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ABSTRACT
Spyridon Moulinos

SOLVENCY II
THE VALUATION OF ASSETS AND LIABILITIES
AND THE TRANSITION TO THE NEW REGIME
FROM THE PERSPECTIVE OF PILLAR I
March 2013
The Solvency II Directive is a new regulatory framework for the European
insurance industry that adopts a more dynamic risk-based approach and
implements a non-zero failure regime, i.e., there is a 0.5 percent probability
of failure. One of the main aims of Solvency II is to contribute to the
objectives of the EU Financial Services Action Plan (FSAP) by encouraging a
deeper single insurance services market that enables EU companies to operate
with a single license throughout member countries. It will do this by
introducing a unified legal framework for prudential regulation for all
insurance and reinsurance entities operating in the EU; the Directive will help
maximize harmonization and will be consistent with the principles used in
banking supervision. This new single market approach is based on eco nomic
principles that measure assets and liabilities to appropriately align insurers’
risks with the capital they hold to safeguard policyholder.
Similar to the reasoning behind Basel II, the new framework is being
implemented, in part, as a result of the previous market turmoil, which
highlighted system weaknesses and renewed awareness over the need to
modernize industry standards and improve risk management techniques. As a
result, Solvency II sets out to establish its new set of capital requirements,
valuation techniques, and governance and reporting standards to replace the
existing and outdated Solvency I requirements. In particular, the new regime
is intended to harmonize the regulations across the EU, replacing the
piecemeal system under which different countries have implemented the
Solvency I rules in different ways, particularly for group supervision, to a
single unified regime.
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In addition, changes to capital requirements will provide a better
reflection of an insurer’s individual risk profile and should encourage major
insurers to develop their own internal models for setting the Solvency Capital
Requirement (SCR), while many smaller companies are more likely to opt for
the standard formula to calculate the SCR. This is likely to lead to a
supervisory need for companies to show greater competency in risk
assessments. The new system will also require a more unified approach for
evaluating technical provisions.
In summary, the regime intends to provide:
 Alignment of economic and regulatory capital including giving appropriate
recognition to diversification benefits within companies and between
subsidiaries
 Freedom for companies to choose their own risk profile and match it with
an appropriate level of capital
 An early warning system for deterioration in solvency by active capital
management
 By better aligning risk and capital

management, encouraging an

improvement in the identification of risks and their mitigation.
According to the EU Commission, the Directive will also streamline the
way that insurance groups are supervised and recognize the economic reality
of how groups operate. The new regime will strengthen the powers of the
group supervisor, ensuring that group wide risks are not overlooked, and
demand greater cooperation between supervisors. Groups will be able to use
group wide models and take advantage of group diversification benefits.
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Η οδηγία Solvency II είναι ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για την
Ευρωπαϊκή

ασφαλιστική

βιομηχανία

που

υιοθετεί

μία

πιο

δυναμική

προσέγγιση βάσει κινδύνου και εφαρμόζει ένα πλαίσιο μη μηδενικής
ανεπάρκειας, δηλαδή υπάρχει 0,5% πιθανότητα αποτυχίας. Ένας από τους
κύριους στόχους του Solvency II είναι να συμβάλλει στην επίτευξη των
στόχων της ΕΕ για το σχέδιο δράσης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (FSAP)
με την ενθάρρυνση μιας ενοποιημένης αγοράς ασφαλιστικών υπηρεσιών που
θα επιτρέπει στις εταιρείες της ΕΕ να λειτουργούν με μία μόνο άδεια σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος. Αυτό θα γίνει με την εισαγωγή ενός ενιαίου
νομικού πλαισίου προληπτικής εποπτείας για όλες τις ασφαλιστικές και
αντασφαλιστικές εταιρείες που

λειτουργούν στην ΕΕ. Η οδηγία θα

συνεισφέρει στη μεγιστοποίηση της εναρμόνισης και θα είναι σύμφωνη με τις
αρχές που χρησιμοποιούνται στην τραπεζική εποπτεία. Αυτή η νέα
προσέγγιση της ενιαίας αγοράς βασίζεται στις οικονομικές αρχές οι οποίες
μετρούν

τα

περιουσιακά

στοιχεία

(ενεργητικό)

και

τις

υποχρεώσεις

(παθητικό) με σκοπό την κατάλληλη ευθυγράμμιση των κινδύνων με τα
διαθέσιμα κεφάλαια για την προστασία των ασφαλισμένων.
Παρόμοια με το σκεπτικό της Βασιλείας ΙΙ, το νέο πλαίσιο έχει τεθεί σε
εφαρμογή εν μέρει, ως αποτέλεσμα της προηγούμενης αναταραχής στην
αγορά, η οποία ανέδειξε αδυναμίες του συστήματος και ανανέωσε την
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη εκσυγχρονισμού των προτύπων της
βιομηχανίας και τη βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης κινδύνων. Ως
αποτέλεσμα, το Solvency II προβλέπει τη δημιουργία νέου συνόλου
κεφαλαιακών απαιτήσεων, τεχνικών αποτίμησης και διακυβέρνησης και
προτύπων αναφοράς τα οποία θα αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες και
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ξεπερασμένες απαιτήσεις του Solvency I. Ειδικότερα, το νέο καθεστώς έχει
ως στόχο την εναρμόνιση των κανονισμών σε όλη την ΕΕ, αντικαθιστώντας
με ένα ενιαίο καθεστώς, το αποσπασματικό σύστημα σύμφωνα με το οποίο
διαφορετικές χώρες έχουν εφαρμόσει τους κανόνες του Solvency I με
διαφορετικούς τρόπους, ειδικότερα για εποπτεία ομίλων.
Επιπλέον, οι αλλαγές στις κεφαλαιακές απαιτήσεις θα επιφέρουν μία
καλύτερη αντανάκλαση ενός ατομικού προφίλ κινδύνου της ασφαλιστικής
εταιρείας και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν περισσότερες ασφαλιστικές
εταιρείες να αναπτύξουν τα δικά τους εσωτερικά μοντέλα για τον καθορισμό
των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας (SCR), τη στιγμή που πολλές
μικρότερες εταιρείες είναι πιο πιθανό να επιλέξουν την τυποποιημένη μέθοδο
για τον υπολογισμό του SCR. Αυτό είναι πιθανό να οδηγήσει σε ανάγκη
εποπτείας για τις ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να επιδείξουν μεγαλύτερη
επάρκεια στις αξιολογήσεις κινδύνου. Το νέο σύστημα θα απαιτήσει επίσης
μία πιο ενοποιημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση των τεχνικών
προβλέψεων. Περιληπτικά, η οδηγία αναμένεται να παράσχει:
 Εναρμόνιση οικονομικών και εποπτικών κεφαλαίων περιλαμβανομένης της
παροχής

κατάλληλης

αναγνώρισης

στη

διαφοροποίηση

των

πλεονεκτημάτων εντός των εταιρειών και μεταξύ των θυγατρικών .
 Ελευθερία τις εταιρείες να επιλέξουν το δικό τους προφίλ κινδύνου και να
το αντιστοιχίσουν με ένα κατάλληλο επίπεδο κεφαλαίων.
 Ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης

για τυχόν επιδείνωση της

φερεγγυότητας με ενεργή κεφαλαιακή διαχείριση.
 Με καλύτερη εναρμόνιση των κινδύνων και της διαχείρισης κεφαλαίων,
ενθαρρύνοντας τη βελτίωση στην αναγνώριση των κινδύνων και την
αντιμετώπισή τους.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οδηγία θα απλουστεύσει τον
τρόπο με τον οποίο οι ασφαλιστικοί όμιλοι εποπτεύονται και θα αναγνωρίσει
την οικονομική πραγματικότητα του τρόπου λειτουργίας τους. Η νέα οδηγία
θα ενισχύσει τις δυνάμεις της εποπτείας, διασφαλίζοντας ότ ι οι κίνδυνοι των
ομίλων δε θα παραβλεφθούν και θα απαιτηθεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ
των εποπτικών αρχών. Οι όμιλοι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εταιρικά
μοντέλα και να επωφελούνται από τα οφέλη της διαφοροποίησής τους.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1.

Εποπτεία

Η πρώτη προσπάθεια να θεσπιστεί νομοθετικά κρατική εποπτεία επί της
λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έγινε το 1909, οπότε θεσπίστηκε
ο Νόμος ΓΥΣΓ/22.12.1909, με τον οποίο όμως επετράπη η λειτουργία μόνο
ελληνικών εταιριών. Ο μεταγενέστερος Νόμος ΓΧΜΣΤ/1.3.1910 επέτρεψε για
πρώτη

φορά

τη

λειτουργία

αλλοδαπών

εταιριών

στην

Ελλάδα

και αποσκοπούσε στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης των ασφαλιστικών
εταιριών.
Το 1917 ψηφίστηκε ο Νόμος 1023/1917 "Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως
ασφαλίσεως", οι διατάξεις του οποίου ήταν ένα σημαντικό βή μα, καθώς για
πρώτη φορά θεσπίστηκαν κανόνες και αρχές για την ίδρυση και τη λειτουργία
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Κατά το έτος 1926 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις τίθενται υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Εμπορίου και μέχρι το 1976 ο έλεγχος επί των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και η αναλογιστική υπηρεσία ασκούνταν από τη
Διεύθυνση Πίστεως και Ασφαλίσεως του Υπουργείου Εμπορίου. Το 1976
δημιουργήθηκε χωριστή Διεύθυνση στο Υπουργείο Εμπορίου με την
ονομασία Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικ ής, η
οποία μέχρι σήμερα υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
Με το Ν. 3229/2004 (Φ.Ε.Κ. Α' 38) συστάθηκε η Επιτροπή Εποπτείας
Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της την 1η
Ιανουαρίου 2008 (βλ. Υπουργική Απόφαση 46511/Β.2147). Ως αυτοτελής
εποπτική αρχή υποκατέστησε ως επί το πλείστον στις αρμοδιότητές της, τη
Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
Με το Ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 128) καταργήθηκε η ΕΠ.Ε.Ι.Α.
από 1.12.2010 και οι αρμοδιότητές της ανατέθηκαν, από την ίδια ημερομηνία,
στην Τράπεζα της Ελλάδος.
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Η Τράπεζα της Ελλάδος με το ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128/Α') ανέλαβε την
εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων υποκαθιστώντας, ως επί το
πλείστον, στις αρμοδιότητές της, την Επιτροπή Εποπτείας

Ιδιωτικής

Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του
Υπουργείου Οικονομικών.
H Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της
Ελλάδος είναι επιφορτισμένη με την άσκηση της χρηματοοικονομικής
εποπτείας επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η ΔΕΙΑ καλύπτει τις
επιτακτικές ανάγκες αναδιάρθρωσης της εποπτείας των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση και προσαρμογή με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Δ.Ε.Ι.Α., για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ασκεί γενική
εποπτεία στις πράξεις (συναλλαγές) μεταξύ μιας ασφαλιστικής επιχείρησης με
έδρα στην Ελλάδα και μιας συνδεδεμένης επιχείρησης της ασφαλιστικής
επιχείρησης,

ή

μιας

συμμετέχουσας

επιχείρησης,

ή

μιας

συνδεδεμένης

επιχείρησης
επιχείρησης

της
μιας

ασφαλιστικής
συμμετέχουσας

επιχείρησης της ασφαλιστικής επιχείρησης.
Οι ανωτέρω πράξεις (συναλλαγές) αφορούν ιδιαιτέρως:
δάνεια,
εγγυήσεις και πράξεις εκτός ισολογισμού,
στοιχεία που μπορούν να επιλεγούν για την κάλυψη του περιθωρίου
φερεγγυότητας,
επενδύσεις,
αντασφαλίσεις και αντεκχωρήσεις,
συμφωνίες περί επιμερισμού εξόδων.
1.2.

Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος (1) είναι η κεντρική τράπεζα της χώρας.
Ιδρύθηκε το 1927 βάσει ενός Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου της Γενεύης
και άρχισε να λειτουργεί τον Μάιο του 1928. Έχει συσταθεί με τη μορφή
ανωνύμου εταιρίας. Ως έδρα της ορίζεται από το Καταστατικό της η Αθήνα,
ενώ διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία και θυρίδες σε όλη την Ελλάδα.
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Από τον Ιανουάριο 2001 η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί αναπόσπαστο
μέλος του Ευρωσυστήματος, που απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (EKT) και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Έκτοτε η
Τράπεζα της Ελλάδος συμβάλλει με τη δράση της στην επίτευξη των στόχων
και την εκτέλεση των καθηκόντων του Ευρωσυστήματος, το οποίο χαράσσει
και εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ.
Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια για την εφαρμογή της
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος στην Ελλάδα και τη διαφύλαξη
της σταθερότητας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ως
πρωταρχικός σκοπός ορίζεται από το Καταστατικό της η διασφάλιση της
σταθερότητας του γενικού επιπέδου των τιμών. Στο βαθμό που δεν
επηρεάζεται η επίτευξη του πρωταρχικού της σκοπού, η Τράπεζα στηρίζει τη
γενική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων της, έχει κατοχυρωθεί η θεσμική, προσωπική και λειτουργική
ανεξαρτησία της, αλλά και η άσκηση δημοκρατικού ελέγχου εκ μέρους της
Βουλής.
Oι αρμοδιότητες της Τράπεζας διακρίνονται σε αυτές που εντάσσονται
στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος και σε άλλες αρμοδιότητες, και συνοπτικά
είναι οι εξής:
Αρμοδιότητες στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος
Άλλες Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος
Η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων:
 Aσκεί

τη

χρηματοοικονομική

εποπτεία

επί

των

ασφαλιστικών

επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα και των υποκαταστημάτων τους στο
εξωτερικό, καθώς και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εδρεύουν σε
τρίτη, μη κοινοτική χώρα, και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό
καθεστώς εγκατάστασης.
 Ασκεί την εποπτεία επί των διαμεσολαβητών στις ασφαλιστικές και
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.
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 Συνεργάζεται στενά με τις ξένες εποπτικές αρχές προκειμένου αυτές να
ανταπεξέλθουν

στις

απαιτήσεις

εποπτείας

ασφαλιστικών

και

αντασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα κράτος- μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης,
είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
Μέσω των παραπάνω αρμοδιοτήτων η Τράπεζα της Ελλάδος στοχεύει:
 στη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και δικαιούχων
αποζημίωσης από ασφάλιση,
 στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης του καταναλωτή
 στον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της νομοθεσίας περί τεχνικών
αποθεμάτων και περιθωρίου φερεγγυότητας,
 στην

αξιολόγηση

της

οικονομικής

κατάστασης,

των

συστημάτων

εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων και των προοπτικών
βιωσιμότητας των εποπτευόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων,
 στον

έλεγχο

της

εφαρμογής

των

διατάξεων

περί

πρόληψης

και

καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης.
Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται (2):
13 Ασφαλιστικές εταιρίες ζωής,
44 Ασφαλιστικές εταιρίες ζημιών και
11 Ασφαλιστικές εταιρίες μικτής δραστηριότητας.
Στο πλαίσιο της δραστηριότητας (βλ. Παράρτημα 7.8) την οποία επιθυμεί να
ασκήσει η ασφαλιστική επιχείρηση, της χορηγείται από την εποπτική αρχή η
άδεια λειτουργίας κατά κλάδο ασφάλισης, για όλους ή μερικούς από τους
κινδύνους που υπάγονται στον κάθε κλάδο, καθώς και κατά ομάδα κλάδων
ασφαλίσεων σύμφωνα με την κατάταξη που προβλέπεται στο άρθρο 13 του
Ν.Δ. 400/1970.
Επίσης, στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάγονται και οι
δραστηριότητες

των

ελληνικών

ασφαλιστικών

επιχειρήσεων

που

δραστηριοποιούνται στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο, σύμφωνα με τις
διατάξεις που διέπουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Στην εποπτεία της
4

Τράπεζας της Ελλάδος υπάγονται επίσης οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που
έχουν έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ) και ασκούν ασφάλιση
στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 20
του Ν.Δ. 400/1970. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος–
μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, μπορούν να ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα, είτε
υπό καθεστώς εγκατάστασης, δηλαδή υποκατάστημα, είτε υπό καθεστώς
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 7ου Κεφαλαίου
του Ν.Δ. 400/1970. Στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάγονται οι
οργανισμοί που ασκούν την αμοιβαία ασφάλιση ή αλληλασφάλιση, με
αποκλειστικό

σκοπό

την

αλληλασφάλιση

των

μελών

τους. Οι

αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί λειτουργούν σύμφωνα τα άρθρα 35, 36 και
37 του Ν.Δ. 400/1970 και μπορούν να ασκούν αποκλειστικά ασφαλιστικές
εργασίες που κατατάσσονται και ταξινομούνται στις ασφαλίσεις κατά ζημιών .
Η εποπτεία της δραστηριότητας αυτών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
πραγματοποιείται από τις εποπτικές αρχές των κρατών -μελών όπου έχουν την
έδρα τους οι εν λόγω ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
1.3.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (3) εκπροσωπεί το κοινό συμφέρον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει την πρωτοβουλία της υποβολής προτάσεων για
τη θέσπιση νομοθετικών πράξεων (στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο).
Επίσης, είναι αρμόδια για τη διαχείριση και την υλοποίηση των διαφόρων
πολιτικών της Ένωσης, την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας (από κοι νού
με το Δικαστήριο) και τις διαπραγματεύσεις στη διεθνή σκηνή.
Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών είναι μία από τις
Γενικές Διευθύνσεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες που απαρτίζουν την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος ρόλος της είναι να συντονίζει την πολιτική
της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και να επιδιώξει την άρση των
αδικαιολόγητων εμποδίων στις συναλλαγές, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών
και των χρηματοπιστωτικών αγορών.
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Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών εδρεύ ει στις
Βρυξέλλες και διαθέτει προσωπικό περίπου 500 άτομα, που εργάζονται υπό
την πολιτική ευθύνη του αντίστοιχου Επιτρόπου.
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην ευρωπαϊκή
επιτροπή ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων, όπως συστάθηκε με
την απόφαση 2004/9/ΕΚ της Επιτροπής [35], το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου
2017, έκθεση για τους κανόνες των κρατών μελών και τις πρακτικές των
εποπτικών αρχών που θεσπίστηκαν. Η έκθεση αυτή πραγματεύεται ιδίως τη
χρήση και το επίπεδο του ανώτατου και του κατώτατου ορίου που
καθορίζονται στην παράγραφο 3, καθώς και οποιαδήποτε προβλήματα
ενδεχομένως αντιμετωπίζουν οι εποπτικές αρχές και οι επιχειρήσεις κατά την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
1.4.

EIOPA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων
(EIOPA) (4) ιδρύθηκε ως συνέπεια των μεταρρυθμίσεων στη δομή της
εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
μεταρρύθμιση ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακολουθώντας τις
συστάσεις της «Επιτροπής των Σοφών», υπό την προεδρία του κ. De
Larosière,

και υποστηρίζεται

από

το

Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο και το

Κοινοβούλιο.
Πριν και κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2007 και το
2008,

το

Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο

ζήτησε

μετάβαση

προς

μια

πιο

ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή εποπτεία, προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι
όροι για όλους τους φορείς στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να
αντανακλά την αυξανόμενη ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών
αυτής. Ως αποτέλεσμα, το εποπτικό πλαίσιο ενθαρρύνθηκε ώστε να μείωσει
το κίνδυνο και τη δρυμήτητα μελλοντικών χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Η
EIOPA αποτελεί μέρος ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής
Εποπτείας, το οποίο περιλαμβάνει τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, μία για
τον τραπεζικό τομέα, μία για τον τομέα των κινητών αξιών και μία για τον
τομέα ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων, καθώς και το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου.
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Κύριοι στόχοι της EIOPA είναι (4)
Καλύτερα

προστατευμένοι

καταναλωτές,

αποκαθιστώντας

την

εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Η

εξασφάλιση

υψηλού,

αποτελεσματικού

και

σταθερού

επιπέδου

κανονισμών και εποπτείας, λαμβάνοντας υπόψη τα ποικίλα συμφέροντα
όλων

των

κρατών

μελών

και

τη

διαφορετική

φύση

των

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Μεγαλύτερη εναρμόνιση και συνεκτική εφαρμογή των κανόνων για τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις αγορές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Ενίσχυση της εποπτείας των πολυεθνικών ομίλων.
Προώθηση της συντονισμένης εποπτικής απόκρισης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Βασικές αρμοδιότητες της EIOPA είναι να στηρίξει τη σταθερότητα του
χρηματοπιστωτικού

συστήματος,

χρηματοπιστωτικών

προϊόντων

τη

διαφάνεια

καθώς

και

των

αγορών

την

και

προστασία

των
των

αντισυμβαλλομένων, ασφαλισμένων και των δικαιούχων. Η EIOPA έχει
επιφορτισθεί με την παρακολούθηση και τον προσδιορισμό των τάσεων, των
πιθανών

κινδύνων

και

των

αδυναμιών

που

απορρέουν

από

το

μικροπροληπτικό επίπεδο, μεταξύ κρατών και διαφόρων τομέων. Η EIOPA
είναι

ένα

ανεξάρτητο

συμβουλευτικό

όργανο

προς

το

Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Για να ληφθούν υπόψη οι ειδικές συνθήκες στις εθνικές αγορές και στη
φύση

των

χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων,

το

Ευρωπαϊκό

Σύστημα

Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας είναι ένα ολοκληρωμένο δίκτυο των εθνικών
και ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, που παρέχει τις απαραίτητες συνδέσεις
μεταξύ των μάκρο και μίκρο επιπέδων προληπτικής εποπτείας, αφήνοντας την
καθημερινή εποπτεία στο εθνικό επίπεδο. Η EIOPA κυβερνάται από το
Συμβούλιο των Εποπτών της, το οποίο ενσωματώνει τις αρμό διες εθνικές
αρχές στον τομέα των ασφαλίσεων και των επαγγελματικών συντάξεων σε
κάθε κράτος μέλος. Οι εθνικές εποπτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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αποτελούν πηγή γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με τα θέματα ιδιωτικής
ασφάλισης και επαγγελματικών συντάξεων.
1.5.

Αλλάζοντας τις απαιτήσεις

Στις δύο πρώτες στήλες συγκρίνονται τα βασικά σχέδια του Solvency I και
του Solvency II σε ότι έχει να κάνει με τις κανονιστικές απαιτήσεις (5). Η
τρίτη στήλη απεικονίζει το οικονομικό κεφαλαιακό μοντέλο, το οποίο η
επιχείρηση θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει, το οποίο είναι γνωστό ως
Εσωτερικές Οικονομικές Απαιτήσεις Κεφαλαίου (IECR). Ενώ το πλεονάζον
κεφαλαίο στο πλαίσιο του Solvency I και Solvency II φαίνεται να είναι
παρόμοιο, η πραγματική κατάσταση θα διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία, με
κάποιες να βλέπουν μεγαλύτερο πλεόνασμα κεφαλαίων στο πλαίσιο της νέας
οδηγίας και κάποιες μικρότερο.

Σχήμα 1 - Solvency I - Solvency II, κανονιστικές απαιτήσεις και IECR

Η

Ευρωπαϊκή

Αρχή

Ασφαλίσεων

και

Επαγγελματικών

Συντάξεων

(EIOPA) ορίζει τρεις πυλώνες ως μέθοδο ομαδοποίησης των απαιτήσεων του
Solvency ΙΙ, οι οποίοι στοχεύουν στην προώθηση της κεφαλαιακής επάρκειας,
παρέχουν μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και
ενισχύουν την εποπτική διαδικασία αναθεώρησης, όλα στο όνομα της καλής
διαχείρισης κινδύνου και της προστασίας των ασφαλισμένων. Αυτό πρόκειται
να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής μιας ολιστικής προσέγγισης που
αντιμετωπίζει καλύτερα τη μέτρηση και διαχείριση των κινδύνων, βελτιώνει
τις διαδικασίες και τους ελέγχους και ιδρύει μία εταιρική διακυβέρνηση και
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δομή ελέγχου. Ενώ το Solvency II χωρίζεται σε τρεις πυλώνες, οι πυλώνες 2
και 3 συχνά αναφέρονται μαζί, λόγω των συνεργιών μεταξύ τους.

Σχήμα 2 - Η αλληλεπίδραση μεταξύ των λειτουργικών δομών (Πυλώνων) του Solvency II

Το Solvency II είναι παρόμοιο στη δομή με την οδηγία της Βασιλείας ΙΙ
για τον τραπεζικό κλάδο. Και οι δύο οδηγίες βασίζονται σε τρεις πυλώνες που
περιλαμβάνουν ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις και πειθαρχία της αγοράς
και περιλαμβάνουν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία εστιάζονται στο
κεφάλαιο, τον κίνδυνο, την εποπτεία, και τη διαφάνεια. Ωστόσο, είναι
σημαντικό να αναγνωριστεί ότι ο τραπεζικός και ο ασφαλιστικός είναι δύο
σαφώς διαφορετικοί κλάδοι. Ως εκ τούτου, η διαδικασία εφαρμογής για το
Solvency II δεν μπορεί να αντικατοπτρίζει ακριβώς εκείνη της Βασιλείας II.
Κάθε μία αντιπροσωπεύει μια μοναδική ανεξάρτητη διαδικασία καθώς
ασχολούνται με πολύ διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και διαφορετικά
είδη κινδύνων. Αν και σίγουρα υπάρχουν ομοιότητες, υπάρχουν σημαντικές
διαφορές όσον αφορά τις απαιτήσεις, την εφαρμογή, και τις επιπτώσεις του
κάθε πυλώνα.
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Σχήμα 3 - Σύγκριση του πλαισίου Βασιλεία ΙΙ με εκείνο του Solvency II

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον Πυλώνα Ι, με την Βασιλεία ΙΙ εφαρμόζοντας
ξεχωριστά μοντέλα για επενδύσεις, πιστώσεις και λειτουργικούς κινδύνους,
ενώ το Solvency II εστιάζει σε μία ανάλυση χαρτοφυλακίου με βάση τους
κινδύνους εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη
εξαρτήσεις μεταξύ των κατηγοριών κινδύνου. Επιπλέον, η Βασιλεία ΙΙ
επικεντρώνεται στην πλευρά του ενεργητικού, ενώ η εκτίμηση του Solvency
II για την κεφαλαιακή επάρκεια, εφαρμόζει οικονομικές αρχές για το σύν ολο
του ισολογισμού, δηλαδή, τόσο για τα στοιχεία του ενεργητικού όσο και του
παθητικού.
Ο Πυλώνας 1 καλύπτει όλες τις ποσοτικές απαιτήσεις. Ο πυλώνας αυτός
έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις διαθέτουν επαρκή κεφάλαια
με βάση τον κίνδυνο κεφαλαίου. Όλες οι αποτιμήσεις σε αυτόν τον πυλώνα
πρόκειται να γίνονται με συνετό και συνεπή με την αγορά τρόπο. Οι εταιρείες
θα μπορούν να χρησιμοποιούν είτε την Τυπική Μέθοδο (Standard Formula)
είτε ένα Εσωτερικό Μοντέλο (Internal Model). Η χρήση των εσωτερ ικών
μοντέλων θα υπόκειται σε αυστηρές προδιαγραφές και σε έγκριση πρώτα από
τις εποπτικές αρχές προκειμένου να επιτραπεί σε μία επιχείρηση να
υπολογίσει τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις χρησιμοποιώντας το δικό
της Εσωτερικό Μοντέλο.
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Ο Πυλώνας 2 επιβάλλει υψηλότερες προδιαγραφές διαχείρισης κινδύνων
και διακυβέρνησης μέσα στην οργάνωση μιας επιχείρησης. Ο πυλώνας αυτός
δίνει επίσης στις εποπτικές αρχές μεγαλύτερες εξουσίες απέναντι στις
εταιρείες σε θέματα διαχείρισης κινδύνου. Περιλαμβάνει την αξιολόγ ηση
ιδίου κινδύνου και φερεγγυότητας (ORSA), η οποία απαιτεί από την
επιχείρηση να αναλάβει τις δικές της μελλοντικές αυτο-αξιολογήσεις των
κινδύνων της, οι οποίες αντιστοιχούν στις κεφαλαιακές απαιτήσεις, καθώς και
την κεφαλαιακή επάρκεια.

Σχήμα 4 - Πυλώνας 2

Ο Πυλώνας 3 στοχεύει σε υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας για τις
εποπτικές αρχές και το κοινό. Αυτός ο πυλώνας προβλέπει μια απόρρητη
ετήσια έκθεση προς τις εποπτικές αρχές, καθώς και μια δημόσια αναφορά για
την χρηματοοικονομική κατάσταση και την κατάσταση φερεγγυότητας, η
οποία αυξάνει το επίπεδο της διαφάνειας που απαιτείται από τις επιχειρήσεις.
Τα όποια τρέχοντα αποτελέσματα θα αντικατασταθούν πλήρως από εκθέσεις
που θα περιέχουν βασικές πληροφορίες, τις οποίες οι επιχειρήσει ς θα πρέπει
να συντάσσουν προς τη ρυθμιστική αρχή σε τριμηνιαία και ετήσια βάση.
Αυτό εξασφαλίζει ότι θα δίνεται μία ακριβέστερη συνολική οικονομική
κατάσταση της επιχείρησης και θα περιλαμβάνει πιο πρόσφατες πληροφορίες.
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Σχήμα 5 - Πυλώνας 3, αναφορές προς την εποπτική αρχή και διαφάνεια

1.6.

Οι Ποσοτικές Απαιτήσεις του Πυλώνα 1

Ο Πυλώνας 1 περιγράφει τις ποσοτικές απαιτήσεις και έχει ως στόχο να
διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις διαθέτουν επαρκή κεφάλαια με βάση τον
κίνδυνο.

