR BIRTINGU SAMANTEKINNA TÖLFRÆÐILEGRA GAGNA

Birting samantekinna tölfræðilegra gagna eins og um getur í 3. gr. skal gerð í samræmi við leiðbeiningarnar og skilgreiningarnar á liðum sem mælt er fyrir um í þessum viðauka.

Fjöldi birtinga undangengið ár

Í samræmi við 2. mgr. 316 gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 skal birta gögn sem varða fjögur undangengin
almanaksár. Fyrir 2020, þegar gögn eru tiltæk fyrir skemmri tíma en fjögur ár, skal birta gögn er varða öll undangengin ár sem
tiltæk eru. Í hvert skipti sem upplýsingar eru birtar skal uppfæra almanaksárin sem birting upplýsinganna tengist. Innan
sniðmáta A til C stendur „x“ í fyrstu línu töflunnar fyrir núverandi ár, á þeim tíma sem birting upplýsinganna á sér stað.

Frestir fyrir birtingu upplýsinga og lok fjárhagsárs

Tímasetning við lok fjárhagsárs vátrygginga- og endurtryggingafélaga getur haft áhrif á hvaða ár eftirlitsyfirvöld birta gögn.
Í síðustu málsgrein A hluta XXI. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/35 er kveðið á um að birting gagna sem varða
eftirlitsskyld félög og samstæður tengist fjárhagsárinu sem lauk almanaksárið á undan árinu sem birting upplýsinganna á við
um. Ef vátrygginga- eða endurtryggingafélög eru með fjárhagsár sem lýkur eftir 31. desember, fer samantektin og birtingin
þessara gagna af hálfu eftirlitsyfirvalda fram á árinu eftir að fjárhagsárinu lauk. Fyrir fyrsta árið sem birting upplýsinga á sér
stað 2017 og sem varðar almanaksárið sem lýkur 2016, í þeim aðildarríkjum þar sem vátrygginga- eða endurtryggingafélög eru
með fjárhagsár sem lýkur eftir 31. desember, munu gögnin sem varða eftirlitsskyld félög og samstæður sem birt eru 2017 ekki
innihalda gögn frá öllum vátrygginga- og endurtryggingafélögum sem falla undir tilskipun 2009/138/EB. Allar síðari birtingar
upplýsinga skulu þó innihalda gögn frá öllum vátrygginga- og endurtryggingafélögum.

Númeraröð reita

Númer reita samsvara röðun og númerum í XXI. viðauka framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35, sem ná yfir fyrstu
upplýsingar sem krafist er samkvæmt A hluta XXI. viðauka varðandi vátrygginga- og endurtryggingafélög (reitir AS), og því
næst koma upplýsingar sem krafist er samkvæmt A hluta XXI. viðauka sem varða vátryggingasamstæður (reitir AG), og loks
upplýsingar sem krafist er samkvæmt B hluta XXI. viðauka sem varða eftirlitsyfirvöld (reitir B).

Skilgreiningar liða

Skilgreiningar liða útskýra þau sérstöku gögn sem birta á eða uppsprettur þessara gagna. Allar tilvísanir í reitanúmer vísa til
annarra reita innan sniðmátanna í þessari reglugerð. Allar kóðatilvísanir í sniðmátum eða liðum sniðmáts í skilgreiningunum á
liðum vísa til sniðmátanna eða liða sniðmáts með sömu kóðatilvísunum, eins og mælt er fyrir um í framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2450 (1). Ef skilgreining á lið er ekki veitt, er talið ljóst hvaða gögn á að birta.

Sérstakar leiðbeiningar varðandi sniðmát A

Í samræmi við A hluta XXI. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/35 skulu gögn sem varða eftirlitsskyld vátryggingaog endurtryggingafélög vera aðskilin fyrir 1) öll vátryggingafélög, 2) líftryggingafélög, 3) skaðatryggingafélög, 4) vátryggingafélag sem á sama tíma leggur stund á bæði líf- og skaðatryggingastarfsemi og 5) endurtryggingafélög, nema reiturinn sé
merktur með „á ekki við“ (N/A).

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2450 frá 2. desember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er
varðar sniðmát fyrir framlagningu upplýsinga til eftirlitsyfirvalda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB (Stjtíð.
ESB L 347, 31.12.2015, bls. 1).
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Dálkurinn í sniðmáti A sem geymir upplýsingar um „öll vátrygginga- og endurtryggingafélög“ er auðkenndur með ljósgrænu til
að gefa til kynna að þessir reitir standi fyrir allar upplýsingarnar sem veittar eru í hvítu reitunum um mismunandi flokka félaga
sem lýst er í málsgreininni að ofan, þegar slíkar upplýsingar eru veittar sérstaklega.

Sérstakar leiðbeiningar varðandi sniðmát C og D
Sniðmát C og D varða birtingu gagna um eftirlitsyfirvaldið, byggt á B hluta XXI. viðauka við framselda reglugerð (ESB)
2015/35, þar sem sniðmát C nær yfir megindleg gögn og sniðmát D nær yfir eigindleg gögn. Innan sniðmáts D skal veita
upplýsingar sem ná yfir undangengin ár undir hverri einstakri fyrirsögn, s.s. „Skipulag eftirlitsyfirvaldsins“. Ef upplýsingarnar
breytast ekki á meira en einu almanaksári skal eftirlitsyfirvaldið gefa upp þann fjölda almanaksára sem upplýsingarnar gilda
um. Að öðru leyti geta aðildarríki ákveðið um sérstaka framsetningu og efnisskipan sem við á, byggt á eðli og umfangi
upplýsinganna sem veita á undir hverri fyrirsögn í sniðmáti D.

I. SKILGREININGAR LIÐA FYRIR BIRTINGU SAMANTEKINNA TÖLFRÆÐILEGRA GAGNA AÐ ÞVÍ ER VARÐAR VÁTRYGGINGA- OG ENDURTRYGGINGAFÉLÖG SEM LÚTA EFTIRLITI SAMKVÆMT TILSKIPUN 2009/138/EB
LIÐUR

NÚMER
REITS

SKILGREINING

Fjöldi vátrygginga- og endurtryggingafélaga

AS1a

Fjöldi beinna líf- eða skaðatrygginga- eða endurtryggingafélaga, sem fengið hafa starfsleyfi í samræmi við
14. gr. tilskipunar 2009/138/EB og falla innan
gildissviðs tilskipunar 2009/138/EB.

Fjöldi útibúa eins og um getur í 11. mgr. 13. gr.
tilskipunar 2009/138/EB með staðfestu í aðildarríki
eftirlitsyfirvaldsins

AS1b

Fjöldi útibúa vátrygginga- eða endurtryggingafélaga
sem eru með aðalskrifstofu staðsetta í öðru aðildarríki.

Fjöldi útibúa eins og um getur í 3. mgr. 162. gr.
tilskipunar 2009/138/EB með staðfestu í aðildarríki
eftirlitsyfirvaldsins

AS1c

Fjöldi útibúa sem tilheyra vátrygginga- eða endurtryggingafélögum sem eru með aðalskrifstofu staðsetta
utan Evrópska efnahagssvæðisins (EES).

Fjöldi útibúa vátrygginga- og endurtryggingafélaga í
Sambandinu með staðfestu í aðildarríki eftirlitsyfirvaldsins, sem leggja stund á viðkomandi rekstur í einu
eða fleiri öðrum aðildarríkjum

AS2

Fjöldi vátryggingafélaga með staðfestu í aðildarríki
eftirlitsyfirvaldsins, sem leggja stund á rekstur í öðrum
aðildarríkjum á grundvelli frelsis til að veita þjónustu

AS3

Upplýsingar frá eftirlitsyfirvaldinu í heimaaðildarríkinu um vátryggingafélög sem í reynd stunda
rekstur á grundvelli frelsis til að veita þjónustu í
öðrum aðildarríkjum, byggt á sniðmáti S.04.01.01.

Fjöldi vátryggingafélaga með staðfestu í öðrum aðildarríkjum sem hafa tilkynnt þá fyrirætlun sína að stunda
rekstur í aðildarríki eftirlitsyfirvaldsins á grundvelli
frelsis til að veita þjónustu

AS4a

Upplýsingar frá eftirlitsyfirvaldinu í gistiaðildarríkinu
um vátryggingafélög sem hafa tilkynnt þá fyrirætlun
sína að stunda rekstur í aðildarríki þess á grundvelli
frelsis til að veita þjónustu.
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NÚMER
REITS
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SKILGREINING

Fjöldi vátryggingafélaga með staðfestu í öðrum
aðildarríkjum sem í reynd stunda rekstur í aðildarríki
eftirlitsyfirvaldsins á grundvelli frelsis til að veita
þjónustu

AS4b

Upplýsingar frá eftirlitsyfirvaldinu í gistiaðildarríkinu
um vátryggingafélög sem í reynd stunda rekstur í
aðildarríki þess á grundvelli frelsis til að veita
þjónustu. Þessi fjöldi fæst með upplýsingaskiptum á
milli eftirlitsyfirvalda heima- og gistiaðildarríkisins.

Fjöldi vátrygginga- og endurtryggingafélaga sem falla
utan gildissviðs tilskipunar 2009/138/EB

AS5

Fjöldi vátrygginga- og endurtryggingafélaga sem falla
utan gildissviðs tilskipunar 2009/138/EB í samræmi
við 4.–12. gr. tilskipunar 2009/138/EB.

