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Uttalande från Eiopa om åtgärder för att mildra effekterna av 
coronaviruset/covid-19 på försäkringssektorn i EU 

Publicerat av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) 
17 mars 2020 

Bakgrund 
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa), i nära 
samarbete med övriga europeiska tillsynsmyndigheter (ESA-myndigheter) och 
Europeiska systemrisknämnden (ESRB), övervakar noga situationen med 
coronaviruset/covid-19, då utbrottet har vållat och fortsätter att vålla störningar 
för både hushåll och företag. 

Utbrottets allvarliga konsekvenser för världsekonomin, inklusive finanssektorn, 
framgår allt tydligare. 

Med stor sannolikhet kommer situationen att gradvis försvåras för 
försäkringsbolagen, som behöver klara sig igenom det svåra marknadsläget och 
upprätthålla sina verksamheter, samtidigt som åtgärder vidtas för att skydda 
medarbetare och kunder. 

Viktiga budskap 
Kontinuitet i verksamheterna 

1. Det är av särskild vikt att försäkringsbolagen har möjlighet att 
upprätthålla sina tjänster gentemot kunderna. Försäkringsbolagen måste 
därför vara beredda att vidta nödvändiga åtgärder för att 
verksamheterna ska kunna fortsatta utan avbrott. 

2. För att erbjuda lättnader i verksamheter, som en reaktion på 
coronaviruset, bör nationella behöriga myndigheter vara flexibla när det 
gäller tidpunkter för tillsynsrapportering och offentlig redovisning 
gällande årsbokslut 2019. Eiopa kommer samordna detaljerna i 
tillvägagångssättet. 

3. Eiopa kommer dessutom att på kort sikt begränsa sina krav på 
information och samråd med branschen till att endast gälla sådana 
grundläggande faktorer som behövs för att bedöma och övervaka 
effekterna av den rådande marknadssituationen. 

4. Eiopa förlänger deadline för konsekvensbedömningen av 2020-
översynen av Solvens 2-regelverket med två månader, till den 1 juni 
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2020. Under de kommande dagarna kommer Eiopa att meddela mer 
detaljerad information om hur andra rapporterings- och 
informationskrav kommer att skjutas upp. 
 

Solvens- och kapitalsituation 
5. Enligt Solvens 2 måste alla försäkringsbolag inom EU ha en tillräcklig 

medräkningsbar kapitalbas, som en integrerad del, för att kunna täcka 
sitt solvenskapitalkrav (SCR). Syftet med det riskbaserade 
solvenskapitalkravet är att försäkringsbolag ska kunna täcka stora 
förluster och samtidigt skapa förtroende hos försäkringstagare och 
förmånstagare om att ersättningar utbetalas när de förfaller till 
betalning. 

6. I Solvens 2-regelverket finns en tillsynstrappa mellan 
solvenskapitalkravet och minimikapitalkravet, som är den lägsta 
kapitalnivå som ett företag inte får understiga. Tillsynstrappan medger 
flexibilitet i extrema situationer, inklusive åtgärder för att förlänga 
återhämtningsplanen för berörda försäkringsföretag, till exempel i 
enlighet med Solvens 2-direktivets artikel 138. 

7. Den senaste tidens stresstester har även visat att sektorn är väl 
kapitaliserad och kan stå emot allvarliga men troliga chocker mot 
systemet. 

8. Solvens 2-regelverket omfattar även ett flertal verktyg som kan 
användas för att mildra risker och konsekvenser för sektorn. Eiopa och 
nationella behöriga myndigheter är redo att vid behov implementera 
dessa verktyg för att på ett samordnat sätt säkerställa att 
försäkringstagarna förblir skyddade och att den ekonomiska stabiliteten 
skyddas. 

9. Försäkringsbolagen bör dock vidta åtgärder för att behålla sin 
kapitalsituation i balans med skyddet av de försäkrade, efter försiktig 
utdelning och annan utdelningspolicy, inklusive rörlig ersättning. 

10. Oberoende av de verktyg och befogenheter som existerar, kommer 
Eiopa att i samarbete med nationella myndigheter och andra europeiska 
tillsynsmyndigheter samt ESRB, fortsätta hålla övervaka situationen 
och vidta, eller för EU-institutioner föreslå, nödvändiga åtgärder i syfte 
att mildra konsekvenserna av marknadsvolatilitet och därmed 
stabilisera Europas försäkringssektor och skyddet av 
försäkringstagarna. 
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