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Tecknande av risk  
Endast bolagets VD äger rätt att ikläda bolaget försäkringsåtaganden inom de grupper 
och klasser som anges i bolagsordningen och godkänts av Finansinspektionen. 
 

Teckningsinstruktioner 
Maximalt bruttoåtagande per risk skall ej överstiga den försäkringskapacitet bolaget har 
i form av självbehåll för egen räkning samt återförsäkringskapacitet. Bolagets 
återförsäkringskapacitet skall också omfatta kapacitet för EML genombrott. 
 
Bolagets självbehåll och transferering av risk till återförsäkrare skall vid varje tillfälle 
vara anpassat till bolagets solvens, likviditet och tillgänglig återförsäkringskapacitet. 
 
Om kvalificerad EML-bedömning inte kunnat utföras skall riskens maximalskada 
baseras på det konservativa riskmåttet MAS (Maximum Amount Subject) samt alltid 
omfatta tillhörande följdskada (driftsavbrott, extrakostnader och eller hyresförlust). 
   
Försäkringsengagemang där återförsäkring krävs får inte slutgiltigt accepteras förrän 
återförsäkringsavtäckning kan anses vara säkerställd. 
 

Riskbedömning 

Det åligger bolagets styrelse att för varje försäkringsklass eller riskgrupp tillse att EML-
genombrott ryms inom kombinationen av bolagets självbehåll och avtalad 
återförsäkringskapacitet. 
 
Bolaget köper sitt återförsäkringsskydd på s.k. ”Event” basis, det vill säga bolagets 
självbehåll avser kostnader till följd av enskild skadehändelse. 
 
För risker med större EML än eget självbehåll och köpt återförsäkringskapacitet skall 
tillräcklig återförsäkringskapacitet anskaffas innan risken accepteras och/eller tecknas 
av bolaget. 
 

Premiesättning 

Uppföljning av bolagets premiesättning och kvalitet på försäkrade risker görs löpande. 
 
Avgörande för riskernas premiesättning är: 
 
• Försäkrad verksamhet 
 

• Belägenhet 
 

• Försäkrad omfattning 
 

• Riskkvalitet och skadeförebyggande åtgärder 
 

• Skadehistorik 



 

• Krav på återförsäkringskapacitet  
 
• Försäkringsbolagets administrativa kostnader 
 

• Försäkringsbolagets vinstkrav 
 
Uppföljning av premiesättningen sker i form av periodisk uppdaterad premie- och 
skadestatistik. Bolaget har kvalitetskrav på de risker för vilka bolaget är villigt att 
meddela försäkring. Bolaget skall arbeta med riskförebyggande krav så att kvaliteten på 
risken förbättras. 

 

Försäkringstekniska avsättningar 

Avsättningar för oreglerade skador görs av bolaget och beräknas av bolaget eller av 
oberoende experter.  
 
Årlig IBNR-avsättning motsvarar högst bolagets aggregat (stop loss) per 
försäkringsgren och skall godkännas av bolagets aktuarie och revisor. 
 
Avsättning för skaderegleringskostnader skall göras. 
 
Avsättning för ej intjänade premier sker pro rata temporis.  
 
För IBNR-skador (incured but not reported skada) skall en försäkringsteknisk avsättning 
göras. Avsättningen skall behållas tills man med tillräckligt stor säkerhet kan bedöma 
att risken är utslocknad. Bedömning av avsättningen och deras avveckling över tiden 
bestäms av bolagets aktuarie och auktoriserade revisor. 
 

Registrering av försäkringar 

Bolaget skall utan dröjsmål och på ett tillfredsställande sätt dokumentera alla 
förhållanden som är relevanta för bedömningen av de försäkringsengagemang bolaget 
ikläder sig. I dokumentationen över försäkringsåtaganden skall framgå försäkringstyp, 
engagemangets storlek, EML-belopp, självbehåll samt återförsäkring. 
 