Fjöldi félaga með sérstakan tilgang, með starfsleyfi í
samræmi við 211. gr. tilskipunar 2009/138/ESB, frá
vátrygginga- og endurtryggingafélögum

AS6

Fjöldi vátrygginga- og endurtryggingafélaga sem falla
undir endurskipulagningarráðstafanir eða slitameðferðir

AS7

Fjöldi vátrygginga- og endurtryggingafélaga og fjöldi
eignasafna þeirra, þar sem aðlögun vegna samræmingar sem um getur 77. gr. b tilskipunar 2009/138/EB
er beitt

AS8

Fjöldi vátrygginga- og endurtryggingafélaga sem beita
aðlögun vegna óstöðugleika sem um getur í 77. gr. d í
tilskipun 2009/138/EB

AS9

Fjöldi vátrygginga- og endurtryggingafélaga sem beita
bráðabirgða áhættulausa vaxtaferlinum sem um getur
308. gr. c tilskipunar 2009/138/EB

AS10

Fjöldi vátrygginga- og endurtryggingafélaga sem beita
bráðabrigðafrádrættinum á vátryggingaskuld sem um
getur í 308. gr. d í tilskipun 2009/138/EB

AS11

Heildarfjárhæðin á eignum vátrygginga- og endurtryggingafélaga, verðsettar í samræmi við 75. gr. tilskipunar 2009/138/EB

AS12

Liður C0010/R0500 í sniðmáti S.02.01.01

Óefnislegar eignir

AS12a

Liður C0010/R0030 í sniðmáti S.02.01.01

Frestaðar skattinneignir

AS12b

Liður C0010/R0040 í sniðmáti S.02.01.01

Fjöldi vátrygginga- og endurtryggingafélaga, þ.m.t.
útibú í þriðju löndum, sem falla undir endurskipulagningarráðstafanir eða slitameðferðir. Endurskipulagningarráðstafanir eru ráðstafanir skv. IV. bálki, II.
kafla tilskipunar 2009/138/EB. Slitameðferðir eru
málsmeðferðir skv. IV. bálki, III. kafla tilskipunar
2009/138/EB.
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NÚMER
REITS
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SKILGREINING

Eignir umfram lífeyrisskuldbindingar

AS12c

Liður C0010/R0050 í sniðmáti S.02.01.01

Varanlegir rekstrarfjármunir til eigin nota

AS12d

Liður C0010/R0060 í sniðmáti S.02.01.01

Fjárfestingar (aðrar en eignir sem haldið er fyrir
sjóðstengda og vísitölutengda samninga)

AS12e

Liður C0010/R0070 í sniðmáti S.02.01.01

Eignir sem haldið er fyrir sjóðstengda og vísitölutengda samninga

AS12f

Liður C0010/R0220 í sniðmáti S.02.01.01

Lán og veðlán (að undanskildum lánum á tryggingar)

AS12g

Samtala liða C0010/R0250 og C0010/R0260 í
sniðmáti S.02.01.01

Lán á tryggingar

AS12h

Liður C0010/R0240 í sniðmáti S.02.01.01

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingum

AS12i

Liður C0010/R0270 í sniðmáti S.02.01.01

Innlán tengd endurtryggingarsamningi

AS12j

Liður C0010/R0350 í sniðmáti S.02.01.01

Viðskiptakröfur frá tryggingum og miðlurum

AS12k

Liður C0010/R0360 í sniðmáti S.02.01.01

Viðskiptakröfur frá endurtryggingum

AS12l

Liður C0010/R0370 í sniðmáti S.02.01.01

Viðskiptakröfur (vegna viðskipta, ekki trygginga)

AS12m

Liður C0010/R0380 í sniðmáti S.02.01.01

Eigin hlutabréf

AS12n

Liður C0010/R0390 í sniðmáti S.02.01.01

Gjaldfallnar fjárhæðir að því er varðar gjaldþolsliði eða stofnfé, innkallaðar en ekki ennþá
greiddar

AS12o

Liður C0010/R0400 í sniðmáti S.02.01.01

Handbært fé og ígildi þess

AS12p

Liður C0010/R0410 í sniðmáti S.02.01.01

Aðrar eignir, sem ekki eru færðar annars staðar

AS12q

Liður C0010/R0420 í sniðmáti S.02.01.01

Heildarfjárhæðin á skuldum vátrygginga- og endurtryggingafélaga, verðsettar í samræmi við 75.–86. gr.
tilskipunar 2009/138/EB

AS13

Liður C0010/R0900 í sniðmáti S.02.01.01

AS13a

Samtala liða C0010/R0520, C0010/R0560, C0010/
R0610, C0010/R0650 og C0010/R0690 í sniðmáti
S.02.01.01

Vátryggingaskuld
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SKILGREINING

Aðrar skuldir, að undanskildum víkjandi skuldum
sem ekki eru teknar með í gjaldþolinu

AS13b

Samtala liða C0010/R0740 til C0010/R0840, C0010/
R0870 og C0010/R0880 í sniðmáti S.02.01.1

Víkjandi skuldir sem ekki eru teknar með í
gjaldþolinu

AS13c

Liður C0010/R0860 í sniðmáti S.02.01.01

AS14a

Liður C0010/R0290 í sniðmáti S.23.01.01

AS14aa

Liður C0010/R0140 í sniðmáti S.23.01.01

Heildarfjárhæðin á stuðningsgjaldþoli

AS14b

Liður C0010/R0400 í sniðmáti S.23.01.01

Viðurkennda heildarfjárhæðin á gjaldþoli til að mæta
gjaldþolskröfunni

AS15

Liður C0010/R0540 í sniðmáti S.23.01.01

Þáttur 1, ótakmarkaður

AS15a

Liður C0020/R0540 í sniðmáti S.23.01.01

Þáttur 1, takmarkaður

AS15b

Liður C0030/R0540 í sniðmáti S.23.01.01

Þáttur 2

AS15c

Liður C0040/R0540 í sniðmáti S.23.01.01

Þáttur 3

AS15d

Liður C0050/R0540 í sniðmáti S.23.01.01

AS16

Liður C0010/R0550 í sniðmáti S.23.01.01

Þáttur 1, ótakmarkaður

AS16a

Liður C0020/R0550 í sniðmáti S.23.01.01

Þáttur 1, takmarkaður

AS16b

Liður C0030/R0550 í sniðmáti S.23.01.01

Þáttur 2

AS16c

Liður C0040/R0550 í sniðmáti S.23.01.01

Heildarfjárhæðin á kröfunni um lágmarksfjármagn

AS17

Liður C0070/R0400 í sniðmáti S.28.02.01 eða
S.28.02.01

Heildarfjárhæðin á gjaldþolskröfunni

AS18

Liður C0100/R0220 í sniðmáti S.25.01.01, S.25.02.01
eða S.25.03.01

Heildarfjárhæðin á kjarnagjaldþoli

Þar af, víkjandi skuldir

Viðurkennda heildarfjárhæðin á kjarnagjaldþoli til að
mæta kröfunni um lágmarksfjármagn
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LIÐUR

Heildarfjárhæð gjaldþolskröfunnar, reiknuð út með því
að nota staðalregluna eftir áhættueiningu og áhættuundireiningu — á tiltæku flokkunarþrepi — gefin upp
sem hundraðshluti af heildarfjárhæð gjaldþolskröfunnar

NÚMER
REITS

AS19
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SKILGREINING

Þessi reitur ætti að innihalda fjárhæð gjaldþolskröfunnar, reiknaða út með því að nota staðalregluna.
Þetta er liður C0100/R0220 í sniðmáti S.25.01.01.01
deilt með reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)
Reitir AS19a — AS19f ættu að innihalda fjárhæðir
gjaldþolskröfunnar eftir áhættueiningu og áhættuundireiningu á tiltæku flokkunarþrepi.
Að því er varðar félög með varða sjóði eða samræmd
eignasöfn eru gögn um gjaldþolskröfuna eingöngu
tiltæk á einingastigi og ekki eftir áhættueiningu og
áhættuundireiningu vegna eðlis útreikningsins. Ef
varðir sjóðir eða samræmd eignasöfn eru til staðar í
aðildarríkinu ættu gögn eftir áhættueiningu og
áhættuundireiningu í reitum AS19a–As19f eingöngu
að innihalda félög án varinna sjóða eða samræmdra
eignasafna.

