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Social- och hälsovårdsministeriets förordning

357/2015

om beräkning av skadeförsäkringsbolags utjämningsbelopp

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 kap. 12 § i
försäkringsbolagslagen (521/2008), sådan den lyder i lag 303/2015:

1 §

Formel för överföring av utjämningsbelopp

Utjämningsbeloppet i bokslutet U(t) år t
beräknas genom överföringsformlerna

U(t) = (1+i)·U(t–1) + (fk–f(t))·B(t), när f(t) < fk,
U(t) = (1+i)·U(t–1), när fk ≤ f(t) ≤ fp,
U(t) = (1+i)·U(t–1) – (f(t) – fp)·B(t), när fp< f(t).

I 1 mom. är U(t–1) utjämningsbeloppet i
bokslutet för år t–1, i den räntesats som ska
användas, f(t) räkenskapsårets korrigerade
skadekvot för egen räkning, fp skadekvot för
minskning, fk skadekvot för ökning och B(t)
räkenskapsårets korrigerade premieintäkter
för egen räkning.
Om beräkningen enligt 1 mom. resulterar i
att U(t) underskrider utjämningsbeloppets
minimibelopp, justeras utjämningsbeloppet
till samma belopp som minimibeloppet. Om
beräkningen enligt 1 mom. resulterar i att
U(t) överskrider utjämningsbeloppets maxi-
mibelopp, justeras utjämningsbeloppet till
samma belopp som maximibeloppet.

2 §

Kalkylmodeller för storheterna i formeln för
överföring av utjämningsbelopp

Försäkringsbolagets korrigerade premiein-
komster för egen räkning B(t) beräknas ge-
nom formeln

B(t) = B'(t) + V(t–1) – V(t),

där B’(t) avser premieinkomsten för egen
räkning år t, till vilken den del som använts
för bolagets vinstutdelning som premieåter-
betalningar samt de arvoden och vinstandelar
som betalats av återförsäkrare och som ingår
i försäkringspremier har lagts och från vilken
kreditförluster samt arvoden och vinstandelar
som ingår i premier för mottagen återförsäk-
ring har dragits av, samt där V(t) avser pre-
mieansvar enligt 9 kap. i försäkringsbolagsla-
gen (521/2008) från vilket återförsäkrarnas
andel enligt bokslutet år t har dragits av.
Försäkringsbolagets korrigerade skadekvot

för egen räkning f(t) beräknas genom formeln

f(t) = X(t)/B(t),



där X(t) = X’(t) + K(t) – K(t–1). Här avser
X’(t) avser ersättningar som bokförts som
betalda år t, inklusive skaderegleringskostna-
der, från vilka återförsäkrarnas andel har dra-
gits av, och K(t) avser annat ersättningsan-
svar enligt 9 kap. i försäkringsbolagslagen än
det utjämningsbelopp i bokslutet år t från
vilket återförsäkrarnas andel har dragits av.

3 §

Parametrarna i formeln för överföring av
utjämningsbelopp

I beräkningsgrunderna för försäkringsbola-
gets utjämningsbelopp fastställs minsknings-
och ökningsskadekvoternas värden för fp och
fk separat för följande två fall:
1) när utjämningsbeloppet vid utgången av
föregående år är högst målbeloppet, och
2) när utjämningsbeloppet vid utgången av
föregående år ligger mellan målbeloppet och
maximibeloppet eller är lika stort som maxi-
mibeloppet.
I det fall som avses i 1 mom. 1 punkten
ska minsknings- och ökningsskadekvoterna
fp och fk väljas så att de uppfyller det krav
som fastställs i 9 kap. 5 b § 3 mom. i försäk-
ringsbolagslagen.
I det fall som avses i 1 mom. 2 punkten
ska minsknings- och ökningsskadekvoterna
fp och fk väljas så att de är högst lika stora
som parametrarna enligt 1 punkten.