Στο

πλαίσιο

του

Solvency

Ι,

οι

κεφαλαιακές

απαιτήσεις

καθορίζονται με βάση τα μέτρα των λογιστικών κερδών και ζημιών
(ασφάλιστρα και απαιτήσεις). Αντίθετα, το Solvency II υιοθετεί μια
προσέγγιση εστιασμένη στον ισολογισμό, με το SCR που αποτελείται από μια
σειρά από τάσεις κατά των βασικών κινδύνων που επηρεάζουν όλα τα
στοιχεία του ισολογισμού (στοιχεία ενεργητικού, καθώς και ασφαλιστικές
υποχρεώσεις), μαζί με μια επιβάρυνση σε σχέση με τον λειτουργικό κίνδυνο.
1.6.1. Τεχνικές Προβλέψεις
Οι Τεχνικές Προβλέψεις που αφορούν στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις στο
μέλλον θα βασίζονται σε

προεξοφλημένες

βέλτιστες

εκτιμήσεις

των

αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, με περιουσιακά στοιχεία και μη
ασφαλιστικές υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε μία αγορά σταθερών
αξιών. Αυτό περιλαμβάνει τον οικονομικό ισολογισμό (EBS), κατά τον οποίο
τα συστατικά τείνουν να εκτιμήσουν τις απαιτήσεις του SCR. Είναι
σημαντικό ότι το Solvency II απαιτεί αξιολόγηση της ικανότητας του
ισολογισμού να αντέξει ένα πολύ σπάνιο σφοδρό γεγονός, έτσι ώστε ο
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οικονομικός ισολογισμός (EBS) γίνεται ο ακρογωνιαίος λίθος όλων των
αναφορών του Solvency II.
1.6.2. Ίδια Κεφάλαια
Τα Ίδια Κεφάλαια, ξεκινούν με την υπέρβαση των περιουσιακών
στοιχείων πάνω από τις υποχρεώσεις, όπως καθορίζονται από τον οικονομικό
ισολογισμό (EBS). Έπειτα προστίθεται δευτερεύον χρέος σε αυτό και το ποσό
που προκύπτει είναι γνωστό ως Βασικά Ίδια Κεφάλαια (BOF). Υπάρχει μία
ικανότητα

να

υποβάλουν

αίτηση

για

ρυθμιστική

έγκριση

για

να

συμπεριληφθούν ορισμένες μορφές χρηματοδότησης εκτός ισολογισμού ως
συμπληρωματικά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων (τα λεγόμενα Επικουρικά
Ίδια Κεφάλαια (AOF)).
Το συνολικό ποσό ταξινομείται σε κατηγορίες Ιδίων Κεφαλαίων.
Εφαρμόζονται περιορισμοί με σκοπό να οριοθετήσουν την επέκταση στην
οποία

τα

διάφορα

στοιχεία

των

Ιδίων

Κεφαλαίων

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Οι
ποσοτικές απαιτήσεις του Πυλώνα 1 μπορούν αποτελεσματικά να αναλυθούν
σε έξι συνιστώσες:
1.7.

Αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού

Στην παροχή συμβουλών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την
βάση αποτίμησης που πρόκειται να εφαρμοστεί προς την κατεύθυνση μιας
αγοράς συνεχούς αξιολόγησης των στοιχείων του ενεργητικού και του
παθητικού (εκτός των τεχνικών προβλέψεων), η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (CEIOPS),
προσπάθησε να εναρμονίσει τις συστάσεις της με τις υπάρχουσες επιλογές
εύλογης

αξίας

στα

πλαίσια

των

Διεθνών

Χρηματοοικονομικών

και

Λογιστικών Προτύπων (IFRS/IAS) στο μέτρο του δυνατού, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία αυτά αποτιμώνται με συνέπεια σε όλα τα κράτη
μέλη. Ένα μέρος από την βάση αποτίμησης σηματοδοτεί μια σημαντική
απόκλιση από τις τρέχουσες λογιστικές αξιολογήσεις ή ακόμη και τη
θεραπεία από το Solvency I.
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1.7.1. Τεχνικές προβλέψεις
Στο πλαίσιο του Solvency II, προτείνονται σημαντικές αλλαγές για την
αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων και οι επιπτώσεις στη διαδικασία
αποθεματοποίησης θα είναι μεγάλες. Οι αποτιμήσεις θα διαφέρουν σημαντικά
από τις τρέχουσες βάσεις λογιστικής αποτίμησης. Ο υπολογισμός των
τεχνικών προβλέψεων θα βασίζεται στην τρέχουσα αξία ρευστοποίησής τους.
Θα καθιερωθούν ως βέλτιστες εκτίμησεις του παθητικού συν ένα περιθώριο
κινδύνου, εκτός από στην περίπτωση των αντισταθμιζόμενων κινδύνων που
απορρέουν

από

υποχρεώσεις

αντισταθμιζόμενους

κινδύνους,

(αντ)ασφάλισης.

η

αξία

των

Όσον

τεχνικών

αφορά

αποθεματικών

υπολογίζεται απ' ευθείας, συνολικά και παράγεται με τη χρήση των τιμών
εκείνων

των

χρηματοοικονομικών

αντισταθμιζόμενους

κινδύνους,

το

μέσων.
περιθώριο

Όσον
κινδύνου

αφορά

μη

υπολογίζεται

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του κόστους κεφαλαίου. Σε αυτή την περίπτωση,
το κόστος του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται είναι το ίδιο για όλες τις
επιχειρήσεις (π.χ. σταθερό ποσοστό) και αντιστοιχεί στη διαφορά πάνω από
το μηδενικού κινδύνου επιτόκιο το οποίο μία (αντ)ασφαλιστική εταιρεία
αξιολογημένη με ΒΒΒ θα αναλάμβανε προκειμένου να αυξήσει τα επιλέξιμα
ίδια κεφάλαια.
1.7.2. Κεφαλαιακές Απαιτήσεις - SCR
Σύμφωνα με το Solvency II, οι ασφαλιστές του ΕΟΧ θα πρέπει να
υπολογίζουν τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό σε μια σταθερή αγοραία
βάση, καθώς και το MCR και το SCR. Το SCR είναι μία πιο ευαίσθητη σε
θέματα κινδύνων και εκλεπτυσμένη προσέγγιση για τον υπολογισμό των
απαιτήσεων φερεγγυότητας, η οποία θα είναι πιο δυναμική και έχει
σχεδιαστεί για να προβάλει τον οικονομικό ισολογισμό σε περίοδο ενός
έτους. Το SCR καλύπτει τουλάχιστον τους μεγάλους κινδύνους, ασφαλιστικό
κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό, λειτουργικό και θα λάβει πλήρως υπόψη
τυχόν τεχνικές μείωσης του κινδύνου που θα εφαρμόζονταν σ ε περιόδους
έντασης. Το SCR μπορεί να υπολογίζεται χρησιμοποιώντας είτε μια
τυποποιημένη μέθοδο που προβλέπεται στην οδηγία είτε ένα εσωτερικό
μοντέλο εγκεκριμένο από την εποπτική αρχή για το σκοπό αυτό.
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1.7.3. Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις - MCR
Ενώ το SCR παραμένει ο στόχος της κεφαλαιακής απαίτησης σε κανονικές
συνθήκες αγοράς, υπάρχει επίσης και το MCR. Το MCR έχει σχεδιαστεί να
είναι ο ελάχιστος υπολογισμός της φερεγγυότητας, που αντιστοιχεί σε
επίπεδο, κάτω από το οποίο οι ασφαλισμένοι και οι δικαιούχοι ε κτίθενται σε
ένα μη αποδεκτό βαθμό κινδύνου, εάν η ασφαλιστική εταιρεία είχε τη
δυνατότητα να συνεχίσει τις δραστηριότητές της.
Σε γενικές γραμμές, αναμένεται ότι το SCR που ορίζεται από ένα
εσωτερικό μοντέλο, θα παρέχει καλύτερη αντανάκλαση του ιδιαίτερου προφίλ
κινδύνου του ασφαλιστή, το οποίο είναι το κίνητρο για τους ασφαλιστές να
αναπτύξουν τα δικά τους εσωτερικά μοντέλα. Ωστόσο, επιτρέποντας τη χρήση
ενός εσωτερικού μοντέλου, οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να αντιληφθούν ότι
πράγματι καλύπτει κατάλληλα όλους τους κινδύνους και βαθμονομείται
σωστά. Οι μέθοδοι υπολογισμού τόσο του SCR όσο και του MCR με τη χρήση
της τυποποιημένης μεθόδου, είναι υπό συζήτηση και θα πρέπει να
επικυρωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το αποτέλεσμα της
σειράς ποιοτικών μελετών επιπτώσεων (QIS).

Σχήμα 6 - Στοιχεία του Πυλώνα 1
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1.7.4. Ίδια κεφάλαια BOF
Είναι η διαφορά μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού, όπως
καθορίζεται από το EBS, προσθέτοντας οποιαδήποτε ειδικά δάνεια μειωμένης
εξασφάλισης. Μερικές μορφές χρηματοδότησης εκτός ισολογισμού μπορούν
να λάβουν ρυθμιστική έγκριση για να χαρακτηριστούν ως AOF. Τόσο τα BOF
όσο και τα AOF κατανέμονται σε βαθμίδες των Ιδίων Κεφαλαίων ανάλογα με
προκαθορισμένα κριτήρια, έχουν και τα δύο κανόνες σχετικά με τη ν έκταση
στην οποία οι κατηγορίες των ιδίων κεφαλαίων μπορούν να χρησιμοποιούνται
ως κάλυψη των απαιτήσεων αυτών.
1.7.5. Επενδύσεις
Στο πλαίσιο του Solvency II, δεν υπάρχουν απαγορεύσεις στις κατηγορίες
περιουσιακών στοιχείων, αλλά, για όλα τα περιουσιακά στοιχεί α που κατέχει,
οι

ασφαλιστές

θα

πρέπει

να

είναι

σε

θέση

να

αποδεικνύουν

ότι

συμμορφώνονται με την αρχή του συνετού επενδυτή (PPIP). Οι απαιτήσεις
της αρχής αυτής, ξεκινούν από το αξίωμα ότι ο ασφαλιστής θα πρέπει να είναι
ελεύθερος να επενδύει σε όποια περιουσιακά στοιχεία επιλέγει, με την
προϋπόθεση ότι κατανοεί πλήρως τους κινδύνους που εμπλέκονται, κάνει
σωστή πρόβλεψη για αυτούς (μέσω του SCR), και ότι οι επενδυτικές
αποφάσεις λαμβάνονται προς το συμφέρον των ασφαλισμένων. Για τις
απαιτήσεις αυτές θα χρειαστεί μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο
λαμβάνεται υπόψη το ενεργητικό, τόσο πριν την απόκτηση των περιουσιακών
στοιχείων όσο και κατά τη διάρκεια της κυριότητας αυτών.
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2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.

Ασφάλιστρα

Ως ασφαλιστική επιχείρηση νοείται κάθε επιχείρηση που έχει λάβει
νόμιμη άδεια λειτουργίας καθώς επίσης και κάθε ασφαλιστική επιχείρηση που
έχει έδρα σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., καθώς επίσης και κάθε
πρακτορείο ή υποκατάστημα της επιχείρησης αυτής σε άλλο κράτος μέλος.
Τα

Ακαθάριστα

περιλαμβάνουν

όλα

καταχωρημένα
τα

ποσά

(και

(εγγεγραμμένα)

τα

δικαιώματα

ασφάλιστρα

συμβολαίων)

που

κατέστησαν απαιτητά κατά την εταιρική χρήση και τα οποία προκύπτουν από
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα ποσά
μεταφέρονται

εξ

ολοκλήρου

ή

εν

μέρει

σε

μεταγενέστερη

χρήση,

συμπεριλαμβανομένων ιδίως:
Α) των ασφαλίστρων που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί, εφόσον ο υπολογισμός
του ασφαλίστρου μπορεί να γίνει στο τέλος του οικονομικού έτους,
Β) των εφάπαξ ασφαλίστρων και των καταβληθέντων ποσών για την
απόκτηση ετήσιας προσόδου
Γ) των εφάπαξ ασφαλίστρων, στις ασφαλίσεις ζωής, που προέρχονται από
την πρόβλεψη για συμμετοχές στα τεχνικά κέρδη και στις αποδόσεις και
για επιστροφές, στο βαθμό που οι συμμετοχές αυτές μπορούν να
θεωρούνται ως ασφάλιστρα για αύξηση του ασφαλισμένου κεφαλαίου,
Δ) των επιβαρύνσεων των ασφαλίστρων στην περίπτωση καταβολής ανά
6μηνο, τρίμηνο ή σε μηνιαία βάση και των επιπλέον καταβολών των
αντισυμβαλλομένων για έξοδα της επιχείρησης,
Ε)

στην

περίπτωση

συνασφάλισης,

του

μεριδίου

της

ασφαλιστικής

εκχωρούσες

ασφαλιστικές

επιχείρησης επί των συνολικών ασφαλίστρων,
Στ) των

ασφαλίστρων

αντασφάλισης

από

επιχειρήσεις, αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις
τρίτης χώρας συμπεριλαμβανομένων των εισφορών στο χαρτοφυλάκιο
μετά από αφαίρεση των αποσύρσεων από το χαρτοφυλάκιο υπέρ των
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εκχωρουσών και επανεκχωρουσών ανωτέρω επιχειρήσεων και των
ακυρώσεων.
Τα προαναφερόμενα ποσά δεν περιλαμβάνουν τα ποσά των φόρων ή των
τελών που έχουν εισπραχθεί μαζί με τα ασφάλιστρα.
Καθαρά καταχωρημένα ασφάλιστρα είναι τα Ακαθάριστα καταχωρημένα
(εγγεγραμμένα) ασφάλιστρα μετά την αφαίρεση των αντασφαλιστικών
εκχωρήσεων.
Ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα είναι τα Ακαθάριστα καταχωρημένα
(εγγεγραμμένα) ασφάλιστρα λαμβάνοντας υπόψη και τη μεταβ ολή του
συνολικού (ακαθάριστου χωρίς αφαίρεση των αντασφαλιστικών εκχωρήσεων)
αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων.
Καθαρά δεδουλευμένα

ασφάλιστρα είναι τα Καθαρά καταχωρημένα

ασφάλιστρα λαμβάνοντας υπόψη και τη μεταβολή του αποθέματος μη
δεδουλευμένων ασφαλίστρων που έχει εκχωρηθεί
Ασφάλιστρα κινδύνου είναι τα ασφάλιστρα χωρίς τις επιβαρύνσεις για έξοδα
πρόσκτησης

και διαχείρισης

(διοίκησης),

τα οποία μπορεί

να είναι

ακαθάριστα ή καθαρά ή δεδουλευμένα, ανάλογα εάν εμπίπτουν στα
Ακαθάριστα καταχωρημένα (εγγεγραμμένα) ασφάλιστρα, ή Καθαρά
καταχωρημένα ασφάλιστρα, ή Ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα, ή
Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα ανωτέρω.
Ακαθάριστα καταχωρημένα (εγγεγραμμένα) ασφάλιστρα Περιλαμβάνουν
όλα τα ποσά (και τα δικαιώματα συμβολαίων) που κατέσ τησαν απαιτητά κατά
την εταιρική χρήση και τα οποία προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα ποσά μεταφέρονται εξ ολοκλήρου
ή εν μέρει σε μεταγενέστερη χρήση, συμπεριλαμβανομένων ιδίως:
Α) των ασφαλίστρων που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί, εφόσον ο υπολογισμός
του ασφαλίστρου μπορεί να γίνει στο τέλος του οικονομικού έτους,
Β) των εφάπαξ ασφαλίστρων και των καταβληθέντων ποσών για την
απόκτηση ετήσιας προσόδου των εφάπαξ ασφαλίστρων, στις ασφαλίσεις
ζωής, που προέρχονται από την πρόβλεψη για συμμετοχές στα τεχνικά
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κέρδη και στις αποδόσεις και για επιστροφές, στο βαθμό που οι
συμμετοχές αυτές μπορούν να θεωρούνται ως ασφάλιστρα για αύξηση του
ασφαλισμένου κεφαλαίου,
Γ) των επιβαρύνσεων των ασφαλίστρων στην περίπτωση καταβολής ανά
6μηνο, τρίμηνο ή σε μηνιαία βάση και των επιπλέον καταβολών των
αντισυμβαλλομένων για έξοδα της επιχείρησης,
Δ) στην

περίπτωση

συνασφάλισης,

του

μεριδίου

της

ασφαλιστικής

εκχωρούσες

ασφαλιστικές

επιχείρησης επί των συνολικών ασφαλίστρων,
Ε) των

ασφαλίστρων

αντασφάλισης

από

επιχειρήσεις, αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις
τρίτης χώρας συμπεριλαμβανομένων των εισφορών στο χαρτοφυλάκιο
μετά από αφαίρεση των αποσύρσεων από το χαρτοφυλάκιο υπέρ των
εκχωρουσών και επανεκχωρουσών ανωτέρω επιχειρήσεων, και των
ακυρώσεων.
Τα προαναφερόμενα ποσά δεν περιλαμβάνουν τα ποσά των φόρων ή των
τελών που έχουν εισπραχθεί μαζί με τα ασφάλιστρα.
Καθαρά καταχωρημένα ασφάλιστρα είναι τα Ακαθάριστα καταχωρημένα
(εγγεγραμμένα) ασφάλιστρα, μετά την αφαίρεση των αντασφαλιστικών
εκχωρήσεων.
Ακαθάριστα

δεδουλευμένα

ασφάλιστρα

είναι

τα

Ακαθάριστα

καταχωρημένα (εγγεγραμμένα) ασφάλιστρα λαμβάνοντας υπόψη και τη
μεταβολή του συνολικού (ακαθάριστου χωρίς αφαίρεση των αντασφαλιστικών
εκχωρήσεων) αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων.
Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα είναι τα Καθαρά καταχωρημένα
ασφάλιστρα λαμβάνοντας υπόψη και τη μεταβολή του αποθέματος μη
δεδουλευμένων ασφαλίστρων που έχει εκχωρηθεί.
Ασφάλιστρα κινδύνου είναι τα ασφάλιστρα χωρίς τις επιβαρύνσεις για έξοδα
πρόσκτησης

και διαχείρισης

(διοίκησης),

τα οποία μπορεί

να είναι

ακαθάριστα ή καθαρά ή δεδουλευμένα, ανάλογα εάν εμπίπτουν στα
Ακαθάριστα

καταχωρημένα

(εγγεγραμμένα)
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ασφάλιστρα

ή

Καθαρά

καταχωρημένα ασφάλιστρα ή Ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα ή
Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα ανωτέρω.
2.2.

Τεχνικά Αποθέματα

Τα τεχνικά αποθέματα αποτελούν ανειλημμένες υποχρεώσεις της
ασφαλιστικής επιχείρησης προς τους ασφαλισμένους ή τους δικαιούχους
αποζημιώσεων. Οι τεχνικές βάσεις, η μέθοδος και ο τρόπος υπολογισμού τους
καθορίζονται με απόφαση της εποπτικής αρχής. Αντικρίζονται στο σύνολό
τους από ισοδύναμα και εκφρασμένα στο ίδιο νόμισμα περιουσιακά στοιχεία.
Τα υποχρεωτικά σχηματιζόμενα Τεχνικά Αποθέματα είναι:
για τις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών
 Απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων
 Απόθεμα κινδύνων σε ισχύ
 Απόθεμα εκκρεμών ζημιών
 Απόθεμα εξισορρόπησης
 Μαθηματικό Απόθεμα γήρατος
για τις Ασφαλίσεις Ζωής
 Απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων
 Απόθεμα κινδύνων σε ισχύ
 Απόθεμα εκκρεμών ζημιών
 Μαθηματικό Απόθεμα
 Απόθεμα για συμμετοχή στα τεχνικά κέρδη ή στις αποδόσεις
2.3.

Ασφαλιστική Τοποθέτηση

Η Ασφαλιστική Τοποθέτηση μιας εταιρίας αποτελείται από εκείνα τα
περιουσιακά στοιχεία της στην Ελλάδα, ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος –
μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., τα οποία είναι δεσμευμένα με σ κοπό την
διασφάλιση των συμφερόντων των δικαιούχων οποιασδήποτε παροχής από
ασφαλιστική σύμβαση. Είναι στοιχεία του Ενεργητικού της ασφαλιστική ς
επιχείρησης και αποτελούν δικλείδα ασφαλείας για τους ασφαλισμένους. Η
ασφαλιστική τοποθέτηση διακρίνεται σε:
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Ασφαλίσεις Ζημιών
 Κλάδου Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων
 Λοιπών Κλάδων Ζημιών
Ασφαλίσεις Ζωής
 Συμβολαίων που συνδέονται με επενδύσεις
 Συμβολαίων Ζωής
 Διαχείρισης συνταξιοδοτικών κεφαλαίων και πρόνοιας
Την Ασφαλιστική Τοποθέτηση χαρακτηρίζουν τρία είδη κανόνων που
περιγράφονται στο άρθρο 8 του Ν.Δ. 400/70:
1. Κανόνες επιλογής στοιχείων, δηλ. ποιά περιουσιακά στοιχεία μπορούν
να ληφθούν υπόψη.
2. Κανόνες διασποράς, δηλ. σε τι ποσοστά (min ή max) μπορούν να
ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της Ασφαλιστικής Τοποθέτησης.
3. Κανόνες αποτίμησης, δηλ. με ποιο τρόπο θα αποτιμώνται τα στοιχεία της
Ασφαλιστικής Τοποθέτησης στις αναφορές που αποστέλλονται στην
εποπτική αρχή)
2.4.

Περιθώριο Φερεγγυότητας

Οι

ασφαλιστικές

επιχειρήσεις

διαθέτουν

επιπλέον

των

τεχνικών

αποθεμάτων για την αντιμετώπιση των συμβατικών τους υποχρεώσεων και
ένα πρόσθετο αποθεματικό, το οποίο λέγεται Περιθώριο Φερεγγυότητας. Η
περιουσία που δεν είναι χαρακτηρισμένη ως ασφαλιστική τοποθέτηση
αποτελεί την Ελεύθερη Περιουσία η οποία έχει ως σκοπό την αντιμετώπιση
των επιχειρηματικών κινδύνων και η εταιρία μπορεί να τη διαθέσει ανάλογα
με τις εκάστοτε ανάγκες της, χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Εποπτική
Αρχή.
Το Ελάχιστο Περιθώριο Φερεγγυότητας πρέπει να είναι ανάλογο προς
τον συνολικό όγκο εργασιών της επιχείρησης και καθορίζεται:
Στις ασφαλίσεις Κατά Ζημιών:
Σαν συνάρτηση δύο δεικτών ασφαλείας που θα στηρίζονται ο ένας στα
ασφάλιστρα και ο άλλος στις αποζημιώσεις. Οι δύο τρόποι υπολογισμού
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εφόσον δεν πρόκειται για χρήσεις με εξαιρετική συμπεριφορά και τα
ασφάλιστρα έχουν υπολογισθεί καλά, πρέπει μεταξύ τους να συγκλίνουν.
Στις ασφαλίσεις Ζωής:
Ποικίλει ανάλογα με το αν πρόκειται για κίνδυνο επενδύσεως, κίνδυνο
θανάτου ή αποκλειστικό διαχειριστικό κίνδυνο. Συνεπώς θα καθορίζεται
άλλοτε σε συνάρτηση με τα μαθηματικά αποθέματα και τα κεφάλαια που
υπόκεινται στους κινδύνους που έχουν αναληφθεί από την ασφαλιστική
επιχείρηση, άλλοτε σε συνάρτηση με τα ασφάλιστρα ή εισφορές

που

εισπράττει η εταιρία, άλλοτε σε αποκλειστική συνάρτηση με τα αποθεματικά.
Το Ελάχιστο Κεφάλαιο Εγγύησης, ανάλογα με την σοβαρότητα του
κινδύνου που αναλαμβάνεται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους
ασκούμενους κλάδους ασφάλισης είναι 1:
Ασφαλίσεις Ζωής:

6.000.000€

Ασφαλίσεις Ζημιών:

6.000.000€ για τους κλάδους 10 ως 15
2.000.000€ για τους κλάδους 1, 9, 16, 17, 18

ή 3.000.000€ υπό ορισμένες προϋποθέσεις 2.

Εάν πρόκειται για αλληλασφαλιστικές επιχειρήσεις τα ανωτέρω ελάχιστα ποσά
μειώνονται κατά το ένα τέταρτο.
2
Εφόσον ασκούν Αντασφαλιστικές δραστηριότητες
1
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Υπάρχουν

τόσες

μεθοδολογίες

αποθεματοποίησης

όσοι

και

οι

αναλογιστές. Εδώ ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο συνήθεις στην πράξη.
3.1.

Απόθεμα ανά φάκελο

Η πρώτη εκτίμηση της υποχρέωσης αποθεματοποίησης είναι το σύνολο
όλων των επί μέρους εκτιμήσεων των φακέλων, τις οποίες έχουμε ονομάσει
απόθεμα ζημιάς (case reserves). Επί πλέον, πρέπει να εκτιμηθεί το gross
IBNR reserve, το άθροισμα των παρακάτω τεσσάρων στοιχείων:
1. Μελλοντικοί διακανονισμοί των αποθεμάτων ζημιών
2. Φάκελοι που είναι κλειστοί αλλά μπορεί να ξανανοίξουν
3. Το καθαρό IBNR
4. RBNR (Reported but not recorded)
Ιστορικά,

για

τις

ασφαλιστικές

εταιρίες

που

δεν

χρησιμοποιούν

αναλογιστές, η υποχρέωση της αποθεματοποίησης καθορι ζόταν συχνά
αυθαίρετα προσθέτοντας στα αποθέματα ζημιών (case reserves) κάποιο
ποσοστό που προσέγγιζε την απαίτηση του gross IBNR βασισμένο στην
εμπειρία του παρελθόντος. Λόγω της υποκειμενικής φύσης αυτής της
προσέγγισης,

απόθεμα

ανά

φάκελο

(case

reserves

plus),

κάποιες

ασφαλιστικές εταιρίες θα έθεταν στην άκρη ένα μεγαλύτερο απόθεμα gross
IBNR σε κερδοφόρα έτη (μειώνοντας το καθαρό τους κέρδος και τους
φόρους). Έπειτα θα έθεταν στην άκρη ένα μικρότερο απόθεμα gross IBNR σε
μη κερδοφόρα έτη για να διατηρήσουν ένα κερδοφόρο αποτέλεσμα.
Δυστυχώς, χωρίς την πειθαρχία της αναλογιστικής μεθοδολογίας, το gross
IBNR για κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες έγινε το στοιχείο εξισορρόπησης στη
λήξη

του

έτους.

Αυτό

οδήγησε

σε

υποτιμήσεις

των

απαιτούμενων

αποθεμάτων για τις ασφαλιστικές εταιρίες που ήταν συνεχώς ζημιογόνες.
Μακροπρόθεσμα αυτό οδήγησε στην αφερεγγυότητα αρκετών ασφαλιστικών
εταιριών και στην μη πληρωμή των συμφωνηθέντων παροχών στους
ασφαλισμένους.
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Εταιρίες που χρησιμοποιούν αναλογιστές για να καθορίσουν την
αποθεματοποίησή τους δεν χρησιμοποιούν αυτή την αντιεπαγγελματική
μεθοδολογία.

Οι

περισσότερες

χώρες

απαιτούν

να

υπάρχει

κάποιος

καταρτισμένος αναλογιστής που θα πιστοποιεί την επάρκεια των ετήσιων
καταστάσεων υποχρέωσης αποθεματοποίησης.
3.2.

Μία

Η μεθοδολογία του αναμενόμενου δείκτη ζημιών (The expected loss
ratio method)
δεύτερη

σχετικά

απλή

μέθοδος

αποθεματοποίησης

είναι

η

μεθοδολογία του αναμενόμενου δείκτη ζημιών (the expected loss ratio
method). Ο υπεύθυνος για τον καθορισμό του αποθέματος για έναν
συγκεκριμένο κλάδο της επιχείρησης και για μία συγκεκριμένη περίοδο θα
υπολογίσει (ή θα εκτιμήσει) τον δείκτη αναμενόμενης τελικής ζημιάς γι’
αυτόν

τον

κλάδο.

πολλαπλασιαζόμενος

Αυτός
με

το

ο

δείκτης

κατάλληλο

αναμενόμενης

ασφάλιστρο,

θα

ζημιάς,

δώσει

τις

αναμενόμενες τελικές ζημιές. Το απόθεμα για αυτόν τον κλάδο της
επιχείρησης θα είναι οι εκτιμώμενες τελικές ζημιές μείον τις ζημιές που έχουν
πληρωθεί μέχρι σήμερα.
Βλέποντας

τα

βήματα

στον

υπολογισμό,

καθορίζουμε

πρώτα

το

Ε[(Loss_Ratio)i,j], όπου το i δηλώνει τον κλάδο της επιχείρησης και το j
δηλώνει την περίοδο του συμβολαίου. Τότε βρίσκουμε ότι

Τύπος 3.1 - Αναμενόμενες τελικές ζημιές

Το οποίο μας δίνει

Τύπος 3.2 - Εκτιμώμενο απόθεμα ζημιών κλάδου

Από το οποίο βρίσκουμε ότι
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Τύπος 3.3 - Συνολικό εκτιμώμενο απόθεμα ζημιών

Υπάρχουν αρκετά προβλήματα που σχετίζονται με αυτή τη μέθοδο. Δεν
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος αποθεματοποίησης για όλο το
χαρτοφυλάκιο της εταιρίας, διότι εάν ο δείκτης αναμενόμενης ζημιάς
χειραγωγείται από τη διεύθυνση της εταιρίας, μπορούν να εμφανιστούν
ακατάλληλα ή ανεπαρκή αποθέματα. Ακόμη, τα αποθέματα που δίνονται από
αυτή τη μέθοδο μπορεί να είναι παράλογα αν εφαρμοστεί χωρίς προσεκτική
σκέψη. Για παράδειγμα, μία ασφαλιστική εταιρία μπορεί να έχει στο
παρελθόν για ένα συγκεκριμένο κλάδο της, δείκτη ζημιάς 70% για πολλά
χρόνια και στο περασμένο έτος είχε σημαντική ποσοστιαία μείωση σε αυτόν
τον κλάδο. Εάν απλά εφαρμόσουμε τον ιστορικό δείκτη ζημιάς 70% στο νέο
μικρότερο ασφάλιστρο, το αποτέλεσμα θα είναι μία απότομα μειωμένη
υποχρέωση αποθέματος. Ωστόσο, αν η μείωση του ποσοστού δεν ήταν το
αποτέλεσμα των δυνάμεων της αγοράς, παρά μία προσδοκία των μειωμένων
μελλοντικών ζημιών, τότε ένα χαμηλότερο απόθεμα δεν θα είχε νόημα. Για
αυτούς τους λόγους, η μέθοδος της αναμενόμενης ζημιάς θα πρέπει να
χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή.
Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να είναι η μόνη εφικτή
μέθοδος, όπως για έναν νέο κλάδο της επιχείρησης. Στα πρώτα χρόνια, πριν
να υπάρξουν δεδομένα απαιτήσεων ζημιών προς ανάλυση, η μέθοδος της
αναμενόμενης ζημιάς ίσως είναι η μόνη θεμιτή προσέγγιση για να εκτιμηθεί η
υποχρέωση του αποθέματος.
Για συγκεκριμένους κλάδους της επιχείρησης, οι κανονισμοί είναι
πιθανόν να καθορίζουν ελάχιστους στόχους δείκτη ζημιών, τους οποίους τα
αποθέματα πρέπει να ικανοποιούν. Δηλαδή, τα αποθέματα δεν μπορούν να
οδηγήσουν σε δείκτες ζημιάς μικρότερους από τα ελάχιστα όρια των
κανονισμών, για αυτούς τους κλάδους.
3.3.

