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Svenska Aktuarieföreningen (i det följande Aktuarieföreningen) ger följande synpunkter på förslag till nya
regler om försäkringsrörelse och om försäkringstekniska grunder.
Detta remissvar har beretts av en remissgrupp som bestått av medlemmar i Aktuarieföreningens
livförsäkrings- och tjänstepensionsnämnd. Aktuarierna har representerat livförsäkringsbolag och
konsultbolag. Vidare har aktuarierna representerat såväl traditionell- som fondförsäkringsverksamhet.

Sammanfattning
Aktuarieföreningen ger följande rekommendationer
Aktuarieföreningen tillstyrker Finansinspektionens föreslagna föreskrifter, men efterfrågar ändringar
eller säkerställande av fortsatt relevans för övriga antaganden i de försäkringstekniska grunderna

Aktuarieföreningen lämnar följande kommentarer till förslaget
Ändringar i regler om försäkringsrörelse (Ref 2015:08)
Aktuarieföreningen tillstyrker ändringarna i reglerna för försäkringsrörelse. Vi bedömer att ändringarna
har karaktären av uppdateringar med en begränsad praktisk effekt för den svenska marknaden.
Aktuarieföreningen ser gärna att konsekvensanalysen kring Volatilitetsjusteringen även illustrerar effekt
på Kapitalbas, Kapitalkrav samt Solvenskvot. Dessa storheter ger mer information än att endast, som nu
är gjort, visa effekt på försäkringstekniska avsättningar.
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Ändringar i regler om försäkringstekniska grunder (Ref 2007:24)
Aktuarieföreningen tillstyrker de föreslagna ändringarna av dödlighetsantagande samt
sjuklighetsantagande. Ändringen i dödlighet består främst av att individer födda på 1990-talet lagts till
med egna antaganden vilket bedöms som rimligt. Ändringen i sjuklighet är en justering av avvecklingen
som också bedöms som rimlig.
Särskilt menar Aktuarieföreningen att de föreslagna antagandena för sjuklighet nu bättre
överensstämmer med förväntad utveckling och branschpraxis.
Aktuarieföreningen menar dock att Finansinspektionen borde kommentera rimligheten i de antaganden
som ej ändrats alternativt se över dem. Speciellt menar Aktuarieföreningen att antagandet om
efterlevande, som varit oförändrat och en trotjänare sedan i vart fall FFFS 1997:02, förtjänar en
motivering om fortsatt rimlighet. Storleken på pensionsskulderna bedöms inte påverkas materiellt av
förändringar i antagandet om efterlevande men Aktuarieföreningen menar ändå att relevansen i
antagandet borde kommenteras när reglerna ses över. Det är enligt Aktuarieföreningen rimligt att anta
att faktorer såsom civilstånd och familjesammansättning kan ha förändrats materiellt sedan detta
antagande beräknades.

Om Svenska Aktuarieföreningen
Svenska Aktuarieföreningen utgör en sammanslutning av personer, som utövar aktuariell verksamhet i
Sverige eller eljest har intresse för sådan verksamhet eller därmed besläktad vetenskaplig forskning.
Majoriteten av föreningens medlemmar är verksamma som aktuarier hos våra försäkringsbolag.
Föreningens ändamål är bland annat att främja aktuarievetenskapen, att främja god utbildning och
vidareutbildning av aktuarier samt att avge yttranden om ämnen inom föreningens intresseområden

För Svenska Aktuarieföreningen

Marcus Granstedt
Ordförande
Svenska Aktuarieföreningen

Svenska aktuarieföreningen
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

Tel : 08-556 06 142 (8:30 – 12:00)
E-post: kansli@aktuarieforeningen.se
Web : www.aktuarieforeningen.se