Markaðsáhætta

AS19a

Liður C0030/R0010 í sniðmáti S.25.01.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Vaxtaáhætta

AS19aa

Liður C0060/R0100 í sniðmáti S.26.01.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Hlutabréfaáhætta

AS19ab

Liður C0060/R0200 í sniðmáti S.26.01.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Fasteignaáhætta

AS19ac

Liður C0060/R0300 í sniðmáti S.26.01.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Vikáhætta

AS19ad

Liður C0060/R0400 í sniðmáti S.26.01.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Samþjöppunaráhætta

AS19ae

Liður C0060/R0500 í sniðmáti S.26.01.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Gjaldmiðilsáhætta

AS19af

Liður C0060/R0600 í sniðmáti S.26.01.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Mótaðilaáhætta

AS19b

Liður C0030/R0020 í sniðmáti S.25.01.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Líftryggingaráhætta

AS19c

Liður C0030/R0030 í sniðmáti S.25.01.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Dánaráhætta

AS19ca

Liður C0060/R0100 í sniðmáti S.26.03.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)
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Áhætta vegna langlífis

AS19cb

Liður C0060/R0200 í sniðmáti S.26.03.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Örorku- og sjúkdómaáhætta

AS19cc

Liður C0060/R0300 í sniðmáti S.26.03.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Fyrningaráhætta

AS19cd

Liður C0060/R0400 í sniðmáti S.26.03.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Útgjaldaáhætta í líftryggingum

AS19ce

Liður C0060/R0500 í sniðmáti S.26.03.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Endurmatsáhætta

AS19cf

Liður C0060/R0600 í sniðmáti S.26.03.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Hamfaraáhætta líftrygginga

AS19cg

Liður C0060/R0700 í sniðmáti S.26.03.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

AS19d

Liður C0030/R0040 í sniðmáti S.25.01.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Áhætta heilsutryggingar, sem starfrækt er á
svipuðum tæknilegum grunni og líftrygging

AS19da

Liður C0060/R0800 í sniðmáti S.26.04.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Áhætta heilsutryggingar, sem starfrækt er á
svipuðum tæknilegum grunni og skaðatrygging

AS19db

Liður C0230/R1400 í sniðmáti S.26.04.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Hamfaraáhætta heilsutrygginga

AS19dc

Liður C0250/R1540 í sniðmáti S.26.04.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

AS19e

Liður C0030/R0050 í sniðmáti S.25.01.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Iðgjalda- og sjóðsáhætta skaðatrygginga

AS19ea

Liður C0100/R0300 í sniðmáti S.26.05.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Fyrningaráhætta skaðatrygginga

AS19eb

Liður C0150/R0400 í sniðmáti S.26.05.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Hamfaraáhætta skaðatrygginga

AS19ec

Liður C0160/R0500 í sniðmáti S.26.05.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Heilsutryggingaráhætta

Skaðatryggingaráhætta

SKILGREINING
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Áhætta af óefnislegri eign

AS19f

Liður C0030/R0070 í sniðmáti S.25.01.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Rekstraráhætta

AS19g

Liður C0100/R0130 í sniðmáti S.25.01.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

AS20

Að því er varðar þau vátrygginga- og endurtryggingafélög sem nota staðalregluna, heildarfjárhæð
þeirra þriggja áhættueininga og áhættuundireininga
fyrir þessi vátrygginga- og endurtryggingafélög sem
gerðu a.m.k. eitt endurmat, deilt með heildarfjárhæðinni fyrir þær þrjár áhættueiningar og áhættuundireiningar fyrir öll vátrygginga- og endurtryggingafélög.

Heildarfjárhæð gjaldþolskröfunnar fyrir undireiningar
vikáhættu og markaðssamþjöppunaráhættu og fyrir
mótaðilaáhættueiningu sem endurmat á lánshæfisþrepum stærri og flóknari áhættuskuldbindinga hefur
verið framkvæmt fyrir í samræmi við 5. mgr. 4. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 — á tiltæku
flokkunarþrepi — gefin upp sem hundraðshluti af
heildarfjárhæð viðkomandi undireininga eða einingar
(ef gjaldþolskrafan fyrir útlánaáhættu er reiknuð út
með því að nota staðalregluna)

Að því er varðar félög með varða sjóði eða samræmd
eignasöfn eru gögn um gjaldþolskröfuna eingöngu
tiltæk á einingastigi og ekki eftir áhættueiningu og
áhættuundireiningu vegna eðlis útreikningsins. Ef
varðir sjóðir eða samræmd eignasöfn eru til staðar í
aðildarríkinu ættu gögn eftir áhættueiningu og áhættuundireiningu í reitum AS20 og As20a-c eingöngu að
innihalda þau félög sem eru án varinna sjóða eða
samræmdra eignasafna.
Þar sem vátrygginga- og endurtryggingafélög tilgreina
ekki gögn um endurmat á lánshæfisþrepunum í megindlegu sniðmátunum ættu eftirlitsyfirvöld að útskýra í
sniðmáti A í þessari reglugerð gildissvið upplýsinganna sem veittar eru í reitum AS20 og AS20a-c,
þ.m.t. tiltækt flokkunarþrep.

Vikáhætta

AS20a

Að því er varðar þau vátrygginga- og endurtryggingafélög sem nota staðalregluna, heildarfjárhæð
vikáhættu þeirra vátrygginga- og endurtryggingafélaga
sem gerðu a.m.k. eitt endurmat, deilt með heildarfjárhæð undireiningar vikáhættu fyrir öll vátrygginga- og endurtryggingafélög.

Markaðssamþjöppunaráhætta

AS20b

Að því er varðar þau vátrygginga- og endurtryggingafélög sem nota staðalregluna, heildarfjárhæð
markaðssamþjöppunaráhættu fyrir þau vátryggingaog endurtryggingafélög sem gerðu a.m.k. eitt
endurmat, deilt með heildarfjárhæð undireiningar
markaðssamþjöppunaráhættu fyrir öll vátrygginga- og
endurtryggingafélög.
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AS20c

Að því er varðar þau vátrygginga- og endurtryggingafélög sem nota staðalregluna, heildarfjárhæð
mótaðilaáhættu fyrir þau vátrygginga- og endurtryggingafélög sem gerðu a.m.k. eitt endurmat, deilt með
heildarfjárhæð undireiningar markaðssamþjöppunaráhættu fyrir öll vátrygginga- og endurtryggingafélög.

Heildarfjárhæð gjaldþolskröfunnar, reiknuð út með því
að nota samþykkt hlutalíkan eftir áhættueiningu og
áhættuundireiningu — á tiltæku flokkunarþrepi —
gefin upp sem hundraðshluti af heildarfjárhæð gjaldþolskröfunnar

AS21

Liður C0100/R0220 í sniðmáti S.25.02.01 deilt með
reit AS18 (gefið upp sem hundraðshluti)

Þar af, heildarfjárhæð gjaldþolskröfunnar, reiknuð
út með því að nota samþykkt hlutalíkan sem nær
yfir útlánaáhættu í bæði markaðs- og mótaðilaáhættu, eftir áhættueiningu og áhættuundireiningu
— á tiltæku flokkunarþrepi — gefin upp sem
hundraðshluti af heildarfjárhæð gjaldþolskröfunnar, reiknaðri út með því að nota hlutalíkan

AS21a

Liður C0100/R0220 í sniðmáti S.25.02.01 fyrir
vátrygginga- og endurtryggingafélög sem nota
samþykkt hlutalíkan sem nær yfir útlánaáhættu í bæði
markaðs- og mótaðilaáhættu, deilt með reit AS21
(gefið upp sem hundraðshluti).

Fjöldi vátrygginga- og endurtryggingafélaga sem nota
samþykkt alhliða líkan fyrir útreikninginn á gjaldþolskröfunni

AS22a

Fjöldi vátrygginga- og endurtryggingafélaga sem nota
samþykkt hlutalíkan fyrir útreikninginn á gjaldþolskröfunni

AS22b

Fjöldi vátrygginga- og endurtryggingafélaga sem nota
samþykkt eigið líkan sem nær yfir útlánaáhættu í bæði
markaðs- og mótaðilaáhættu

AS22c

Fjöldi viðbótargjaldþolskrafna

AS23a
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Meðalviðbótargjaldþolskrafa á félag

AS23b

Niðurstöðutala liðar C0100/R0210 í sniðmáti
S.25.01.01, S.25.02.01 og S.25.03.01 fyrir öll
vátrygginga- og endurtryggingafélög sem tilgreina
liðinn, deilt með reit AS23a.

Dreifingin á viðbótargjaldþolskröfum, mæld sem
hundraðshluti af gjaldþolskröfunni, að því er varðar öll
vátrygginga- og endurtryggingafélög sem lúta eftirliti
samkvæmt tilskipun 2009/138/EB

AS23c

Niðurstöðutala liðar C0100/R0210 í sniðmáti
S.25.01.01, S.25.02.01 og S.25.03.01 fyrir öll
vátrygginga- og endurtryggingafélög sem tilgreina
liðinn, deilt með reit AS18.

II.

SKILGREININGAR LIÐA FYRIR BIRTINGU SAMANTEKINNA TÖLFRÆÐILEGRA GAGNA AÐ ÞVÍ ER VARÐAR
SAMSTÆÐUR SEM LÚTA EFTIRLITI SAMKVÆMT TILSKIPUN 2009/138/EB

LIÐUR
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Fjöldi vátryggingasamstæðna, þar sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu, að meðtöldum:

AG24

Fjöldi vátryggingasamstæðna, þar sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu, að meðtöldum
vátryggingasamstæðum á landsvísu

Fjöldi dótturfélaga vátrygginga- og endurtryggingafélaga á landsvísu

AG24a

Fjöldi lína sem tilgreindar eru í sniðmáti S.32.01.04,
þar sem „Land“ er land eftirlitsyfirvaldsins.

Fjölda vátrygginga- og endurtryggingadótturfélaga í
öðrum aðildarríkjum

AG24b

Fjöldi lína sem tilgreindar eru í sniðmáti S.32.01.04,
þar sem „Land“ er annað aðildarríki en land eftirlitsyfirvaldsins.