Η μέθοδος Chain-Ladder ή Loss – Development Triangle

Οι περισσότεροι αναλογιστές σήμερα αναπτύσσουν το μεγαλύτερο μέρος
της υποχρέωσης αποθεμάτων χρησιμοποιώντας κάποια μορφή της μεθόδου
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chain-ladder, η οποία επίσης λέγεται loss – development triangle μέθοδος.
Αυτή η μεθοδολογία μπορεί να εξηγηθεί καλύτερα με ένα παράδειγμα.
Ο πίνακας 3.1 κατηγοριοποιεί τις πληρωμές που έχουν γίνει για ένα
συγκεκριμένο κλάδο της επιχείρησης σε προοδευτική εξέλιξη. Η καταχώρηση
για έτος ατυχήματος Ζ και έτος εξέλιξης 0 δείχνει όλα τα χρήματα που
πληρώθηκαν στο ημερολογιακό έτος Ζ για τις απαιτήσεις με ημ ερομηνία
ατυχήματος μέσα στο έτος Ζ. Ομοίως, η καταχώρηση για έτος ατυχήματος Ζ
και έτος εξέλιξης 1 δείχνει τα χρήματα που πληρώθηκαν στο ημερολογιακό
έτος Ζ+1 για τις απαιτήσεις με ημερομηνία ατυχήματος μέσα στο έτος Ζ.
Ο πίνακας 3.1 μπορεί να μετατραπεί στον πίνακα 3.2 αθροίζοντας τις μη
σωρευτικές πληρωμές.
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SUM
-

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Accident Year

SUM

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Accident Year

18.677.907,21

5
2.457.844,23
1.127.337,52
2.990.315,34
1.664.731,06
1.868.783,74
1.842.801,50
1.788.660,88
4.937.432,94

7.286.071,51

6
1.415.896,42
1.166.572,60
1.223.416,78
1.445.491,09
846.308,02
577.192,08
611.194,52

3.573.578,86

7
841.354,60
338.525,52
908.672,96
164.089,50
830.391,75
490.544,53

0,00
0,00
173.649.413,31
19.219.489,80
154.429.923,51

0,00
0,00
252.607.827,85
86.244.486,05
166.363.341,80

0,00
0,00
396.952.927,48
163.023.006,84
233.929.920,64

0,00
0,00
363.510.103,12
11.924.757,24
351.585.345,88

0,00
0,00
440.629.104,70
144.315.486,61

296.313.618,09

0,00
0,00
326.781.666,57
32.648.895,44

294.132.771,13

116.948.091,32

0,00
0,00
40.449.305,89
40.449.305,89
0,00

0,00
0,00
75.051.035,99
34.685.818,98
40.365.217,01

0,00
0,00
107.065.479,06
32.142.004,17
74.923.474,89

0,00
0,00
126.833.483,90
20.430.552,13
106.402.931,77

0,00
0,00
145.179.196,21
20.197.044,19
124.982.152,02

0,00
0,00
158.003.502,37
15.116.230,85
142.887.271,52

84.088,88

12
84.088,88

12
40.449.305,89

127.561,10

11
49.590,35
77.970,75

11
40.365.217,01
34.685.818,98

662.547,29

10
185.530,63
283.748,66
193.268,00

10
40.315.626,66
34.607.848,23
32.142.004,17

1.851.331,88

9
667.238,41
390.523,35
227.168,81
566.401,31

9
40.130.096,03
34.324.099,57
31.948.736,17
20.430.552,13

2.291.924,69

8
1.092.538,84
207.010,47
415.603,79
372.633,48
204.138,11

8
39.462.857,62
33.933.576,22
31.721.567,36
19.864.150,82
20.197.044,19

Cumulative Loss Payments through Development Years
Development Year
7
6
5
4
38.370.318,78
37.528.964,18
36.113.067,76
33.655.223,53
33.726.565,75
33.388.040,23
32.221.467,63
31.094.130,11
31.305.963,57
30.397.290,61
29.173.873,83
26.183.558,49
19.491.517,34
19.327.427,84
17.881.936,75
16.217.205,69
19.992.906,08
19.162.514,33
18.316.206,31
16.447.422,57
15.116.230,85
14.625.686,32
14.048.494,24
12.205.692,74
19.219.489,80
18.608.295,28
16.819.634,40
86.244.486,05
81.307.053,11
163.023.006,84

45.367.581,60

4
7.627.862,76
3.953.280,69
5.182.577,63
2.147.492,25
2.875.920,06
1.869.782,76
3.741.081,06
6.384.247,29
11.585.337,10

3
26.027.360,77
27.140.849,42
21.000.980,86
14.069.713,44
13.571.502,51
10.335.909,98
13.078.553,34
74.922.805,82
151.437.669,74
11.924.757,24

67.196.485,03

3
8.235.893,63
7.666.825,86
4.159.693,30
5.721.219,16
3.577.141,02
2.586.428,39
2.751.553,19
11.084.893,27
18.880.218,77
2.532.618,44

2
17.791.467,14
19.474.023,56
16.841.287,56
8.348.494,28
9.994.361,49
7.749.481,59
10.327.000,15
63.837.912,55
132.557.450,97
9.392.138,80
144.315.486,61

146.496.333,57

2
6.433.549,01
8.432.652,98
8.037.817,56
4.019.586,25
4.704.948,80
3.510.366,91
4.556.306,34
23.286.968,62
32.944.088,24
2.487.202,22
48.082.846,64

1
11.357.918,13
11.041.370,58
8.803.470,00
4.328.908,03
5.289.412,69
4.239.114,68
5.770.693,81
40.550.943,93
99.613.362,73
6.904.936,58
96.232.639,97
32.648.895,44

209.833.575,25

1
6.698.750,01
8.231.234,62
7.212.778,52
3.171.228,43
3.290.904,95
3.083.645,65
3.731.512,73
24.435.350,53
57.045.458,64
3.364.274,08
71.375.122,57
18.193.314,52

0
4.659.168,12
2.810.135,96
1.590.691,48
1.157.679,60
1.998.507,74
1.155.469,03
2.039.181,08
16.115.593,40
42.567.904,09
3.540.662,50
24.857.517,40
14.455.580,92
6.650.019,76
0,00
0,00
123.598.111,08
6.650.019,76

123.598.111,08

0
4.659.168,12
2.810.135,96
1.590.691,48
1.157.679,60
1.998.507,74
1.155.469,03
2.039.181,08
16.115.593,40
42.567.904,09
3.540.662,50
24.857.517,40
14.455.580,92
6.650.019,76

Incremental Loss Payments by Development Year
Development Year

Πίνακας 3.1 - Incremental Loss Payments by Development Year
Πίνακας 3.2 - Cumulative Loss Payments through Development Years

2,438
3,929
5,534
3,739
2,647
3,669
2,830
2,516
2,340
1,950
3,871
2,259

3,144
2,587
2,794

Average
5-year Average
Mean

1/0

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Accident Year

2/1

3/2

1,095
1,107
1,080

1,045
1,049
1,044

1,025
1,025
1,023

1,015
1,015
1,016

9/8

1,016
1,016
1,015

1,017
1,012
1,007
1,029

10/9

1,006
1,006
1,006

1,005
1,008
1,006

11/10

1,002
1,002
1,002

1,001
1,002

12/11

1,002
1,002
1,002

1,002

μοντέλα

1,187
1,168
1,129

1,028
1,006
1,013
1,019
1,010

για

1,333
1,237
1,227

1,463
1,394
1,247
1,685
1,358
1,334
1,266
1,174
1,142
1,270

αναλυθούν

1,677
1,511
1,498

1,566
1,764
1,913
1,929
1,890
1,828
1,790
1,574
1,331
1,360
1,500

Age-to-Age Paid Loss-Development Factors Based on Cumulative Payments
Ratio of Successive Development Years
4/3
5/4
6/5
7/6
8/7
1,293
1,073
1,039
1,022
1,146
1,036
1,036
1,010
1,247
1,114
1,042
1,030
1,153
1,103
1,081
1,008
1,212
1,114
1,046
1,043
1,181
1,151
1,041
1,034
1,286
1,106
1,033
1,085
1,061
1,077

Αυτές οι σωρευτικές (αθροιστικές) πληρωμές μπορούν τώρα να
εξέλιξης.
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Από
τις
αθροιστικές

δείκτης διαδοχικής εξέλιξης ετήσιων αθροιστικών πληρωμών .

Πίνακας 3.3 - Age-to-Age Paid Loss-Development Factors Based on Cumulative Payments

πληρωμές,

υπολογίζουμε τους παράγοντες εξέλιξης ζημιάς (link ratios) κατ΄ έτος, οι

οποίοι παρουσιάζονται στον πίνακα 3.3, όπου κάθε καταχώρηση είναι ο

Από τη στιγμή που τα δεδομένα έχουν τροποποιηθεί κατάλληλα, ανάλογα
με τις παραδοχές και τις εκτιμήσεις του αναλογιστή και καθίστανται πλέον
αποδεκτά, ο αναλογιστής μπορεί να προβεί στον πραγματικό υπολογισμό του
αποθέματος. Η μέθοδος chain-ladder αναπτύσσει το απόθεμα σε μια
διαδικασία τριών βημάτων (βλ. Παράρτημα 1):
Βήμα 1: Επιλέγονται κατ’ έτος συντελεστές, που υποδεικνύονται από
δεδομένα της ήδη υπάρχουσας εμπειρίας, για να μοντελοποιηθεί η εξέλιξη
ζημιάς.
Βήμα 2: Τα επιλεγμένα μοντέλα της εξέλιξης ζημιάς προβάλλονται ώστε να
δημιουργηθεί το κάτω μισό του τριγώνου εξέλιξης ζημιάς, δίνοντας τη
δυνατότητα, το μοντέλο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση των
αναμενόμενων τελικών πληρωμών για κάθε έτος ατυχήματος.
Βήμα 3: Τελικά, οι αναμενόμενες τελικές πληρωμές μείον τις πληρωμές
μέχρι σήμερα, αντιπροσωπεύουν την απαίτηση αποθέματος. Η βασική
υπόθεση της μεθόδου chain-ladder είναι ότι το παρελθόν είναι επαρκώς
ενδεικτικό του μέλλοντος και ότι υπάρχει μία συνέπεια στα στοιχεία όπως
μοντέλα διακανονισμού, αποθεματική επάρκεια και εγγραφές επιχείρησης.
Η σταθερότητα δεν είναι χαρακτηριστικό ενός τέτοιου μοντέλου. Εάν
έχουμε μία αλλαγή στη φιλοσοφία αποθεματοποίησης στο επίπεδο διοίκησης,
ή κάποια μεγάλη απαίτηση σε ένα συγκεκριμένο έτος, η αναλογιστική
εκτίμηση αποθέματος μπορεί να αλλάξει σημαντικά. Τα γεγονότα που
συμβαίνουν σε κάθε ξεχωριστό ημερολογιακό έτος (π.χ. μία αλλαγή στην
φιλοσοφία αποθεματοποίησης) θα αποκαλυφθούν μέσα στις διαγωνίους. Ο
αναλογιστής θα πρέπει να ψάξει για τέτοιες μεταβολές ανάμεσα στις
διαγωνίους και αν βρεθούν, θα πρέπει να βρει τρόπο να τις γεφυρώσει,
απορρίπτοντας ίσως τον υψηλότερο και χαμηλότερο συντελεστή εξέλιξης
ζημιάς σε κάθε στήλη, ή χρησιμοποιόντας αρμονικό ή γεωμετρικό μέσο για να
αμβλυνθούν οι επιδράσεις των ακραίων τιμών.
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4. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.Δ. 400/70)
4.1.
Η

Ιστορική Αναδρομή
τρέχουσα

ασφαλιστική

νομοθεσία

προέρχεται

από

μια

σειρά

κοινοτικών οδηγιών που τέθηκαν σε εφαρμογή από το 1973 και εφεξής. Το
1973 και το 1979 αντίστοιχα, η Ευρωπαική Ένωση εξέδωσε δύο σχετικές
οδηγίες (73/239/ΕΕC – Ασφαλίσεις Ζημιών και 79269/EEC – Ασφαλίσεις
Ζωής). Το 1992 εκδόθηκαν οι οδηγίες «Τρίτης γενιάς» (92/49/EEC –
Ασφαλίσεις Ζημιών και 92/96/EEC – Ασφαλίσεις Ζωής).
Η ενιαία αγορά δημιουργεί την ανάγκη αναθεώρησης του υπάρχοντος
εποπτικού συστήματος των ασφαλιστικών εταιριών. Έτσι προκύπτει ο
σχεδιασμός του Solvency I (The Muller Report). Η Οδηγία Solvency I τον
Φεβρουάριο του 2002 (2002/12/EC) η οποία τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στα
τέλη του 2004. Στην Ελλάδα ισχύει το Ν.Δ. 400/70 περί Ιδιωτικής
Ασφαλίσεως.
4.2.

Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

Το Νομοθετικό Διάταγμα 400/70 (6) είναι το βασικό νομοθετικό κείμενο
που ρυθμίζει τη σύσταση και λειτουργία των ιδιωτικών ασφαλιστικών
επιχειρήσεων

στην

Ελλάδα,

όπως

διαμορφώθηκε

με

τις

προσθήκες

μεταγενέστερης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Η ιδιωτική ασφάλιση
ασκείται στην Ελλάδα μόνο από ανώνυμες εταιρίες, αλληλασφαλιστικούς
συνεταιρισμούς, δημόσιες εταιρίες με αποκλειστικό σκοπό την παροχή
ασφάλισης και υπό ορισμένες προϋποθέσεις από ευρωπ αϊκή εταιρία. Στην
Ελλάδα ιδιωτική ασφάλιση μπορούν να παρέχουν εκτός από ελληνικές
εταιρίες ιδιωτικής ασφάλισης, εταιρίες που εδρεύουν σε Κράτος Μέλος της
Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) υπό καθεστώς
εγκατάστασης ή υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς επίσης
και αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρίες τρίτων κρατών αποκλειστικά υπό
καθεστώς εγκατάστασης.
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4.3.

Ορισμοί – Τρόποι Υπολογισμού

4.3.1. Τεχνικά Αποθέματα
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα, υποχρεούνται να
σχηματίζουν και να διατηρούν σε συνεχή βάση επαρκή Τεχνικά Αποθέματα
για το σύνολο των ασφαλίσεων που συνάπτουν και των αντασφαλίσεων που
αναλαμβάνουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στα άλλα κράτη - μέλη μέσω
υποκαταστημάτων ή με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Για τις
ασφαλίσεις που συνάπτουν σε τρίτες χώρες οι ανωτέρω ασφαλιστικές
επιχειρήσεις σχηματίζουν τεχνικά αποθέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.Δ.400/70, εφόσον δεν υπόκεινται σε αντίστοιχη υποχρέωση σχηματισμού
στην τρίτη χώρα.
Τα Τεχνικά Αποθέματα ασφαλίσεων κατά ζημιών είναι τα εξής:
i. Απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων: Περιλαμβάνει το ποσό
των καταχωρηθέντων (εγεγραμμένων) ακαθαρίστων ασφαλίστρων, που πρέπει
να καταλογισθούν στο επόμενο ή στα επόμενα οικονομικά έτη για να
καλύψουν τις προβλεπόμενες ζημίες και έξοδα για την περίοδο από το
κλείσιμο του ισολογισμού μέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία έχουν
καταχωρηθεί τα ασφάλιστρα.
ii. Απόθεμα κινδύνων σε ισχύ: Πρόβλεψη επί πλέον του αποθέματος μη
δεδουλευμένων ασφαλίστρων, η οποία σχηματίζεται στο κλείσιμο του
ισολογισμού,

όταν

το

απόθεμα

μη

δεδουλευμένων

ασφαλίστρων,

συμπεριλαμβανομένων και των απαιτητών (εισπρακτέων) ασφαλίστρων, δεν
επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπομένων ζημιών και εξόδων των
ασφαλιστηρίων που είναι σε ισχύ κατά το κλείσιμο του ισολογισμού.
iii. Απόθεμα εκκρεμών ζημιών: Πρόβλεψη για τις υποχρεώσεις της
ασφαλιστικής επιχείρησης για ζημιές που δεν εξοφλήθηκαν είτε έχουν
αναγγελθεί είτε όχι κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού,
περιλαμβανομένων και των εξόδων διακανονισμού αυτών των ζημιών. Το
απόθεμα εκκρεμών ζημιών καταχωρείται υποχρεωτικά ξεχωριστά για κάθε
περίπτωση επί τη βάσει των εξόδων που αναμένεται να προκύψουν, η δε
επάρκειά του πιστοποιείται με τη χρήση αναλογιστικών - στατιστικών
μεθόδων.
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Οταν η διαφορά μεταξύ του ύψους του αποθέματος εκκρεμών ζημιών
στην αρχή της οικονομικής χρήσης για ζημιές που καταλογίσθηκαν στις
προηγούμενες χρήσεις και των πληρωθεισών ζημιών κατά την διάρκεια της
χρήσης για ζημίες που καταλογίσθησαν στις προηγούμενες χρήσεις καθώς και
του

ύψους

του

καταλογισθείσες

αποθέματος
ζημίες

στο

εκκρεμών
τέλος

εμφανίζεται στο προσάρτημα των

της

ζημιών
χρήσης

για

τις

ανωτέρω

είναι σημαντική, θα

οικονομικών καταστάσεων και θα

αναλύεται ανά χρήση, κατά κατηγορία και ποσό.
iv. Απόθεμα εξισορρόπησης: Σχηματίζεται επί πλέον των παραπάνω
τεχνικών αποθεμάτων, κατά το κλείσιμο των οικονομικών καταστάσεων στο
κλάδο 14 "Πιστώσεις" με σκοπό να αντισταθμίσει οποιαδήποτε τεχνική ζημιά
ή το ανώτερο από το μέσο ποσοστό ασφαλιστικών αποζημιώσεων που θα
προκύψει σ`αυτό το κλάδο σε οποιαδήποτε μελλοντική εταιρική χρήση.
v. Μαθηματικό απόθεμα γήρατος: Σχηματίζεται όταν οι κλάδοι 1
"Ατυχήματα" ή και 2 "Ασθένειες", υπόκεινται σε διαχείριση παρόμοια με τον
κλάδο ζωής. Στην περίπτωση αυτή δεν σχηματίζεται το απόθεμα κινδύνων σε
ισχύ.

Solvency I

Solvency II

Σχήμα 7 - Σύγκριση Solvency I - Solvency II ως προς τη σύσταση της κεφαλαιακής επάρκειας

4.4.

Ασφαλιστική Τοποθέτηση

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα, υποχρεούνται σε
Ασφαλιστική Τοποθέτηση. Τα περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται σε
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ασφαλιστική τοποθέτηση πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το είδος των εργασιών
που ασκεί η ασφαλιστική επιχείρηση ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια, η
απόδοση και η ρευστότητα των επενδύσεων της ασφαλιστικής επιχείρησης, η
οποία μεριμνά για την διαφοροποίηση και την επαρκή διασπορά αυτών των
επενδύσεων.

Σε ασφαλιστική τοποθέτηση διατίθενται τα περιουσιακά

στοιχεία που καλύπτουν τα Τεχνικά Αποθέματα, συμπεριλαμβανομένου του
αποθέματος εξισορρόπησης.
4.4.1. Διακρίσεις Ασφαλιστικής Τοποθέτησης
Η ασφαλιστική τοποθέτηση διακρίνεται σε:
 ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα.
 λοιπών ασφαλίσεων κατά ζημιών,
 ασφαλίσεων ζωής,
 ασφαλίσεων ζωής πού συνδέονται με επενδύσεις (κλάδοι ΙΙΙ, V) και
 διαχείρισης συνταξιοδοτικών κεφαλαίων και πρόνοιας (κλάδοι VΙΙ2, VΙΙΙ).
Τα περιουσιακά στοιχεία πού απαρτίζουν την ασφαλιστική τοποθέτηση
διατίθεται σύμφωνα με την ως άνω διάκριση. Τα στοιχεία αυτά εγγράφονται
σε ειδικά μητρώα, τα οποία τηρούν χωριστά για κάθε είδος ασφαλιστικής
τοποθέτησης οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα θέματα τήρησης των μητρώων
αυτών, καθώς και του χρόνου καταχώρησης των περιουσιακών στοιχείων
όλων των ασφαλιστικών τοποθετήσεων.
4.4.2. Σύσταση Ασφαλιστικής Τοποθέτησης
Την ασφαλιστική τοποθέτηση αποτελούν μόνο τα ακόλουθα περουσιακά
στοιχεία:
1. Κατάθεση στο όνομα της ασφαλιστικής επιχείρησης σε τράπεζα της
επιλογής της, μεταξύ αυτών που λειτουργούν στην Ελλάδα, ή σε
οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ. περιουσιακών
στοιχείων ως εξής:
i. Μετρητά.
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ii. Τραπεζικά

πιστοποιητικά

καταθέσεων

(προθεσμιακές

καταθέσεις)

οποιασδήποτε τράπεζας που λειτουργεί σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος
της Ε.Ε και του Ε.Ο.X.
iii. Ομόλογα, ομολογίες και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου ή
Ν.Π.Δ.Δ. ή δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων ή των κεντρικών
διοικήσεων των κυβερνήσεων άλλων κρατών - μελών ή διεθνών
οργανισμών στους οποίους είναι μέλη ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη.
iv. Ομόλογα και ομολογίες ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε και του Ε.Ο.X και είναι
εισηγμένα σε ελληνικό χρηματιστήριο ή σε χρηματηστήριο άλλου
κράτους-μέλους ως και ομόλογα και ομολογίες μη εισηγμένα στό
χρηματιστήριο. Η διάθεση των μη εισηγμένων ομολόγων και ομολογιών
σε ασφαλιστική τοποθέτηση επιτρέπεται εφόσον οι εκδότες αυτών
διέπονται από το ελληνικό δίκαιο ή από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους και δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από
ορκωτούς ελεγκτές, μετά από εγκριτική απόφαση του Υπουργού
Εμπορίου. Στην ως άνω απόφαση που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα, μετά
από αίτηση της ασφαλιστκής επιχείρησης, η οποία συνοδεύεται από
μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας της προτεινομένης επένδυσης
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα καθορίζονται η
τιμή διάθεσης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
v. Μετοχές ανωνύμων εταιρειών εισηγμένες σε ελληνικό χρηματιστήριο, ή
σε χτηματιστήριο άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε και του Ε.Ο.X.
vi. Μετοχές ανωνύμων εταιρειών εισηγμένες στην παράλληλη αγορά
ελληνικού Χρηματιστηρίου ή σε παρόμοια αγορά χρηματιστήριου
οποιουδήποτε άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. και του ΕΟ.X.
vii. Μη εισηγμένες σε ελληνικό χρηματιστήριο ή σε χρηματιστήριο άλλου
κράτους - μέλους της Ε.Ε. και του Ε.Ο.X, μετοχές ανωνύμων εταιρειών,
οι οποίες μπορούν να γίνουν δεκτές σε ασφαλιστική τοποθέτηση, υπό
τους όρους που αναφέρονται παραπάνω για τα μη εισηγμένα ομόλογα.
viii. Αλλες συμμετοχές μεταβλητής απόδοσης σε πιστωτικά ιδρύματα ή και
σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος-μέλος, υπό τους όρους, που αναφέρονται παραπάνω, όταν
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δεν είναι εισηγμένες σε ελληνικό χρηματιστήριο ή σε χρηματιστήριο
άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε και του Ε.Ο.X.
ix. Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) που εμπίπτουν στην οδηγία 85/611/ΕΟΚ (ΕL
375/31.12.85) και λειτουργούν σε οποιοδήποτε κράτος -μέλος της Ε.Ε
και του Ε.Ο.X.
2. Μετρητά στο ταμείο της ασφαλιστικής επιχείρησης.
3. Τα ακίνητο πλήρους κυριότητας ή συγκυριότητας εφόσον βρίσκονται
εντός σχεδίου πόλεως με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων και είναι
ελεύθερα παντός βάρους.
4. Απαιτήσεις από δάνεια προς φυσικά πρόσωπα ή ανώνυμες εταιρείες που
λειτουργούν σε κράτος - μέλος της Ε.Ε και του Ε.Ο.X., εξαιρουμένων των
δανείων προς τη μητρική επιχείρηση ή την επιχείρηση που ελέγχει την
ασφαλιστική ή προς ασφαλιστική επιχείρηση που χρησιμοποιεί το δάνειο
ως στοιχείο του περιθωρίου φερεγγυότητας.
5. Δάνεια

(προκαταβολές) επί

ασφαλιστηρίων,

που

χορηγήθηκαν σε

ασφαλισμένους με ασφαλιστήρια ζωής, μέχρι του ποσού της αποζημίωσης
σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζομένου και μέχρι του ύψους της
εκάστοτε αξίας εξαγοράς.
6. Απαιτήσεις κατά ασφαλισμένων και διαμεσολαβούντων από ασφάλιστρα,
εφόσον κατέστησαν απαιτητές κατά το τελευταίο τρίμηνο.
7. Η συμμετοχή των αντασφαλιστών και φορέων ειδικού σκοπού στα
τεχνικά αποθέματα.
8. Μεταφορικά

μέσα

πλήρους

κυριότητος

στην

περίπτωση

που

η

ασφαλιστική επιχείρηση ασκεί τον κλάδο 18 "Βοήθεια" με δικά της μέσα.
9. Μεταφερόμενα (αναπόσβεστα) έξοδα προσκτήσεως.
10. Δεδουλευμένοι τόκοι.
11. Επενδύσεις σε διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα υπό προϋποθέσεις βάσει
των εξής αρχών:
 οι επενδύσεις αυτές διενεργούνται αποκλειστικά είτε για αντιστάθμιση
κινδύνου είτε για διευκόλυνση της αποτελεσματικής διαχείρισης
χαρτοφυλακίου,
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 οι επενδύσεις αυτές αποτιμώνται από τις επιχειρήσεις συντηρητικά και
πάντοτε επί τη βάσει της

τρέχουσας

αξίας

των υποκείμενων

περιουσιακών στοιχείων και
 απαγορεύεται η υπέρμετρη έκθεση στον κίνδυνο που απορρέει είτε από
έναν και μόνο αντισυμβαλλόμενο είτε από μεγάλη έκθεση σε εν γένει
παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.
4.4.3. Υπολογισμός Ασφαλιστικής Τοποθέτησης
Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα
της Ελλάδος τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει σε ασφαλιστική
τοποθέτηση έναντι των οποίων δεν ισχύει το απόρρητο των καταθέσεων.
Υποχρεούται επίσης να γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε
μεταβολή των στοιχείων της ασφαλιστικής τοποθέτησης. Για τον υπολογισμό
της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, που διατίθενται σε ασφαλιστική
τοποθέτηση, ισχύουν τα ακόλουθα:
 Τα ακίνητα γίνονται δεκτά στο ύψος της αντικειμενικής τους α ξίας
προσαυξημένης με ποσοστό 30%. Για κάθε ακίνητο υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση τοπογράφου μηχανικού, εφόσον αυτό είναι οικόπεδο, ή
πολιτικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού, εφόσον υπάρχει κτίσμα, στην οποία
εμφανίζεται η παρούσα κατάσταση του ακινήτου. Για τις ασφαλίσεις κατά
ζημιών τα ακίνητα γίνονται δεκτά μέχρι σαράντα τοις εκατό (40%)
συνολικά των αντίστοιχων αποθεμάτων.
 Για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών, η επένδυση σε ένα γήπεδο, κτίριο ή σε
σειρά γηπέδων, ή κτιρίων που βρίσκονται στο ιδιο οικοδομικό τετράγωνο
και τα οποία θεωρούνται ως ενιαία επένδυση, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει σε ποσοστό το δέκα τοις εκατό (10%) των αποθεμάτων.
 Απαιτήσεις από ενυπόθηκα δάνεια γίνονται δεκτές στο σύνολό τους,
εφόσον η αξία των ακινήτων προς διασφάλισή τους είναι διπλάσια το υ
δανείου. Η αξία των ακινήτων προσδιορίζcrαι όπως στην παραπάνω
περίπτωση, εκτός από τη βεβαίωση του μηχανικού, εφόσον υπάρχει ήδη
για την έγκριση του δανείου.
 Οταν τα ακίνητα των ανωτέρω περιπτώσεων βρίσκονται εκτός Ελλάδος,
οι αξίες προσδιορίζονται είτε με βάση τις αξίες κτήσεως, είτε με βάση
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αξίες που καθορίζονται από επίσημες αρχές των χωρών που βρίσκονται
και σε ποσοστό 75% επ` αυτών.
 Τα ακίνητα (κτίρια) των ανωτέρω περιπτώσεων ασφαλίζονται κατά του
κινδύνου πυρκαϊάς από ασφαλιστική επιχείρηση άλλη απ ό αυτή που τα
διαθέτει σε ασφαλιστική τοποθέτηση.
 Η αποτίμηση των ομολόγων, μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων που
διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση, γίνεται με βάση τον μέσο όρο
της τιμής τους κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από το κλείσιμο των
οικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση χρεωγράφων εισηγμένων σε
χρηματιστήριο, ως νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένα, νοούνται τα
νομίσματα των κρατών-μελών στα χρηματιστήρια των οποίων είναι
εισηγμένα.
 Η αποτίμηση των μη εισηγμένων και των repos, γίνεται ως ακολούθως:
i)

Οι μετοχές και άλλες συμμετοχές αποτιμώνται με βάση την εσωτερική
λογιστική αξία τους, όπως αυτή προκύπτει κατά την ημερομηνία
κλεισίματος

των

οικονομικών

καταστάσεων

της

ασφαλιστικής

επιχείρησης, από τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης της
οποίας μετοχές ή συμμετοχές κατέχει η ασφαλιστική επιχείρηση. Οταν
η

ημερομηνία

κλεισίματος

των

οικονομικών

καταστάσεων

δεν

συμπίπτει τότε, για την εφαρμογή των ανωτέρω, θα ληφθούν υπόψη οι
τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης,
της οποίας η ασφαλιστική επιχείρηση κατέχει μετοχές ή συμμετοχές.
ii) Τα μη εισηγμένα ομόλογα, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια και repos
αποτιμώνται με βάση την τρέχουσα αξία τους (αξία κτήσεως +
δεδουλευμένοι τόκοι) ή την αξία κτήσεως κατά την ημερομηνία
κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων.
iii) Σε περίπτωση χρεωγράφων μη εισηγμένων ως νόμισμα στο οποίο είναι
εκφρασμένα θεωρείται το νόμισμα του κράτους - μέλους του εκδότη.
 Κατά τον υπολογισμό της

αξίας

ομολόγων, μετοχών,

αμοιβαίων

κεφαλαίων και repos, λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν υφιστάμενες
υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή τους. Προσωρινοί τίτλοι
γίνονται δεκτοί σε ασφαλιστική τοποθέτηση μόνον όταν προέρχονται από
δημόσια εγγραφή.
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 Τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αποτιμώνται με βάση τον μέσο όρο της
τιμής εξαγοράς τους κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από το κλείσιμο
των οικονομικών καταστάσεων.
 Οι προθεσμιακές καταθέσεις αποτιμώνται με βάση την τρέχουσα αξία
(αξία κατάθεσης + δεδουλευμένοι τόκοι) ή την αξία κατάθεσης κατά την
ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων.
 Τα οφειλόμενα ασφάλιστρα αποτιμώνται με βάση το χρεωστικό υπόλοιπο
κατά την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων, αφού
αφαιρεθούν

