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”En genomgripande förändring för försäkrings- och
tjänstepensionsbranschen”
Solvens II-utredningen överlämnade idag sitt betänkande Rörelsereglering
för försäkring och tjänstepension till finansmarknadsminister Peter Norman.
–

Förslagen innebär en genomgripande förändring för
försäkringsväsendet och tjänstepensionsbranschen, säger den
särskilda utredaren Daniel Barr.

Utredningens förslag baseras i huvudsak på ett EU-direktiv – Solvens IIdirektivet. Förslagen omfattar emellertid också nya regler för
tjänstepensionsverksamhet och för mindre försäkringsföretag som inte
baseras på detta direktiv.
Förslagen som har sin grund i Solvens II-direktivet kan delas in i tre pelare.
Kvantitativa krav (pelare I):
•

Skulder och tillgångar ska värderas till verkligt värde, utan implicita
buffertar.

•

Ett nytt, väsentligt mer sofistikerat sätt att beräkna företagens
lagstadgade kapitalbuffert (solvenskapital) införs.

•

Solvenskapitalkravets storlek bestäms av risken i hela
försäkringsrörelsen. Kravet, som är kalibrerat så att det ska ge en
risk för fallissemang i föresäkringsföretaget på högst 0,5 procent,
innebär en väsentlig skärpning av nuvarande kapitalkrav.

•

Solvenskapitalkravet ska beräknas enligt en standardformel, men får
även efter tillstånd från Finansinspektionen beräknas genom en
intern modell.

•

Ett minimikapitalkrav införs som måste upprätthållas för att behålla
tillståndet för försäkringsrörelse.

•

Finansinspektionen ges i vissa fall rätt att besluta om högre
kapitalkrav.

•

Nya kapitalbaskrav och friare investeringsregler föreslås.
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Kvalitativa krav (pelare II):
•

Nya krav på system för företagsstyrning, riskhantering och intern
kontroll.

•

Krav på att företagen ska upprätta en Egen risk- och
solvensbedömning.

•

Nya harmoniserade tillsynsregler.

•

Nya regler för tillsyn av försäkringsgrupper.

Transparens (pelare III):
Lagförslaget innehåller även skärpta krav på försäkringsföretagen att
offentliggöra uppgifter om den egna verksamheten.
Lagändringarna med anledning av Solvens II-direktivet föreslås träda i kraft
den 1 januari 2014.
Tjänstepension
På tjänstepensionsområdet föreslår utredningen att en ny form av institut ska
införas i Sverige – tjänstepensionsinstitut. Dessa företag ska endast ges
möjlighet att erbjuda pensionsprodukter och andra förmåner som hänger
samman med anställning.
Bakgrunden är att tjänstepensioner regleras i ett särskilt EU-direktiv,
tjänstepensionsdirektivet. Tjänstepensioner i Sverige har, till skillnad mot
huvuddelen av övriga EU-länder, historiskt förvaltats i försäkringsföretag. I
resten av Europa har olika former av tjänstepensionsinstitut (pensionsfonder)
använts. De svenska försäkringsföretagen har hittills kunnat bedriva
verksamhet på samma villkor som tjänstepensionsinstituten i Europa. Denna
konkurrensneutralitet bryts på väsentliga punkter genom införandet av
Solvens II-direktivet.
Utredningen anser det viktigt att svenska företag även framöver ges
möjlighet att bedriva tjänstepensionsverksamheten under det skräddarsydda
europeiska regelverket och på samma villkor som i Europa. Utredningens
förslag innebär att de försäkringsföretag som så önskar kan omvandla sig till
tjänstepensionsinstitut, eller bryta ut sin tjänstepensionsverksamhet till ett
nybildat sådant institut. Förslaget innebär att det även fortsättningsvis
kommer att vara möjligt att erbjuda tjänstepension från ett
försäkringsföretag, dock under den nya Solvens II-regleringen.
Regleringen för tjänstepensionsföretag föreslås träda i kraft den 31 mars
2013.
Mindre försäkringsföretag
Den nuvarande svenska försäkringsregleringen omfattar såväl mycket stora
som mycket små försäkringsföretag. Solvens II-direktivets regler är
avpassade efter större försäkringsföretag och direktivet ger medlemsstaterna
möjlighet att undanta företag under viss storlek. Utredningen föreslår
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förenklade regler för dessa ”mindre försäkringsföretag”. Förenklingarna
gäller såväl de kvalitativa reglerna som de kvantitativa.
Utredningen föreslår även att de allra minsta företagen
(”mikroförsäkringsföretagen”) helt ska undantas från reglering och tillsyn.
Dessa företag har i praktiken stått utan tillstånd och rapporteringskrav i
decennier. Utredningen anser att dagens förhållande ger konsumenterna en
missvisande bild av vilket konsumentskydd staten erbjuder. Regleringen bör
anpassas till vad som gäller i praktiken. Utredningen föreslår även att
begravningskassor helt ska undantas från reglering och tillsyn.
Regleringen för mindre försäkringsföretag föreslås träda ikraft den 1 januari
2014.
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