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Høring af udkast til bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers SULvirksomhed – Forsikring & Pensions høringssvar

07.12.2015

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension sender her sine bemærkninger til høringen af udkast til bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed.
§ 4, stk. 2 – betydning af formuleringen ”bæres af den anden form for
virksomhed”
Det følger af § 4, stk. 2, at det minimumskapitalkrav, der påhviler livsforsikringsvirksomheden eller syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden, kun må bæres af den anden form for virksomhed, såfremt Finanstilsynet godkender dette.
Vi savner, at det fremgår klarere, hvad der menes med formuleringen ”bæres af
den anden form for virksomhed”. Vi går ud fra, at bestemmelsen skal ses i
sammenhæng med kravet i § 4, stk. 3, om, at selskabet skal identificere de dele
af basiskapitalgrundlaget, der anvendes til dækning af hvert af minimumskapitalkravene. Vi går således ud fra, at kravet i stk. 2 indebærer, at når et kapitalgrundlagselement (eller del heraf) først én gang, i medfør af § 4, stk. 3, er identificeret som hørende til enten livsforsikringsvirksomheden eller syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden, så kræver det Finanstilsynets godkendelse, hvis
selskabet i en senere solvensopgørelse ønsker at anvende det pågældende kapitalgrundlagselement (eller del heraf) til at dække den anden form for virksomhed.
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Vi vil opfordre til, at denne betydning af formuleringen ”bæres af den anden
form for virksomhed” kommer til at fremgå klart af bekendtgørelsesteksten.
§ 4, stk. 4 – underretning af Finanstilsynet
Det fremgår af § 4, stk. 4, at selskabet kan anvende overskydende kapitalgrundlagselementer til dækning af selskabets solvenskapitalkrav, såfremt selskabet opfylder minimumskapitalkravet og på forhånd underretter Finanstilsynet
herom.
Vi vil mene, at selskaberne underretter Finanstilsynet herom, når de indberetter
deres solvensopgørelser til Finanstilsynet.
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Vi vil derfor opfordre til, at det bliver præciseret i stk. 4, at underretningen sker
i solvensopgørelsen, og at der således ikke kræves en særskilt underretning udover solvensopgørelsen.
§ 4, stk. 4 – ”på forhånd”
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Det fremgår endvidere af § 4, stk. 4, at Finanstilsynet skal underrettes på forhånd. Dette krav følger ikke af artikel 74 i Solvens II-direktivet, som den nye
bekendtgørelse implementerer. Vi kan i øvrigt ikke se formålet med, at underretningen skal ske ”på forhånd”. En forhåndsunderretning giver heller ikke mening, hvis underretningen sker i form af den solvensopgørelse, som selskabet
indberetter til Finanstilsynet (se ovenfor).
Vi mener derfor, at ordene ”på forhånd” bør udelades af § 4, stk. 4.
§ 4, stk. 4 – opgørelse af solvensdækning
Forsikring & Pension opfatter det således, at reglerne i § 4 har til formål at regulere, hvilke kapitalgrundlagselementer der bruges til at dække minimumskapitalkravet for henholdsvis livsforsikringsvirksomhed og syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed. Derimod ser vi det ikke som hensigten med reglerne at påvirke den solvensdækning, som et selskab opgør.
Når man læser § 4, stk. 4, i udkastet til bekendtgørelse, kan man imidlertid få
det indtryk, at det alene er de overskydende kapitalgrundlagselementer, der kan
bruges til at dække solvenskapitalkravet. Vi mener med andre ord, at bestemmelsen kan læses sådan, at den kapital, der er brugt til at dække minimumskapitalkravet, ikke også kan bruges til at dække solvenskapitalkravet.
Vi vil opfordre til, at stk. 4 præciseres, så man ikke kan få indtryk af, at kapitalgrundlagselementer, som dækker minimumskapitalkravet, skal fradrages ved
opgørelse af solvensdækningen.
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