4 §

Parametrarna i överföringsformeln för
ett litet försäkringsbolag

Om ett litet försäkringsbolags minsknings-
och ökningsskadekvoter i enlighet med
9 kap. 5 b § 4 mom. i försäkringsbolagslagen
binds till den genomsnittliga korrigerade ska-
dekvoten, är minsknings- och ökningsska-
dekvoterna följande:

fp = fk =
–
f + a,

där
–
f är föregående års genomsnittliga kor-

rigerade skadekvot och a är en ökningspara-
meter.
Ett litet försäkringsbolags föregående års
genomsnittliga korrigerade skadekvot beräk-

nas som ett genomsnitt av de korrigerade
skadekvoterna utifrån minst fem års statistik-
material. Om bolaget har statistikmaterial för
en kortare period än fem år eller om bolagets
verksamhet väsentligt har förändrats under
denna period, ska ett förfaringssätt för beräk-
ningen av den genomsnittliga korrigerade
skadekvoten anges i beräkningsgrunderna för
bolagets utjämningsbelopp.
I det fall som avses i 1 mom. 1 punkten

ska värdet på ett litet försäkringsbolags ök-
ningsparameter a vara minst 2,5 procent och
högst 6 procent. I det fall som avses i 1 mom.
2 punkten ska värdet på ökningsparameter a
vara minst noll och högst lika stort som para-
metern enligt 1 mom. 1 punkten. Värdet på
ökningsparameter a ska anges i beräknings-
grunderna för bolagets utjämningsbelopp.

5 §

Ränta som ska krediteras på
utjämningsbelopp

Den ränta som ska krediteras på utjäm-
ningsbeloppet är 1,5 procent eller en sådan
lägre fem års riskfri ränta på euron enligt
10 kap. 7 § i försäkringsbolagslagen som an-
vänds vid solvensberäkningen då försäkrings-
tekniska avsättningar diskonteras, utan beak-
tande av matchningsjustering eller volatili-
tetsjustering enligt 10 kap. 8 § i försäkrings-
bolagslagen.

6 §

Ändring av beräkningsgrunder

Ett försäkringsbolag kan ansöka om fast-
ställelse av nya beräkningsgrunder hos Fi-
nansinspektionen tidigast när de tidigare fast-
ställda grunderna tillämpats minst fem räken-
skapsperioder. Om försäkringsbolagets risker
väsentligt har ändrats efter fastställelsen av
beräkningsgrunderna, ska bolaget ändå an-
söka om fastställelse av de nya beräknings-
grunderna hos Finansinspektionen.
Om Finansinspektionen anser att bolagets

risker väsentligt har förändrats efter faststäl-
lelsen av beräkningsgrunderna eller om bola-
gets beräkningsgrunder inte uppfyller de krav
som fastställs i 9 kap. 5 b § 3 mom. i försäk-
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ringsbolagslagen och i 3 § ovan, kan den
ålägga bolaget att ansöka om fastställelse av
nya beräkningsgrunder. I det fallet följs inte
den tidsfrist som avses i 1 mom.

7 §

Beräkning av utjämningsbeloppet under
ett pågående år

Vid beräkning av utjämningsbeloppet un-
der ett pågående år ersätts vid beräkning av
storheten B(t) storheten V(t) med beräknings-
tidpunktens premieansvar från vilket återför-
säkrarnas andel dragits av, och vid beräkning
av storheten X(t) storheten K(t) med beräk-
ningstidpunktens ersättningsansvar från vil-
ket återförsäkrarnas andel dragits av utan ut-

jämningsbelopp. Vid beräkningstidpunkten
används som ränta den proportionella ande-
len av årsräntan.
I en situation som avses i 9 kap. 5 §

1 mom. i försäkringsbolagslagen grundar sig
beräkningen av målbeloppet och maximibe-
loppet på det senast beräknade kapitalkravet
enligt det primära solvenskapitalkravet och i
en situation som avses i 9 kap. 5 § 2 mom. i
försäkringsbolagslagen på det senast beräk-
nade kapitalkravet enligt den modell bolaget
tillämpar.

8 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2016.

Helsingfors den 20 mars 2015

Social- och hälsovårdsminister Laura Räty

Övermatematiker Pertti Pulkkinen
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