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Følsomhedsanalyser 

Indledning 

I lighed med anmodningen i brev af 2. oktober 2014 ønsker Finanstilsynet at 

vurdere forsikringsselskabernes økonomiske Solvens II-parathed inden 

Solvens II forventeligt træder i kraft den 1. januar 2016. Til brug herfor an-

moder Finanstilsynet hermed om kvartalsvis indberetning af følsomhed som 

beskrevet herunder. Anmodningen omfatter indberetning pr. ultimo 2014, pr. 

ultimo 1. kvartal 2015, pr. ultimo 2. kvartal 2015 og pr. ultimo 3. kvartal 

2015. 

 

Resultaterne af følsomhedsanalyserne skal være Finanstilsynet i hænde 

senest 30 arbejdsdage efter årets/kvartalets udløb. 

Følsomhedsanalyse 

Selskabet anmodes om at gennemføre følsomhedsanalyser, som viser føl-

somheden i overdækningen for udvalgte risici. Følsomhedsanalyserne skal 

regnes som ”reverse stress test”, hvor de enkelte risikokategorier vurderes i 

forhold til en solvensdækning på henholdsvis 150 % og 100 %. Stressteste-

ne skal give svar på, hvor stort et stress der skal til før solvensdækningen 

falder til hhv. 150 % og 100 %. Med solvensdækning menes størrelsen af 

den tilstrækkelige basiskapital i forhold til det individuelle solvensbehov.  

 

De udvalgte risici, selskabet skal regne på er: 

 Renterisiko 

 Aktiekursrisiko 

 Ejendomsrisici 

 Kreditspændsrisiko 

 Type 1-modpartsrisici 

 Levetidsrisiko 

 Livsforsikringsoptionsrisici 

 Skadeforsikringsrisici 

o Præmie vækst 

o Katastrofe - reassurance 
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Følsomhedsanalyserne foretages partielt dvs. for én risikokategori af gan-

gen.  

 

Skadesforsikringsselskaber skal foretage følsomhedsanalyser hvor både 

aktiv- og passivsiden påvirkes. Scenarierne, der skal betragtes er: 

 

 Forøgelse af forventningen til inflationen knyttet til arbejdsskadefor-

sikring 

 Stigning i skadesprocent f.e.r. for hhv. skadesforsikringsrisici og 

sundhedsforsikringsrisici.  

Beregningerne er yderligere beskrevet i den rapporteringsskabelon, der er 

tilgængelig på Finanstilsynets hjemmeside under ”Indberetning”  ”Virk-

somhedsområder” ”Skadesforsikringsselskaber”. 

 

Indberetning af både følsomhedsanalyserne skal ske elektronisk til finanstil-

synet@ftnet.dk med angivelse af emnet ”Følsomhedsanalyse X. kvartal – 

Selskabsnavn”. 

 

I forlængelse af denne anmodning vil Finanstilsynet samtidig invitere til et 

orienteringsmøde, hvor principperne for beregningerne gennemgås. Orien-

teringsmøde vil blive afholdt i Finanstilsynet onsdag den 21. januar kl. 

13.00. 

 

Eventuelle henvendelser vedrørende dette brev skal rettes til: 

Kristian L. Lind (markedsrisiko) på tlf. 33 55 84 11 eller på e-mail til 

kll@ftnet.dk 

Kjersti Kjosås (skadesforsikring) på tlf. 33 55 82 55 eller på e-mail til 

krk@ftnet.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Dewi Naidu Dylander 

kontorchef 
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