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Valtuutussäännös:
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ULKOMAISISTA VAKUUTUSYHTIÖISTÄ ANNETUN LAIN
SOVELTAMISTA KOSKEVA TÄYDENTÄVÄ MÄÄRÄYS
Vakuutusvalvontavirasto on tänään päättänyt yllä mainitun valtuutussäännöksen nojalla antaa oheisen määräyksen.
Määräys on voimassa 1.12.2007 alkaen toistaiseksi.
Määräystä on velvoittavana noudatettava.
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Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön riskiarvioinnissa esitettävät tiedot ja arviointien toimittaminen Vakuutusvalvontavirastolle silloin, kun sukupuolta
käytetään vakuutusmaksujen tai vakuutuksesta saatavien etuuksien laskennassa

Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön riskiarvioinnissa esitettävät tiedot ja arviointien
toimittaminen Vakuutusvalvontavirastolle silloin, kun sukupuolta käytetään
vakuutusmaksujen tai vakuutuksesta saatavien etuuksien laskennassa
Riskiarvioinneissa esitettävät tiedot
(1) Riskiarvioinnin yhteenveto-osasta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat seikat:
1. Missä vakuutustuotteessa / vakuutuslajissa ja asiakasryhmässä yhtiö käyttää sukupuolta vakuutusmaksujen tai
vakuutuksesta saatavien etuuksien laskennassa.
2. Vaikuttaako sukupuoli kyseisessä vakuutuslajissa vakuutusmaksuun, etuuksiin vai kumpaankin.
3. Millainen tämä vaikutus on.
4. Mihin ja millaisiin tilastoihin ja tutkimuksiin sukupuolen käyttö vakuutusmaksuihin tai etuuksiin vaikuttavana
tekijänä perustuu, mm.
•
•
•
•

kuka on tilastonkeruun tai tutkimuksen toteuttaja ja toimeksiantaja
millaiseen populaatioon ja otokseen tilastoaineisto tai tutkimus pohjautuu
minkä vuosien tilastotietoihin sukupuolen vaikutusta koskevat johtopäätökset perustuvat
jos kyseessä on yleisesti saatavilla oleva tilasto tai tutkimus, niin mistä kyseinen tutkimus tai tilasto on
saatavissa tai missä se on nähtävissä

5. Millaisia johtopäätöksiä kyseisten tutkimusten ja tilastojen perusteella on tehtävissä koskien sukupuolen
merkitystä vakuutusmatemaattisena tekijänä.
(2) Riskiarvioinnin tilasto-osasta tulee käydä ilmi yhteenveto-osan tietojen lisäksi ainakin seuraavat seikat:
1. Johtopäätösten perusteena käytetyn tilastoaineiston laajuus ja luotettavuus.
2. Tilastoaineistossa havaittavat sukupuolesta johtuvat erot ja niiden tilastollinen merkitsevyys.
3. Tilastoaineiston perusteella tehtyjen johtopäätösten yleistettävyys koskemaan yhtiön myöntämiä vakuutuksia.
(3) Riskiarvioinnin analyysiosassa tulee selvittää, miten sukupuoli vaikuttaa vakuutettavaan riskiin ja kuinka
suuri tämä vaikutus on. Tässä selvityksessä tulee ottaa huomioon mm. vahinkojen esiintymistiheydessä /
vahinkointensiteetissä ja vahinkojen suuruudessa havaitut sukupuolten väliset erot. Analyysiosassa tulee
osoittaa, miten nämä suhteelliset erot otetaan huomioon vakuutusmaksujen ja saatavien etuuksien laskennassa.
(4) Yhtiön tulee lisäksi ilmoittaa Vakuutusvalvontavirastolle seuraavan sukupuolen vaikutusta koskevan
uudelleenarvioinnin suunniteltu ajankohta, riskiarviointia koskeviin mahdollisiin kysymyksiin vastaavan
henkilön yhteystiedot sekä sen Internet-verkkosivun osoite, jolla riskiarvioinnin yhteenveto-osa julkistetaan.

Riskiarvioiden toimittaminen virastolle
(5) Riskiarvio tulee toimittaa Vakuutusvalvontavirastolle vähintään kuukautta ennen sukupuolen käyttöön
perustuvien vakuutusmaksujen tai etuuksien aiottua käyttöönottoa. Vuonna 2007 tehtäviä vakuutussopimuksia
koskevat riskiarviot voidaan kuitenkin toimittaa Vakuutusvalvontavirastoon viimeistään 3.12.2007