οι

υποχρεώσεις

προς

τους

ασφαλισμένους

ή

τα

διαμεσολαβούντα πρόσωπα.
 Για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών, απαιτήσεις από ασφάλιστρα γίνονται
δεκτές μέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των αντιστοίχων αποθεμάτων
και όχι περισσότερο από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των ακαθαρίστων
καταχωρημένων (εγγεγραμμένων) ασφαλίστρων.
 Η συμμετοχή των αντασφαλιστών και των φορέων ειδικού σκοπού
αποτιμάται με βάση τα χρεωστικά υπόλοιπα, περιλαμβανομένης της
συμμετοχής τους στα τεχνικά αποθέματα του πρωτασφαλιστή στο βαθμό
που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω χρεωστικά υπόλοιπα.
 Για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών, η συμμετοχή των αντασφαλιστών και
φορέων ειδικού σκοπού γίνεται δεκτή μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό
(10%) των αντίστοιχων αποθεμάτων με τυχόν αναπροσαρμογές, πλην των
κλάδων 5, 6,11 και 12 της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν.Δ.400/70,
όπου γίνεται δεκτή στο σύνολο της. Ειδικά στην περίπτωση του κλάδου
17 "Νομική Προστασία", η συμμετοχή του αντασφαλιστή γίνεται δεκτή
στο σύνολό της και του κλάδου 18 "Βοήθεια", η οποία ασκείται από την
ασφαλιστική επιχείρηση με μέσα που δεν είναι δικά της, η συμμετοχή των
αντασφαλιστών γίνεται δεκτή στο σύνολο της εφόσον οι αντασφαλιστές
είναι επιχειρήσεις με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας. Για τις δύο
παραπάνω περιπτώσεις, απαιτούνται οι αντασφαλιστικές συμβάσεις και οι
οικονομικές καταστάσεις των αντασφαλιστών.
 Τα μεταφορικά μέσα αποτιμώνται με βάση την αξία αγοράς αυξημένη
κατ’ έτος με ποσοστό ίσο με τον ετήσιο πληθωρισμό μείον παλαιότητα
δέκα τοις εκατό (10%) κατ’ έτος με ανώτατο όριο τα 10 χρόνια. Από την
αξία αυτή αφαιρείται κάθε υφιστάμενη υποχρέωση που απορρέει από την
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κατοχή τους. Η αξία που διατίθεται σε ασφαλιστική τοποθέτηση
ανέρχεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) της αξίας αποτίμησής
τους. Τα μεταφορικά μέσα ασφαλίζονται κατά των κινδύνων ιδίων
ζημιών, πυρός, κλοπής και αστικής ευθύνης από ασφαλιστική επιχείρηση
άλλη από αυτήν που τα διαθέτει σε ασφαλιστική τοποθέτηση.
 Για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών, μεταφορικά μέσα πλήρους κυριότητας
στη περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση ασκεί τον κλάδο 18
"Βοήθεια" με δικά της μέσα, γίνονται δεκτά μέχρι πενήντα τοις εκατό
(50%) των αντιστοίχων αποθεμάτων.
 Για

την

αποτίμηση

των

μεταφερόμενων

(αναπόσβεστων)

εξόδων

προσκτήσεως ισχύει ότι:
i) Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών τα έξοδα αυτά περιλαμβάνουν τα ποσά
των

εξόδων

δεδουλευμένων

πρόσκτησης

που

ασφαλίστρων,

αντιστοιχούν
καθώς

και

τα

στο
ποσά

απόθεμα
που

μη

έχουν

υπολογιστεί με αναλογιστική μέθοδο όταν σχηματίζονται μαθηματικά
αποθέματα γήρατος στους κλάδους 1 ή 2.
ii) Στις ασφαλίσεις ζωής τα έξοδα αυτά περιλαμβάνουν τα ποσά των
εξόδων πρόσκτησης στις περιπτώσεις που σχηματίζεται απόθεμα μη
δεδουλευμένων

ασφαλίστρων,

καθώς

και

τα

ποσά

που

έχουν

υπολογιστεί με αναλογιστική μέθοδο.
 Οι καταθέσεις, τα μετρητά, τα δάνεια κι οι τόκοι αποτιμώνται με βάση τα
χρεωστικά υπόλοιπα κατά την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών
καταστάσεων.
 Σε περίπτωση που απαιτείται μετατροπή ξένων νομισμάτων σε ΕΥΡΩ
κατά την διαδικασία αποτίμησης, ως τιμή ισοτιμίας θα λαμβάνεται η τιμή
ισοτιμίας του ΕΥΡΩ κατά την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών
καταστάσεων.
Για τον υπολογισμό των παραπάνω ποσοτικών περιορισμών λ αμβάνεται
υπόψη το σύνολο της ασφαλιστικής τοποθέτησης ασφαλίσεων κατά ζημιών
(αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα και λοιπών ασφαλίσεων
κατά ζημιών). Ως προς τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων που
διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση, τα ποσά που διατίθενται σε
ασφαλιστική τοποθέτηση καταχωρούνται στο προσάρτημα των οικονομικών
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καταστάσεων

κατά

είδος

περουσιακού

στοιχείου

και

κατά

είδος

ασφαλιστικής τοποθέτησης ως εξής:
 Ακίνητα
 Μετοχές,άλλες συμμετοχές και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων
 Ομόλογα,ομολογίες και έντοκα γραμμάτια
 Δάνεια
 Πιστοποιητικά καταθέσεων (Προθεσμιακές καταθέσεις).
 Μετρητά
 Οφειλόμενα ασφάλιστρα
 Συμμετοχή αντασφαλιστών
 Δάνεια έναντι ασφαλιστηρίων ζωής
 Μεταφορικά μέσα
 Παράγωγοι τίτλοι
 Μεταφερόμενα (αναπόσβεστα) έξοδα προσκτήσεως
 Δεδουλευμένοι τόκοι
Ειδικότερα για τα χρεώγραφα, τις προθεσμιακές καταθέσεις και τα
μετρητά που φυλάσσονται ή είναι κατατεθειμένα σε τράπεζες η ασφαλιστική
επιχείρηση δηλώνει στην Τράπεζα της Ελλάδος όλα τα στοιχεία των τραπεζών
(χώρα εγκατάστασης, πλήρη νόμιμη ονομασία, διεύθυνση) οι οποίες θα
αναλάβουν την διαχείριση των ανωτέρω ασφαλιστικών τοποθετήσεών της. Οι
τράπεζες αυτές υποχρεούνται να ενημερώνουν την Τράπεζα της Ελλάδος για
κάθε διάθεση (κατάθεση) και για κάθε μεταβολή η τροποποίηση των ανωτέρω
ασφαλιστικών τοποθετήσεων και να συνεργάζονται για την εφαρμογή των
διατάξεων

περί

εντοπισμού,

δέσμευσης,

κατάσχεσης

και

άρσης

του

απορρήτου των ανωτέρω ασφαλιστικών τοποθετήσεων.
Η συνολική αξία των περουσιακών στοιχείων που έχουν διατεθεί σε
ασφαλιστική τοποθέτηση πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το ύψος των
Τεχνικών Αποθεμάτων που υποχρεούται να σχηματίσει η ασφαλιστική
επιχείρηση.
Η ασφαλιστική επιχείρηση συμπληρώνει την ασφαλιστική τοποθέτηση
κατά το ποσό που μειώνεται είτε εξ αιτίας αναγκαστικής εκτέλεσης είτε
εξαιτίας υποτίμησης περισσότερο από 25% της τρέχουσας τιμής των
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περιουσιακών στοιχείων, σε σύγκριση με τη τιμή διάθεσής τους σε
ασφαλιστική τοποθέτηση ή εφόσον η ως ανω μείωση υπερβαίνει το 15% του
συνόλου της ασφαλιστικής τοποθέτησης.
Ως τιμή διάθεσης των ως άνω περουσιακών στοιχείων θεωρείται για όσα
αποκτήθησαν μέσα στη χρήση η αξία κτήσης τους και για όσα αποκτήθηκαν
σε προγενέστερες χρήσεις ο μέσος όρος της τιμής τους κατά τις τελευταίες 30
ημέρες πριν από το κλείσιμο των οικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση
απαλλοτρίωσης η σύστασης εμπραγμάτου βάρους σε ένα από τα περουσιακά
στοιχεία

της

ασφαλιστικής

τοποθέτησης,

η

ασφαλιστική

επιχείρηση

υποχρεούται να τα συμπληρώσει εντός επτά ημερών.
Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ρυθμίζεται: α) ο ενιαίος τρόπος
υποβολής των καταστάσεων τοποθέτησης του ενεργητικού της ασφαλιστικής
επιχείρησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, β) τα τακτά χρονικά
διαστήματα σχηματισμού των τεχνικών αποθεμάτων και υποβολής των
σχετικών καταστάσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, γ) ο τρόπος και ο
χρόνος υποβολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος των περιουσιακών στοιχείων
που απαρτίζουν την ασφαλιστική τοποθέτηση των τεχνικών αποθεμάτων,
όπως και οι πολιτικές, που πρέπει να τηρούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
για την ασφάλεια, την απόδοση, τη ρευστότητα και τη διασπορά των
επενδύσεων τους, δ) η υποχρέωση σύνταξης και υποβολής προς την Τράπεζα
της Ελλάδος καταστάσεων ταμειακών ροών (ρευστότητας), ε) κάθε άλλο
ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
4.5.

Διαθέσιμο Περιθώριο Φερεγγυότητας

Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα στην Ελλάδα υποχρεούται να
συγκροτεί

και

να

διατηρεί

συνεχώς

επαρκές

Διαθέσιμο

περιθώριο

φερεγγυότητας ανάλογο προς το σύνολο των δραστηριοτήτων της, το οποίο
αντιστοιχεί στην περιουσία της η οποία είναι ελεύθερη από κάθε υποχρέωση
και μπορεί να προβλεφθεί, χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτή τα άυλα
περιουσιακά στοιχεία της.
4.5.1. Υπολογισμός Περιθωρίου Φερεγγυότητας
Για τους υπολογισμούς του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας ,
όπου λαμβάνονται υπόψη τα ασφάλιστρα, χρησιμοποιείται το μεγαλύτερο από
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τα

ποσά

των

ακαθάριστων

εγγεγραμμένων

ασφαλίστρων, και

των

ακαθάριστων δεδουλευμένων ασφαλίστρων. 3
Για

δραστηριότητες

ασφαλίσεων

κατά

ζημιών,

το

απαιτούμενο

Περιθώριο Φερεγγυότητας υπολογίζεται σε συνάρτηση, είτε προς το ετήσιο
ποσό ασφαλίστρων, είτε προς τη μέση επιβάρυνση των ασφαλιστικών
αποζημιώσεων των τριών τελευταίων χρήσεων ή, προκειμένου περί
επιχειρήσεων, οι οποίες καλύπτουν βασικά μόνο έναν ή περισσότερους από
τους κινδύνους πιστώσεων, θύελλας, χαλαζιού ή παγετού, των επτά
τελευταίων

χρήσεων

και

λαμβάνεται

σαν

απαιτούμενο

περιθώριο

φερεγγυότητας το μεγαλύτερο από τα πιο πάνω δύο αποτελέσματα.
4.5.2. Σύσταση Περιθωρίου Φερεγγυότητας
Τα στοιχεία, τα οποία απαρτίζουν το Διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας
είναι:
 Το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.
 Τα αποθεματικά (νόμιμα και ελεύθερα) που δεν αντιστοιχούν σε
ασφαλιστικές υποχρεώσεις, ούτε κατατάσσονται στα αποθεματικά
εξισορρόπησης.
 Τα κέρδη ή οι ζημιές που μεταφέρονται στη νέα εταιρική χρήση, μετά
την αφαίρεση των πληρωτέων μερισμάτων.
Το απαιτούμενο Διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας μειώνεται κατά το
ποσό των ιδίων μετοχών και συμμετοχών που διαθέτει η ασφαλιστική
επιχείρηση σε, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστική
εταιρεία χαρτοφυλακίου, πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή εταιρεία
επενδύσεων, καθώς επίσης και κατά τις απαιτήσεις μειωμένης διασφάλισης
και διάφορα άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το Διαθέσιμο περιθώριο
φερεγγυότητας μπορεί επίσης να απαρτίζει και το σωρευτικό προνομιούχο
μετοχικό κεφάλαιο, όταν στο καταστατικό προβλέπεται προνόμιο υπέρ των
προνομιούχων μετόχων για προνομιακή απόδοση είτε της ονομαστική ς αξίας

3

Τα ασφάλιστρα των κλάδων 11, 12 και 13, αυξάνονται κατά 50%.
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των μετοχών είτε της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, πριν
την ικανοποίηση των εταιρικών πιστωτών, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης,
καθώς και τα δάνεια μειωμένης διασφάλισης, τα οποία μπορούν να
περιληφθούν μόνον μέχρι ποσοστού 50% του μικρότερου ποσού μεταξύ του
διαθεσίμου περιθωρίου φερεγγυότητας και του απαιτουμένου περιθωρίου
φερεγγυότητας. Επίσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 25% του
μικρότερου ποσού μεταξύ του διαθεσίμου περιθωρίου φερεγγυότητας και του
απαιτουμένου

περιθωρίου

φερεγγυότητας,

είτε

τα

δάνεια

μειωμένης

διασφάλισης με καθορισμένη διάρκεια είτε το προνομιούχο σωρευτικό
μετοχικό κεφάλαιο με καθορισμένη διάρκεια.
Το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας για τις εργασίες ασφαλίσεων
κατά ζημιών, καθορίζεται ίσο με το μεγαλύτερο από τα πιο κάτω
αποτελέσματα:
 1 ο αποτέλεσμα (σε σχέση με τα ασφάλιστρα):
Λαμβάνεται

το

άθροισμα:

(α)

των

ασφαλίστρων,

όπου

συμπεριλαμβάνονται και τα παρεπόμενα δικαιώματα, που πραγματοποιήθηκαν
κατά την τελευταία κλεισμένη οικονομική χρήση από δραστηριότητες
πρωτασφάλισης και (β) το ποσό των αντασφαλίστρων που έγιναν αποδεκτά
κατά την τελευταία οικονομική χρήση. Από το άθροισμα αυτό αφαιρείται το
ποσό των ασφαλίστρων που ακυρώθηκε κατά την τελευταία οικονομική
χρήση και το ποσό φόρων, τελών και εισφορών που αντιστοιχούν στα πιο
πάνω ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα.
Το ποσό που βρίσκεται με αυτό τον τρόπο, κατανέμεται σε δύο τμήματα
εκ των οποίων το πρώτο αντιστοιχεί σε ποσό που δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και το άλλο στο υπερβαίνον το ποσό αυτό. Μετά την πιο
πάνω κατανομή λαμβάνεται ποσοστό 18% από το πρώτο τμήμα και 16% από
το υπόλοιπο, τα οποία αθροίζονται.
Το πρώτο αποτέλεσμα βρίσκεται με πολλαπλασιασμό του πιο πάνω
αθροίσματος επί τον κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις λόγο
μεταξύ του ποσού των ζημιών (αποζημιώσεων) που παραμένουν σε βάρος της
ασφαλιστικής

επιχείρησης,

μετά

την

αφαίρεση

των

αντασφαλιστικών

εκχωρήσεων, και του ποσού των ακαθάριστων ζημιών (αποζημιώσεων). Ο
λόγος αυτός, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 50%.
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 2 ο αποτέλεσμα (σε σχέση με τις αποζημιώσεις):
Λαμβάνεται

το

άθροισμα:

(α)

των

ποσών

των

ασφαλιστικών

αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν για τις πρωτασφαλίσεις κατά τη διάρκεια
των

τριών

τελευταίων

οικονομικών

χρήσεων

ή

επτά

τελευταίων

οικονομικών χρήσεων προκειμένου περί επιχειρήσεων που ασκούν βασικά
μόνο έναν ή περισσότερους από τους κλάδους πιστώσεων, θύελλας, χαλαζιού
ή παγετού (χωρίς αφαίρεση των ζημιών σε βάρος των εκδοχέων ή
αντεκδοχέων), (β) του ποσού των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν κατά τη
διάρκεια

των

αυτών

περιόδων

λόγω

αποδοχής

αντασφαλίσεων

ή

αντεκχωρήσεων, και (γ) του ποσού των προβλέψεων που έγιναν στο τέλος
της τελευταίας χρήσης για τις εκκρεμείς ασφαλιστικές αποζημιώσεις που
πρέπει να πληρωθούν, τόσο για τις πρωτασφαλίσεις όσο και για τις αποδοχές
αντασφαλίσεων. Από το άθροισμα αυτό αφαιρείται: α) το ποσό των
απαιτήσεων κατά τρίτων που εισπράχθηκαν καθ΄ υποκατάσταση της
επιχείρησης στα δικαιώματα των ασφαλισμένων, κατά τη διάρκεια των τριών
τελευταίων οικονομικών χρήσεων, προκειμένου δε περί επιχειρήσεων που
ασκούν βασικά μόνο ένα ή περισσότερους από τους κλάδους πιστώσεων,
χαλαζιού, θύελλας ή παγετού, των τελευταίων επτά οικονομικών χρήσεων,
και β) το ποσό των προβλέψεων για εκκρεμείς αποζημιώσεις, που
πραγματοποιήθηκαν κατά την έναρξη της δεύτερης οικονομικής χρήσης της
προηγούμενης της τελευταίας κλεισμένης οικονομικής χρήσης, τόσο για τις
πρωτασφαλίσεις όσο και για τις αποδοχές αντασφαλίσεων. Στην περίπτωση
που η περίοδος αναφοράς ισούται με επτά έτη, αφαιρείται το ποσό των
προβλέψεων για εκκρεμείς αποζημιώσεις που έγιναν στην αρχή της έκτης
οικονομικής

χρήσης

της

προηγούμενης

της

τελευταίας

κλεισμένης

οικονομικής χρήσης. 4
Μετά από αυτά, βρίσκεται η ετήσια μέση επιβάρυνση αποζημιώσεων
των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων ή των επτά τελευταίων
οικονομικών χρήσεων, προκειμένου για επιχειρήσεις που ασκούν βασικά

Τα παραπάνω ποσά για τους κλάδους 11, 12 και 13, προσαυξάνονται κατά 50%.
Για τον κλάδο Βοήθειας, ασφαλιστική αποζημίωση, είναι η δαπάνη της επιχείρησης
για την συγκεκριμένη βοήθεια που παρέσχε.
4
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μόνο έναν ή περισσότερους από τους κλάδους πιστώσεων, θύελλας, χαλαζιού
ή παγετού.
Το ποσό που προκύπτει κατανέμεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα
φτάνει μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε 35 εκατομμύρια ευρώ και το
δεύτερο περιλαμβάνει το υπερβάλλον και λαμβάνονται από μεν το πρώτο
μέρος ποσοστό 26%, από δε το δεύτερο ποσοστό 23%, τα οποία αθροίζονται.
Το δεύτερο αποτέλεσμα προκύπτει με πολλαπλασιασμό του πιο πάνω
αθροίσματος επί τον κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις λόγο
μεταξύ του ποσού των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που παραμένουν σε
βάρος

της

ασφαλιστικής

επιχείρησης,

μετά

την

αφαίρεση

των

αντασφαλιστικών εκχωρήσεων, και του ποσού των ακαθάριστων ζημιών
(αποζημιώσεων). Ο λόγος αυτός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι
μικρότερος του 50%.
Στην περίπτωση την οποία το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας της
ελεγχομένης οικονομικής χρήσης, όπως υπολογίζεται παραπάνω, είναι
κατώτερο από εκείνο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, τότε το
απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας της ελεγχόμενης οικονομικής χρήσης
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο προς εκείνο της προηγούμενης χρήσης
πολλαπλασιαζόμενο επί τον λόγο, του ποσού του αποθέματος εκκρεμών
ζημιών κατά την λήξη της τελευταίας οικονομικής χρήσης και τού ποσού του
αποθέματος εκκρεμών ζημιών κατά την έναρξη της τελευταίας οικονομικής
χρήσης.

Κατά

τους

υπολογισμούς

αυτούς

τα

Τεχνικά

Αποθεματικά

υπολογίζονται χωρίς την αντασφάλιση, ωστόσο ο λόγος δεν πρέπει ποτέ να
υπερβαίνει τη μονάδα.
Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται το περιεχόμενο των
εκθέσεων περιθωρίου φερεγγυότητας που υποβάλλουν οι ασφαλιστικές
επιχειρήσεις.
4.6.

Εγγυητικό Κεφάλαιο

ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ = 1/3 Απαιτούμενου Περιθωρίου Φερεγγυότητας
Τύπος 4.1 - Εγγυητικό κεφάλαιο
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Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα την Ελλάδα, υποχρεούται ν α
διαθέτει Εγγυητικό Κεφάλαιο. Το εγγυητικό κεφάλαιο αποτελεί το 1/3 του
απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας. Όταν πρόκειται για δραστηριότητες
ασφαλίσεων κατά ζημιών, το εγγυητικό κεφάλαιο αποτελείται από τα ίδια
στοιχεία με το απαιτούμενο Περιθώριο Φερεγγυότητας και σε καμία
περίπτωση το κεφάλαιο αυτό, δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό που
αντιστοιχεί σε 6.000.000 ευρώ προκειμένου για επιχειρήσεις που ασκούν ένα
ή περισσότερους από τους κλάδους 10 μέχρι και 15, σε 2.000.000 ευρώ
προκειμένου για επιχειρήσεις που ασκούν έναν ή περισσότερους από τους
κλάδους 1 μέχρι και 9, 16, 17 και 18. 5
Αν η δραστηριότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης επεκτείνεται σε
περισσότερους κλάδους ή κινδύνους ασφαλίσεων κατά ζημιών λαμβάνεται
υπόψη μόνο ο κλάδος ή ο κίνδυνος για τον οποίο απαιτείται το υψηλότερο
ποσό ελαχίστου εγγυητικού κεφαλαίου.
Όταν πρόκειται για δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής, το εγγυητικό
κεφάλαιο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό που
αντιστοιχεί σε 6.000.000 ευρώ. Με Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος
καθορίζονται τα αναθεωρημένα ποσά των ελάχιστων εγγυητικών κεφαλαίων,
τα οποία διαμορφώνονται με βάση τις μεταβολές του Ευρωπαϊκού Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή 6. (7)
Ο υπολογισμός της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας της συμμετέχουσας
ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα την Ελλάδα γίνεται ως εξής:
α) Υπολογίζεται το άθροισμα των στοιχείων που μπορούν να επιλεγούν για
την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας της συμμετέχουσας ασφαλιστικής
επιχείρησης και του αναλογικού μεριδίου της συμμετέχουσας ασφαλιστικής
επιχείρησης στα στοιχεία που μπορούν να επιλεγούν, για την κάλυψη του
περιθωρίου φερεγγυότητας της συνδεδεμένης ασφαλιστικής επιχείρησης.

Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπολείπεται των 3.000.000€ εφόσον ασκούν
αντασφαλιστικές δραστηριότητες (αναλήψεις) και τα εισπραττόμενα αντασφάλιστρα
κατά ζημιών είτε υπερβαίνουν το 10% των συνολικών ακαθάριστων εγγεγραμμένων
ασφαλίστρων κατά ζημιών, είτε υπερβαίνουν το ποσό των 50.000.000€, είτε τα
τεχνικά αποθεματικά που αφορούν στις αντασφαλιστικές αναλήψεις κατά ζημιών
υπερβαίνουν το 10% των συνολικών τεχνικών αποθεματικών κατά ζημιών.
6
[άρθρο 1 παρ. 4, άρθρα 17 και 17α, οδηγίας 2002/13, άρθρο 1 παρ. 2, άρθρο 20 και
20α οδηγίας 2002/12 και άρθρα 29 και 30 οδηγίας 2002/83]
5
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β) Υπολογίζεται το άθροισμα της λογιστικής αξίας, που περιλαμβάνεται στα
βιβλία και τις οικονομικές καταστάσεις της συμμετέχουσας ασφαλιστικής
επιχείρησης, της συνδεδεμένης ασφαλιστικής επιχείρησης, του αναγκαίου
περιθωρίου φερεγγυότητας, της συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης και
του αναλογικού μεριδίου του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας, της
συνδεδεμένης ασφαλιστικής επιχείρησης.
γ) Η διαφορά του δεύτερου αθροίσματος από το πρώτο, αποτελεί το ποσό της
προσαρμοσμένης

φερεγγυότητας

της

συμμετέχουσας

ασφαλιστικής

ή

αντασφαλιστικής επιχείρησης.
δ) Όταν η συμμετοχή στη συνδεδεμένη ασφαλιστική επιχείρηση συνιστά, εν
όλω ή εν μέρει, μία έμμεση κυριότητα (ιδιοκτησία), τότε στην περίπτωση β’
περιλαμβάνεται η αξία της έμμεσης κυριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα
σχετικά

διαδοχικά

συμφέροντα

και

στις

περιπτώσεις

α’

και

β’

περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα αναλογικά μερίδια των στοιχείων που
μπορούν να επιλεγούν για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας και του
αναγκαίου

περιθωρίου

φερεγγυότητας

επιχείρησης.
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της

συνδεδεμένης

ασφαλιστικής

5. SOLVENCY II

Σχήμα 8 - Solvency II - Τρεις Πυλώνες

5.1.

Μετάβαση στο νέο πλαίσιο και στόχοι

Οι ισχύοντες κανόνες του Solvency I δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την
ποικιλία των προφίλ κινδύνου ασφαλιστικής εταιρείας και ως εκ τούτου δεν
είναι ευθυγραμμισμένοι με τα οικονομικά της επιχείρησης και των κινδύνων.
Ο τρόπος που οι απαιτήσεις του Solvency II συγκρίνονται με αυτές του
Solvency I εξαρτάται από κάποιους συγκεκριμένους παράγοντες της
εταιρείας, όπως (8):
•

τα τρέχοντα επίπεδα του περιθωρίου φεργγυότητας σε προβλέψεις

•

τα τρέχοντα επίπεδα των μη πραγματοποιηθέντων κερδών του
κεφαλαίου που επιτρέπεται για το Solvency I

•

Πραγματικό επίπεδο του κινδύνου και διαφοροποίησή του

Οι στόχοι του Solvency II είναι:
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•

η δημιουργία του ιδιαίτερου προφίλ κινδύνου της ασφαλιστι κής
εταιρείας

•

η παράθεση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογη αξία,
αν είναι δυνατόν σύμφωνα με το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB).

•

η εναρμόνιση των κανόνων σε όλη την ΕΕ.

•

η ρύθμίση υψηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων για να επιτραπ εί η
έγκαιρη παρέμβαση

Η ασφαλιστική βιομηχανία υποστηρίζει σθεναρά το πλαίσιο του Solvency
II, το οποίο έχει ως στόχο την επίτευξη των παρακάτω:
•

προσφορά κινήτρων στους εποπτευόμενους οργανισμούς να μετρούν
και

να

διαχειρίζονται

σωστά

τους

κινδύνους

τους

(πλαίσιο

διαβούλευσης σχετικά με τη φερεγγυότητα ΙΙ)
•

συμβολή στη δημιουργία μιας καλύτερης διαχείρισης και μιας πιο
ανταγωνιστικής ασφαλιστικής βιομηχανίας που θα μπορεί να εκτελεί
καλύτερα τη βασική της λειτουργία της αποδοχής και διασποράς του
κινδύνου 7

•

η ενθάρρυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών

•

η

δυνατότητα

μιας

επιχείρησης

να

απορροφήσει

σημαντικές

απρόβλεπτες ζημίες και η παροχή βεβαιότητας στους ασφαλισμένους 8
Ένας βασικός στόχος για την ασφαλιστική βιομηχανία είναι η μετάβ αση
από μια κατάσταση πολλαπλών (και μερικές φορές αντικρουόμενων)
απαιτήσεων φερεγγυότητας, σε συζητήσεις γύρω από ένα ενιαίο οικονομικό
πλαίσιο με βάση τον κίνδυνο, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.

7
8

Επίτροπος McCreevy
πλαίσιο διαβούλευσης για Φερεγγυότητα II
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Σχήμα 9 - Μετάβαση, σε ένα ενιαίο οικονομικό πλαίσιο με βάση τον κίνδυνο

Η σημερινή κατάσταση δείχνει ότι πολλές κρατικές εποπτικές αρχές
έχουν θέσει πρόσθετες εγχώριες απαιτήσεις είτε σε κανόνες φερεγγυότητας
είτε σε υπολογισμούς προβλέψεων. Ταυτόχρονα, οι οργανισμοί αξιολόγησης
έχουν αναπτύξει τα δικά τους μοντέλα φερεγγυότητας ή κανόνες και οι
εταιρείες έχουν αναπτύξει εσωτερικά μοντέλα για την ανάλυση των κινδύνων
με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η αυξανόμενη ακρίβής σύνδεση σε πραγματικό
προφίλ κινδύνου θα οδηγήσει σε υποποιημένη προσέγγιση σε κεφαλαιακές
απαιτήσεις και θα ενθαρρύνει τις ασφαλιστικές εταιρείες να κατασκευάσουν
εκείνα τα εσωτερικά μοντέλα τα οποία αντικατοπτρίζουν τα ιδιαίτερα προφίλ
τους.
5.2.

Κανόνες Αποτίμησης Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού

Τα στοιχεία του Ενεργητικού αποτιμώνται στο ποσό για το οποίο
μπορούν να ανταλλαγούν και τα στοιχεία του Παθητικού αποτιμώνται στο
ποσό για το οποίο μπορούν να μεταβιβάζονται, ή να διακανονίζονται μεταξύ
καλώς πληροφορημένων και πρόθυμων ατόμων στο πλαίσιο μιας συναλλαγής
με ίσους όρους. 9

Κατά την αποτίμηση των στοιχείων του παθητικού, δεν γίνεται καμία προσαρμογή
προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδία πιστωτική διαβάθμιση της ασφαλιστικής
επιχείρησης.
9
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5.2.1. Τεχνικές Προβλέψεις
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να
προβαίνουν στο σχηματισμό τεχνικών προβλέψεων αναφορικά με όλες τις
ασφαλιστικές

τους

υποχρεώσεις

έναντι

των

αντισυμβαλλομένων

και

δικαιούχων των ασφαλιστικών συμβάσεων.
Η αξία των τεχνικών προβλέψεων πρέπει να αντιστοιχεί στο τρέχον ποσό
που θα έπρεπε να καταβάλει μια επιχείρηση ασφαλίσεων εάν μεταβίβαζε τις
συμβατικές της υποχρεώσεις σε άλλη επιχείρηση ασφάλισης. Ο υπολογισμός
των

τεχνικών

προβλέψεων

χρησιμοποιεί

και

είναι

συνεπής

με

τις

πληφοροφίες που παρέχουν οι χρηματοοικονομικές αγορές και τα γενικά
διαθέσιμα δεδομένα για την ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων (συνέπεια με
την αγορά). Οι τεχνικές προβλέψεις υπολογίζονται με συνετό, αξιόπιστο και
αντικειμενικό τρόπο.
5.2.1.1.