 
Registreringen skall omfatta: 
 

• Unikt försäkringsnummer 
 

• Försäkringens begynnelsedag och förfallodag 
 

• Försäkringstagares namn och adress 
 

• Riskernas belägenhet 
 

• Verksamhet 
 

• Omfattning/försäkringsbranscher 
 

• Försäkringsbelopp 
 



• Självrisk 
 

• Bruttopremie 
 

• Kumulbedömning 
 

• Vilket återförsäkringskontrakt försäkringen omfattas av 
 

• Bedömning om extra återförsäkringskapacitet måste köpas 
 

 
Registrering av försäkringarna skall göras utan dröjsmål efter det att försäkring 
tecknats/accepterats så att bolagets försäkringsregister vid varje tillfälle är uppdaterat. 
 
Dessa försäkringsakter skall förvaras på ett sådant sätt att informationen ej skall 
förkomma genom oförutsedd händelse. Försäkringsakterna skall förvaras både i fysisk 
och elektronisk form. 
 
Vid förvaring av försäkringsakter skall hänsyn tagas till försäkringsavtalets längd och 
tid för slutgiltig skadereglering efter inträffad skada.  
 
Det försäkringstekniska beräkningsunderlaget finns ordnat och förvarat på ett sätt som 
möjliggör för bolaget att genast lämna ut detta eller utdrag till Finansinspektionen. 
 

Förräntning av försäkringsbelopp som förfallit till betalning 
Ingen ränta utgår för belopp (försäkringebelopp) som förfallit till betalning. 
 

Återköp och belåning av försäkringar 
Ej tillämpligt 
 

Försäkringar förmedlade av försäkringsmäklare 
Vid försäkringsaffär som bolaget ämnar acceptera från försäkringsmäklare skall 
kontrolleras att mäklaren är registrerad hos Finansinspektionen för ifrågavarande 
försäkringsklass samt att mäklaren har relevant ansvarsförsäkring med tillräckligt 
försäkringsbelopp och tillräcklig omfattning. 
För risker där riskbesiktning och EML-bedömning ej utförts av riskingenjör eller annan 
därför kvalificerad person skall maximalskadeantagande baseras på MAS (Maximum 
Amount Subject) i stället för EML.  
 

Avgiven återförsäkring 
Riktlinjer för vilka risker som bolaget får ikläda sig ansvar för och vilka självbehåll som 
skall gälla fastslås av bolagets styrelse med beaktande av bolagsordningen och de 
begränsningar som gäller för bolaget med avseende på dess egna kapital och i övrigt 
med hänsyn till de begränsningar som finns i försäkringsrörelselagen. Bolagets styrelse 
skall även tillse att bolaget har ett tillfredsställande återförsäkringsskydd för tecknade 
risker. 
 



Vid placering av återförsäkring skall återförsäkrares soliditet och betalningsförmåga 
(security) bedömas. Externa återförsäkrare skall ha minimum rating BBB (Standard & 
Poors) eller motsvarande. 
 
Återförsäkringsavtalen skall tecknas på ”Event” basis. Återförsäkringsavtalens skall ha 
minst lika eller vidare omfattning jämfört med försäkringarnas originalvillkor. Bolagets 
självbehåll skall också skyddas av ”Stop Loss” återförsäkring som aktiveras i det fall 
försäkringsportföljen drabbas av avvikande skadefrekvens och därigenom den 
sammanlagda skadekostnaden i bolagets självbehåll blir oväntat stor. 

 
Återförsäkringsprogrammet skall också ha skydd för EML-genombrott. 
 
 
Rapportering och avräkning till återförsäkrarna sker enligt ingångna 
återförsäkringsavtal. 
 

Konsolideringsgrad 
Bolagets konsolideringsgrad skall långsiktigt uppgå till minst 50%. Om 
konsolideringsgraden understiger 50 % beslutar styrelsen om åtgärder anpassade till 
situationen vid varje enskilt tillfälle. Konsolideringsgraden beräknas som eget kapital i 
procent av premieinkomsten för egen räkning. 
 
. 

 


