ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013

Απόφαση ημερομηνίας 24 Μαρτίου, 2015 της Εφόρου Ασφαλίσεων δυνάμει του άρθρου193(4)(στ) των πιο πάνω
Νόμων που αφορά την έκδοση Οδηγιών για την υιοθέτηση και εφαρμογή της πρώτης σειράς Κατευθυντήριων
Γραμμών που έχουν εκδοθεί και δημοσιοποιηθεί στις 2/2/2015 από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και
Επαγγελματικών Συντάξεων για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου, 2009 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και
αντασφάλισης (Οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ)

Η Έφορος Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη:
(α)

τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. υπ’ αρ 1094/2010 της 24ης
Νοεμβρίου, 2010, για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA),
και ειδικά το άρθρο 16 του εν λόγω Κανονισμού το οποίο αφορά στην έκδοση από την EIOPA, κατευθυντήριων
γραμμών και συστάσεων προς αρμόδιες αρχές ή χρηματοοικονομικά ιδρύματα με σκοπό την καθιέρωση
συνεπών,

αποδοτικών

και

αποτελεσματικών

εποπτικών

πρακτικών

στο

Ευρωπαϊκό

Σύστημα

Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) και την εξασφάλιση της κοινής, ομοιόμορφης και συνεπούς εφαρμογής
του ενωσιακού δικαίου,

(β)

την πρώτη σειρά Κατευθυντήριων Γραμμών (Set 1 Solvency II Guidelines) που έχουν εκδοθεί και δημοσιοποιηθεί
στις 2/2/2015 από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA),

(γ)

τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 193(4)(στ) των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων
Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002-2013,

αποφάσισε όπως εκδώσει τις πιο κάτω Οδηγίες για την υιοθέτηση και εφαρμογή των πιο πάνω Κατευθυντήριων
Γραμμών της EIOPA σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και
αντασφάλισης (Οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ), όπως τροποποιήθηκαν από τις Οδηγίες 2011/89/ΕΕ και 2014/51/ΕΕ.

Οι πιο πάνω Κατευθυντήριες Γραμμές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της EIOPA στον ακόλουθο σύνδεσμο
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/guidelines (κάτω από τον τίτλο Solvency II). Σημειώνεται ότι, στα αρχεία
αυτά, όπου γίνεται αναφορά σε ‘Κατευθυντήρια Γραμμή’ θα σημαίνει Οδηγία προς τις ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές
επιχειρήσεις και όπου γίνεται αναφορά σε ‘εποπτική αρχή’ (και σε ‘εθνική εποπτική αρχή’ στις Οδηγίες 17-19 πιο κάτω)
σημαίνει τον Έφορο Ασφαλίσεων.

Οδηγίες Εφόρου Ασφαλίσεων, σχετικά με:

1)

τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια,

2)

την εφαρμογή ρυθμίσεων αντασφαλιστικών εκχωρήσεων στην υποενότητα ασφαλιστικού κινδύνου στον κλάδο
ζημιών (γενικός κλάδος),

3)

την εφαρμογή της ενότητας αναλαμβανόμενου κίνδυνου ασφάλισης ζωής (life underwriting risk),

4)

τον κίνδυνο βάσης (basis risks),

5)

την ταξινόμηση των ιδίων κεφαλαίων,

6)

τα όρια των συμβάσεων (contract boundaries),

7)

τη φερεγγυότητα ομίλου,

8)

την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας,

9)

τη μέθοδο εξέτασης (look-through approach),

10) τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης (ring-fenced funds),
11) την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων,
12) την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλόμενου στο πλαίσιο
του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου,
13) τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων,
14) την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών,
15) τις ειδικές παραμέτρους επιχείρησης,
16) την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων.
17) την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών,
18) τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης
19) τη μεθοδολογία των αξιολογήσεων ισοδυναμίας από τις εθνικές εποπτικές αρχές δυνάμει της οδηγίας
Φερεγγυότητα ΙΙ.

(Σημ.: Οι Οδηγίες 1-16 καλύπτουν θέματα που αφορούν άμεσα τις ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ενώ οι
Οδηγίες 17-19 αφορούν έμμεσα τις εν λόγω επιχειρήσεις)

Έναρξη ισχύος
Οι υπό αναφορά Οδηγίες τίθενται σε ισχύ από 1/4/2015, εκτός από (i) την Οδηγία 11, (ii) τις παραγράφους 17 και 18 της
Οδηγίας 17 και (iii) την Οδηγία 18, που τίθενται σε ισχύ από 1/1/2016.