Υπολογισμός Τεχνικών Προβλέψεων

Η αξία των τεχνικών προβλέψεων ισούται προς το άθροισμα της
βέλτιστης εκτίμησης και ενός περιθωρίου κινδύνου. Η βέλτιστη εκτίμηση
αντιστοιχεί στον μέσο όρο των μελλοντικών ταμειακών ροών, σταθμισμένων
βάσει πιθανοτήτων, λαμβανομένης υπόψη της χρονικής αξίας του χρήματος
(αναμενόμενη

παρούσα

αξία

μελλοντικών

ταμειακών

ροών)

χρησιμοποιώντας την κατάλληλη καμπύλη επιτοκίου άνευ κινδύνου. Ο
υπολογισμός της βέλτιστης εκτίμησης 10 βασίζεται σε ενημερωμένες και
αξιόπιστες πληροφορίες και σε ρεαλιστικές παραδοχές και πραγματοποιείται
με τη χρήση κατάλληλων, εφαρμόσιμων και συναφών αναλογιστικών και
στατιστικών μεθόδων. Η προβολή των ταμειακών ροών που χρησιμοποιείται
στον υπολογισμό της βέλτιστης εκτίμησης λαμβάνει υπόψη όλες τις
ταμειακές εισροές και εκροές που απαιτούνται για τον διακανονισμό των
ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε ολόκληρη τη διάρκεια ζωής τους.

10

Η βέλτιστη εκτίμηση υπολογίζεται ακαθάριστη, χωρίς να αφαιρούνται τα ποσά
που πρέπει να ανακτηθούν από αντασφαλιστικές συμβάσεις και φορείς ειδικού
σκοπού. Τα ποσά αυτά υπολογίζονται χωριστά.
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Το περιθώριο κινδύνου είναι τέτοιο που να εξασφαλίζει ότι η αξία των
τεχνικών προβλέψεων ισοδυναμεί με το επιπρόσθετο ποσό, το οποί ο οι
ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναμένεται να χρειασθούν προκειμένου να
αναλάβουν και να ικανοποιήσουν τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αποτιμούν τη βέλτιστη εκτίμηση και το
περιθώριο κινδύνου χωριστά. Ωστόσο, εάν μελλοντικές ταμει ακές ροές που
συνδέονται με ασφαλιστικές υποχρεώσεις μπορούν να αναπαραχθούν
αξιόπιστα με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων η αξιόπιστη αγοραία
αξία των οποίων είναι παρατηρήσιμη, η αξία των τεχνικών προβλέψεων που
συνδέονται με τις συγκεκριμένες μελλοντικές ταμειακές ροές προσδιορίζεται
στη βάση της αγοραίας αξίας των εν λόγω χρηματοοικονομικών μέσων. Στην
περίπτωση αυτή, δεν απαιτούνται χωριστοί υπολογισμοί της βέλτιστης
εκτίμησης και του περιθωρίου κινδύνου.
Εφόσον οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αποτιμούν χωριστά τη βέλτιστη
εκτίμηση και το περιθώριο κινδύνου, το περιθώριο κινδύνου υπολογίζεται
με τον καθορισμό του κόστους παροχής ποσού επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων
ίσων προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας που είναι αναγκαία για
τη στήριξη των ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθ’ όλη τη διάρκειά τους. Το
επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του κόστους παροχής
αυτού του ποσού επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων (επιτόκιο κόστους κεφαλαίου)
είναι το ίδιο για όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και πρέπει ν α
αναθεωρείται

περιοδικά.

Το

επιτόκιο

του

κόστους

κεφαλαίου

που

χρησιμοποιείται ισούται με το πρόσθετο επιτόκιο, επιπλέον του σχετικού
επιτοκίου άνευ κινδύνου, με το οποίο θα επιβαρυνόταν μια ασφαλιστική
επιχείρηση, η οποία διαθέτει ποσό επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων, ίσο με τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας, απαραίτητο για τη στήριξη της
ασφαλιστικής υποχρέωσης κατά της διάρκεια του κύκλου ζωής της εν λόγω
υποχρέωσης.
Άλλα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των
τεχνικών προβλέψεων είναι:
(1) όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εξυπηρέτηση των
ασφαλιστικών υποχρεώσεων,
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(2) ο πληθωρισμός, συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού των δαπανών
και των αποζημιώσεων,
(3) όλες οι πληρωμές στους αντισυμβαλλόμενους και στους δικαιούχους,
συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών προαιρετικών έκτακτων παροχών, τις
οποίες αναμένεται να πραγματοποιήσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
5.2.1.2. Αποτίμηση σε ασφαλιστικές συμβάσεις
Κατά τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων, οι ασφαλιστικές
επιχειρήσεις

λαμβάνουν

εγγυήσεων

και

τυχόν

υπόψη

την

συμβατικών

αξία

των

χρηματοοικονομικών

δικαιωμάτων

εκλογής

που

περιλαμβάνονται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια. Οιεσδήποτε παραδοχές εκ
μέρους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε σχέση με την πιθανότητα να
ασκήσουν οι

αντισυμβαλλόμενοι

τα συμβατικά δικαιώματα

εκλογής,

συμπεριλαμβανομένων των ακυρώσεων και εξαγορών συμβολαίων, είναι
ρεαλιστικές και βασίζονται σε τρέχουσες και αξιόπιστες πληροφορίες. Οι
παραδοχές λαμβάνουν υπόψη, ρητά ή σιωπηρά, την επίπτωση που μπορούν
να έχουν στην άσκηση των δικαιωμάτων αυτών μελλοντικές αλλαγές σε
οικονομικές και μη οικονομικές συνθήκες. Κατά τον υπολογισμό των
τεχνικών τους προβλέψεων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ομαδοποιούν τις
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις σε ομογενείς ομάδες κινδύνου, και
τουλάχιστον κατά κατηγορίες δραστηριοτήτων.
Κατά τον υπολογισμό των ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλιστικές
συμβάσεις και Φορείς Ειδικού Σκοπού, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις
λαμβάνουν υπόψη τη χρονική διαφορά μεταξύ ανακτήσεων και άμεσων
πληρωμών.

Το

αποτέλεσμα

του

υπολογισμού

αυτού

προσαρμόζεται

προκειμένου να ληφθούν υπόψη αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης
υποχρέωσης εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου. Η προσαρμογή αυτή
βασίζεται σε εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης από τον αντισυμβαλλόμενο
και της μέσης ζημίας που προκύπτει από την αθέτηση αυτή (ζημία σε
περίπτωση αθέτησης).
5.2.1.3. Ποιότητα δεδομένων για τις τεχνικές προβλέψεις
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να
διαθέτουν εσωτερικές διεργασίες και διαδικασίες που να εξασφαλίζουν την
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καταλληλότητα,

πληρότητα

και

ακρίβεια

των

δεδομένων

που

χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των τεχνικών τους προβλέψεων.
Στις ειδικές περιπτώσεις στις οποίες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν
ανεπαρκή στοιχεία κατάλληλης ποιότητας προκειμένου να εφαρμόσουν
αξιόπιστη αναλογιστική μέθοδο σε σύνολο ή υποσύνολο των ασφαλιστικών
τους υποχρεώσεων ή σε ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλιστικές συμβάσεις
και Φορείς Ειδικού Σκοπού, μπορούν να χρησιμοποιούνται κατάλληλες
προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένων ειδικών, κατά περίπτωση, μεθόδων, για
τον υπολογισμό της βέλτιστης εκτίμησης.
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν διεργασίες και διαδικασίες
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι βέλτιστες εκτιμήσεις, και οι παραδοχές
στις

οποίες

βασίζεται

ο

υπολογισμός

των

βέλτιστων

εκτιμήσεων,

συγκρίνονται τακτικά με βάση τα εμπειρικά δεδομένα. Σε περίπτωση που η
σύγκριση

επισημάνει

παρατήρησης
ασφαλιστικών

και

συστηματική

των

απόκλιση

υπολογισμών

επιχειρήσεων,

η

της

σχετική

μεταξύ

της

εμπειρικής

βέλτιστης

εκτίμησης

των

επιχείρηση

προβαίνει

στις

κατάλληλες προσαρμογές των αναλογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται
ή των παραδοχών που γίνονται. Κατόπιν αιτήματος των εποπτικών αρχών, οι
ασφαλιστικές επιχειρήσεις αποδεικνύουν την καταλληλότητα του επιπέδου
των τεχνικών τους προβλέψεων, καθώς και την εφαρμοσιμ ότητα και τη
συνάφεια

των

χρησιμοποιούμενων

μεθόδων,

και

την

επάρκεια

των

υποκείμενων στατιστικών δεδομένων.
Στο βαθμό που ο υπολογισμός των τεχνικών προβλέψεων ασφαλιστικών
επιχειρήσεων δεν συνάδει με τα παραπάνω, οι εποπτικές αρχές μπορούν να
ζητούν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να αυξήσουν το ποσό των
τεχνικών προβλέψεων έτσι ώστε αυτά να αντιστοιχούν στο επίπεδο που
προκύπτει από τα παραπάνω.
5.3.

Ίδια κεφάλαια

5.3.1. Υπολογισμός Ιδίων Κεφαλαίων
Τα ίδια κεφάλαια αντιστοιχούν στο άθροισμα των βασικών ιδίων
κεφαλαίων και των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων.
Τα βασικά ίδια κεφάλαια απαρτίζονται από τα ακόλουθα στοιχεία:
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(1) τη θετική διαφορά μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού,
(2) τις υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης.
Το ποσό της πιο πάνω διαφοράς, μειώνεται κατά το ποσό των ιδίων μετοχών
που κατέχονται από την ασφαλιστική επιχείρηση.
Τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια αποτελούνται από στοιχεία άλλα
πλην των βασικών ιδίων κεφαλαίων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται
για την απορρόφηση ζημιών.
Τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια μπορούν να περιλαμβάνουν τα
ακόλουθα στοιχεία, στο βαθμό που αυτά δεν αποτελούν στοιχεία των
βασικών ιδίων κεφαλαίων:
 το μη καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο ή αρχικό κεφάλαιο το οποίο
δεν έχει καταστεί απαιτητό,
 τις πιστωτικές επιστολές και τις εγγυήσεις,
 άλλες νομικές δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί από ασφαλιστικές
επιχειρήσεις.
Εάν κάποιο στοιχείο των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων έχει
καταβληθεί ή έχει καταστεί απαιτητό, θεωρείται ως στοιχείο του ενεργητικού
και παύει να αποτελεί μέρος των στοιχείων των συμπληρωματικών ιδίων
κεφαλαίων.
5.3.2. Εποπτική έγκριση των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων
Τα ποσά των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων που λαμβάνονται
υπόψη

για

τον

προσδιορισμό

των

ιδίων

κεφαλαίων

υπόκεινται

σε

προηγούμενη έγκριση από τις εποπτικές αρχές. Το ποσό που αποδίδεται σε
κάθε στοιχείο συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων αντικατοπτρίζει την
απορροφητικότητα ζημίας του στοιχείου και βασίζεται σε συνετές και
ρεαλιστικές παραδοχές.
Για συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια με σταθερή ονομαστική αξία, το
ύψος του συγκεκριμένου στοιχείου πρέπει να ισούται προς την ονομαστική
του αξία, η οποία αντικατοπτρίζει σωστά την απορροφητικότητα ζημίας του.
Οι εποπτικές αρχές εγκρίνουν είτε ένα νομισματικό ποσό για κάθε στοιχείο
των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, είτε

μία μέθοδο για τον

προσδιορισμό του ποσού κάθε στοιχείου των συμπληρωματικών ιδίων
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κεφαλαίων, οπότε η έγκριση από τις εποπτικές αρχές του ποσού που
καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή χορηγείται για συγκεκριμένη
χρονική περίοδο.
Για κάθε στοιχείο των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, οι εποπτικές
αρχές βασίζουν την έγκρισή τους στην εκτίμηση των παρακάτω παραγόντων:
 της κατάστασης των σχετικών αντισυμβαλλομένων, σε σχέση με την
ικανότητα και τη βούλησή τους να πληρώσουν,
 την ανακτησιμότητα των κεφαλαίων, λαμβανομένης υπόψη της νομικής
μορφής του στοιχείου, καθώς και τυχόν συνθήκες οι οποίες ενδέχεται να
εμποδίσουν την επιτυχή καταβολή ή πρόσκληση καταβολής του
στοιχείου αυτού των κεφαλαίων,
 τυχόν πληροφορίες για την έκβαση προηγούμενων προσκλήσεων
καταβολής τις οποίες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν για
τέτοιου είδους συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια, εφόσον οι πληροφορίες
αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν αξιόπιστα για την αξιολόγηση της
αναμενόμενης χρήσης μελλοντικών προσκλήσεων.
5.3.3. Πλεονάζοντα κεφάλαια
Ως πλεονάζοντα κεφάλαια νοούνται τα συσσωρευμένα κέρδη που δεν
έχουν

διατεθεί

προς

διανομή

στους

αντισυμβαλλομένους

και

τους

δικαιούχους. Στο βαθμό που επιτρέπεται βάσει του εθνικού δικαίου, τα
πλεονάζοντα κεφάλαια δεν θεωρούνται ασφαλιστικές υποχρεώσ εις.
5.3.4. Ταξινόμηση των ιδίων κεφαλαίων
5.3.4.1. Χαρακτηριστικά για την ταξινόμηση των ιδίων κεφαλαίων
Τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες. Η
ταξινόμηση αυτών των στοιχείων εξαρτάται από το εάν είναι στοιχεία
βασικών ιδίων κεφαλαίων ή συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων και από τον
βαθμό στον οποίο διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 το στοιχείο είναι διαθέσιμο, ή μπορεί να καταστεί απαιτητό εφόσον
ζητηθεί, για την απορρόφηση ζημιών στη βάση συνεχούς λειτουργίας,
καθώς και στην περίπτωση εκκαθάρισης (διαρκής διαθεσιμότητα),
 στην περίπτωση εκκαθάρισης, το συνολικό ποσό του στοιχείου είναι
διαθέσιμο για την απορρόφηση ζημιών και το στοιχείο δεν επιστρέφεται
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στον

κάτοχό

του

μέχρις

συμπεριλαμβανομένων

ότου

των

όλες

οι

ασφαλιστικών

άλλες

υποχρεώσεις,

υποχρεώσεων

προς

αντισυμβαλλομένους και δικαιούχους ασφαλιστικών συμβάσεων, έχουν
ικανοποιηθεί (εξάρτηση).
Κατά την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο τα στοιχεία των ιδίων
κεφαλαίων διαθέτουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποδίδεται
ιδιαίτερη προσοχή στη διάρκεια του στοιχείου, ιδίως στο εάν το στοιχείο
είναι χρονολογημένο ή όχι. Εάν ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων είναι
χρονολογημένο, εξετάζεται η σχετική διάρκεια του στοιχείου σε σύγκριση με
τη διάρκεια των υποχρεώσεων ασφάλισης της επιχείρησης (επαρκής
διάρκεια).
Επιπλέον, εξετάζονται οι ακόλουθοι παράγοντες:
 αν το στοιχείο είναι ελεύθερο απαιτήσεων ή κινήτρων εξαγοράς του
ονομαστικού ποσού (απουσία κινήτρων εξαγοράς),
 αν το στοιχείο είναι ελεύθερο υποχρεωτικών παγίων εξόδων ( απουσία
υποχρεωτικών χρηματοοικονομικών εξόδων)
 αν το στοιχείο είναι καθαρό από οποιοδήποτε βάρος (απουσία βαρών).
5.3.4.2. Ταξινόμηση των ιδίων κεφαλαίων σε κατηγορίες
Τα κυριότερα κριτήρια για την ταξινόμηση των Ιδίων Κεφαλαίων σε
κατηγορίες είναι:
 Τα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων ταξινομούνται στην
κατηγορία

(1)

εάν

διαθέτουν

ουσιωδώς

τα

χαρακτηριστικά

που

προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο.
 Τα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων ταξινομούνται στην
κατηγορία

(2)

εάν

διαθέτουν

ουσιωδώς

τα

χαρακτηριστικά

που

προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, εκτός από τη διαρκή
διαθεσιμότητα.
 Τα στοιχεία των βασικών και συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, τα
οποία δεν υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες, ταξινομούνται στην
κατηγορία (3).
Προς τον σκοπό αυτό, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ανατρέχουν σε ειδικό
κατάλογο των ιδίων κεφαλαίων, ο οποίος καταρτίζεται από την εποπτική
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αρχή και περιλαμβάνει για κάθε στοιχείο τους ακριβή περιγραφή των
χαρακτηριστικών που καθόρισαν την ταξινόμησή του. Εάν κάποιο στοιχείο
των ιδίων κεφαλαίων δεν καλύπτεται από τον κατάλογο αυτό, αξιολογείται
και ταξινομείται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η ταξινόμηση αυτή
υπόκειται σε έγκριση από την εποπτική αρχή.
5.3.4.3. Ταξινόμηση στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων που αφορούν ειδικά
τις ασφάλειες
1) τα πλεονάζοντα κεφάλαια ταξινομούνται στην κατηγορία 1 (tier 1),
2) οι πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις, από πιστωτικά ιδρύματα που
τηρούνται σε καταπίστευμα από ανεξάρτητο θεματοφύλακα προς όφελος των
ασφαλιστικών πιστωτών, ταξινομούνται στην κατηγορία 2 (tier 2).
5.3.5. Επιλεξιμότητα των ιδίων κεφαλαίων
5.3.5.1. Επιλεξιμότητα και όρια που εφαρμόζονται στις τρεις κατηγορίες
Όσον

αφορά

τη

συμμόρφωση

προς

τις

κεφαλαιακές

απαιτήσεις

φερεγγυότητας, τα επιλέξιμα ποσά των στοιχείων της κατηγορίας 2 και της
κατηγορίας 3 υπόκεινται σε ποσοτικά όρια. Τα όρια αυτά πρέπει να
καθορίζονται με τρόπο που να διασφαλίζει ότι πληρούνται τουλάχιστον οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η αναλογία των στοιχείων της κατηγορίας 1 στα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια
είναι υψηλότερη από το ένα τρίτο του συνολικού ποσού των επιλέξι μων
ίδιων κεφαλαίων,
Στοιχεία Κατηγορίας 1 > 1/3 Συνόλου Επιλέξιμων Ιδ. Κεφαλαίων
Τύπος 5.1 - Tier 1

β) το επιλέξιμο ποσό των στοιχείων της κατηγορίας 3 είναι μικρότερο από το
ένα τρίτο του συνολικού ποσού των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων,
Στοιχεία Κατηγορίας 3 < 1/3 Συνόλου Επιλέξιμων Ιδ. Κεφαλαίων
Τύπος 5.2 - Tier 3

Όσον

αφορά

στη

συμμόρφωση προς

τις

ελάχιστες

κεφαλαιακές

απαιτήσεις, το ποσό των στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων που είναι
επιλέξιμα για την κάλυψη των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων που
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ταξινομούνται στην κατηγορία 2 υπόκειται σε ποσοτικά όρια. Τα όρια αυτά
καθορίζονται με τρόπο που να διασφαλίζει, κατ’ ελάχιστο, ότι το ποσοστό
των στοιχείων της κατηγορίας 1 στα επιλέξιμα βασικά ίδια κεφάλαια είναι
υψηλότερο από το ήμισυ του συνολικού ποσού των βασικών ιδίων
κεφαλαίων.
Στοιχεία Κατηγορίας 1 > ½ Συνόλου Βασικών Ιδ. Κεφαλαίων
Τύπος 5.3 - Σχέση Tier 1 με βασικά ίδια κεφάλαια

Το επιλέξιμο ποσό των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των
κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας ισούται με το άθροισμα του
ποσού της κατηγορίας 1, του επιλέξιμου ποσού της κατηγορίας 2 και του
επιλέξιμου ποσού της κατηγορίας 3.
SCR: Επιλέξιμα Ιδ. Κεφ. = Κατ. 1 + Επιλέξιμα Κατ. 2 + Επιλέξιμα Κατ. 3
Τύπος 5.4 - Σύσταση SCR

Το επιλέξιμο ποσό των βασικών ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη
των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων ισούται με το άθροισμα του
ποσού της κατηγορίας 1 και του επιλέξιμου ποσού των στοιχείων των
βασικών ιδίων κεφαλαίων που ταξινομούνται στην κατηγορία 2.
MCR: Επιλέξιμα Ιδ. Κεφ. = Κατ. 1 + Επιλέξιμα Βασικά Ιδ. Κεφάλαια Κατ. 2
Τύπος 5.5 - Σύσταση MCR

5.4.

Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να διαθέτουν
επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων
φερεγγυότητας. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας υπολογίζοντ αι
είτε σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο, είτε με τη χρησιμοποίηση
εσωτερικού υποδείγματος.
5.4.1. Υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας (SCR) υπολογίζονται βάσει
του τεκμηρίου ότι η επιχείρηση ασκεί τις δραστηριότητές της σε συνεχή
βάση. Διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι
λαμβάνονται υπόψη όλοι οι ποσοτικοποιήσιμοι κίνδυνοι στους οποίους
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είναι

εκτεθειμένη

η

ασφαλιστική

επιχείρηση.

Καλύπτει

υπάρχουσες

δραστηριότητες καθώς και νέες που αναμένεται να καταχωρηθούν μέσα
στους επόμενους 12 μήνες.
Όσον αφορά στις υφιστάμενες δραστηριότητες, οι κεφαλαιακές
απαιτήσεις φερεγγυότητας καλύπτουν μόνο τις μη αναμενόμενες ζημίες.
Αντιστοιχούν στην αξία σε κίνδυνο (Value-at-Risk) των βασικών ιδίων
κεφαλαίων ασφαλιστικής επιχείρησης με επίπεδο εμπιστοσύνης 99,5% για
μια περίοδο ενός έτους. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας
καλύπτουν, τουλάχιστον, τους ακόλουθους αναλαμβανόμενους κινδύνους:
ασφάλισης ζημιών,
ασφάλισης ζωής,
ασφάλισης ασθενείας,
αγοράς
τον πιστωτικό κίνδυνο
τον λειτουργικό κίνδυνο 11
Κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας, οι
ασφαλιστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη την επίπτωση των τεχνικών
μείωσης του κινδύνου, υπό την προϋπόθεση ότι ο πιστωτικός κίνδυνος και
οι άλλοι κίνδυνοι που απορρέουν από τη χρήση τέτοιου είδους τεχνικών
αντικατοπτρίζονται κατάλληλα στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας.
5.4.2. Συχνότητα υπολογισμού
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν επιλέξιμα ίδια
κεφάλαια που καλύπτουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας τις
οποίες υπολογίζουν τουλάχιστον μία φορά ετησίως και αναφέρουν το
αποτέλεσμα του υπολογισμού αυτού στις εποπτικές αρχές. Το ποσό των
επιλέξιμων

ιδίων

κεφαλαίων

και

των

κεφαλαιακών

απαιτήσεων

φερεγγυότητας παρακολουθείται σε συνεχή βάση. Εάν το προφίλ κινδύνου
μιας εταιρίας αποκλίνει σημαντικά από τις παραδοχές στις οποίες βασίζονται

O λειτουργικός κίνδυνος περιλαμβάνει νομικούς κινδύνους και αποκλείει
κινδύνους που απορρέουν από στρατηγικές αποφάσεις, καθώς και τους κινδύνους
φήμης.
11
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οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας, ή υπάρχουν στοιχεία από τα
οποία να διαφαίνεται ότι το προφίλ κινδύνου της εταιρίας έχει αλλά ξει
σημαντικά από την ημερομηνία κατά την οποία αναφέρθηκαν τελευταία
φορά οι κεφαλαιακές απαιτήσεις οι εποπτικές αρχές μπορούν να απαιτούν
τον εκ νέου υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
5.4.3. Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας - τυποποιημένη μέθοδος
5.4.3.1. Δομή της τυποποιημένης μεθόδου
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας που υπολογίζονται σύμφωνα
με την τυποποιημένη μέθοδο αποτελούν το άθροισμα των κατωτέρω
στοιχείων:
i)

των βασικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας, οι ο ποίες
ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
 κίνδυνος ασφάλισης ζημιών,
 κίνδυνος ασφάλισης ζωής,
 κίνδυνος ασφάλισης ασθενείας,
 κίνδυνος αγοράς,
 κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλόμενου,

ii) της κεφαλαιακής απαίτησης για λειτουργικό κίνδυνο,
iii) της προσαρμογής για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών
προβλέψεων και για τους αναβαλλόμενους φόρους.
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Σχήμα 10 - Κίνδυνοι που καλύπτονται από το SCR

Για τους σκοπούς των παραπάνω στοιχείων, οι ασφαλιστικές εργασίες
εντάσσονται στην ενότητα ασφαλιστικού κινδύνου που αντικατοπτρίζει
καλύτερα την τεχνική φύση των υποκείμενων κινδύνων.
Οι συντελεστές συσχέτισης για την άθροιση των ενοτήτων κινδύνου ,
καθώς και η διαβάθμιση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάθε ενότητα
κινδύνου, οδηγούν σε μια συνολική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας.
Κάθε μία από τις ενότητες κινδύνου που αναφέρονται παραπάνω
διαμορφώνεται με τη χρήση ενός μέτρου δυνητικής ζημίας ή αξίας σε
κίνδυνο (Value-at-Risk), με επίπεδο εμπιστοσύνης 99,5% για μια περίοδο
ενός έτους. Κατά περίπτωση, στον σχεδιασμό κάθε ενότητας κινδύνου
λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα διαφοροποίησης.
Όσον

αφορά

στους

κινδύνους

από

καταστροφές,

μπορούν

να

χρησιμοποιούνται γεωγραφικές προδιαγραφές, κατά περίπτωση, για τον
υπολογισμό των ενοτήτων αναλαμβανόμενων ασφαλιστικών
ασφάλισης ζωής, ζημιών και ασφάλισης ασθενείας.
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κινδύνων

Υπό τον όρο της έγκρισης από τις εποπτικές αρχές, οι ασφαλιστικές
επιχειρήσεις μπορούν, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της τυποποιημένης
μεθόδου, να αντικαθιστούν μια υποομάδα από τις παραμέτρους της με
ειδικές παραμέτρους για την εκάστοτε επιχείρηση κατά τον υπολογισμό των
ενοτήτων κινδύνου ασφάλισης ζωής, ζημιών και ασφάλισης ασθενείας.
Οι παράμετροι αυτές διαμορφώνονται με βάση τα εσωτερικά δεδομένα
της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, ή τα δεδομένα τα οποία έχουν άμεση
συνάφεια για τις εργασίες της επιχείρησης αυτής που χρησιμοποιεί
τυποποιημένες μεθόδους.
Κατά τη χορήγηση της εποπτικής έγκρισης, οι εποπτικές αρχές
εξακριβώνουν

την

πληρότητα,

ακρίβεια

και

καταλληλότητα

των

χρησιμοποιούμενων δεδομένων.
5.4.3.2. Υπολογισμός βασικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας
Η

ενότητα

του

αναλαμβανόμενου

αντικατοπτρίζει

τον

κίνδυνο

ο

οποίος

κινδύνου

ασφάλισης

απορρέει

από

ζημιών

ασφαλιστικές

υποχρεώσεις στην ασφάλιση ζημιών, σε σχέση με τους κινδύνους που
καλύπτονται και τις διεργασίες που χρησιμοποιούνται κατά τ ην άσκηση της
δραστηριότητας.
Λαμβάνεται υπόψη η αβεβαιότητα στα αποτελέσματα των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων σε σχέση με τις υφιστάμενες ασφαλιστικές υποχρεώσεις,
καθώς και η αβεβαιότητα σχετικά με το εαν οι νέες εργασίες αναμένεται να
καταχωρηθούν στους επόμενους δώδεκα μήνες.
Υπολογίζονται, ως συνδυασμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον
κίνδυνο ζημιάς ή δυσμενούς μεταβολής στην αξία των ασφαλιστικών
υποχρεώσεων, που προκύπτει από:
 διακυμάνσεις στον συγχρονισμό, τη συχνότητα και τη σφοδρότητα
των ασφαλισμένων συμβάντων, και στον συγχρονισμό και στο ποσό
διακανονισμού

των

αποζημιώσεων

(κίνδυνος

ασφαλίστρου

και

τεχνικών προβλέψεων ασφάλισης ζημιών),
 σημαντική αβεβαιότητα στις παραδοχές τιμολόγησης και δημιουργίας
τεχνικών

προβλέψεων,

λόγω

ακραίων

ή

(καταστροφικός κίνδυνος ασφάλισης ζημιών).
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έκτακτων

συμβάντων

Η ενότητα για τον κίνδυνο αγοράς αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο που
απορρέει από το επίπεδο ή τη μεταβλητότητα των τιμών της αγοράς
χρηματοοικονομικών μέσων με επίπτωση στην αξία των στοιχείων του
ενεργητικού και του παθητικού της επιχείρησης. Αντικατοπτρίζει τη δομική
αντιστοιχία μεταξύ στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού , ιδίως
σε σχέση με τη διάρκειά τους.
Υπολογίζεται, ως συνδυασμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις
τουλάχιστον ακόλουθες υποενότητες:
α) της ευαισθησίας των αξιών των στοιχείων του ενεργητικού, του παθητικού
και των χρηματοοικονομικών μέσων σε αλλαγές στην καμπύλη των
επιτοκίων, ή στη μεταβλητότητα των επιτοκίων (κίνδυνος επιτοκίου)
β) της ευαισθησίας των αξιών των στοιχείων του ενεργητικού, του παθητικού
και των χρηματοοικονομικών μέσων σε αλλαγές στο επίπεδο ή στη
μεταβλητότητα των αγοραίων τιμών των μετοχών (κίνδυνος μετοχών)
γ) της ευαισθησίας των αξιών των στοιχείων του ενεργητικού, του παθητικού
και των χρηματοοικονομικών μέσων σε αλλαγές στο επίπεδο ή στη
μεταβλητότητα των αγοραίων τιμών ακινήτων (κίνδυνος τιμών ακι νήτων)
δ) της ευαισθησίας των αξιών των στοιχείων του ενεργητικού, του παθητικού
και των χρηματοοικονομικών μέσων σε μεταβολές στο επίπεδο ή τη
μεταβλητότητα

των

πιστωτικών

περιθωρίων

(κίνδυνος

πιστωτικών

περιθωρίων)
ε) της ευαισθησίας των αξιών των στοιχείων του ενεργητικού, του παθητικού
και των χρηματοπιστωτικών μέσων σε αλλαγές στο επίπεδο, ή τη
μεταβλητότητα

των

συναλλαγματικών

ισοτιμιών

(συναλλαγματικός

κίνδυνος)
στ) των πρόσθετων κινδύνων σε ασφαλιστική επιχείρηση που προέρχονται
είτε από απουσία διαφοροποίησης στο χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών
στοιχείων είτε από μεγάλη έκθεση σε κίνδυνο αθέτησης από ένα και μόνο
εκδότη τίτλων ή ομάδα συνδεδεμένων εκδοτών (κίνδυνος αγοράς από
συγκεντρώσεις).
Η ενότητα κινδύνου αθέτησης του αντισυμβαλλομένου αντικατοπτρίζει
πιθανές ζημίες λόγω μη αναμενόμενης αθέτησης, ή επιδείνωσης στην
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πιστωτική θέση των αντισυμβαλλομένων και οφειλετών των ασφαλιστικών
κατά τη διάρκεια των προσεχών 12 μηνών. Η ενότητα αυτή καλύπτει
συμβάσεις

μείωσης

του

κινδύνου,

όπως

συμφωνίες

αντασφάλισης,

τιτλοποιήσεις και παράγωγα και απαιτήσεις από μεσολαβητές, καθώς και
οποιεσδήποτε άλλες πιστωτικές εκθέσεις οι οποίες δεν καλύπτονται στην
υποενότητα για τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου. Λαμβάνει κατάλληλα
υπόψη εγγυήσεις ή άλλες διασφαλίσεις της επιχείρησης ασφάλισης ή για
λογαριασμό της, καθώς και τους σχετικούς κινδύνους.
Για κάθε αντισυμβαλλόμενο, η ενότητα κινδύνου αθέτησης του
αντισυμβαλλομένου

λαμβάνει

υπόψη

τη

συνολική

έκθεση

κινδύνου

αντισυμβαλλομένου της σχετικής ασφαλιστικής επιχείρησης προς τον εν
λόγω αντισυμβαλλόμενο, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή των συμβατικών
του υποχρεώσεων προς την επιχείρηση αυτή.
Η υποενότητα "κίνδυνος μετοχών" υπολογιζόμενη με την τυποποιημένη
μέθοδο, περιλαμβάνει συμμετρική προσαρμογή στην επιβάρυνση του
κεφαλαίου λόγω μετοχών για την κάλυψη του κινδύνου από μεταβολές στα
επίπεδα

των

τιμών

των

μετοχών.

