
POLICY -  Skuldtäckningspolicy    2009-06-05 
ändrad  
 

Ett försäkringsbolag skall enligt FFFS 2011:20 upprätta en skuldtäckningspolicy som 
har till syfte att säkerställa att bolaget vid varje tidpunkt har tillräckliga 
skuldtäckningstillgångar. 

1 Definition av skuldtäckningsregister 

Bolaget för följande register över värdepapper: 

 

• Register som innehåller uppgifter om bolagets finansiella placeringar med 
 uppgift om motpart, belopp och löptid 
 
Registret skall vid varje tidpunkt uppfylla de krav som föreskrivs i gällande 
myndighetsföreskrifter 

2 Rapporter 

Bolaget skall varje kvartal producera en rapport över de tillgångar som används för 
skuldtäckning. Av rapporten skall framgå: 
 

• summa tillgångar (belopp) som kan användas för skuldtäckning 
 
• de försäkringstekniska avsättningar som tillgångarna är avsedda att täcka  
 (belopp) 
 
• den andel av tillgångarna som får användas för skuldtäckning 
 
• om skuldtäckningstillgångarna är tillräckliga eller om brist föreligger 

2.1 Frekvens 
 
Registret upprättas löpande minst månadsvis och vid särskilda händelser eller om andra 
skäl föreligger skall bolaget utan dröjsmål ta fram en skuldtäckningsrapport. 

 

2.2 Särskilda händelser 

Särskilda händelser är sådana händelser som skulle kunna föranleda att bolaget ej har 
tillräcklig skuldtäckning, d.v.s. händelser som väsentligen ökar risken för att 
skuldtäckningstillgångarna ej längre är tillräckliga. 
Sådana händelser kan vara 
 

• Extraordinära händelser, som t.ex. en kraftig och plötslig ränteuppgång om 
 bolaget i sina skuldtäckningstillgångar har en betydande andel obligationer  
 med längre löptid, eller ett oväntat stort skadeutfall för egen räkning 



 
 
 
• Övriga händelser, som t.ex. ändrad IBNR policy som innebär en mer  
 konservativ reservsättning och därmed högre reserver 
 
• En väsentlig omallokering av placeringstillgångarna som skulle kunna  
 innebära att fördelningen av tillgångarna ändras så att en större andel av  
 tillgångarna blir sådana som har lägre skuldtäckningsvärde, t.ex. en 
 omallokering från statsobligationer till bostadsobligationer eller aktier 

3 Skuldtäckningsmarginal 

Bolaget bedömer, med utgångspunkt i karaktären av de risker som skall 
skuldtäckas och placeringsportföljens sammansättning, att det behövs en 
marginal om 10% av det belopp som skall skuldtäckas i skuldtäckningstillgångar 
utöver skuldtäckningsbeloppet. 

4 Ansvar 

Bolagets VD skall utse en person med ansvar för registret. Denna person skall vara 
anställd av bolaget och ha den erfarenhet och de kvalifikationer som fordras för att 
nöjaktigt kunna föra registret, initiera framtagande av rapporter och tolka innebörden av 
kravet på att bolaget skall ha tillräcklig skuldtäckning. 

5 Övrigt 

Bolaget skall säkerställa att rutiner finns så att uppgifter i årsredovisningen om 
eventuellt pantsatta tillgångar överensstämmer med uppgifterna i registret. 

 