Fjölda vátrygginga- og endurtryggingadótturfélaga í
þriðju löndum:

AG24c

Fjöldi lína sem tilgreindar eru í sniðmáti S.32.01.04,
þar sem „Land“ er þriðja land.

Þar af, fjölda vátrygginga- og endurtryggingadótturfélaga í jafngildum þriðju löndum

AG24ca

Fjöldi lína sem tilgreindar eru í sniðmáti S.32.01.04,
þar sem „Land“ er jafngilt þriðja land.

Þar af, fjölda vátrygginga- og endurtryggingadótturfélaga í þriðju löndum sem ekki eru jafngild

AG24cb

Fjöldi lína sem tilgreindar eru í sniðmáti S.32.01.04,
þar sem „Land“ er þriðja land sem ekki er jafngilt.

Fjölda vátryggingasamstæðna, þar sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu, ef endanlegt
móðurfélag á vátrygginga- eða endurtryggingasviði
eða eignarhaldsfélag á vátryggingasviði sem er með
aðalskrifstofu í Sambandinu er dótturfélag fyrirtækis
sem er með aðalskrifstofu utan Sambandsins.

AG25
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AG26

Nafni slíks félags eða eignarhaldsfélags

AG26a

Fjölda vátrygginga- og endurtryggingadótturfélaga
þess á landsvísu

AG26b

Fjölda vátrygginga- og endurtryggingadótturfélaga
í öðrum aðildarríkjum

AG26c

Fjölda vátrygginga- og endurtryggingadótturfélaga
í þriðju löndum

AG26d

Þar af, fjölda vátrygginga- og endurtryggingadótturfélaga í jafngildum þriðju löndum

AG26da

Þar af, fjölda vátrygginga- og endurtryggingadótturfélaga í þriðju löndum sem ekki eru
jafngild

AG26db
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Fylla ætti í reiti AG26a til AG26db sérstaklega fyrir
hvert slíkt félag og eignarhaldsfélag.

Þetta nær yfir þriðju lönd sem eru jafngild að hluta til
eða til bráðabirgða.

Fjölda endanlegra móðurfélaga vátrygginga- eða
endurtryggingafélaga eða eignarhaldsfélaga á vátryggingasviði sem falla undir samstæðueftirlit á landsvísu
af hálfu eftirlitsyfirvaldsins í samræmi við 216. gr.
tilskipunar 2009/138/EB, þegar annað tengt endanlegt
móðurfélag á landsvísu er til staðar eins og um getur í
217. gr. tilskipunar 2009/138/EB

AG27

Fjölda vátryggingasamstæðna með starfsemi yfir
landamæri þegar eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald
samstæðu

AG28

Fjöldi vátryggingasamstæðna, þar sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu, að undanskildum vátryggingasamstæðum á landsvísu

Fjöldi vátryggingasamstæðna sem fengið hafa heimild
til að nota aðferð 2 eða samsetningu af aðferðum 1 og
2 í samræmi við 2. mgr. 220. gr. tilskipunar
2009/138/EB fyrir útreikning á gjaldþoli á samstæðustigi

AG29

Fjöldi vátryggingasamstæðna sem svöruðu aðferð 2
eða samsetningu aðferða í lið C0010/R0130 í sniðmáti
S.01.02.04.
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Heildarfjárhæð viðurkennds gjaldþols samstæðunnar
fyrir vátryggingasamstæður, þar sem eftirlitsyfirvaldið
er eftirlitsstjórnvald samstæðu

AG30

Þetta er samtala reita AG30a, AG30b og AG30c.

Heildarfjárhæðin á viðurkenndu gjaldþoli samstæðunnar, reiknuð út í samræmi við aðferð 1 eins
og um getur í 1. mgr. 230. gr. tilskipunar
2009/138/EB fyrir vátryggingasamstæðurnar, þar
sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald
samstæðu

AG30a

Liður C0010/R0660 í sniðmáti S.23.01.04 fyrir
vátryggingasamstæður sem reikna út hæft gjaldþol í
samræmi við aðferð 1 eins og um getur í 1. mgr.
230. gr. tilskipunar 2009/138/EB

Heildarfjárhæðin á viðurkenndu gjaldþoli samstæðunnar, reiknuð út í samræmi við aðferð 2 eins
og um getur í 233. gr. tilskipunar 2009/138/EB
fyrir vátryggingasamstæðurnar, þar sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu

AG30b

Liður C0010/R0660 í sniðmáti S.23.01.04 fyrir
vátryggingasamstæður sem reikna út hæft gjaldþol í
samræmi við aðferð 2 eins og um getur í 2. mgr.
233. gr. tilskipunar 2009/138/EB

Heildarfjárhæðin á viðurkenndu gjaldþoli samstæðunnar, reiknuð út í samræmi við samsetningu
af aðferðum 1 og 2 eins og um getur í 220. gr.
tilskipunar 2009/138/EB fyrir vátryggingasamstæðurnar, þar sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu

AG30c

Liður C0010/R0660 í sniðmáti S.23.01.04 fyrir
vátryggingasamstæður sem reikna út hæft gjaldþol í
samræmi við samsetningu af aðferð 1 og aðferð 2 eins
og um getur í 2. mgr. 220. gr. tilskipunar 2009/138/EB

Heildarfjárhæð gjaldþols samstæðunnar fyrir vátryggingasamstæður, þar sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu

AG31

Þetta er samtala reita AG31a, AG31b og AG31c

Heildarfjárhæðin á gjaldþoli samstæðunnar,
reiknuð út í samræmi við aðferð 1 eins og um
getur í 1. mgr. 230. gr. tilskipunar 2009/138/EB
fyrir vátryggingasamstæðurnar, þar sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu fyrir
gjaldþolskröfu samstæðunnar

AG31a

Liður C0010/R0680 í sniðmáti S.23.01.04 fyrir
vátryggingasamstæður sem reikna út gjaldþolkröfuna í
samræmi við aðferð 1 eins og um getur í 1. mgr.
230. gr. tilskipunar 2009/138/EB

Heildarfjárhæðin á gjaldþoli samstæðunnar,
reiknuð út í samræmi við aðferð 2 eins og um
getur í 233. gr. tilskipunar 2009/138/EB fyrir
vátryggingasamstæðurnar, þar sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu fyrir
gjaldþolskröfu samstæðunnar

AG31b

Liður C0010/R0680 í sniðmáti S.23.01.04 fyrir
vátryggingasamstæður sem reikna út gjaldþolkröfuna í
samræmi við aðferð 2 eins og um getur í 233. gr.
tilskipunar 2009/138/EB
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Heildarfjárhæðin á gjaldþoli samstæðunnar,
reiknuð út í samræmi við samsetningu af aðferðum
1 og 2 fyrir vátryggingasamstæðurnar, þar sem
eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu
fyrir gjaldþolskröfu samstæðunnar

AG31c

Liður C0010/R0680 í sniðmáti S.23.01.04 fyrir
vátryggingasamstæður sem reikna út gjaldþolkröfuna í
samræmi við samsetningu af aðferð 1 og 2

Fjöldi vátryggingasamstæðna, þar sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu, sem nota
samþykkt alhliða líkan fyrir útreikninginn á gjaldþolskröfum samstæðunnar

AG32a

Þar af, samþykkt í samræmi við 230. gr. tilskipunar 2009/138/EB

AG32aa

Fjöldi vátryggingasamstæðna, þar sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu, sem nota
samþykkt alhliða líkan eingöngu fyrir útreikninginn á
gjaldþolskröfum samstæðunnar

Þar af, samþykkt í samræmi við 231. gr. tilskipunar 2009/138/EB

AG32ab

Fjöldi vátryggingasamstæðna, þar sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu, sem nota alhliða
líkan sem samþykkt er af eftirlitsyfirvaldi fyrir
útreikninginn á gjaldþolskröfu samstæðunnar, sem og
gjaldþolskröfu vátrygginga- og endurtryggingafélaga í
samstæðunni

Fjöldi vátryggingasamstæðna, þar sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu, sem nota
samþykkt hlutalíkan fyrir útreikninginn á gjaldþolskröfum samstæðunnar

AG32b

Þar af, samþykkt í samræmi við 230. gr. tilskipunar 2009/138/EB

AG32ba

Fjöldi vátryggingasamstæðna, þar sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu, sem nota
samþykkt hlutalíkan eingöngu fyrir útreikninginn á
gjaldþolskröfum samstæðunnar

Þar af, samþykkt í samræmi við 231. gr. tilskipunar 2009/138/EB

AG32bb

Fjöldi vátryggingasamstæðna, þar sem eftirlitsyfirvaldið er eftirlitsstjórnvald samstæðu, sem nota
hlutalíkan sem samþykkt er af eftirlitsyfirvaldi fyrir
útreikninginn á gjaldþolskröfu samstæðunnar, sem og
gjaldþolskröfu vátrygginga- og endurtryggingafélaga í
samstæðunni
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Skipulag eftirlitsyfirvaldsins

B1a

Skipurit eða kort sem sýnir a.m.k. meginsvið, deildir
eða einingar innan eftirlitsyfirvaldsins.