Η

συμμετρική

προσαρμογή

της

τυποποιημένης επιβάρυνσης κεφαλαίου λόγω μετοχών, για την κάλυψη του
κινδύνου από αλλαγές στα επίπεδα των τιμών των μετοχών, γίνεται σε
συνάρτηση με το τρέχον επίπεδο κατάλληλου δείκτη μετοχών και βασίζεται
σε

ένα

σταθμισμένο

μέσο

επίπεδο

του

συγκεκριμένου

δείκτη.

Ο

σταθμισμένος μέσος υπολογίζεται για κατάλληλη χρονική περίοδο που
πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η συμμετρική
προσαρμογή της τυποποιημένης επιβάρυνσης του κεφαλαίου λόγω μετοχών
για την κάλυψη του κινδύνου από μεταβολές στα επίπεδα των τιμών των
μετοχών δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή επιβάρυνσης του
κεφαλαίου χαμηλότερης κατά περισσότερες από 10 ποσοστιαίες μονάδες ή
υψηλότερης κατά περισσότερο από 10 ποσοστιαίες μονάδες, ως προς την
τυποποιημένη επιβάρυνση του κεφαλαίου λόγω μετοχών.
Κεφαλαιακές απαιτήσεις για λειτουργικούς κινδύνους
Οι

κεφαλαιακές

απαιτήσεις

για

λειτουργικούς

κινδύνους

αντικατοπτρίζουν τους λειτουργικούς κινδύνους, στο βαθμό που αυτοί δεν
αντικατοπτρίζονται ήδη στις ενότητες κινδύνου που αναφέρονται παραπάνω.
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Όσον αφορά πράξεις ασφάλισης κλάδων ζημιών, ο υπολογισμός των
κεφαλαιακών απαιτήσεων για λειτουργικούς κινδύνους λαμβάνει υπόψη τον
όγκο των πράξεων αυτών, σε όρους δεδουλευμένων ασφαλίστρων και
τεχνικών προβλέψεων που σχηματίζονται σε σχέση με τις ασφαλιστικές
αυτές υποχρεώσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για
λειτουργικούς κινδύνους δεν υπερβαίνουν το 30% των βασικών κεφαλαιακών
απαιτήσεων φερεγγυότητας που συνδέονται με τις εν λόγω ασφαλιστικές
εργασίες.
5.4.3.3. Προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών
προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων
Είναι η προσαρμογή, που για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των
τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων, αντικατοπτρίζει
δυνητική αντιστάθμιση για μη αναμενόμενες ζημίες, μέσω ταυτόχρονης
μείωσης των τεχνικών προβλέψεων ή των αναβαλλόμενων φόρων ή
συνδυασμού και των δύο. Η προσαρμογή αυτή λαμβάνει υπόψη το
αποτέλεσμα μείωσης του κινδύνου μέσω μελλοντικών έκτακτων παροχών
των συμβάσεων ασφάλισης, στον βαθμό που οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις
μπορούν να στοιχειοθετήσουν ότι μια μείωση των παροχών αυτών μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μη αναμενόμενων ζημιών, όταν αυτές
προκύψουν. Το αποτέλεσμα μείωσης του κινδύνου μέσω των μελλοντικών
έκτακτων παροχών δεν υπερβαίνει το ποσό των τεχνικών πρ οβλέψεων και
αναβαλλόμενων φόρων σε σχέση με τα μελλοντικά έκτακτα αυτά οφέλη.
Η αξία των μελλοντικών έκτακτων παροχών κάτω από δυσμενείς
περιστάσεις συγκρίνεται με την αξία των παροχών αυτών βάσει των
υποκείμενων παραδοχών του υπολογισμού της βέλτιστης εκ τίμησης.

Απλοποιήσεις στην τυποποιημένη μέθοδο
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν απλοποιημένο
υπολογισμό για κάποια ειδική υποενότητα ή ενότητα κινδύνου όταν η φύση,
η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των κινδύνων που αντιμετωπίζουν
δικαιολογεί τη στάση αυτή και εφόσον θα ήταν δυσανάλογο να απαιτηθεί
από όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τον τυποποιημένο
υπολογισμό.
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Κεφαλαιακές απαιτήσεις Πλήρη και Μερικά εσωτερικά υποδείγματα
Γενικές διατάξεις έγκρισης
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν
να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας με τη
χρησιμοποίηση πλήρους ή μερικού εσωτερικού υποδείγματος που έχει
εγκριθεί από τις εποπτικές αρχές.
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμο ποιούν μερικά
εσωτερικά υποδείγματα για τον υπολογισμό ενός ή περισσοτέρων από τα
κατωτέρω:
 ενός ή περισσοτέρων ενοτήτων κινδύνου ή υποενοτήτων, των
βασικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας
 της κεφαλαιακής απαίτησης για τον λειτουργικό κίνδυνο,
 της προσαρμογής.
Παράλληλα, η μερική χρήση υποδείγματος μπορεί να εφαρμόζεται στο
σύνολο της δραστηριότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ή μόνο σε μία
ή περισσότερες σημαντικές επιχειρηματικές μονάδες.
Πρότυπα επικύρωσης
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν τακτικό κύκλο επικύρωσης του
υποδείγματος, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση των επιδόσεων
του

εσωτερικού

καταλληλότητας
αποτελεσμάτων

υποδείγματος,
των

του

την

προδιαγραφών
με

τα

εμπειρικά

επανεξέταση
του

και

τη

της

συνεχούς

σύγκριση

αποτελέσματα.

Η

των

διαδικασία

επικύρωσης του υποδείγματος περιλαμβάνει μια αποτελεσματική στατιστική
διαδικασία για την επικύρωση του εσωτερικού υποδείγματος, η οποία
επιτρέπει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να αποδεικνύουν στις εποπτικές
αρχές ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που υπολογίστηκαν με τον τρόπο αυτό
είναι κατάλληλες. Οι στατιστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται χρησιμεύουν
όχι μόνο για να εξακριβωθεί η καταλληλότητα της εκτίμησης της κατανομής
πιθανότητας σε σύγκριση με τις πραγματοποιηθείσες ζημίες, αλλά επίσης και
όλα τα σημαντικά νέα δεδομένα και οι πληροφορίες.
Η διαδικασία επικύρωσης του υποδείγματος περιλαμβάνει ανάλυση της
σταθερότητας

του

εσωτερικού

υποδείγματος,
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και

ιδίως

δοκιμή

της

ευαισθησίας των αποτελεσμάτων του εσωτερικού υποδείγματος σε μεταβολές
ουσιαστικών βασικών παραδοχών. Περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση της
ακρίβειας,

πληρότητας

και

καταλληλότητας

των

στοιχείων

που

χρησιμοποιούνται από το εσωτερικό υπόδειγμα.
5.5.

Ελαχιστες κεφαλαιακες απαιτησεις

5.5.1. Υπολογισμός των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων
Οι

ελάχιστες

κεφαλαιακές

απαιτήσεις

υπολογίζονται

βάσει

των

ακόλουθων αρχών:
 χρησιμοποιείται σαφής και απλή μέθοδος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
δυνατότητα ελέγχου του υπολογισμού,
 αντιστοιχούν σε ένα ποσό επιλέξιμων βασικών ιδίων κεφαλαίων, κάτω
από το οποίο οι αντισυμβαλλόμενοι και οι δικαιούχοι εκτίθενται σε μη
αποδεκτό

επίπεδο

κινδύνου

εάν

οι

ασφαλιστικές

επιχειρήσεις

επιτρεπόταν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους·
 η γραμμική συνάρτηση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του
επιπέδου των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων διαμορφώνεται στην
αξία σε κίνδυνο των βασικών ιδίων κεφαλαίων μιας ασφαλιστικής
επιχείρησης σε διάστημα εμπιστοσύνης 85 % για περίοδο ενός έτους,
 το απόλυτο κατώτατο όριο ορίζεται σε:
(i) 2.200.000 EUR για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασφ άλισης ζημιών,
συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με
εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία καλύπτεται το σύνολο ή μέρος των
κινδύνων ζημιών αστικής ευθύνης, οπότε το ποσό αυτό πρέπει να είναι
τουλάχιστον 3.200.000 EUR·
(ii) 3.200.000 EUR για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής,
συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων,
(iii) 3.200.000 EUR για τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, εξαιρουμένων
των ενσωματωμένων αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, οπότε οι ε λάχιστες
κεφαλαιακές απαιτήσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.000.000 EUR,
Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις υπολογίζονται ως γραμμική
συνάρτηση ενός συνόλου ή υποσυνόλου των εξής μεταβλητών: τεχνικά
αποθεματικά της επιχείρησης, εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, κεφάλαιο σε
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κίνδυνο,

αναβαλλόμενος

χρησιμοποιούμενες

φόρος

μεταβλητές

και

διοικητικές

μετρώνται

μετά

την

δαπάνες.

Οι

αφαίρεση

των

αντασφαλιστικών εκχωρήσεων. Με την επιφύλαξη των παραπάνω, οι
ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις δεν είναι κατώτερες του 25% ούτ ε
υπερβαίνουν το 45% των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της
επιχείρησης,

περιλαμβάνουν

δε

οποιαδήποτε

πρόσθετη

κεφαλαιακή

απαίτηση.
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπολογίζουν τις ελάχιστες κεφαλαιακές
απαιτήσεις

σε

τριμηνιαία

τουλάχιστον

βάση

και

αναφέρουν

τα

αποτελέσματα του υπολογισμού αυτού στις εποπτικές αρχές.
5.6.

Επενδυσεις

5.6.1. Η αρχή του συνετού επενδυτή
Τα

κράτη

μέλη

εξασφαλίζουν

ότι

οι

ασφαλιστικές

επιχειρήσεις

επενδύουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία σύμφωνα με την αρχή του
συνετού επενδυτή.
Σε σχέση με το σύνολο του χαρτοφυλακίου των περιουσιακών στοιχείων,
οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις επενδύουν μόνο σε στοιχεία και μέσα οι
κίνδυνοι των οποίων είναι δυνατόν να τυγχάνουν δεόντως κατάλληλης
αναγνώρισης,

μέτρησης,

παρακολούθησης,

διαχείρισης,

ελέγχου

κ αι

αναφοράς, και να λαμβάνονται κατάλληλα υπόψη στην αξιολόγηση των
συνολικών αναγκών φερεγγυότητάς τους. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία,
ιδίως εκείνα που καλύπτουν τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας, επενδύονται με τρόπο που να
εγγυάται την ασφάλεια, την ποιότητα, τη ρευστότητα και την κερδοφορία
του συνολικού χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, η εντόπιση των περιουσιακών
αυτών στοιχείων πρέπει να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητά τους.
Τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για την κάλυψη των
τεχνικών αποθεματικών επενδύονται επίσης με τρόπο κατάλληλο προς τη
φύση και τη διάρκεια των ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Τα στοιχεία αυτά
επενδύονται προς γενικό όφελος όλων των αντισυμβαλλομένων και
δικαιούχων.
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Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
ή η οντότητα η οποία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών τους
στοιχείων, εξασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις πραγματοποιούνται προς το
καλύτερο συμφέρον των αντισυμβαλλομένων και των δικαιούχων.
Όταν οι παροχές που προβλέπονται από μια σύμβαση συνδέονται άμεσα
με την αξία μεριδίων σε κάποιον ΟΣΕΚΑ, όπως ορίζεται στην οδηγία
85/611/ΕΟΚ,

ή

με

την

αξία

των

στοιχείων

του

ενεργητικού

που

περιλαμβάνονται σε κάποιο εσωτερικό αμοιβαίο κεφάλαιο που τηρείται από
τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, συνήθως διηρημένο σε μερίδια, οι τεχνικές
προβλέψεις σε σχέση με τις παροχές αυτές πρέπει να αντιπροσωπεύονται όσο
το δυνατόν περισσότερο από τα μερίδια αυτά ή, στην περίπτωση που τα
μερίδια δεν είναι καθορισμένα, από τα εν λόγω στοιχεία του ενεργητικού.
Όταν οι παροχές που προβλέπονται από κάποια σύμβαση συνδέονται
άμεσα με δείκτη μετοχών ή κάποια άλλη αξία αναφοράς εκτός από εκείνες
που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, οι τεχνικές προβλέψεις σε σχέση με
τις παροχές αυτές πρέπει να αντικατοπτρίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο
είτε από τα μερίδια που προορίζονται να αντιπροσωπεύουν την αξία
αναφοράς ή, στην περίπτωση που δεν έχουν καθορισθεί μερίδια, από
στοιχεία ενεργητικού κατάλληλης εξασφάλισης και εμπορευσιμότητας που
αντιστοιχούν όσο το δυνατόν περισσότερο με εκείνα στα οποία βασίζεται η
συγκεκριμένη αξία αναφοράς.
Η χρήση παράγωγων μέσων είναι δυνατή εφόσον τα μέσα αυτά
συμβάλλουν στη μείωση κινδύνων ή διευκολύνουν την αποδοτική διαχείριση
του χαρτοφυλακίου.
Οι επενδύσεις και τα στοιχεία τα οποία δεν είναι αποδεκτά προς
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματοοικονομική αγορά διατηρούνται σε
συνετά επίπεδα.
Τα περιουσιακά στοιχεία διαφοροποιούνται κατάλληλα με τρόπο ώστε να
αποφεύγεται υπερβολική εξάρτηση από κάποιο συγκεκριμένο στοιχεί ο,
εκδότη ή ομάδα επιχειρήσεων, ή γεωγραφική περιοχή και η υπερβολική
συσσώρευση κινδύνων στο σύνολο του χαρτοφυλακίου.
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Οι επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία που εκδίδονται από τον ίδιο
εκδότη, ή από εκδότες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, δεν εκθέτουν τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε υπερβολική συγκέντρωση κινδύνου.
5.6.2. Ελευθερία επένδυσης
Τα κράτη μέλη δεν απαιτούν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να
επενδύουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Επίσης
δεν εξαρτούν τις επενδυτικές αποφάσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή
των διαχειριστών επενδύσεων από οποιεσδήποτε απαιτήσεις σχετικά με
οποιουδήποτε είδους προηγούμενη έγκριση ή με συστημική κοινοποίηση. Το
παρόν ισχύει με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που καθορίζουν τα κράτη
μέλη σχετικά με περιορισμούς όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού ή τις
τιμές αναφοράς με τα οποία συνδέονται ενδεχομένως ασφαλιστικά οφέλη.
Τέτοιοι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες
φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο αντισυμβαλλόμενοι που είναι φυσικά
πρόσωπα, και δεν μπορούν να είναι περιοριστικότεροι από εκείνους που
καθορίζονται στην οδηγία 85/611/ΕΟΚ.
5.6.3. Μη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πληροφοριακών στοιχείων
Όσες φορές τα πληροφοριακά στοιχεία που είναι αναγκαία για τον
υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου ασφαλιστικής επιχείρησης,
σχετικά με συνδεδεμένη επιχείρηση της οποίας η καταστατική έδρα
βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, δεν είναι διαθέσιμα στις
αρμόδιες εποπτικές αρχές, η λογιστική αξία της επιχείρησης αυτής στη
συμμετέχουσα ασφαλιστική επιχείρηση αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια που
είναι επιλέξιμα για τη φερεγγυότητα σε επίπεδο ομίλου. Στην περίπτωση
αυτή, τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη που συνδέονται με τη συμμετοχή
αυτή δεν αναγνωρίζονται ως επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για τη φερεγγυότητα
του ομίλου.
5.7.

Μέθοδοι υπολογισμού Φερεγγυότητας

5.7.1. Μέθοδος 1 (προκαθορισμένη μέθοδος): Μέθοδος με βάση τη λογιστική
ενοποίηση
Ο υπολογισμός της φερεγγυότητας του ομίλου της συμμετέχουσας
ασφαλιστικής επιχείρησης πραγματοποιείται στη βάση των ενοποιημένων
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λογαριασμών. Η φερεγγυότητα του ομίλου της συμμετέχουσας ασφαλιστικής
επιχείρησης είναι η διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για
την

κάλυψη

των

κεφαλαιακών

απαιτήσεων

φερεγγυότητας,

που

υπολογίζονται στη βάση ενοποιημένων δεδομένων και των κεφαλαιακών
απαιτήσεων φερεγγυότητας σε επίπεδο ομίλου που υπολογίζονται στη βάση
ενοποιημένων δεδομένων.
Οι ενοποιημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου
περιλαμβάνουν,

κατ’

ελάχιστο,

το

άθροισμα

των

των

ελάχιστων

κεφαλαιακών απαιτήσεων, της συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης
και το αναλογικό μερίδιο των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων των
συνδεδεμένων

ασφαλιστικών

επιχειρήσεων.

Το

ελάχιστο

αυτό

ποσό

καλύπτεται από επιλέξιμα βασικά ίδια κεφάλαια.
5.7.1.1. Εσωτερικό υπόδειγμα του ομίλου
Στην

περίπτωση

αίτησης

για

να

επιτραπεί

ο

υπολογισμός

των

ενοποιημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου ,
καθώς και των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας ασφαλιστικών
επιχειρήσεων του ομίλου βάσει εσωτερικού υποδείγματος, που έχει
υποβληθεί από ασφαλιστική επιχείρηση και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις
της ή από κοινού από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ασφαλιστικής εταιρείας
χαρτοφυλακίου, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές συνεργάζονται προκειμένου να
αποφασίσουν για την έγκριση ή μη της αίτησης και για να καθορίσουν τους
όρους και τις προϋποθέσεις, ενδεχομένως, που διέπουν την έγκριση αυτή.
Ανεξάρτητα από το αν η EIOPA έχει κληθεί σε διαβούλευση, η απόφαση της
αρχής εποπτείας του ομίλου περιέχει πλήρη αιτιολόγηση της απόφασης και
λαμβάνει υπόψη τις απόψεις που έχουν διατυπώσει οι άλλες ενδιαφερόμενες
εποπτικές αρχές.
Κατά τη λήψη της απόφασής της, η αρχή εποπτείας του ομίλου
συνεκτιμά δεόντως τα κατωτέρω:
 οποιεσδήποτε απόψεις και επιφυλάξεις που εξέφρασαν οι λοιπές
αρμόδιες εποπτικές αρχές εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών,
 σε περιπτώσεις που ζητείται η γνώμη της EIOPA, τη γνώμη της εν
λόγω επιτροπής.
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Η απόφαση αυτή αναγνωρίζεται ως καθοριστική και εφαρμόζεται από τις
οικείες εποπτικές αρχές. Εάν κάποια από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές
θεωρήσει ότι το προφίλ κινδύνου ασφαλιστικής επιχείρησης που υπόκειται
στην εποπτεία της αποκλίνει σημαντικά από τις παραδοχές στις οποίες
βασίζεται το εσωτερικό υπόδειγμα που εγκρίθηκε σε επίπεδο ομίλου και
εφόσον η επιχείρηση αυτή δεν έχει αντιμετωπίσει ικανοποιητικά τις
ανησυχίες που έχουν εκφρασθεί από την εποπτική αρχή, η εν λόγω αρχή
μπορεί, να επιβάλει πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση στις κεφαλαιακές
απαιτήσεις

φερεγγυότητας

της

ασφαλιστικής

αυτής

επιχείρησης

που

προκύπτουν από την εφαρμογή του εσωτερικού αυτού υποδείγματος.
Σε εξαιρετικές περιστάσεις, εάν η πρόσθετη αυτή κεφαλαιακή απαίτηση
δεν είναι ενδεδειγμένη, η εποπτική αρχή μπορεί να ζητήσει από την οικεία
επιχείρηση να υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητάς της
βάσει της τυποποιημένης μεθόδου. Η αρχή μπορεί να επιβάλει πρόσθετη
κεφαλαιακή απαίτηση στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας αυτής της
ασφαλιστικής

επιχείρησης

που

προκύπτουν

από

την

εφαρμογή

της

τυποποιημένης αυτής μεθόδου.
5.7.1.2. Πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση ομίλου
Για να καθορισθεί εάν οι ενοποιημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις
φερεγγυότητας του ομίλου αντικατοπτρίζουν κατάλληλα το προφίλ κινδύνου
του ομίλου, η αρμόδια αρχή εποπτείας δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις
περιπτώσεις όπου:
τυχόν

υφιστάμενοι

καλύπτονται

ειδικοί

επαρκώς

από

κίνδυνοι
την

σε

επίπεδο

τυποποιημένη

ομίλου

μέθοδο

ή

δεν
το

χρησιμοποιούμενο εσωτερικό υπόδειγμα, επειδή είναι δύσκολη η
ποσοτικοποίησή τους.
επιβάλλεται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές τυχόν πρόσθετη
κεφαλαιακή απαίτηση στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας
των συνδεδεμένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Εάν το προφίλ κινδύνου του ομίλου δεν αντικατοπτρίζεται κατάλληλα, είναι
δυνατόν να επιβάλλεται πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση στις ενοποιημένες
κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου.
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5.7.2. Μέθοδος 2 (Εναλλακτική μέθοδος): Μέθοδος αφαίρεσης και άθροισης
Η

φερεγγυότητα

του

ομίλου

της

συμμετέχουσας

ασφαλιστικής

επιχείρησης προκύπτει ως διαφορά μεταξύ των συνολικών επιλέξιμων ιδίων
κεφαλαίων του ομίλου και της αξίας στη συμμετέχουσα ασφαλιστική
επιχείρηση

των

συνδεδεμένων

ασφαλιστικών

επιχειρήσεων

και

των

συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου.
Τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια του ομίλου είναι το άθροισμα
των ιδίων κεφαλαίων που είναι επιλέξιμα για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις
φερεγγυότητας της συμμετέχουσας ασφαλιστικής και του αναλογικού
μεριδίου της συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης στα ίδια κεφάλαια
που είναι επιλέξιμα για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας των
συνδεδεμένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου είναι
άθροισμα

των

κεφαλαιακών

απαιτήσεων

φερεγγυότητας

της

συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης και του αναλογικού μεριδίου των
κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας των συνδεδεμένων ασφαλιστικών
επιχειρήσεων.
Όσες φορές η συμμετοχή στις συνδεδεμένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις
συνίσταται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε έμμεση κυριότητα, η αξία στη
συμμετέχουσα ασφαλιστική επιχείρηση των συνδεδεμένων ασφαλιστικών
επιχειρήσεων ενσωματώνει την αξία της έμμεσης αυτής κυριότητας, με
συνεκτίμηση των σχετικών διαδοχικών συμφερόντων.
Για

να

καθορισθεί

εάν

οι

συνολικές

κεφαλαιακές

απαιτήσεις

φερεγγυότητας του ομίλου, αντικατοπτρίζουν κατάλληλα το προφίλ κινδύνου
του ομίλου, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν
ειδικούς κινδύνους που υφίστανται σε επίπεδο ομίλου, και οι οποίοι δεν
καλύπτονται επαρκώς, επειδή είναι δύσκολη η ποσοτικοποίησή τους.
Εάν το προφίλ κινδύνου του ομίλου αποκλίνει σημαντικά από τις
παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις
φερεγγυότητας του ομίλου, μπορεί να επιβάλλεται πρόσθετη κεφαλαιακή
απαίτηση στις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου.
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5.8.

Διαχείριση κινδύνου και εσωτερικός έλεγχος

Τα συστήματα διαχείρισης των κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου και οι
διαδικασίες αναφοράς εφαρμόζονται συνεκτικά σε όλες τις επιχειρήσεις που
περιλαμβάνονται στο πεδίο εποπτείας του ομίλου, έτσι ώστε να μπορούν να
ελέγχονται σε επίπεδο ομίλου. Οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου του
ομίλου περιλαμβάνουν τουλάχιστον κατάλληλους μηχανισμούς όσον αφορά
τη φερεγγυότητα του ομίλου για τον εντοπισμό και τη μέτρηση όλων των
σημαντικών κινδύνων που αντιμετωπίζονται και για την κατάλληλη σύνδεση
των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων με τους κινδύνους και ορθές διαδικασίες
αναφοράς και λογιστικής για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των
συναλλαγών στο εσωτερικό του ομίλου και της συγκέντρωσης των κινδύνων.
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6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

6.1.

Τα οφέλη της στρατηγικής προσαρμογής

Ακόμα κι αν η συνολική φερεγγυότητα του ασφαλιστικού κλάδου δεν
αλλάξει σημαντικά, η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης του
κινδύνου είναι μια σημαντική αλλαγή σε σύγκριση με το Solvency I. Εκτός
από το να είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα συμμόρφωσης, το Solvency II θα
μπορούσε να έχει μεγάλες εμπορικές επιπτώσεις σε τομείς που ποικίλουν από
την τιμολόγηση και τον σχεδιασμό του προϊόντος μέχρι την επενδυτική
στρατηγική και επικοινωνία στην αγορά. Το Solvency II μπορεί πράγματι να
προσφέρει

σαφή

ανταγωνιστικά

πλεονεκτήματα

για

Ευρωπαϊκές

ασφαλιστικές εταιρείες απλουστεύοντας την πρόσβαση στις αγορές των
διαφόρων μελών και παρέχοντας κίνητρα για τη βελτίωση της μέτρησης και
διαχείρισης κινδύνων. Ορισμένες από αυτές περιλαμβάνουν
6.1.1. Τιμολόγηση και σχεδιασμός προϊόντος
Ενώ το Solvency I δεν λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές αναλήψεις
ασφαλιστικών κινδύνων, το Solvency II θα απαιτεί επαρκή κεφαλαιακή
υποστήριξη όλων των χαρακτηριστικών κινδύνου του προϊόντος, απαιτώντας
από τους ασφαλιστές να έχουν μία καλύτερη κατανόηση των κινδύνων τους
και να επικαιροποιούν τα μοντέλα ώστε να αντικατοπτρίζουν τους κινδύνους
αυτούς. Αυτό θα καταστήσει ξεκάθαρο ποια χαρακτηριστικά του προϊόντος ή
των

προϊόντων

είναι

σημαντικά

για

την

θέση

φερεγγυότητας

της

ασφαλιστικής επιχείρησης και ποια δεν είναι. Από την προοπτική ανάληψης,
προϊόντα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά ενδέχεται να πρέπει να
υποστηριχθούν με περισσότερα κεφάλαια:
•

Προϊόντα με υψηλή μεταβλητότητα των απαιτήσεων

•

Μακροπρόθεσμα προϊόντα που δύσκολα προεξοφλούνται

•

Προϊόντα με εγγυήσεις και options εκτεθειμένα στις μεταβολές
της ανάληψης ή στους χρηματοοικονομικούς κινδύνους
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6.1.2. Επενδυτική Στρατηγική
Οι δυνητικά μεγαλύτερες και πιο εμφανείς επιπτώσεις του Solvency II θα
προέλθουν από την εισαγωγή των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τους
επενδυτικούς κινδύνους. Το Solvency Ι (καθώς και η οδηγία RBC των ΗΠΑ)
ασχολείται με επενδυτικό κίνδυνο μόνο με τη μορφή των κανόνων για την
επένδυση των στοιχείων ενεργητικού που υποστηρίζουν τεχνικές προβλέψεις.
Οι νέες κεφαλαιακές επιβαρύνσεις για τους επενδυτικούς κινδύνους μπορεί
να ενθαρρύνουν τους ασφαλιστές να αναλάβουν λιγότερους επενδυτικούς
κινδύνους από ό,τι στα πλαίσια του Solvency Ι, δηλαδή, οι ασφαλιστικές
εταιρείες μπορεί να μειώσουν το μερίδιό τους σε μετοχές και σε ιδιοκτησία
στο επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο και να αυξήσουν το μερίδιό τους σε
υψηλότερα αξιολογημένους τίτλους σταθερού εισοδήματος για τη μείωση
των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Αυτό θα πρέπει να εξισορροπείται με την
τρέχουσα

κεφαλαιακή

βάση,

δυνητικά

χαμηλότερες

αποδόσεις

των

επενδύσεων και αν η επενδυτική στρατηγική δεν αλλάξει, οι πρόσθετες
κεφαλαιακές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο του Solvency II
οδηγούν σε μειωμένο συνολικό κέρδος. Οι επενδυτικοί κίνδυνοι είναι
ιδιαίτερα σημαντικοί σε μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές δραστηριότητες,
όπως η ασφάλιση ζωής και ανικανότητας. Στην πράξη, η μεταβολή των τιμών
ή τον σχεδιασμό του προϊόντος θα εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο οι
ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη ενσωματώσει επενδυτικούς κινδύνους, αν
και αυτά θα πρέπει να εξεταστούν πλέον υπό το πρίσμα του Solvency II.
6.1.3. Μηχανισμοί μεταφοράς κινδύνου
Στο πλαίσιο του Solvency II, όλα τα μέσα άμβλυνσης του κινδύνου,
όπως η αντασφάλιση, η αντιστάθμιση, και οι τιτλοποιήσεις, πρέπει να
αντιμετωπίζονται με συνεκτικό τρόπο. Για να γίνουν αυτά αποδεκτά ως μέσα
μείωσης

του

κινδύνου,

το

Solvency

II

απαιτεί

οι

ασφαλιστές

να

ποσοτικοποιούν την ακριβή συμβολή τους στη μείωση του κινδύνου. Το
Solvency II είναι πιθανό να δεχτεί ένα ευρύτερο φάσμα εργαλείων
αντιστάθμισης μεταφοράς κινδύνων από το Solvency I, το οποίο επέτρεπε
μόνο μια ομοιόμορφη μείωση για τη χρήση της αντασφάλισης. Οι νέες
επιλογές

θα

προσφέρουν

στους

ασφαλιστές

ένα

κίνητρο

για

να

βελτιστοποιήσουν τις λύσεις μεταφοράς του κινδύνου και κατά συνέπεια,
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μπορεί να εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων των διαφόρων
λύσεων.
6.1.4. Αποθεματοποίηση - Reserving
Οι τεχνικές προβλέψεις είναι το μεγαλύτερο στοιχείο στον ισολογισμό
της ασφαλιστικής εταιρείας. Στο πλαίσιο του Solvency II, ο κίνδυνος
αποθεματοποίησης, δηλαδή ο κίνδυνος οι τεχνικές προβλέψεις να μην είναι
επαρκείς, πρέπει να καλύπτεται από μία κεφαλαιακή επιβάρυνση. Οι τεχνικές
προβλέψεις

έχουν

ληφθεί

υπόψη

αντιστοιχίζοντας

τις

κεφαλαιακές

απαιτήσεις με τα αποθεματικά ή και τα κεφάλαια σε κίνδυνο. Η ανάγκη να
συνυπολογιστούν τα αποθεματικά στον υπολογισμό φερεγγυότητας σύμφωνα
με το προφίλ κινδύνου τους, καθιστά αναγκαία την εκτίμηση της
αναμενόμενης αξίας και μεταβλητότητας των μελλοντικών πληρωμών. Μία
σύμφωνη με την αγορά αποτίμηση των αποθεμάτων, στο πλαίσιο του
Solvency II, αναμένεται να ενισχύσει την διαφάνεια των αποθεμάτων, και ως
εκ τούτου, διευκολύνει την κατανόηση του κινδύνου αποθεματικού. Αυτό
είναι πιθανό από τη μία πλευρά να ενθαρρύνει πιο κατάλληλα αποθεματικά
και από την άλλη να μειώσει το κυκλικότητα των τεχνικών προβλέψεων.
Ωστόσο, μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο σε προϊόντα με δυνητικά υψηλή
μεταβλητότητα των τεχνικών προβλέψεων και υψηλά περιθώρια runoff. Τα
προϊόντα

αυτά

ίσως

να

αυξηθούν

στην

τιμή

ή

θα

πρέπει

να

επανασχεδιαστούν.
6.1.5. Οργανωτικές επιπτώσεις
Οι απαιτήσεις του Solvency II για ένα επιχειρησιακό πλαίσιο κινδύνων
και που συνδέονται με επίκεντρο τον σχεδιασμό του προϊόντος και τις
στρατηγικές μεταφοράς και διαχείρισης κινδύνου είναι επίσης πιθανό να
έχουν κάποια επίδραση στην δομή της ασφαλιστικής αγοράς. Το Solvency II
θα απαιτεί μια πιο επίσημη προσέγγιση στη διακυβέρνηση, στην οργάνωση
και στη λήψη αποφάσεων που απαιτεί οι ασφαλιστικές εταιρείες να
αποδείξουν ότι η συνειδητοποίηση του κινδύνου έχει ενσωματωθεί στην υφή
της επιχείρησης. Το πλαίσιο θα απαιτήσει επίσης πιο περίπλοκη και εκτενή
ανάλυση, μαζί με μια πιο συστηματική προσέγγιση για τη διαχείριση των
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κινδύνων, η οποία είναι πιθανό να αυξήσει τη ζήτηση για αναλογιστικές
λειτουργίες και λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου.

