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Publicerat av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
2 april 2020
Eiopa anser att det är viktigt att säkerställa tillgången till och kontinuiteten i
försäkringstjänster, att försäkringssektorn fortsatt ska erbjuda en möjlighet till
risköverföring från medborgare och företag samt kunna samla besparingar och
investera dem i realekonomin. Detta mål kräver att (åter) försäkringsgivare
vidtar alla nödvändiga åtgärder för att även fortsättningsvis säkerställa en
betryggande nivå av kapital för att kunna skydda försäkringstagarna och täcka
möjliga förluster.
Som nämnts i Eiopas uttalande den 17 mars bör alla (åter) försäkringsbolag i
samband med den nuvarande krisen vidta åtgärder för att bibehålla en stabil
kapitalsituation som innebär ett skydd för försäkringstagarna samt följa
aktsamma principer för utdelning och andra ersättningar, inklusive rörliga
ersättningar.
Vid utövandet av denna aktsamhet bör (åter) försäkringsgivare se till att deras
bedömning av det totala solvensbehovet är framåtblickande, med hänsyn till
den nuvarande osäkerheten i storlek och varaktighet av effekterna av covid-19
på finansmarknaderna och ekonomin samt konsekvenserna av osäkerheten i
(åter) försäkringssgivarnas solvens och finansiella ställning.
Mot bakgrund av denna osäkerhet uppmanar Eiopa försäkringsbolagen att
tillfälligt upphäva alla diskretionära utdelningar och återköp av aktier som
syftar till att ersätta aktieägarna. Detta uppskov bör ses över när de finansiella
och ekonomiska effekterna av covid-19 börjar bli tydligare.
Eiopa tar hänsyn till behovet av att bevara en effektiv och aktsam allokering av
kapital inom försäkringsgrupper och att den inre marknaden fungerar väl.
Eiopa uppmanar att detta aktsamma tillvägagångssätt tillämpas av alla (åter)
försäkringsgrupper på konsoliderad nivå och även avseende betydande
utdelning eller liknande transaktioner inom gruppen, när dessa kan påverka
solvens- eller likviditetspositionen för koncernen eller något av de berörda
företagen väsentligt. Väsentligheten i påverkan bör övervakas av både gruppoch tillsynsmyndigheten gemensamt.
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Denna aktsamma ansats bör också tillämpas för rörliga ersättning. Det
förväntas att (åter) försäkringsgivare granskar sin nuvarande ersättningspolicy,
praxis och ersättningar och säkerställer att de återspeglar aktsam
kapitalplanering och är förenliga med och återspeglar den nuvarande
ekonomiska situationen. I ett sådant sammanhang bör den rörliga delen av
ersättningen vara på en måttfull nivå och (åter) försäkringsgivare bör överväga
om den ska skjutas upp.
(Åter) försäkringsgivare som anser sig vara lagligen skyldiga att ge utdelning
eller större rörliga ersättningar bör förklara de underliggande skälen till dess
tillsynsmyndighet.
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