Fjöldi starfsfólks við lok almanaksársins

B1b

Fjöldi starfsfólks í heilum stöðugildum sem starfar
beint á sviði varfærniseftirlits með tryggingum sem og
aðstoðarstarfsfólk sem veitir stuðning þeim sem starfa
beint við varfærniseftirlit með tryggingum (t.d.
upplýsingatækni) hjá eftirlitsyfirvaldinu við lok
almanaksársins. Fjöldi starfsfólks er reiknaður út
samkvæmt bestu getu.

Heildarfjöldi vettvangsskoðana sem gerðar voru bæði í
einstökum félögum og á samstæðustigi

B2a

Vettvangsskoðun vísar til skipulegs mats eða formlegrar úttektar sem skipulagt er innan reglusviðs
varfærniseftirlits með tryggingum, sem framkvæmt er
þar sem félagið sem lýtur eftirliti er staðsett, eða hjá
þjónustuveitendum sem félagið sem lýtur eftirliti hefur
útvistað starfssviðum til, sem leiðir til útgáfu skjals
sem félaginu er afhent.
Sem dæmi er ekki litið á eftirfarandi málsmeðferðir
sem vettvangsskoðanir þótt þær geti verið hluti af
nákvæmri endurskoðun á félagi af hálfu eftirlitsyfirvaldsins:
a) Eftirlitsheimsóknir eða fundir á athafnasvæði
eftirlitsyfirvaldsins eða athafnasvæði félagsins,
sem leiða ekki til þess að skjöl séu afhent félaginu,
b) Undirbúningsfundir eða kynningar vátryggingaog endurtryggingafélaga fyrir eftirlitsyfirvaldið,
c) Eftirlitsheimsóknir til að skilja betur tiltekin
sértæk málefni, sem líta má á sem gagnaöflun.

Þar af, fjöldi reglubundinna skoðana

B2aa

Reglubundin skoðun er tímasett vettvangsskoðun sem
leiðir af eftirlitsáætluninni.

Þar af, fjöldi sérstakra skoðana

B2ab

Sérstök skoðun er vettvangsskoðun sem leiðir ekki
nauðsynlega af rammaferli fyrir áhættumat eða sem
hefur ekki verið skilgreind upphaflega í eftirlitsáætluninni. Þörfin fyrir sérstakar skoðanir koma þó
venjulega til þegar eftirlitsáætlunin hefur verið
aðlöguð til að endurspegla takmarkanir eða aðra nýja
forgangsröðun hjá eftirlitsyfirvöldunum. Sérstakar
skoðanir geta t.d. komið til þegar eftirlitsyfirvaldið
verður áskynja um aðstæður sem kalla á að frekari
rannsóknir fari fram á vettvangi.
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Þar af, fjöldi vettvangsskoðana sem þriðju aðilum
er falið

B2ac

Þar af, fjöldi vettvangsskoðana samkvæmt samstæðueftirliti, sem gerðar voru sameiginlega með
öðrum aðilum í samstarfshópi eftirlitsaðila

B2ad

Þar af, heildarfjöldi skoðana sem voru framkvæmdar til að endurskoða og meta hvort félög
reiði sig á ytri möt

B2ae

Heildarfjöldi dagsverka við vettvangsskoðanir bæði
hjá einstökum félögum og á samstæðustigi

B2b

Fjöldi formlegra endurskoðana á viðvarandi reglufylgni alhliða eða hlutalíkana við kröfurnar, bæði hjá
einstökum félögum og á samstæðustigi

B3

Þar af, heildarfjöldi endurskoðana sem voru framkvæmdar til að endurskoða og meta notkun félaga
á ytri mötum

B3a

Fjöldi hluta- og alhliða líkana sem lögð eru fram til
samþykkis vegna einstakra félaga

B4a

Þar af, fjöldi hluta- og alhliða líkana sem ná yfir
útlánaáhættu í bæði markaðs- og mótaðilaáhættu
sem lögð eru fram til samþykkis vegna einstakra
félaga

B4aa

Fjöldi árangursríkra umsókna fyrir samþykki á hlutaog alhliða líkönum vegna einstakra félaga

B4b

Þar af, fjöldi hluta- og alhliða líkana sem ná yfir
útlánaáhættu í bæði markaðs- og mótaðilaáhættu
vegna einstakra félaga

B4ba

Fjöldi hluta- og alhliða líkana sem lögð eru fram til
samþykkis á samstæðustigi

B4c

Þar af, fjöldi hluta- og alhliða líkana sem ná yfir
útlánaáhættu í bæði markaðs- og mótaðilaáhættu
sem lögð eru fram til samþykkis á samstæðustigi

B4ca
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Fjöldi árangursríkra umsókna fyrir samþykki á hlutaog alhliða líkönum á samstæðustigi

B4d

Þar af, fjöldi hluta- og alhliða líkana sem ná yfir
útlánaáhættu í bæði markaðs- og mótaðilaáhættu á
samstæðustigi

B4da

Fjöldi ráðstafana til úrbóta sem gripið hefur verið til,
eins og skilgreint er í 110. gr. tilskipunar 2009/138/EB

B5a

Fjöldi tilvika þegar eftirlitsyfirvaldið hefur krafið
félagið um að skipta út hlutmengi þeirra stika, sem
notaðir eru í útreikningnum samkvæmt staðalreglunni,
fyrir sértæka stika fyrir það félag, þegar áhættueiningar vegna líf-, skaða- og heilsutrygginga eru
reiknaðar út, vegna verulegs fráviks milli áhættusniðs
félagsins og undirliggjandi forsenda staðalreglunnar.

Fjöldi ráðstafana til úrbóta sem gripið hefur verið til,
eins og skilgreint er í 117. gr. tilskipunar 2009/138/EB

B5b

Fjöldi tilvika þegar eftirlitsyfirvaldið krafði félagið um
að hverfa aftur til þess að reikna út gjaldþolskröfuna í
samræmi við staðalregluna, vegna þess að stöðlum
eigin líkana er ekki fylgt.

Fjöldi ráðstafana til úrbóta sem gripið hefur verið til,
eins og skilgreint er í 119. gr. tilskipunar 2009/138/EB

B5c

Fjöldi tilvika þegar eftirlitsyfirvaldið krafði félagið um
að nota eigið líkan til að reikna út gjaldþolskröfuna,
eða viðkomandi áhættueiningar, vegna verulegs
fráviks á milli áhættusniðs félagsins og undirliggjandi
forsenda staðalreglunnar.

Þar af, fjöldi ráðstafana til úrbóta sem virkjaðar
voru vegna fráviks í áhættusniði vátrygginga- eða
endurtryggingafélaga að því er varðar útlánaáhættu þeirra

B5ca

Fjöldi tilvika þegar eftirlitsyfirvaldið hefur krafið
félagið um að nota eigið líkan til að reikna út gjaldþolskröfuna, eða viðkomandi áhættueiningar, vegna
verulegs fráviks áhættusniðs vátrygginga- og endurtryggingafélags að því er varðar útlánaáhættu þess.

Fjöldi ráðstafana til úrbóta sem gripið hefur verið til,
eins og skilgreint er í 137. gr. tilskipunar 2009/138/EB

B5d

Fjöldi tilvika þegar eftirlitsyfirvaldið hefur bannað
frjálsa ráðstöfun á eignum félags, þegar félagið fór
ekki að reglunum sem varða vátryggingaskuld.

Fjöldi ráðstafana til úrbóta sem gripið hefur verið til,
eins og skilgreint er í 138. gr. tilskipunar 2009/138/EB

B5e

Fjöldi tilvika þegar eftirlitsyfirvaldið hefur takmarkað
eða bannað frjálsa ráðstöfun á eignum þess félags,
þegar félagið fór ekki að gjaldþolskröfunni
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Fjöldi ráðstafana til úrbóta sem gripið hefur verið til,
eins og skilgreint er í 139. gr. tilskipunar 2009/138/EB

B5f

Fjöldi tilvika þegar eftirlitsyfirvaldið hefur takmarkað
eða bannað frjálsa ráðstöfun á eignum vátryggingaeða endurtryggingafélagsins, þegar félagið fór ekki að
kröfunni um lágmarksfjármagn

Fjöldi afturkallaðra starfsleyfa

B6

Afturköllun merkir algjöra afturköllun á starfsleyfi
fyrir félag til að leggja stund á rekstur og nær til
dæmis ekki til afturköllunar á starfsleyfi eingöngu
fyrir tiltekinn rekstrarflokk eða endurtryggingastarfsemi, þegar það vátrygginga- eða endurtryggingafélag heldur áfram starfsleyfi fyrir aðra flokka eða
starfsemi.

Fjöldi veittra starfsleyfa til vátrygginga- eða endurtryggingafélaga

B7

Fjöldi nýrra starfsleyfa á því almanaksári. Ný
starfsleyfi merkir starfsleyfi fyrir ný vátrygginga- eða
endurtryggingafélög og nær t.d. ekki yfir rýmkun á
starfsleyfi (þ.e. aðra rekstrarflokka) fyrir vátryggingaog endurtryggingafélög sem eru nú þegar með
starfsleyfi.