Σχήμα 11 - Απεικόνιση των βασικών επιχειρησιακών λειτουργιών με βάση το εσωτερικό μοντέλο

Οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τον τρόπο που θα
συντονίζουν αναλογιστικές μελέτες, τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση των
κινδύνων, καθώς και τις ευρύτερες επιχειρηματικές λειτουργίες πιο στενά.
Ειδικότερα, τα δεδομένα και η ανάλυση που χρησιμοποιείται στους
υπολογισμούς φερεγγυότητας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη στρατηγική
και τη διαχειριστική προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί στο εσωτερικό της
επιχείρησης και το αντίστροφο. Για να διατηρηθεί η αξιοπιστία της αγοράς,
οι ομάδες σχέσεων των επενδυτών θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι
οικονομικές και κανονιστικές γνωστοποιήσεις είναι συμβατές και όπου δεν
είναι, να εξηγήσουν το γιατί. Τελικά, ως μέρος των κανόνων συμβατότητας
και καταλληλότητας, οι πίνακες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους, να
ενσωματώνουν, και να προκαλούν ό,τι ποσοτικό θα μπορούσε να είναι νέα
και

άγνωστη

ποσοτική

και

ποιοτική

πληροφορία

στο

πλαίσιο

των

αρμοδιοτήτων τους ως διευθυντές της επιχείρησης και διαχειριστές των
συμφερόντων των ασφαλισμένων.
6.2.

Η ανταπόκριση των ασφαλιστικών εταιρειών

Αυτά που θα πρέπει να κάνουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ώστε να
πληρούν τις απαιτήσεις του Solvency II είναι:
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•

Προετοιμασία ενός συνεκτικού πλαισίου με βάση τον κίνδυνο

•

Ρύθμιση της οικονομικής αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και
του παθητικού

•

Προσδιορισμό των παγίδων κατά τη διαχείριση του κινδύνου

•

Εφαρμογή της προσέγγισης δύο επιπέδων με

απόλυτη ελάχιστη

κεφαλαιακή απαίτηση (MCR) ένα στόχο κεφαλαιακής επάρκειας (SCR)
και μία βαθμίδα παρέμβασης μεταξύ των δύο.
•

Η εναρμόνιση θα πρέπει να επιτευχθεί σε όλους τους πυλώνες και σε
όλες τις χώρες της Ευρώπης

Σχήμα 12 - Μοντέλο ασφαλιστικής εταιρείας ζωής

Σχήμα 13 - Μοντέλο ασφαλιστικής εταιρείας ζημιών
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Επίσης θα πρέπει να εφαρμόζεται ιδιαίτερη αξιολόγηση των κεφαλαίων
(ICA) για την κάθε ασφαλιστική επιχείρηση ξεχωριστά. Αυτό ισχύει τόσο για
την ασφαλιστική επιχείρηση ζωής όσο και την ασφαλιστική επιχείρηση
ζημιών. Η αξιολόγηση βασίζεται κατά κύριο λόγο σε συγκεκριμένες αρχές.
Για να εφαρμοστεί από την επιχείρηση, απαραίτητη είναι η καθοδήγηση από
τον επαγγελματία Αναλογιστή. Η αξιολόγηση αυτή καλύπτει κινδύνους
αγοράς,

πιστώσεων,

ασφαλίστικούς,

ρευστότητας,

λειτουργικούς

και

ομαδικούς και τη χαρακτηρίζει σημαντική ελευθερία στην επιλογή των
μοντέλων.

Σχήμα 14 - Τυπική Προσέγγιση ICA

Η ατομική αξιολόγηση των κεφαλαίων καθορίζει ένα μεγάλο μέρος της
βάσης για το Solvency II και έχει αποδειχθεί μία χρήσιμη πλατφόρμα για τη
διαχείριση κίνδυνου. Ωστόσο, ορισμένες περιοχές του Solvency II μπορεί να
επιβάλουν διαφορετικά πρότυπα.
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση την
αγορά και σχετικότερους τους κινδύνους της αγοράς, τους πιστωτικούς και
τους ασφαλιστικούς. Υπάρχουν σενάρια ώστε να ληφθούν υπόψη σπάνια
γεγονότα ή κινδύνοι που δεν καλύπτονται από τα κανονικά μοντέλα.
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Σχήμα 15 - Στόχος κεφαλαίου

Τα αποτελέσματα των πρότυπων μοντέλων και η αξιολόγηση των
σεναρίων αθροίζονται για να καθορίστεί ο στόχος κεφαλαίου. Επίσης, για
τον υπολογισμό του στόχου κεφαλαίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα
εσωτερικά υποδείγματα. Οι παραδοχές και τα εσωτερικά μοντέλα που
χρησιμοποιούνται πρέπει να τεκμηριώνονται σε έκθεση αναφοράς.
Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τις πρώτες ενέργειες που θα πρέπει να
γίνουν, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Solvency ΙΙ.

Σχήμα 16 - Αρχικές ενέργειες ικανοποίησης απαιτήσεων Solvency II
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Ο υπολογισμός των ιδίων κεφαλαίων αφορά στην αύξηση της καθαρής
θέσης, ειδικά στην περίπτωση των ασφαλιστικών εταιρειών ζωής και στην
ανακατομή των επενδύσεων.
Η βελτίωση του ενεργητικού και η ευθύνη διαχείρισης περιλαμβάνει
τον εντοπισμό των αλλαγών σε υπάρχουσες μεθοδολογίες αποτίμησης και
την

εφαρμογή

στοχαστικών

τεχνικών

για

να

κατανοηθούν

οι

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού.
Η βελτίωση της διαχείρισης του κινδύνου αναφέρεται σε πιθανές
επιπτώσεις από την εισαγωγή του Solvency II συμπεριλαμβάνομένων καλά
διαφοροποιημένων ασφαλιστικών ομίλων που έχουν καλές διαδικασίες
διαχείρισης κινδύνων. Η προσέγγιση των εποπτικών αρχών με βάση τον
κίνδυνο θα πρέπει να οδηγήσει στην αναγνώριση των εσωτερικών μοντέλων
κινδύνου ως ένα τρόπο για να μειωθεί το ποσό του κεφαλαίου που
απαιτείται. Επίσης, ο προσανατολισμός στη βελτίωση της διαχείρισης
κινδύνου περιλαμβάνει την απαίτηση πρόσθετης αντασφαλιστικής κάλυψης,
τη διαχείριση κόστους, την εκποίηση ή την απόκτηση λειτουργιών ή κλάδων
της

επιχείρησης,

την

αναθεώρηση

της

τιμολογιακής

στρατηγικής,

επιχειρησιακή στρατηγική συμβατή με το πλαίσιο του Solvency ΙΙ.
Η αναβάθμιση της τεχνολογίας των πληροφοριών εμπεριέχει τη
δημιουργία συμβατών διαδικασιών, συστημάτων και ελέγχων με το Solvency
II, για την πρόληψη βλαβών, απαιτήσεις υποδομής που σχετίζονται με τις
εκθέσεις αναφορών διαχείρισης όλης της επιχείρησης και την εφαρμογή ενός
εύρωστου συστήματος διαχείρισης δεδομένων.
6.3.

Το μέλλον της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης

Η ανάπτυξη του Solvency II κινείται προς τα εμπρός, αλλά είναι επίσης,
σε μεγάλο βαθμό, ένα έργο σε εξέλιξη. Αυτό είναι προφανές από τη ν
εισαγωγή

τριών

νέων

συμπεριλαμβανομένης
Ευρωπαϊκού

ευρωπαϊκών

της

Συστήματος

EIOPA.

εποπτικών
Η

EIOPA

Χρηματοπιστωτικής

αρχών

στην

ΕΕ,

αποτελεί

μέρος

του

Εποπτείας

το

οποίο

αποτελείται από τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) και το
Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο

Συστημικού

Κινδύνου.
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Είναι

ένα

ανεξάρτητο

συμβουλευτικό όργανο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στην EIOPA χορηγούνται διευρυμένες εξουσίες με την οδηγία Omnibus
II, μια οδηγία που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία
προτείνει αναθεωρήσεις του Solvency II. Η οδηγία Omnibus II κάνει αλλαγές
στην υπάρχουσα νομοθεσία με σκοπό την εποπτική σύγκλιση κάτω από την
αρχιτεκτονική της νέας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Καθορίζει το πεδίο
εφαρμογής του πώς οι νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές θα ασκήσουν την
εξουσία τους, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς τους να αναπτύσσουν
σχέδια τεχνικών προτύπων και να διευθετούν ασυμφωνίες μεταξύ των
εθνικών εποπτικών αρχών.
Η EIOPA αντικαθιστά την CEIOPS, σημειώνοντας μια αναπτυξιακή
στροφή σε ότι αφορά το κανονιστικό πλαίσιο από τα αρχικά στάδια της
υλοποίησης και εποπτείας. Η CEIOPS, η οποία ενήργησε, συμβουλευτικά,
στην ανάπτυξη της νομοθεσίας Solvency II, συνέβαλε κατά την εκτέλεση
μιας σειράς από Μελέτες Ποσοτικών Επιπτώσεων (QIS). Οι μελέτες, οι
οποίες

οδήγησαν

προσέφεραν

σε

αποτελέσματα

εθελοντικά

από

Ευρωπαϊκές

τα

ποσοτικά

ασφαλιστικές

στοιχεία

εταιρείες,

που
έχουν

σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στη βαθμονόμηση του επιπέδου φερεγγυότητας
και παρέχουν εικόνα των οικονομικών συνεπειών για την ασφαλιστική
βιομηχανία, τις χρηματοπιστωτικές αγορές, και τους ασφαλισμένους.
Η EIOPA με έδρα στην Φρανκφούρτη, σε συνεργασία με τις κρατικές
εποπτικές αρχές, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και υποστήριξη της φάσης
εφαρμογής του Solvency II. Ουσιαστικές αρμοδιότητές της είναι η
υποστήριξη της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η
διαφάνεια των αγορών και των χρηματοοικονομικών προϊόντων, καθώς και η
προστασία των ασφαλισμένων και δικαιούχων.
Παρόλα αυτά, η ημερομηνία εφαρμογής του Solvency II είναι πιθανό να
αναβληθεί τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 2016. Τον Μάιο του 2012, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (9) υπέβαλε πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση των
ημερομηνιών για την έναρξη ισχύος του Solvency II. Η Επιτροπή προτείνει
τη μεταφορά του Solvency II στις 30 Ιουνίου 2013 και την εφαρμογή στις
επιχειρήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2014.
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Η παρούσα οδηγία έχει ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρόσφατες εξελίξεις, ωστόσο,
δείχνουν ότι το Solvency II μπορεί να αναβληθεί ακόμη περισσότερο,
δεδομένου ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για το τελικό κείμενο της
οδηγίας Omnibus II. Το θέμα της συζήτησης είναι ένα μακροπρόθεσμο
πακέτο εγγυήσεων. Έχει αποφασιστεί ότι η εκτίμηση των επιπτώσεων είναι
απαραίτητη, πριν να οριστικοποιηθεί η νομοθεσία.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιπτώσεων αναμένεται να
δημοσιευθούν το καλοκαίρι του 2013, γεγονός που υποδηλώνει ότι η οδηγία
Omnibus II δεν θα έχει συμφωνηθεί μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2013.
Μόλις η συμφωνία έχει επιτευχθεί, στα μέτρα εφαρμογής επιπέδου 2 και
στην καθοδήγηση επιπέδου 3, θα απαιτούσε την έγκριση η οποία θα λάβει
επιπλέον χρόνο και είναι πιθανό να παραταθεί το διάστημα αναμονής, πέρα
από το τέλος του 2013.
Το γεγονός αυτό καθιστά την εφαρμογή του Solvency II την 1η
Ιανουαρίου 2014 απίθανη. Η Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών (FSA) πρότεινε
σε ασφαλιστικό συνέδριο (PRA) τον Οκτώβριο του 2012, ότι η καθυστέρηση
είναι αναπόφευκτη και περιγράφει το χρονοδιάγραμμά της για την εφαρμογή
του Solvency II στη Βρετανία. Ενδείξεις υπάρχουν ότι το Solvency II θα
καθυστερήσει μέχρι το 2016. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει δοθεί κάποια επίσημη
επιβεβαίωση.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων
(EIOPA) προτείνει την εισαγωγή ορισμένων τμημάτων του πλαισίου
Solvency II πριν από την πλήρη εφαρμογή της σε μεταγενέστερη
ημερομηνία. Δημοσίευσε μια ανακοίνωση το Δεκέμβριο του 2012, όπου
ορίζεται η προσέγγισή της στη συνεπή και συγκλίνουσα προσωρινή
εφαρμογή ορισμένων πτυχών Solvency II, όπως είναι τα συστήματα
διακυβέρνησης, πριν από την εφαρμογή των εσωτερικών μοντέλων και την
υποβολή εκθέσεων προς τις εποπτικές αρχές. Η EIOPA θα προβεί σε
διαβουλεύσεις με τη ασφαλιστική αγορά σχετικά με τις λεπτομέρειες αυτής
της προσέγγισης κατά τη διάρκεια του 2013.
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6.4.

Οι καθυστερήσεις ως ευκαιρία ενσωμάτωσης διαχείρισης κινδύνου
και κεφαλαίου

Αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες πρόσφατα προχωρούν σε μία πρώτη
προσέγγιση ενσωμάτωσης διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου. Αυτό είναι
πολύ ενθαρρυντικό και καταδεικνύει ότι τα βασικά οφέλη του Solvency II
έχουν ήδη αρχίσει να αναδύονται. Σε πολλές εταιρείες έχει ήδη ενσωματωθεί
ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνου και κεφαλαίων και έχει αρχίσει να
γίνεται γρήγορα η βέλτιστη πρακτική.
Πολλές όμως εταιρείες έχουν καθυστερήσει στην πορεία προσαρμογής
προς την ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίου (10). Αυτές οι
καθυστερήσεις θα μπορούσαν να αποτελούν επιβεβαίωση των ορίων της
ασφαλιστικής αγοράς ή αντιθέτως μία ευκαιρία να καταπιαστούν με την
επιχειρησιακή προσαρμογή. Ίσως όπου δεν έχει υιοθετηθεί μέχρι σήμερα μια
επιχειρησιακή προσέγγιση εστιασμένη στο Solvency II, εξακολουθεί να
υπάρχει πραγματική φιλοδοξία για λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, σε
μεγάλο εύρος περιοχών.
Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα έχοντας υπόψη το εταιρικό ημερολόγιο και
τα βασικά σημεία κατά τη διάρκεια του έτους, όταν λαμβάνονται
επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με τον κίνδυνο και το κεφάλαιο. Αυτό
είναι επίσης το κλειδί για την επιτυχία με τις απαιτήσει ς της ORSA στη
συνέχεια. Μια καλά δομημένη εταιρική προσέγγιση με βάση το ημε ρολόγιο,
όπως φαίνεται στο Σχήμα 18, βοηθά στη δημιουργία συνδέσμου μεταξύ της
λήψης αποφάσεων ανώτερων διευθυντικών στελεχών και των κατώτερων
δραστηριοτήτων, με σκοπό τη βελτίωση των δυνατοτήτων, όπως σχετικά με
τα δεδομένα, τα μοντέλα και τη μεθοδολογία, τις διαδικασίες, τη
διακυβέρνηση, τους ανθρώπους και τα θέματα οργάνωσης και διαχείρισης
πληροφοριών. Αυτό με τη σειρά του επιτρέπει μια ισχυρότερη σύν δεση
μεταξύ των σημαντικών επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Solvency
II μέχρι σήμερα και τα πραγματικά οφέλη των επιχειρήσεων.
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
7.1.

Αποθεματοποίηση

Πίνακας 7.1 - Age-to-Age Average Paid Loss-Development Factors Based on Cumulative Payments
Accident Year
1/0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2/1
2,438
3,929
5,534
3,739
2,647
3,669
2,830
2,516
2,340
1,950
3,871
2,259
3,144

3/2
1,566
1,764
1,913
1,929
1,890
1,828
1,790
1,574
1,331
1,360
1,500
1,677
1,677

1,463
1,394
1,247
1,685
1,358
1,334
1,266
1,174
1,142
1,270
1,333
1,333
1,333

Age-to-Age Average Paid Loss-Development Factors Based on Cumulative Payments
Ratio of Successive Development Years
4/3
5/4
6/5
7/6
8/7
1,293
1,073
1,039
1,022
1,028
1,146
1,036
1,036
1,010
1,006
1,247
1,114
1,042
1,030
1,013
1,153
1,103
1,081
1,008
1,019
1,212
1,114
1,046
1,043
1,010
1,181
1,151
1,041
1,034
1,015
1,286
1,106
1,033
1,025
1,015
1,085
1,061
1,045
1,025
1,015
1,077
1,095
1,045
1,025
1,015
1,187
1,095
1,045
1,025
1,015
1,187
1,095
1,045
1,025
1,015
1,187
1,095
1,045
1,025
1,015
1,187
1,095
1,045
1,025
1,015

9/8

10/9
1,017
1,012
1,007
1,029
1,016
1,016
1,016
1,016
1,016
1,016
1,016
1,016
1,016

11/10
1,005
1,008
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006

12/11
1,001
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002

1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002

Πίνακας 7.2 - Age-to-Age 5-year Average Paid Loss-Development Factors Based on Cumulative Payments
Accident Year
1/0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2/1
2,438
3,929
5,534
3,739
2,647
3,669
2,830
2,516
2,340
1,950
3,871
2,259
2,587

3/2
1,566
1,764
1,913
1,929
1,890
1,828
1,790
1,574
1,331
1,360
1,500
1,511
1,511

1,463
1,394
1,247
1,685
1,358
1,334
1,266
1,174
1,142
1,270
1,237
1,237
1,237

Age-to-Age 5-year Average Paid Loss-Development Factors Based on Cumulative Payments
Ratio of Successive Development Years
4/3
5/4
6/5
7/6
8/7
1,293
1,073
1,039
1,022
1,028
1,146
1,036
1,036
1,010
1,006
1,247
1,114
1,042
1,030
1,013
1,153
1,103
1,081
1,008
1,019
1,212
1,114
1,046
1,043
1,010
1,181
1,151
1,041
1,034
1,015
1,286
1,106
1,033
1,025
1,015
1,085
1,061
1,049
1,025
1,015
1,077
1,107
1,049
1,025
1,015
1,168
1,107
1,049
1,025
1,015
1,168
1,107
1,049
1,025
1,015
1,168
1,107
1,049
1,025
1,015
1,168
1,107
1,049
1,025
1,015

9/8

10/9
1,017
1,012
1,007
1,029
1,016
1,016
1,016
1,016
1,016
1,016
1,016
1,016
1,016

11/10
1,005
1,008
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006

12/11
1,001
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002

1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002

Πίνακας 7.3 - Age-to-Age Mean Paid Loss-Development Factors Based on Cumulative Payments
Accident Year
1/0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2/1
2,438
3,929
5,534
3,739
2,647
3,669
2,830
2,516
2,340
1,950
3,871
2,259
2,794

3/2
1,566
1,764
1,913
1,929
1,890
1,828
1,790
1,574
1,331
1,360
1,500
1,498
1,498

Age-to-Age Mean Paid Loss-Development Factors Based on Cumulative Payments
Ratio of Successive Development Years
5/4
6/5
7/6
8/7
1,293
1,073
1,039
1,022
1,028
1,146
1,036
1,036
1,010
1,006
1,247
1,114
1,042
1,030
1,013
1,153
1,103
1,081
1,008
1,019
1,212
1,114
1,046
1,043
1,010
1,181
1,151
1,041
1,034
1,016
1,286
1,106
1,033
1,023
1,016
1,085
1,061
1,044
1,023
1,016
1,077
1,080
1,044
1,023
1,016
1,129
1,080
1,044
1,023
1,016
1,129
1,080
1,044
1,023
1,016
1,129
1,080
1,044
1,023
1,016
1,129
1,080
1,044
1,023
1,016

4/3
1,463
1,394
1,247
1,685
1,358
1,334
1,266
1,174
1,142
1,270
1,227
1,227
1,227

9/8

10/9
1,017
1,012
1,007
1,029
1,015
1,015
1,015
1,015
1,015
1,015
1,015
1,015
1,015

11/10
1,005
1,008
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006

12/11
1,001
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002

1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002
1,002

Πίνακας 7.4 - Estimated Cumulative Paid Losses and Loss Reserves by Accident Year, Based on Average Paid
Loss-Development Factors Derived in Table 3.3
Estimated Cumulative Paid Losses and Loss Reserves by Accident Year, Based on Average Paid Loss-Development Factors Derived in Table 3.3

Accident Year
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

6.650.020

1

32.648.895
20.904.531

2

144.315.487
54.742.516
35.050.700

3

11.924.757
192.412.074
72.986.769
46.732.184

4

163.023.007
14.149.002
228.301.410
86.600.502
55.448.825

5

86.244.486
178.465.639
15.489.291
249.927.650
94.803.882
60.701.310

Estimated
Ultimate Losses

Development Year
6

19.219.490
90.166.382
186.581.215
16.193.653
261.292.901
99.115.009
63.461.651

7

15.116.231
19.692.979
92.387.710
191.177.806
16.592.598
267.730.080
101.556.794
65.025.084

8

20.197.044
15.349.672
19.997.098
93.814.457
194.130.174
16.848.838
271.864.649
103.125.141
66.029.270

9

20.430.552
20.520.659
15.595.618
20.317.510
95.317.636
197.240.701
17.118.805
276.220.706
104.777.503
67.087.250

10

32.142.004
20.559.532
20.650.208
15.694.074
20.445.776
95.919.386
198.485.900
17.226.878
277.964.514
105.438.974
67.510.778

11
34.685.819
32.197.980
20.595.337
20.686.171
15.721.406
20.481.383
96.086.431
198.831.567
17.256.879
278.448.593
105.622.598
67.628.349

12
40.449.306
34.758.077
32.265.055
20.638.241
20.729.264
15.754.157
20.524.050
96.286.598
199.245.773
17.292.829
279.028.658
105.842.631
67.769.233

40.449.306
34.758.077
32.265.055
20.638.241
20.729.264
15.754.157
20.524.050
96.286.598
199.245.773
17.292.829
279.028.658
105.842.631
67.769.233
950.583.870

Paid-to-Date
40.449.306
34.685.819
32.142.004
20.430.552
20.197.044
15.116.231
19.219.490
86.244.486
163.023.007
11.924.757
144.315.487
32.648.895
6.650.020
627.047.098

Estimated Loss
Reserve
0
72.258
123.051
207.689
532.220
637.926
1.304.560
10.042.112
36.222.766
5.368.071
134.713.171
73.193.735
61.119.213
323.536.772

Πίνακας 7.5 - Estimated Incremental Paid Losses and Loss Reserves by Accident Year, Based on Average Paid
Loss-Development Factors Derived in Table 3.3
Accident Year
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0
4.659.168
2.810.136
1.590.691
1.157.680
1.998.508
1.155.469
2.039.181
16.115.593
42.567.904
3.540.663
24.857.517
14.455.581
6.650.020
107.321.251

1
6.698.750
8.231.235
7.212.779
3.171.228
3.290.905
3.083.646
3.731.513
24.435.351
57.045.459
3.364.274
71.375.123
18.193.315
14.254.512

Estimated Incremental Paid Losses and Loss Reserves by Accident Year, Based on Average Paid Loss-Development Factors Derived in Table 3.3
Development Year
2
3
4
5
6
7
8
9
6.433.549
8.235.894
7.627.863
2.457.844
1.415.896
841.355
1.092.539
667.238
8.432.653
7.666.826
3.953.281
1.127.338
1.166.573
338.526
207.010
390.523
8.037.818
4.159.693
5.182.578
2.990.315
1.223.417
908.673
415.604
227.169
4.019.586
5.721.219
2.147.492
1.664.731
1.445.491
164.090
372.633
566.401
4.704.949
3.577.141
2.875.920
1.868.784
846.308
830.392
204.138
323.615
3.510.367
2.586.428
1.869.783
1.842.802
577.192
490.545
233.441
245.946
4.556.306
2.751.553
3.741.081
1.788.661
611.195
473.489
304.120
320.411
23.286.969
11.084.893
6.384.247
4.937.433
3.921.896
2.221.328
1.426.748
1.503.179
32.944.088
18.880.219
11.585.337
15.442.632
8.115.576
4.596.591
2.952.368
3.110.526
2.487.202
2.532.618
2.224.245
1.340.288
704.363
398.945
256.240
269.967
48.082.847
48.096.587
35.889.336
21.626.241
11.365.251
6.437.179
4.134.569
4.356.057
22.093.621
18.244.253
13.613.733
8.203.380
4.311.127
2.441.785
1.568.347
1.652.363
14.146.169
11.681.484
8.716.641
5.252.485
2.760.341
1.563.433
1.004.186
1.057.980
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10
185.531
283.749
193.268
128.980
129.549
98.457
128.266
601.750
1.245.200
108.073
1.743.808
661.471
423.528

11
49.590
77.971
55.976
35.805
35.963
27.331
35.607
167.045
345.666
30.001
484.080
183.624
117.571

12
84.089
72.258
67.075
42.904
43.093
32.751
42.667
200.167
414.206
35.950
580.065
220.033
140.883

Πίνακας 7.6 - Estimated Cumulative Paid Losses and Loss Reserves by Accident Year, Based on 5-year Average
Paid Loss-Development Factors Derived in Table 3.3
Estimated Cumulative Paid Losses and Loss Reserves by Accident Year, Based on 5-year Average Paid Loss-Development Factors Derived in Table 3.3

Accident Year
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1

32.648.895
17.205.568

6.650.020

2

144.315.487
49.328.577
25.995.556

3

11.924.757
178.544.879
61.028.550
32.161.298

4

163.023.007
13.929.478
208.560.798
71.288.312
37.568.067

5

86.244.486
180.444.365
15.418.043
230.848.525
78.906.496
41.582.756

Estimated
Ultimate Losses

Development Year
6

19.219.490
90.434.364
189.210.605
16.167.073
242.063.470
82.739.884
43.602.905

7

15.116.231
19.701.501
92.702.393
193.955.872
16.572.532
248.134.249
84.814.941
44.696.434

8

20.197.044,19
15.349.672
20.005.752
94.134.001
196.951.142
16.828.462
251.966.199
86.124.743
45.386.684

9

20.430.552,13
20.520.659
15.595.618
20.326.302
95.642.300
200.106.868
17.098.103
256.003.425
87.504.710
46.113.910

10

32.142.004,17
20.559.532
20.650.208
15.694.074
20.454.624
96.246.099
201.370.163
17.206.045
257.619.600
88.057.135
46.405.031

11
34.685.818,98
32.197.980
20.595.337
20.686.171
15.721.406
20.490.246
96.413.713
201.720.852
17.236.009
258.068.248
88.210.488
46.485.846

12
40.449.305,89
34.758.077
32.265.055
20.638.241
20.729.264
15.754.157
20.532.931
96.614.562
202.141.077
17.271.916
258.605.857
88.394.249
46.582.686

40.449.306
34.758.077
32.265.055
20.638.241
20.729.264
15.754.157
20.532.931
96.614.562
202.141.077
17.271.916
258.605.857
88.394.249
46.582.686
894.737.376

Paid-to-Date
40.449.306
34.685.819
32.142.004
20.430.552
20.197.044
15.116.231
19.219.490
86.244.486
163.023.007
11.924.757
144.315.487
32.648.895
6.650.020
627.047.098

Estimated Loss
Reserve
0
72.258
123.051
207.689
532.220
637.926
1.313.442
10.370.076
39.118.070
5.347.158
114.290.370
55.745.353
39.932.666
267.690.278

Πίνακας 7.7 - Estimated Incremental Paid Losses and Loss Reserves by Accident Year, Based on 5-year Average
Paid Loss-Development Factors Derived in Table 3.3
Accident Year
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0
4.659.168
2.810.136
1.590.691
1.157.680
1.998.508
1.155.469
2.039.181
16.115.593
42.567.904
3.540.663
24.857.517
14.455.581
6.650.020
86.376.859

1
6.698.750
8.231.235
7.212.779
3.171.228
3.290.905
3.083.646
3.731.513
24.435.351
57.045.459
3.364.274
71.375.123
18.193.315
10.555.548

Estimated Incremental Paid Losses and Loss Reserves by Accident Year, Based on 5-year Average Paid Loss-Development Factors Derived in Table 4.3
Development Year
2
3
4
5
6
7
8
9
6.433.549
8.235.894
7.627.863
2.457.844
1.415.896
841.355
1.092.539
667.238
8.432.653
7.666.826
3.953.281
1.127.338
1.166.573
338.526
207.010
390.523
8.037.818
4.159.693
5.182.578
2.990.315
1.223.417
908.673
415.604
227.169
4.019.586
5.721.219
2.147.492
1.664.731
1.445.491
164.090
372.633
566.401
4.704.949
3.577.141
2.875.920
1.868.784
846.308
830.392
204.138
323.615
3.510.367
2.586.428
1.869.783
1.842.802
577.192
490.545
233.441
245.946
4.556.306
2.751.553
3.741.081
1.788.661
611.195
482.011
304.251
320.550
23.286.969
11.084.893
6.384.247
4.937.433
4.189.878
2.268.029
1.431.608
1.508.299
32.944.088
18.880.219
11.585.337
17.421.358
8.766.240
4.745.267
2.995.270
3.155.726
2.487.202
2.532.618
2.004.720
1.488.565
749.030
405.459
255.930
269.641
48.082.847
34.229.392
30.015.919
22.287.728
11.214.945
6.070.779
3.831.949
4.037.226
16.679.682
11.699.972
10.259.762
7.618.184
3.833.388
2.075.057
1.309.801
1.379.967
8.789.988
6.165.742
5.406.769
4.014.689
2.020.149
1.093.530
690.249
727.226

10
185.531
283.749
193.268
128.980
129.549
98.457
128.322
603.799
1.263.294
107.942
1.616.175
552.426
291.122

11
49.590
77.971
55.976
35.805
35.963
27.331
35.622
167.614
350.689
29.965
448.649
153.353
80.815

12
84.089
72.258
67.075
42.904
43.093
32.751
42.685
200.849
420.225
35.906
537.608
183.760
96.839

Πίνακας 7.8 - Estimated Cumulative Paid Losses and Loss Reserves by Accident Year, Based on Mean Paid LossDevelopment Factors Derived in Table 3.3
Estimated Cumulative Paid Losses and Loss Reserves by Accident Year, Based on Mean Paid Loss-Development Factors Derived in Table 4.3

Accident Year
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

6.650.019,76

1

32.648.895,44
18.581.787,14

2

144.315.486,61
48.910.067,08
27.836.667,78

3

11.924.757,24
177.042.613,69
60.001.641,65
34.149.324,76

4

163.023.006,84
13.463.494,29
199.887.693,32
67.744.084,29
38.555.857,33

5

86.244.486,05
176.039.420,42
14.538.473,91
215.847.531,97
73.153.044,88
41.634.312,30

Estimated
Ultimate Losses

Development Year
6

19.219.489,80
90.021.661,27
183.749.266,78
15.175.202,88
225.300.819,79
76.356.865,56
43.457.734,29

7

15.116.230,85
19.664.237,56
92.104.803,57
188.001.308,61
15.526.364,00
230.514.383,52
78.123.798,26
44.463.366,08

8

9

10

11

20.197.044,19
15.358.696,55
19.979.653,70
93.582.172,91
191.016.866,52
15.775.408,28
234.211.854,96
79.376.911,01
45.176.562,47

20.430.552,13
20.496.218,36
15.586.201,39
20.275.607,72
94.968.384,12
193.846.355,44
16.009.085,77
237.681.181,32
80.552.702,94
45.845.752,51

32.142.004,17
20.557.768,61
20.623.843,74
15.683.253,19
20.401.859,40
95.559.731,03
195.053.393,40
16.108.770,77
239.161.168,95
81.054.286,63
46.131.223,77

34.685.818,98
32.196.727,60
20.592.769,28
20.658.956,90
15.709.954,74
20.436.594,62
95.722.426,43
195.385.481,91
16.136.196,79
239.568.353,23
81.192.285,75
46.209.764,57

12
40.449.305,89
34.758.076,53
32.263.799,87
20.635.668,17
20.701.993,67
15.742.681,74
20.479.168,16
95.921.835,53
195.792.509,24
16.169.811,74
240.067.422,38
81.361.425,64
46.306.028,82

40.449.306
34.758.077
32.263.800
20.635.668
20.701.994
15.742.682
20.479.168
95.921.836
195.792.509
16.169.812
240.067.422
81.361.426
46.306.029
860.649.727

Paid-to-Date
40.449.306
34.685.819
32.142.004
20.430.552
20.197.044
15.116.231
19.219.490
86.244.486
163.023.007
11.924.757
144.315.487
32.648.895
6.650.020
627.047.098

Estimated Loss
Reserve
0
72.258
121.796
205.116
504.949
626.451
1.259.678
9.677.349
32.769.502
4.245.054
95.751.936
48.712.530
39.656.009
233.602.629

Πίνακας 7.9 - Estimated Incremental Paid Losses and Loss Reserves by Accident Year, Based on Mean Paid
Loss-Development Factors Derived in Table 3.3
Accident Year
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0
4.659.168
2.810.136
1.590.691
1.157.680
1.998.508
1.155.469
2.039.181
16.115.593
42.567.904
3.540.663
24.857.517
14.455.581
6.650.020
80.492.977

1
6.698.750
8.231.235
7.212.779
3.171.228
3.290.905
3.083.646
3.731.513
24.435.351
57.045.459
3.364.274
71.375.123
18.193.315
11.931.767

Estimated Incremental Paid Losses and Loss Reserves by Accident Year, Based on Mean Paid Loss-Development Factors Derived in Table 4.3
Development Year
2
3
4
5
6
7
8
9
6.433.549
8.235.894
7.627.863
2.457.844
1.415.896
841.355
1.092.539
667.238
8.432.653
7.666.826
3.953.281
1.127.338
1.166.573
338.526
207.010
390.523
8.037.818
4.159.693
5.182.578
2.990.315
1.223.417
908.673
415.604
227.169
4.019.586
5.721.219
2.147.492
1.664.731
1.445.491
164.090
372.633
566.401
4.704.949
3.577.141
2.875.920
1.868.784
846.308
830.392
204.138
299.174
3.510.367
2.586.428
1.869.783
1.842.802
577.192
490.545
242.466
227.505
4.556.306
2.751.553
3.741.081
1.788.661
611.195
444.748
315.416
295.954
23.286.969
11.084.893
6.384.247
4.937.433
3.777.175
2.083.142
1.477.369
1.386.211
32.944.088
18.880.219
11.585.337
13.016.414
7.709.846
4.252.042
3.015.558
2.829.489
2.487.202
2.532.618
1.538.737
1.074.980
636.729
351.161
249.044
233.677
48.082.847
32.727.127
22.845.080
15.959.839
9.453.288
5.213.564
3.697.471
3.469.326
16.261.172
11.091.575
7.742.443
5.408.961
3.203.821
1.766.933
1.253.113
1.175.792
9.254.881
6.312.657
4.406.533
3.078.455
1.823.422
1.005.632
713.196
669.190
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10
185.531
283.749
193.268
127.216
127.625
97.052
126.252
591.347
1.207.038
99.685
1.479.988
501.584
285.471

11
49.590
77.971
54.723
35.001
35.113
26.702
34.735
162.695
332.089
27.426
407.184
137.999
78.541

12
84.089
72.258
67.072
42.899
43.037
32.727
42.574
199.409
407.027
33.615
499.069
169.140
96.264

7.2.

QIS

Quantitative Impact Study 5
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την EIOPA (4) να τρέξει την άσκηση
QIS5 μεταξύ του Αυγούστου και του Νοεμβρίου 2010 και να δημοσιεύσει
έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της άσκησης τον Απρίλιο του
2011, προκειμένου να παρέχουν ποσοτική συμβολή στην οριστικοποίηση της
πρότασης της Επιτροπής σχετικά με εκτελεστικά μέτρα επιπέδου 2 για το
πλαίσιο της οδηγίας Solvency II.
Παρακάτω, παρουσιάζονται όλα τα διαθέσιμα και αναγκαία έγγραφα και
πληροφορίες για το σκοπό της άσκησης QIS5.
7.3.

Διαδικασία ανάλυσης δεδομένων ομίλων στο QIS5

Κύρια χαρακτηριστικά
Ο σκοπός της κεντρικής βάσης δεδομένων, τόσο για τους πολυεθνικούς
ομίλους όσο και για τους τοπικούς, είναι να αναλύσει τα αποτελέσματα του
QIS5. Αυτή η προσέγγιση είναι αναγκαία από τη στιγμή που το μέγεθος των
δειγμάτων θα είναι τόσο περιορισμένο σε εθνικό επίπεδο, ώστε να διαθέτουν
επαρκή ποιότητα ανάλυσης. Τα δεδομένα ενός συγκεκριμένου ομίλου θα
υποβληθούν στους CEIOPS χρησιμοποιώντας μία από τις 2 ακόλουθες
διαδικασίες:
• Αποστολή στοιχείων στην αρχή εποπτείας του ομίλου, η οποία θα τα
διαβιβάσει στους CEIOPS
• Ταυτόχρονη αποστολή στην αρχή εποπτείας του ομίλου και στους CEIOPS
(επιλογή διαθέσιμη σε περίπτωση που η συμφωνία του ομίλου είναι
απαραίτητη για να περάσουν δεδομένα προς την CEIOPS)
Δεν υπάρχουν στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο στους
CEIOPS. Αν επρόκειτω να συμβεί αυτό, οι CEIOPS θα προωθούσαν αμέσως
τα δεδομένα στην αρχή εποπτείας του ομίλου. Απαντήσεις στο ποιοτικό
ερωτηματολόγιο κατά προτίμηση στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει επίσης να
που υποβάλλονται προς την CEIOPS, καθώς αποτελούν σημαντικά εργαλεία
για την ανάλυση των αποτελεσμάτων.
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Η αρχική ανάλυση των παρατηρήσεων του ομίλου που διατίθεται στη ν
κεντρική βάση δεδομένων, θα διαβιβαστεί προς τις εποπτικές αρχές του
ομίλου συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων παγκόσμιων στατιστικών που
βγαίνουν από την κεντρική βάση δεδομένων.
Η επεξεργασία της αρχικής ανάλυσης θα:
 βοηθήσει τους επόπτες του ομίλου να δομήσουν την κατανόηση και
ανάλυση των αποτελέσματων του ομίλου τους με εναρμονισμένο τρόπο,
 βελτίωσει την ποιότητα της ανάλυσης δείχνοντας από στους επόπτες αν οι
όμιλοί τους είναι ακραίοι ή όχι συγκρινόμενοι με τους ομίλους των άλλων
εποπτών,
 βεβαιώσει ότι η ομάδα εργασίας βασίζεται στην εξειδίκευση των
εποπτικών αρχών να διενεργούν επαρκή ανάλυση των αποτελεσμάτων του
ομίλου, επιτρέποντάς τους να παρέχουν ποιοτικά σχόλια και ερμηνείες.
Σε μια δεύτερη φάση, ο επόπτης του ομίλου θα στείλει πίσω στην ομάδ α
εργασίας,

το

υπόδειγμα

με

ποιοτική

ανάλυση

και

ενδεχομένως,

αναβαθμισμένα υπολογιστικά φύλλα αν η ποιότητα των δεδομένων έχει
βελτιθωθεί ακολουθώντας αυτή την ανάλυση. Αυτό το δεύτερο στάδιο
αναμένεται να γίνει σε συνεργασία των εποπτικών αρχών για τους
πολυεθνικούς ομίλους. Οι επόπτες των ομίλων θα είναι εκείνοι που θα
λαμβάνουν την πρωτοβουλία να επικοινωνούν με τους ομίλους τους, αν
εντοπίζονται λάθη που εγείρουν την ανάγκη για τον όμιλο να υποβάλει εκ
νέου τα δεδομένα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η εκ νέου υποβολή θα πρέπει να
γίνεται ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.
Η βάση δεδομένων θα βρίσκεται σε εγκαταστάσεις των CEIOPS και θα
είναι προσβάσιμη μόνο από εκεί για να διασφαλιστεί η ενότητα και η
ακεραιότητά της. Τα πιθανά πρόσωπα που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη
βάση δεδομένων των ομίλων είναι τα μέλη της ομάδας εργασίας QIS5. Αυτό
περιλαμβάνει επίσης τους δύο γραμματείς των CEIOPS που είναι επικεφαλής
της ομάδας εργασίας. Κανόνες πρόσβασης στην βάση δεδομένων έχουν ως
στόχο να εξασφαλίσουν μια ισορροπία μεταξύ των μελών με, το πολύ, ένα
άτομο ανά αρχή που εμπλέκεται στην ομάδα εργασίας, να έχει πρόσβαση στη
βάση δεδομένων. Όλα τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν πρόσβαση στη βάση
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δεδομένων θα υπογράψουν ένα ειδικό συμφωνητικό εμπιστευτικότητας. Τα
δεδομένα θα αποθηκεύονται για περαιτέρω ανάλυση μόνο όσο χρειάζεται για
να απαντηθούν όλες τις ερωτήσεις που προκύπτουν από την επαφή με το QIS5
και στη συνέχεια θα καταστραφούν.
7.4.

Επίδραση PSI στα αποθεματικά ασφαλιστικών εταιρειών

Γράφημα 1 - Μείωση αξίας χαρτοφυλακίων ομολόγων εταιρειών

Εκατομμύρια

ΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
4,50 €
4,00 €
3,50 €
3,00 €
2,50 €
2,00 €
1,50 €
1,00 €
0,50 €
0,00 €
ΟΝ. ΑΞΙΑ
31/01/2012
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α

ΤΙΜΗ 31/01/2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β
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ΤΙΜΗ 28/02/2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ

ΤΙΜΗ 31/12/2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ

7.5.

Οικονομικά – στατιστικά στοιχεία Ασφαλιστικής Αγοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.10 - Αριθμός εταιρειών ανά έτος

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Ζωής
13
14
17
15
16
17
18
19
19
20
20
20

Ζημιών
45
48
51
58
57
60
64
67
68
69
74
76

Μικτές
11
11
13
12
13
13
13
13
13
13
13
14

Σύνολο
69
73
81
85
86
90
95
99
100
102
107
110

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.11 - Μερίδια Αγοράς (επί εγγεγραμμένων ασφαλίστρων)

Πλήθος εταιρειών

Ασφαλίσεις Ζωής

Ασφαλίσεις Ζημιών

2011

Οι 5 πρώτες
Οι 10 πρώτες
Οι 15 πρώτες
Οι 20 πρώτες

68,88%
91,70%
98,78%
99,86%

40,34%
63,02%
79,73%
89,13%

2010

Οι 5 πρώτες
Οι 10 πρώτες
Οι 15 πρώτες
Οι 20 πρώτες

71,00%
91,68%
98,89%
99,78%

41,84%
62,92%
78,81%
88,54%

2009

Οι 5 πρώτες
Οι 10 πρώτες
Οι 15 πρώτες
Οι 20 πρώτες

65,33%
85,57%
96,23%
99,48%

39,34%
57,83%
72,89%
82,54%
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7.6.

Χρονοδιαγράμματα εφαρμογής Solvency II

Αποτελεσματικότερη προετοιμασία για το Solvency II, θα εξασφαλίσει
για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, η παράταση που έχει δοθεί,
μεταθέτοντας την προσαρμογή στο νέο κανονιστικό πλαίσιο στις αρχέ ς του
2015.
Παρά το γεγονός ότι το 70% των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών,
δηλώνει ότι θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τους νέους κεφαλαιακής
επάρκειας στο τέλος του 2013, η παντελής απουσία εξοικείωσης με τις
απαιτήσεις του Πυλώνα II και III, δημιουργεί αμφιβολίες για το κατά πόσο η
αισιοδοξία

που

εκφράζεται

είναι

ρεαλιστική.

Αυτό

προκύπτει

από

πανευρωπαϊκή έρευνα της Ernst & Young, που πραγματοποιήθηκε το
καλοκαίρι του 2012, καλύπτοντας πάνω από 100 ασφαλιστικές εταιρείες σε
19 χώρες. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο
Insurance Money Conference από το κ. Λάμπρο Γκόγκο Partner στο
συμβουλευτικό τμήμα της E&Y και υπεύθυνο των Αναλογιστικών και
Ασφαλιστικών Υπηρεσιών Κεντρικής και Νοτιανατολικής Ευρώπης.
Σύμφωνα με τα ευρύματα της έρευνας, το υψηλό ποσοστό ετοιμότητας
που δηλώνει ότι θα επιτύχει ο ελληνκός ασφαλιστικός κλάδος μέχρι τα τέλη
του

2013,

υπερτερεί

σε

σχέση

με

το

αντίστοιχο

ευρωπαϊκό

που

διαμορφώνεται μόλις στο 52%, ενώ στο 30% ανέρχεται ο βαθμός ετοιμότητας
μέχρι τα τέλη του 2014.

Αντίθετη είναι η εικόνα σε ότι αφορά την

ετοιμότητα των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών για την προσαρμογή τους
στις απαιτήσεις του Πυλώνα II, η οποία με βάση πάντα τις απαντήσεις στο
σχετικό ερωτηματολόγιο, περιορίζεται στο χαμηλότερο επίπεδο της κλίμακας
(2 έναντι 2,7 των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών).
Ο χαμηλός βαθμός προετοιμασίας σε ότι αφορά τον Πυλώνα II,
δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα, για την κατανόηση του νέου κανονιστικού
πλαισίου, σε ότι αφορά στις ποιοτικές προδιαγραφές της φερεγγυότητας,
δηλαδή τις αρχές εσωτερικού ελέγχου και την εταιρική διακυβέρνηση.
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Την

εκτίμηση

ότι

η

πλήρης

εφαρμογή

των

Solvency

II

θα

πραγματοποιηθεί τελικά το 2014 και όχι το 2013 όπως είχε αρχικά
προγραμματιστεί, εξέφρασε ο επίτροπος υπεύθυνος για χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες, Μισέλ Μπαρνιέ, κατά τη διάρκεια του συνεδρίο υ της Ευρωπαϊκής
Aρχής Ασφαλιστικών Εταιρειών και Συνταξιοδοτικών Ταμείων (EIOPA) που
πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Φραγκφούρτη. Πρόκειται
ουσιαστικά για μετατόπιση του χρονικού ορίζοντα εφαρμογής των προτύπων
και μέτρων Solvency II που υπαγορεύεται από την οικονομική συγκυρία που
επικρατεί στην Ευρώπη.
Ο κ. Μπαρνιέ αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα ζητήματα που απασχολούν
την Ευρώπη (και όχι μόνο την Ευρωζώνη) με πρώτα απ' όλα το μέλλον της
Ελλάδας, τις προκλήσεις του χρέους, την κατάσταση των τρ απεζών και την
εναρμόνιση των ασφαλιστικών και τραπεζικών ομίλων με τους κοινούς
κανόνες της Ευρωζώνης, καθώς και το πρόβλημα της ανάπτυξης στην
Ευρωζώνη. Αναφερόμενος στα πρότυπα Solvency II , ο κ. Μπαρνιέ εκτιμά ότι
το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους μετατίθεται από την 1η Ιανουαρίου 2013,
καθώς οι ασφαλιστικοί όμιλοι δεν θα είναι πλήρως έτοιμοι μέχρι την 1η
Ιανουαρίου 2014.
Το δεύτερο θέμα είναι ότι τα κράτη - μέλη, η EIOPA και η ασφαλιστική
βιομηχανία θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία για το «επίπεδο 2» τη ς
εφαρμογής των μέτρων. Μέριμνα της Επιτροπής είναι ότι τα Solvency II δεν
θα επιβαρύνουν και θα ενοχοποιούν τα ασφαλιστικά προϊόντα υψηλής
οικονομικής και κοινωνικής αξίας, όπως είναι τα συνταξιοδοτικά και
αποταμιευτικά προγράμματα, οι αστικές ευθύνες και οι ασφαλίσεις υγείας.
Για να γίνει αυτό, θα χρειαστεί να εξεταστούν τα αποτελέσματα από τη
μελέτη του QIS 5 και να ετοιμαστεί ένα πακέτο νέων προτάσεων που θα
έχουν στόχο να ενδυναμώσουν τη βιωσιμότητα των μακροπρόθεσμων
προϊόντων εγγυημένων αποδόσεων, να μειώσουν τη μεταβλητότητα των
αποδόσεων των προϊόντων και επίσης να μειώσουν την περιπλοκότητα των
προϊόντων.
Τέλος αναφέρθηκε ότι κατά τη διάρκεια της συνόδου του G20, τονίστηκε
ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού
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κλάδου. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει αυξημένη εποπτεία που θα είναι
ικανή να προσδιορίζει τους κινδύνους στους επενδυτικούς ομίλους ως
σύνολο. Όπως τόνισε ο κ. Μπαρνιέ, «η κεφαλαιακή επάρκεια δεν θα
αντικαταστήσει

ποτέ

την

ανάγκη

για

ισχυρή

χρηματοοικονομικούς ομίλους».

Σχήμα 17 - Χρονοδιάγραμμα προσαρμογής

Σχήμα 18 - Εταιρική προσέγγιση με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό (ημερολόγιο)

Σχήμα 19 - Καθυστέρηση εφαρμογής Solvency II
Πηγή: Ernst and Young
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εποπτεία

στους

7.7.

Υπόδειγμα Ισολογισμού εταιρείας σύμφωνα με τα ΔΛΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.12 - Υπόδειγμα Ισολογισμού σύμφωνα με τα ΔΛΠ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.13 - Assets and liabilities of euro area insurance corporations and pension funds
Total financial assets
Currency and deposits
of which: Deposits with euro area MFIs
of which: Deposits with non-euro area residents
Loans
To euro area residents
MFIs
General government
Other financial intermediaries
Insurance corporations and pension funds
Non-financial corporations
Households
To non-euro area residents
Securities other than shares
Issued by euro area residents
MFIs
General government
Other financial intermediaries
Insurance corporations and pension funds
Non-financial corporations
Issued by non-euro area residents
Shares and other equity
Quoted shares
of which: Issued by euro area MFIs
Unquoted shares
Investment fund shares/units
of which: Issued by euro area residents
Money market fund shares
of which: Issued by euro area MFIs
Prepayments of insurance premiums and reserves for outstanding claims 2)
of which: Euro area residents
Other accounts receivable/payable and financial derivatives
Non-financial assets
Total liabilities
Loans
Securities other than shares
Shares and other equity
Quoted shares
Unquoted shares
Insurance technical reserves
Net equity of households in life insurance reserves
Net equity of households in pension fund reserves
Prepayments of insurance premiums and reserves for outstanding claims 3)
Other accounts receivable/payable and financial derivatives
Net worth 4)

Πηγή: ECB (11)
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2011 Q4
6,974
781
742
37
471
443
7
139
36
95
43
122
29
2,726
2,295
624
1,262
226
16
166
430
792
317
21
474
1,574
1,463
95
88
265
229
270
150

2012 Q1
7,236
791
749
40
470
440
7
140
31
94
46
123
30
2,844
2,388
650
1,307
232
17
181
456
802
326
21
476
1,683
1,569
98
95
267
231
297
151

2012 Q2
7,296
780
736
42
469
437
8
140
25
95
45
124
32
2,872
2,398
656
1,3
237
17
188
474
816
313
18
503
1,683
1,568
103
100
270
232
302
152

2012 Q3
7,5
783
736
42
477
446
8
140
30
94
46
127
32
2,978
2,481
686
1,33
245
17
202
497
828
329
21
499
1,758
1,642
109
106
273
235
294
153

7,036
267
42
405
96
309
6,133
3,299
2,006
827
188
88

7,195
275
44
438
111
327
6,247
3,34
2,061
846
190
192

7,237
283
44
422
101
321
6,32
3,342
2,131
847
204
176

7,35
294
45
455
116
340
6,36
3,395
2,121
844
196
303

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.14 - Assets and liabilities of euro area insurance corporations and euro area pension funds

Total financial assets
Currency and deposits
Loans
Securities other than shares
Shares and other equity
Investment fund shares/units
Money market fund shares
Prepayments of insurance premiums and reserves for
outstanding claims
Other accounts receivable/payable and financial derivatives
Non-financial assets
Total liabilities
Loans
Securities other than shares
Shares and other equity
Net equity of households in life insurance reserves
Net equity of households in pension fund reserves
Prepayments of insurance premiums and reserves for
outstanding claims
Other accounts receivable/payable and financial derivatives
Net worth
Πηγή: ECB (11)
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Insurance
corporations
2012 Q2
2012 Q3
5,739
5,896
580
583
411
416
2,513
2,605
674
679
1,029
1,075
97
102
237
197
117
5,65
246
44
416
3,342
606

241
195
118
5,745
253
45
449
3,395
611

845
150
206

843
149
269

7.8.

Οικονομικά στοιχεία ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα

Πηγή: Ε.Α.Ε.Ε.

Γράφημα 2 - Ίδια Κεφάλαια (σε εκατομμύρια ευρώ)

Γράφημα 3 - Σύνολο Επενδύσεων (σε εκατομμύρια ευρώ)
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Γράφημα 4 - Σύνολο Ενεργητικού (σε εκατομμύρια ευρώ)

Γράφημα 5 - Κέρδη / Ζημίες Χρήσεως (προ φόρων) (σε εκατομμύρια ευρώ)
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Σύνθεση των επενδύσεων
Για την περίοδο από το 2007 έως το 2011 τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια
των ασφαλιστικών εταιρειών αντανακλούν στον ισολογισμό ένα σημαντικό
βαθμό κινδύνου (12). Το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδύσεων ασφαλιστικών
εταιρειών κατανέμεται σε τίτλους σταθερού εισοδήματος διαθέσιμα τόσο
προς πώληση (AFS) όσο και για να κρατηθούν μέχρι τη λήξη (HTM). Μεταξύ
των ετών 2007 και 2011, οι ασφαλιστικές εταιρείες αύξησαν το μερίδιο των
δύο αυτών κατηγοριών από 56% έως 61%. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της
ανάπτυξης σημειώθηκε στην κατηγορία AFS. Το ποσοστό της αυξήθηκε από
44% έως 50%. Ταυτόχρονα, και προφανώς μερικές φορές κάτω από πεσμένες
χρηματιστηριακές αγορές, οι ασφαλιστικές εταιρείες μείωσαν το ποσοστό των
ιδίων μετοχών από 11% σε 7%. Ενώ η ανακατανομή επιτρέπεται για μια
βραχυπρόθεσμη περίοδο του ισολογισμού, έρχεται στην τιμή του υψηλότερου
επιτοκιακού κινδύνου σε κάποια στιγμή στο μέλλον.
AFS: Bonds, available for sale
HTM: Bonds, held to maturity

Γράφημα 6 - Σύνθεση των επενδύσεων των ασφαλιστικών εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο
Πηγή: Bloomberg
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7.9.

Κλάδοι Ασφάλισης

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ
1. Ατυχήματα
2. Ασθένειες
3. Χερσαία οχήματα (Εκτός σιδηροδρομικών)
4. Σιδηροδρομικά οχήματα
5. Αεροσκάφη
6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, και ποτάμια σκάφη)
7. Μεταφερόμενα
8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως
9. Λοιπές ζημίες αγαθών
10. Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα
11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη
12. Αστική ευθύνη από θαλάσσια λιμναία και ποτάμια σκάφη
13. Γενική αστική ευθύνη
14. Πιστώσεις
15. Εγγυήσεις
16. Διάφορες χρηματικές απώλειες
17. Νομική προστασία
18. Βοήθεια
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
I. Κλάδος Ζωής
II. Κλάδος γάμου και γεννήσεως
III. Κλάδος ασφάλισης ζωής (Ι1), προσόδων (Ι2), γάμου και γεννήσεως
IV. Κλάδος ασφάλισης υγείας (ατύχημα, ασθένεια)
V. Κλάδος τοντίνας
VI. Κλάδος κεφαλαιοποίησης
VII. Κλάδος διαχειρίσεως ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων (κεφαλαίων)
VIII. Κλάδος ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας
IX. Κλάδος παρομοίων εργασιών με την κοινωνική ασφάλιση
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7.10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

1. ΕΠ.Ε.Ι.Α.

Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

2. Ν.Π.Δ.Δ.

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

3. Δ.Ε.Ι.Α.

Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

4. Ε.Κ.Τ.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

5. Ε.Ε.

Ευρωπαϊκή Ένωση

6. Ε.Ο.Χ.

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

7. Ν.Δ.

Νομοθετικό Διάταγμα

8. I.E.C.R.

Internal Estimate of Capital Requirements
Εσωτερικές Οικονομικές Απαιτήσεις Κεφαλαίου

9. E.I.O.P.A.

European Insurance Occupational Pension Authority
Ευρωπ. Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελμ. Συντάξεων

10. O.R.S.A.

Own Risk and Solvency Assessment
Αξιολόγηση Ιδίου Κινδύνου και Φερεγγυότητας

11. A.L.M.

Asset Liability Matching
Αντιστοίχιση Στοιχείων Ενεργητικού Παθητικού

12. S.C.R.

Solvency Capital Requirement
Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας

13. E.B.S.

Οικονομικός Ισολογισμός

14. B.O.F.

Βασικά Ίδια Κεφάλαια

15. A.O.F.

Επικουρικά Ίδια Κεφάλαια
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16. C.E.I.O.P.S. Committee of Eur. Ins.& Occupational Pension Survivors
Ευρωπ. Εποπτ. Αρχή Ασφ/σεων και Επ/τικών Συντάξεων
17. I.F.R.S.

International Financial Reporting Standards
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

18. I.A.S.

International Accounting Standards
Διεθνή Πρότυπα Λογιστικής Πληροφόρησης

19. Μ.C.R.

Minimum Capital Requirement
Ελάχιστη Κεφαλαιακή Επάρκεια

20. Q.I.S.

Quantitative Impact Studies

21. P.P.I.P.

Αρχή του Συνετού Επενδυτή

22. I.B.N.R.

I But Not Recorded

23. R.B.N.R.

Reported But Not Recorded

24. Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες

25. I.A.S.B.

International Accounting Standards Boards
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

26. V.a.R.

Value at Risk
Αξία σε Κίνδυνο

27. I.C.A.

Individual Capital Assessment
Ατομική Αξιολόγηση Κεφαλαίων

28. F.S.A.

Financial Services Authority
Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών
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7.11. SITES

1. http://www.insuranceeurope.eu/
2. https://eiopa.europa.eu
3. http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/index_en.htm
4. http://www.bankofgreece.gr/
5. http://www.efsf.europa.eu/attachments/faq_en.pdf
6. http://www.efsf.europa.eu/
7. http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm
8. http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
9. http://www.ecb.int/stats/html/index.en.html
10. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
11. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
12. http://www.actuaries.org.gr/
13. http://www.actuaries.org/
14.https://www.kpmg.com/US/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/solve
ncy-II.pdf
15. http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/solvency/o_solvency.pdf
16. http://www.ey.com/GL/en/Industries/Financial-Services/Insurance/Solvency-IIresources-and-thought-leadership
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