Viðmiðanirnar sem notaðar eru fyrir beitingu viðbótargjaldþolskrafna

B8a

Viðmiðanirnar sem notaðar eru fyrir útreikninginn á
viðbótargjaldþolskröfum

B8b

Viðmiðanirnar sem notaðar eru fyrir afturköllunina á
viðbótargjaldþolskröfum

B8c

Fjöldi umsókna sem lagðar eru fyrir eftirlitsyfirvöldin
um að nota aðlögunina vegna samræmingar sem um
getur í 77. gr. b tilskipunar 2009/138/EB

B9

Þar af, fjöldi árangursríkra umsókna um að nota
aðlögunina vegna samræmingar sem um getur í
77. gr. b tilskipunar 2009/138/EB

B9a

Fjöldi umsókna sem lagðar voru fyrir eftirlitsyfirvöldin um að nota aðlögunina vegna óstöðugleika
sem um getur í 77. gr. d í tilskipun 2009/138/EB

B10

Þetta á eingöngu við þegar aðildarríkið hefur kosið að
krefjast fyrirframsamþykkis fyrir notkun á aðlögun
vegna óstöðugleika.

Þar af, fjöldi árangursríkra umsókna um að nota
aðlögunina vegna óstöðugleika sem um getur í
77. gr. d í tilskipun 2009/138/EB

B10a

Þetta á eingöngu við þegar aðildarríkið hefur valið að
krefjast fyrirframsamþykkis fyrir notkun á aðlögun
vegna óstöðugleika.
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Fjöldi framlenginga sem veittar voru í samræmi við
4. mgr. 138. gr. tilskipunar 2009/138/EB

B11a

Fjöldi framlenginga sem veittar voru á tímabilinu til
að tryggja reglufylgni við gjaldþolskröfuna, komi til
óvenjulega óhagstæðra aðstæðna.

Meðaltímalengdin á framlengingum sem veittar voru í
samræmi við 4. mgr. 138. gr. tilskipunar 2009/138/EB

B11b

Samantekin tímalengd framlenginganna sem veittar
voru í samræmi við 4. mgr. 138. gr. tilskipunar
2009/138/EB, deilt með reit B11a.

Fjöldi starfsleyfa sem veitt voru í samræmi við 304.
gr. tilskipunar 2009/138/EB

B12

Fjöldi starfsleyfa sem veitt voru til að nota undireiningu hlutabréfaáhættu sem byggist á líftíma fyrir
útreikninginn á gjaldþolskröfunni.

Fjöldi umsókna sem lagðar voru fyrir eftirlitsyfirvaldið
um að nota bráðabirgðaáhættulausa vaxtaferilinn sem
um getur 308. gr. c tilskipunar 2009/138/EB

B13

Þar af, fjöldi árangursríkra umsókna um að nota
bráðabirgða áhættulausa vaxtaferilinn sem um
getur í 308. gr. c tilskipunar 2009/138/EB

B13a

Fjöldi ákvarðana um að afturkalla samþykkið fyrir
þessum umbreytingarráðstöfunum samkvæmt
308. gr. e tilskipunar 2009/138/EB

B13b

Fjöldi umsókna sem lagðar voru fyrir eftirlitsyfirvaldið
um að nota bráðabrigðafrádráttinn á vátryggingaskuld
sem um getur í 308. gr. d í tilskipun 2009/138/EB

B14

Þar af, fjöldi árangursríkra umsókna um að nota
bráðabrigðafrádráttinn á vátryggingaskuld sem um
getur í 308. gr. d í tilskipun 2009/138/EB

B14a

Fjöldi funda samstarfshóps eftirlitsaðila sem eftirlitsyfirvaldið sótti sem aðili

B15a

Fjöldi funda sem skipulagðir eru í samræmi við e-lið
1. mgr. 248. gr. og 2. mgr. 249. gr. tilskipunar
2009/138/EB sem eftirlitsyfirvaldið sótti sem aðili, en
ekki sem eftirlitsstjórnvald samstæðu. Þetta nær yfir
sótta fundi og fundi eftir öðrum leiðum, s.s. fjarfundi.
Þetta nær einnig yfir fundi sem samanstanda af
takmörkuðum fjölda eftirlitsyfirvalda í samræmi við
þriðju undirgrein 3. mgr. 248. gr. tilskipunar
2009/138/EB, s.s. fundi sérhæfðra teyma, en nær ekki
yfir tvíhliða viðræður milli eftirlitsyfirvalda sem
tilheyra samstarfshópi eftirlitsaðila. Þessi liður nær
heldur ekki yfir fundi krísustjórnunarhópa, þar sem
stofnsetning þeirra byggir ekki á tilskipun
2009/138/EB.

26.9.2019

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

NÚMER
REITS

LIÐUR

Fjöldi funda samstarfshóps eftirlitsaðila þar sem eftirlitsyfirvaldið gegndi formennsku sem eftirlitsstjórnvald samstæðu

B15b

Fjöldi umsókna sem lagðar voru fram til eftirlitsyfirvaldanna fyrir samþykki á stuðningsgjaldþoli

B16a

Þar af, fjöldi árangursríkra
samþykki á stuðningsgjaldþoli

umsókna

fyrir

B16aa

Meginþættir samþykktra liða stuðningsgjaldþols

B16b

Fjöldi umsókna sem lagðar voru fram til eftirlitsyfirvalda fyrir samþykki á mati og flokkun gjaldþolsliða, sem skrárnar sem mælt er fyrir um í 69., 72.,
74., 76. og 78. gr. framseldrar reglugerðar (ESB)
2015/35 ná ekki yfir

B17a

Þar af, fjöldi árangursríkra umsókna fyrir
samþykki á mati og flokkun gjaldþolsliða, sem
skrárnar sem mælt er fyrir um í 69., 72., 74., 76.
og 78. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35
ná ekki yfir

B17aa

Meginþættir samþykktra gjaldþolsliða, sem skrárnar
sem mælt er fyrir um í 69., 72., 74., 76. og 78. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 ná ekki yfir

B17b

Aðferðin sem notuð er til að meta og flokka
samþykkta gjaldþolsliði, sem viðkomandi skrár sem
mælt er fyrir um í 69., 72., 74., 76. og 78. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 ná ekki yfir

B17c
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Fjöldi funda samstarfshóps eftirlitsaðila sem skipulagðir eru í samræmi við e-lið 1. mgr. 248. gr. og
2. mgr. 249. gr. tilskipunar 2009/138/EB þar sem
eftirlitsyfirvaldið gegndi formennsku sem eftirlitsstjórnvald samstæðu. Þetta nær yfir sótta fundi og
fundi eftir öðrum leiðum, s.s. fjarfundi. Þetta nær
einnig yfir fundi sem samanstanda af takmörkuðum
fjölda eftirlitsyfirvalda í samræmi við þriðju
undirgrein 3. mgr. 248. gr. tilskipunar 2009/138/EB,
s.s. fundi sérhæfðra teyma, en nær ekki yfir tvíhliða
samræður á milli eftirlitsyfirvalda sem tilheyra
samstarfshópi eftirlitsaðila. Þessi liður nær heldur ekki
yfir fundi krísustjórnunarhópa, þar sem stofnsetning
þeirra byggir ekki á tilskipun 2009/138/EB.
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Hve oft Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin (EIOPA) skipulagði og framkvæmdi
jafningjarýni í samræmi við 30. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 1094/2010, sem eftirlitsyfirvaldið tók þátt í

B18a

Umfang jafningjarýni sem Evrópska vátrygginga- og
lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin (EIOPA) skipulagði og
framkvæmdi í samræmi við 30. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 1094/2010, sem eftirlitsyfirvaldið tók þátt í

B18b
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III. VIÐAUKI

SNIÐMÁT FYRIR BIRTINGU UPPLÝSINGA ER VARÐA NÝTINGU VALRÉTTA

Birta skal upplýsingarnar sem um getur í 4. gr. með því að fylla út eftirfarandi sniðmát. Allar tilvísanir eru í tilskipun 2009/138/EB, nema annað sé tekið fram.

SNIÐMÁT FYRIR BIRTINGU UPPLÝSINGA ER VARÐA NÝTINGU VALRÉTTA SAMKVÆMT D-LIÐ 2. MGR. 31. GR. TILSKIPUNAR 2009/138/EB

Ákvæði í greinum
tilskipunar 2009/138/EB

Fyrirsögn greinar

Lýsing valréttar

Varðandi
skilgreininguna
á
valkostinum
„stóráhætta“, um að bæta við áhættuflokkinn sem
flokkast undir skaðatryggingaflokka 3, 8, 9, 10, 13
og 16 í A-hluta I. viðauka, áhættu sem tryggð er af
fagfélögum, fyrirtækjum um samrekstur eða
tímabundnum samtökum

3. undirgrein 2. mgr.
15. gr.

Gildissvið starfsleyfis

Möguleiki á að veita starfsleyfi fyrir tvo eða fleiri
frumtryggingaflokka

1. undirgrein 3. mgr.
15. gr.

Gildissvið starfsleyfis

Möguleiki á að veita starfsleyfi fyrir flokka skaðatrygginga sem skráðir eru í B-hluta I. viðauka

2. mgr. 17. gr.

Félagsform vátrygginga- eða endurtryggingafélags

Möguleiki á að stofna félög á formi sem opinber
réttur gildir um, að því tilskildu að markmið slíkra
fyrirtækja sé vátrygginga- eða endurtryggingastarfsemi, samkvæmt jafngildum skilyrðum og þeim
sem félög sem heyra undir einkamálarétt starfa eftir

Tilvísun í greinar Texti eða tengill í
í landslögum
texta landslaga

Texti eða tengill í
texta landslaga, ef
tiltækur á öðru
tungumáli

Nr. 76/81

Skilgreiningar

Notkun
landsbundins
lagagernings
L/R/A1

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

27. mgr. 13. gr.

Notkun valréttar
JÁ/NEI

Lýsing valréttar

2. undirgrein 1. mgr.
21. gr.

Tryggingaskilmálar og
iðgjaldataxtar

Möguleiki innan líftrygginga á að krefjast kerfisbundinna tilkynninga um hinn tæknilega grundvöll
sem notaður er fyrir útreikning á iðgjaldatöxtum og
vátryggingaskuld, í þeim tilgangi að sannreyna
reglufylgni við tryggingafræðilegar meginreglur

3. mgr. 21. gr.

Tryggingaskilmálar og
iðgjaldataxtar

Möguleiki á að láta félög sem sækjast eftir eða hafa
fengið starfsleyfi fyrir stuðningsstarfsemi falla undir
eftirlit með tilföngum þeirra hvað varðar starfsfólk
og búnað

4. mgr. 21. gr.

Tryggingaskilmálar og
iðgjaldataxtar

Möguleiki á að krefjast viðurkenningar á stofnsamningi og samþykktum eða öðrum skjölum sem
nauðsynleg eru fyrir eðlilegt eftirlit

3. undirgrein 2. mgr.
51. gr.

Skýrsla um gjaldþol og Möguleiki á að heimila á umbreytingartímabili að
fjárhagsleg skilyrði:
undanskilja (endur) tryggingafélög frá kröfunni
inntak
varðandi aðskilda birtingu upplýsinga um viðbótargjaldþol eða áhrifin af notkun eigin stika vátryggingafélags, þegar notkunar þeirra er krafist af hálfu
eftirlitsyfirvaldsins.

1. mgr. 57. gr.

Yfirtökur

Tilvísun í greinar Texti eða tengill í
í landslögum
texta landslaga

Texti eða tengill í
texta landslaga, ef
tiltækur á öðru
tungumáli

26.9.2019

Ef aðildarríki beita viðmiðunarmörkum að einum
þriðja fyrir tilkynningu til eftirlitsyfirvalda um
yfirtökur í samræmi við tilskipun 2004/109/EB,
möguleiki á að þau viðmiðunarmörk gildi áfram, í
stað 30% viðmiðunarmarka.

Notkun
landsbundins
lagagernings
L/R/A1

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Fyrirsögn greinar

Notkun valréttar
JÁ/NEI

Nr. 76/82

Ákvæði í greinum
tilskipunar 2009/138/EB

Fyrirsögn greinar

Lýsing valréttar

Yfirtökur

2. mgr. 73. gr.

Líf- og skaðatrygginga- Möguleiki á að heimila eftirfarandi:
starfsemi
i) líftryggingafélögum að afla starfsleyfis fyrir
skaðatryggingastarfsemi fyrir slysa- og veikindaáhættu,

Notkun
landsbundins
lagagernings
L/R/A1

Tilvísun í greinar Texti eða tengill í
í landslögum
texta landslaga

Texti eða tengill í
texta landslaga, ef
tiltækur á öðru
tungumáli

Ef aðildarríki beita viðmiðunarmörkum að einum
þriðja fyrir tilkynningar til eftirlitsyfirvalda um sölur
í samræmi við tilskipun 2004/109/EB, möguleiki á
að þau viðmiðunarmörk gildi áfram, í stað 30%
viðmiðunarmarka.

ii) skaðatryggingafélögum sem eingöngu hafa
heimild fyrir slysa- og veikindaáhættu að afla
starfsleyfis til að leggja stund á líftryggingastarfsemi.

Rekstur líf- og skaðatryggingastarfsemi

Möguleiki á að mæla fyrir um að félögin sem um
getur í 2. mgr. 73. gr. hlíti reikningsskilareglum sem
gilda um líftryggingafélög, í allri starfsemi sinni

Annar málsliður 3. mgr.
73. gr.

Rekstur líf- og skaðatryggingastarfsemi

Möguleiki á að heimila innan slitameðferðar að beita
reglunum fyrir líftryggingastarfsemi á stafsemi sem
varðar slysa- og veikindaáhættu sem félögin leggja
stund á skv. 2. mgr. 73. gr.

2. undirgrein 5. mgr.
73. gr.

Líf- og skaðatrygginga- Möguleiki á að krefjast þess að innan tiltekins
starfsemi
tímabils sé bundinn endi á líf- og skaðatryggingarstarfsemi sem stunduð er samtímis

Nr. 76/83

Fyrsti málsliður 3. mgr.
73. gr.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2. mgr. 57. gr.

Notkun valréttar
JÁ/NEI

26.9.2019

Ákvæði í greinum
tilskipunar 2009/138/EB

Fyrirsögn greinar

Lýsing valréttar

Möguleiki á að krefjast fyrirframsamþykkis eftirlitsyfirvaldsins til að beita aðlögun á áhættulausum
vaxtaferli vegna óstöðugleika til að reikna út besta
mat sem um getur í 2. mgr. 77. gr.

2. mgr. 148. gr.

Tilkynning heimaaðildarríkisins

Möguleiki á að krefja skaðatryggingafélög, sem
veita skaðabótaábyrgð fyrir vélknúin ökutæki á
grundvelli frelsis til að veita þjónustu, leggi fram
tilteknar upplýsingar

3. mgr. 150. gr.

Lögboðin trygging fyrir Möguleiki fyrir gistiaðildarríkið að krefja vátryggvélknúin ökutæki þriðja ingafélög sem veita þjónustu um að hlíta reglum sem
aðila
ná yfir aukna áhættu, að því tilskildu þær gildi um
skaðatryggingafélög

4. mgr. 152. gr.

Fulltrúi

Möguleiki á að samþykkja tjónauppgjörsfulltrúa sem
tilnefndur er skv. 4. gr. tilskipunar 2000/26/EB sem
fulltrúa skv. 1. mgr. 152. gr.

3. mgr. 163. gr.

Rekstraráætlun útibús

Möguleiki á að krefja vátryggingafélög um að leggja
fram kerfisbundnar tilkynningar um tæknilega
grundvöllinn sem notaður er fyrir útreikning á
iðgjöldum og vátryggingaskuld er varðar
líftryggingu

Tilvísun í greinar Texti eða tengill í
í landslögum
texta landslaga

Texti eða tengill í
texta landslaga, ef
tiltækur á öðru
tungumáli

26.9.2019

Aðlögun á viðeigandi
áhættulausum
vaxtaferli vegna
óstöðugleika

Notkun
landsbundins
lagagernings
L/R/A1

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1. mgr. 77. gr. d

Notkun valréttar
JÁ/NEI

Nr. 76/84

Ákvæði í greinum
tilskipunar 2009/138/EB

Fyrirsögn greinar

Lýsing valréttar

Möguleiki á að heimila samsettum útibúum að
leggja stund á líf- og skaðatryggingastarfsemi, að
því tilskildu hvor starfsemi um sig lúti sérstakri
stjórn

2. undirgrein 3. mgr.
169. gr.

Aðgreining skaða- og
líftryggingastarfsemi

Möguleiki varðandi útibú sem eingöngu lögðu stund
á líftryggingar innan aðildarríkisins dagana sem um
getur í fyrstu undirgrein 5. mgr. 73. gr., en
aðalskrifstofan sem staðsett er utan þess samfélags
leggur samtímis stund á líf- og skaðatryggingastarfsemi og óskar í framhaldinu eftir að stunda
skaðatryggingastarfsemi í því aðildarríki.

2. undirgrein 4. mgr.
179. gr.

Tengdar skuldbindingar Möguleiki á að krefjast þess að gefin verði út
yfirlýsing um að vátryggingarsamningur hlíti
sértækum ákvæðum sem varða lögboðna skaðatryggingu

2. undirgrein 1. mgr.
181. gr.

Skaðatryggingar

Möguleiki á að krefjast ókerfisbundinna tilkynninga
um tryggingaskilmála og önnur skjöl til að
sannreyna reglufylgni við landsákvæði sem varða
vátryggingarsamninga

1. undirgrein 2. mgr.
181. gr.

Skaðatryggingar

Möguleiki á að krefjast tilkynningar um almenn og
sértæk skilyrði fyrir lögboðnar tryggingar til eftirlitsyfirvaldsins áður en þær fara í dreifingu

Tilvísun í greinar Texti eða tengill í
í landslögum
texta landslaga

Texti eða tengill í
texta landslaga, ef
tiltækur á öðru
tungumáli

Nr. 76/85

Aðgreining reksturs
skaða- og líftrygginga

Notkun
landsbundins
lagagernings
L/R/A1

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2. mgr. 169. gr.

Notkun valréttar
JÁ/NEI

26.9.2019

Ákvæði í greinum
tilskipunar 2009/138/EB

Fyrirsögn greinar

Lýsing valréttar

Möguleiki á að krefjast kerfisbundinna tilkynninga
um tæknilega grundvöllinn sem notaður er fyrir
útreikning á iðgjaldatöxtum og vátryggingaskuld, til
að sannreyna reglufylgni við tryggingafræðilegar
meginreglur

2. undirgrein 2. mgr.
184. gr.

Viðbótarupplýsingar ef
um er að ræða skaðatryggingu sem boðin er
samkvæmt staðfesturétti eða frelsi til
að veita þjónustu

Möguleiki á að krefjast þess að nafn og heimilisfang
fulltrúa skaðatryggingafélags komi fram í vátryggingarsamningi eða öðrum skjölum sem veita tryggingavernd

7. mgr. 185. gr.

Upplýsingar til
vátryggingataka

Möguleiki á að krefjast þess að veittar séu viðbótarupplýsingar til að tryggja að vátryggingartakar skilji
mikilvægustu þætti líftryggingaskuldbindingarinnar

2. mgr. 186. gr.

Uppsagnarfrestur

Möguleiki á að beita ekki uppsagnarfresti fyrir
vátryggingartaka í sérstökum tilvikum

189. gr.

Þátttaka í innlendum
ábyrgðarkerfum

Möguleiki á að krefjast skyldubundinnar þátttöku
skaðatryggingafélaga í ábyrgðarkerfum gistiaðildarríkis

1. undirgrein 197. gr.

Starfsemi svipuð og
aðstoð við ferðamenn

Möguleiki á að aðstoða einstaklinga í vanda í öðrum
aðstæðum en þeim sem mælt er fyrir um í 2. mgr.
2. gr.

Tilvísun í greinar Texti eða tengill í
í landslögum
texta landslaga

Texti eða tengill í
texta landslaga, ef
tiltækur á öðru
tungumáli

26.9.2019

Líftryggingar

Notkun
landsbundins
lagagernings
L/R/A1

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2. undirgrein 182. gr.

Notkun valréttar
JÁ/NEI

Nr. 76/86

Ákvæði í greinum
tilskipunar 2009/138/EB

Fyrirsögn greinar

Lýsing valréttar

Möguleiki á að beita ekki kröfunum um tryggingu í
tengslum við málsvarnarkostnað á starfsemi
trygginga í tengslum við málsvarnarkostnað, sem
aðstoðarvátryggjandi stundar við sérstakar aðstæður

199. gr.

Aðgreindir samningar

Möguleiki á að krefjast nákvæmrar útlistunar á
fjárhæð iðgjalda fyrir málsvarnarkostnaði innan
viðkomandi samnings

1. undirgrein 1. mgr.
200. gr.

Meðferð krafna

Möguleiki á að velja á milli þriggja aðferða við
meðferð krafna

2. undirgrein 3. mgr.
200. gr.

Meðferð krafna

Möguleiki á að framlengja bann við því að leggja
samtímis stund á sömu og svipaða starfsemi í tengdu
vátryggingafélagi, á aðila í stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn tryggingafélagsins sem veitir
réttaraðstoð

1. mgr. 202. gr.

Undanþága frá frjálsu
vali á lögfræðingi

Möguleiki á að veita undanþágu frá frjálsu vali á
lögfræðingi í tryggingu í tengslum við málsvarnarkostnað við tiltekin skilyrði

1. mgr. 206. gr.

Sjúkratrygging sem
valkostur við
almannatryggingar

Möguleiki á að krefjast: a) að sjúkratryggingarsamningar hlíti sérstökum lagaákvæðum um
verndun almannahagsmuna í flokknum sjúkratryggingar, og b) að tilkynna eftirlitsyfirvöldunum
um almenn og sértæk skilyrði sjúkratryggingar

Tilvísun í greinar Texti eða tengill í
í landslögum
texta landslaga

Texti eða tengill í
texta landslaga, ef
tiltækur á öðru
tungumáli

Nr. 76/87

Gildissvið þessa þáttar

Notkun
landsbundins
lagagernings
L/R/A1

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

c-liður 2. mgr. 198. gr.

Notkun valréttar
JÁ/NEI

26.9.2019

Ákvæði í greinum
tilskipunar 2009/138/EB

Fyrirsögn greinar

Lýsing valréttar

Möguleiki á að krefjast þess að annað sjúkratryggingakerfi sé rekið á svipuðum tæknilegum
grunni og líftrygging, við sérstök skilyrði

207. gr.

Lögbundin vinnuslysatrygging

Möguleiki á að krefjast þess að félög sem bjóða
lögbundna vinnuslysatryggingu hlíti sértækum
ákvæðum landslaga í gistiaðildarríkinu

1. undirgrein 1. mgr.
216. gr.

Endanlegt móðurfélag á Möguleiki fyrir eftirlitsyfirvaldið að taka ákvörðun
landsvísu
um að beita samstæðueftirliti á endanlegt móðurfélag á landsvísu

2. undirgrein 225. gr.

Tengd vátrygginga- og
endurtryggingafélög

Möguleiki á að krefjast þess að tekið sé tillit til
gjaldþolskrafnanna og hæfa gjaldþolsins að því er
varðar tengd félög með aðalskrifstofu í öðru
aðildarríki, eins og mælt er fyrir um í því aðildarríki,
í þeim tilgangi að reikna út gjaldþolsstöðu samstæðu

2. undirgrein 1. mgr.
227. gr.

Tengd vátrygginga- og
endurtryggingafélög
þriðja lands

Möguleiki á að krefjast þess að tekið sé tillit til
gjaldþolskrafnanna og hæfa gjaldþolsins að því er
varðar tengd félög með aðalskrifstofu í þriðja landi
sem er með jafngildar gjaldþolsreglur, eins og mælt
er fyrir um í því þriðja landi

Tilvísun í greinar Texti eða tengill í
í landslögum
texta landslaga

Texti eða tengill í
texta landslaga, ef
tiltækur á öðru
tungumáli

26.9.2019

Sjúkratrygging sem
valkostur við
almannatryggingar

Notkun
landsbundins
lagagernings
L/R/A1

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1. undirgrein 2. mgr.
206. gr.

Notkun valréttar
JÁ/NEI

Nr. 76/88

Ákvæði í greinum
tilskipunar 2009/138/EB

Fyrirsögn greinar

Lýsing valréttar

Möguleiki á að velja á milli tveggja aðferða eða
samsetningu þeirra til að tryggja að vátryggingarkröfur hafi forgang umfram aðrar kröfur á vátryggingafélag

2. mgr. 275. gr.

Meðferð vátryggingakrafna

Möguleiki á að mæla fyrir um forgang útgjalda sem
stafa af slitameðferðum fram yfir vátryggingarkröfur
að fullu eða að hluta

2. undirgrein 2. mgr.
276. gr.

Sérstök skrá

Möguleiki á að krefjast þess að vátryggingafélög á
sviði líf-, slysa- og veikindaáhættu haldi sameiginlega skrá

277. gr.

Framsal kröfu til
ábyrgðasjóðs

Möguleiki á að kveða á um að 1. mgr. 275. gr. gildi
ekki um kröfur vátryggingalánardrottna þegar þær
hafa verið framseldar til landsbundins ábyrgðasjóðs

2. undirgrein 2. mgr.
279. gr.

Afturköllun starfsleyfis Möguleiki á að kveða á um að sum starfsemi sem
heldur áfram á meðan á slitameðferð stendur falli
undir samþykki og eftirlit eftirlitsyfirvaldsins í
heimaaðildarríkinu

1. mgr. 304. gr.

Undireining hlutabréfaáhættu sem
byggist á líftíma

Möguleiki á að heimila líftryggingafélögum að beita
undireiningu hlutabréfaáhættu sem byggist á líftíma
við tiltekin skilyrði

Tilvísun í greinar Texti eða tengill í
í landslögum
texta landslaga

Texti eða tengill í
texta landslaga, ef
tiltækur á öðru
tungumáli

Nr. 76/89

Meðferð vátryggingakrafna

Notkun
landsbundins
lagagernings
L/R/A1

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1. mgr. 275. gr.

Notkun valréttar
JÁ/NEI

26.9.2019

Ákvæði í greinum
tilskipunar 2009/138/EB

Fyrirsögn greinar

Lýsing valréttar

Undanþágur og afnám Möguleiki á að veita skaðatryggingafélögum með
takmarkandi ráðstafana tilteknar hámarks iðgjaldatekjur, sem uppfylltu ekki
gjaldþolskröfur þann 31. janúar 1975, undanþágur
frá kröfunni um að koma á lágmarksábyrgðarsjóði

15. mgr. 308. gr. b

Umbreytingarráðstafanir

Möguleiki á að heimila að lögin og stjórnsýslufyrirmælin sem samþykkt hafa verið með það í huga
að hlíta 1.–19., 27.–30., 32.–35. og 37.–67. gr. tilskipunar 2002/83/EB gildi áfram til 31. desember 2019

16. mgr. 308. gr. b

Umbreytingarráðstafanir

Möguleiki á að heimila endanlegu móðurfélagi
vátrygginga- eða endurtryggingafélags, á tímabilinu
til 31. mars 2022, að sækja um samþykki á eigin
samstæðulíkani sem gildir um hluta samstæðu

(1) Texti laga (L), reglugerðar (R), stjórnsýslureglna (A).

Notkun
landsbundins
lagagernings
L/R/A1

Tilvísun í greinar Texti eða tengill í
í landslögum
texta landslaga

Texti eða tengill í
texta landslaga, ef
tiltækur á öðru
tungumáli

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1. mgr. 305. gr.

Notkun valréttar
JÁ/NEI

Nr. 76/90

Ákvæði í greinum
tilskipunar 2009/138/EB

26.9.2019

